
الشركة المنفذة او المقاولموقع المشروعاسم المشروعالقطاعت

شركة عالم الحضارةالديوانيةانشاء مركز صحي في االسكان/االسكانالصحة١

الصحة٢
انشاء مركز صحي في الحي العسكري 

في الديوانية
شركة الھشام للمقاوالتالديوانية

شركة الھجانالحمزةإنشاء مركز صحي في الطابوالصحة٣

الصحة٤
انشاء مركز صحي في الحميدات /قضاء 

الشامية
شركة مباني العزيزية للمقاوالتالشامية

شركة مباني العزيزية للمقاوالتالحمزةانشاء مركز صحي في العبطانية/الحمزةالصحة٥

شركة البنين الھندسيةعفكإنشاء مركز صحي في الدرعيةالصحة٦

الكھرباء٧
تنفيذ شبكة كھرباء في حي سكني خلف 

العمارات السكنية في الديوانية
شركة سبا للمقاوالتالديوانية

الكھرباء٨
تنفيذ الشبكة الكھربائية في حي سكني 

في سومر
المقاول صالح حسن جحيل

الكھرباء٩
تاھيل مغذي قرى الجبور/المھناوية 

طول ٨ كم
شركة الصدى المميز للمقاوالت

شركة فخر الدينالحمزةتاھيل مغذي رقم(٣)/الحمزةالكھرباء١٠

الكھرباء١١
تاھيل شبكة كھرباء حي الحكيم االول 

في الديوانية
شركة الشمس واحد للمقاوالتالديوانية

شركة فخر الدين للمقاوالتالدغارةتاھيل خطوط مصادر التغذية في الدغارةالكھرباء١٢

الكھرباء١٣
تاھيل الشبكة الكھربائية لمنطقة السوق 

في الشنافية
شركة الشمعة للمقاوالتالشنافية

الكھرباء١٤
تاھيل الشبكة الكھربائية لحي سكني في 

غماس
غماس

شركة القبس الساطع وشركة 
االبراج الذھبية

١٥
الطرق 
والجسور

انشاء طريق ديوانية- ال حمد 
بطول(٨)كم في الديوانية

الديوانية
الشركة العامة للتصاميم 
واالستشارات الھندسية

١٦
الطرق 
والجسور

غماسانشاء جسر الربيع في غماس
شركة الفصول للمقاوالت وشركة 

المسار للمقاوالت

المشاريع المحالة ضمن تخصيصات المجلس األعلى لإلعمار لعام ٢٠٠٧



١٧
الطرق 
والجسور

تصميم وتنفيذ جسر المحافظة في 
الديوانية

شركة الديمة للمقاوالتالديوانية

١٨
الطرق 
والجسور

شركة التيك للمقاوالتالديوانيةانشاء جسر في حي رفعت في الديوانية

الحمزةتاھيل  مدخل الحمزة الشرقيالبلديات١٩
الشركة العامة للتصاميم 
واالستشارات الھندسية

الدغارةتاھيل مدخل مدينة الدغارةالبلديات٢٠
شركة االفاق الجديدة وشركة 
االنجاز الذھبي للمقاوالت

