
12702100264
 لغرض فصل مغذي البوحسين من محطة البدير k v 11تنفيذ خط 

كم14بطول 
600,00021,00081,192,41532,476,96632,400,000بالد مابين النهرين والبلسم2013/14

227021003190
الجته خلف / الشرطة الجزء االخير  )تأهيل الشبكة الكهربائية الحياء 

 (خلف منطقة الصدرالثانية)الصدر الثانية السالم / الصدر االول 

الزهراء االولى

2013/16
شركة مجموعة االخيار والسنبله 

الصفراء والمطاع
17,490.0002,116.000485,832,384194,332,954194,300,000

327021003191
تأهيل الشبكة الكهربائية قريتي االعاجيب والغريرات وقرية ابو 

شاكر عربيد )صخرة 
1983.00085.00078,286,99631,314,79831,300,000انوار الكرم2013/17

427021003192
قرية الصوانيع / قرية البانيه / تنفيذ شبكة كهرباء لحي الموظفين 

وقرية الحيدري المالية (2ج)
6255.0001745.000464,279,975185,711,990185,700,000جوهرة الوليد واالجدل2013/18

527021003193
تنفيذ الشبكة الكهربائية لجزء من حي الترابه الثانية وجزء من حي 

االمير مع تاهيل الشبكة الكهربائية لمركز مدينة المهناوية
4027.0001385.000285,000,977114,000,391114,000,000الجاذبية واالجدل وجوهرة الوليد2013/20

627021003194
, النهضة الثالثة, تجهيز ونصب شبكة كهرباء الحياء النهضة الثانية 

مدرسة االكرمين من ساحة ابو شميغ ولغاية النهضة الرابعه
6893.0002242.000619,449,876247,779,950247,700,000االجدل والجاذبية الهندسية2012/181

331.25024.0008,098,4203,239,3683,200,000رانيا الهندسية2012/22في الديوانية (دور المطاط )تأهيل جزء من حي الغدير 727021003195

2012/28تنفيذ الشبكة الكهربائية لقرية ال مهنا827021003196

2012/28تنفيذ الشبكة الكهربائية لقرية البو صكر االولى927021003197

2012/28تنفيذ الشبكة الكهربائية لقرية البو صكر الثانية1027021003198

2012/28(البو الهفت )تنفيذ الشبكة الكهربائية لقرية عبادي حسين 1127021003199

1227021003200
كم في 15تأهيل الشبكة الكهربائية لقريتي النغيل والمعبرة بطول 

غماس
850.000133.00096,275,74938,510,30038,500,000بالد مابين النهرين والبلسم 2013/19

1327021003201
 )ال نصر هللا/ال موينع / المحجوزة  )تأهيل الشبكة الكهربائية لقرى 

في البدير (الصدرين/ السندال
804.000201.00059,425,26623,770,10623,700,000رونق الصباح2012/197

1427021003202
 كي في لغرض نقل تغذية قرى الصدر من 11تنفيذ خط الصالحية 

محطة الدغارة
390.000116.00031,305,34612,522,13812,500,000شركة الجحافل2012/189

1527021003203
لمشروعي ماء المهناويه سعه  (خط طوارئ )ايصال التيار الكهربائي 

سا/3م1000سا والدغارة /3م(1000)
429.96849.96829,472,23011,788,89211,700,000البلسم الهندسية2012/191

2800.0001127.000539,523,049215,809,220215,800,000واحة الرياض2012/188تأهيل كهرباء مركز المدينة في ناحية غماس1627021003211

1550.0001155.00076,744,62830,697,85130,600,000االجدل وجوهرة الوليد2012/196تأهيل كهرباء قرية النواصير وجزء من مغذي صدر الدغاره172702100422

182702100423
 كي في مع تاهيل الشبكة 11 تموز 14 )تأهيل جزء من مغذي

مع تاهيل مغذي البوطاهر (الكهربائية لقرية ال عامر والصويالت
1660.000228.00068,094,13027,237,65227,200,000االساور الدولية والكساء2012/186

1500.00096.000168,611,81467,444,72667,400,000االساور الدولية والكساء2012/187تأهيل جزء من مغذي النورية من محطة كهرباء الشافعية192702100424

202702100425
تأهيل الشبكة الكهربائية لحي السراي والشرطة مع تاهيل شبكة 

كهرباء قرية البوجمال وقرية زويطة
2499.300312.00038,595,78015,438,31215,400,000الجاذبية الهندسية2012/141

617.500157.00053,087,14221,234,85721,200,000البلسم2012/29تأهيل مغذي الكريرية في غماس212702100427

750.000124.000112,829,13345,131,65345,100,000بالد مابين النهرين والبلسم2013/15تأهيل جزء من مغذي الفاضلية من محطة سومر222702100429

232702100430
تأهيل مغذي الفالحي من محطة الصالحية مع تاهيل شبكة قرية ال 

سالم
1170.000244.00083,922,06633,568,82633,500,000الحدود الدولية2012/192

1400.00055.000192,754,01077,101,60477,100,000االساور الدولية والكساء2012/215تأهيل مغذي الثريمة في عفـــــــــــــــــــــــــــــــك242702100431

4750.000121