التربية٢١
بناء مدرسة الغدير(٦)صف بدل 

الطينية/الديوانية
شركة اكد العراقية للمقاوالتالديوانية

التربية٢٢
بناء مدرسة الرياض ٦ صف بدل طينية 

في الصالحية
شركة وادي النور للمقاوالتالصالحية

التربية٢٣
بناء مدرسة (٦)صف بدل طينية في 
مدرسة القنيطرة في المھناوية

شركة المھندسين المتحدينالمھناوية

التربية٢٤
بناء مدرسة المھيمن ٦ صف بدل 

طينية في الحمزة
شركة الھجان للمقاوالتالحمزة

التربية٢٥
بناء مدرسة سعد بن جبير ٦ صف بدل 

طينية /البدير
شركة الخير الھندسيةالبدير

التربية٢٦
بناء مدرسة أبي تمام (٦ صف) بدل 

الطينية /غماس
شركة بحر االعمالغماس

التربية٢٧
بناء مدرسة المدينة المنورة ٦ صف 

بدل طينية في الدغارة
المقاول جاسم جفات موسىالدغارة

التربية٢٨
بناء مدرسة العزة ٦ صف بدل 

طينية/الحمزة
شركة الخافور للمقاوالتالحمزة

التربية٢٩
بناء مدرسة الكميت ٦ صف بدل 

الطينية في السنية
شركة اللوتس للمقاوالتالسنية

التربية٣٠
بناء مدرسة  طرابلس(٦)صف بدل 

الطينية/الحمزة
شركة الھشام للمقاوالتالحمزة

التربية٣١
بناء جناح ٦ صف في مدرسة 

المعراج/الحمزة
شركة العقاب للمقاوالتالحمزة

التربية٣٢
بناء جناح ٦ صف في مدرسة 

الفاضلية/سومر
شركة الخبرة الھندسية للمقاوالتسومر



التربية٣٣
بناء جناح ٦ صف في مدرسة الخليج 

العربي في الشافعية
شركة اللوتس للمقاوالتالشافعية

التربية٣٤
بناء جناح اضافي ٦ صف في مدرسة 

شعيب في الديوانية
شركة اكد العراقية للمقاوالتالديوانية

التربية٣٥
بناء جناح ٦ صف في مدرسة 

المعامل/السنية
شركة الراجح للمقاوالتالسنية

التربية٣٦
بناء جناح اضافي ٦ صف في متوسطة 

الديوانية للبنات
شركة الخافور للمقاوالتالديوانية

التربية٣٧
بناء جناح ٦ صف في مدرسة ذو 

الفقار في الصالحية
شركة الشاطي للمقاوالتالصالحية

التربية٣٨
بناء جناح اضافي ٦ صف في مدرسة 

عكاظ في البدير
شركة انوار القريشي للمقاوالتالبدير

التربية٣٩
بناء جناح ٦ في متوسطة النھظة 

للبنين في الديوانية
شركة اللوتس للمقاوالتالديوانية

التربية٤٠
بناء وحدة صحية جديدة لمدرسة 

الفاظلية في ريف سومر
شركة النخيب للمقاوالتسومر

التربية٤١
بناء وحدة صحية جديدة لمدرسة 

العودة/غماس
شركة جرجا للمقاوالتغماس

التربية٤٢
بناء وحدة صحية جديدة لمدرسة 

الحسن البصري/الحمزة
شركة سلم المجد للمقاوالتالحمزة

التربية٤٣
بناء وحدة صحية جديدة لمدرسة 

الجنان/الديوانية
شركة اكد للمقاوالتالديوانية

التربية٤٤
تنفيذ وحدة صحية جديدة لمدرسة 

النھرين/الديوانية
شركة جرجا للمقاوالتالديوانية

التربية٤٥
بناء وحدة صحية جديدة في اعدادية 

الشامية للبنين
شركة اكد العراقية للمقاوالتالشامية

التربية٤٦
بناء وحدة صحية جديدة في ثانوية 

الرازي في الديوانية
شركة اكد العراقية للمقاوالتالديوانية

الماء٤٧
توسيع مشروع ماء الديوانية الجزء 

الثاني
شركة الحوراء+شركة التيكالديوانية

الماء٤٨
توسيع مشروع ماء الحمزة الجزء 

الثاني
شركة التيك + شركة الغد المشرقالحمزة



الماء٤٩
توسيع مشروع ماء الشامية الجزء 

الثاني
شركة الفيافي للمقاوالتالشامية

٥٠
الرياضة و 
الشباب

شركة الھجان للمقاوالتالحمزةانشاء ملعب الحمزة الرياضي

٥١
الرياضة و 
الشباب

شركة اليوم الموعود للمقاوالتالشاميةانشاء ملعب الشامية الرياضي

٥٢
الرياضة و 
الشباب

شركة البنين للمقاوالتالديوانيةاعمال تنفيذ ملعب الحي العسكري

٥٣
الطرق 
والجسور

انشاء طريق جيجان ابو 
جفوف/الصالحية

الصالحية
الشركة العامة للتصاميم 
واالستشارات الھندسية

٥٤
الرياضة و 
الشباب

شركة الغرابي للمقاوالتعفكتنفيذ قاعة نادي االتفاق الرياضي

المجاري٥٥
إعداد تصميم توسيع وإنشاء محطة 

معالجة الديوانية
شركة التكافل للمقاوالتالديوانية

المجاري٥٦
تنفيذ الخط الناقل لمجاري الصرف 

الصحي/من شارع ٣٠ إلى محطة الرفع 
النھائية/الجزء الثالث

الديوانية
شركة الزبداني + ئير نھير+ 
جوھرة النجف للمقاوالت

شركة االسيل للمقاوالتالديوانيةإنشاء مختبر صحة عام في الديوانيةالصحة٥٧

المجاري٥٨
تنفيذ الخطوط الناقلة لمياه مجاري 
الصرف الصحي من منطقة الكوام 

مروراً بحي الضباط إلى الشارع الحلقي
الديوانية

شركة السنبلة الصفراء+شركة 
سبأ الھندسية

المجاري٥٩
إنشاء محطة الرفع الرئيسية رقم ١/حي 

الجامعة في الديوانية
شركة الرواء+شركة االنوارالديوانية

الدغارةبناء مدرسة ١٢ صف في الدغارةالتربية٦٠
شركة دار الحوراء +شركة 

شواطيء الفرات

الديوانيةبناء مدرسة ١٢ صف في الديوانيةالتربية٦١
شركة دار الحوراء +شركة 

شواطيء الفرات


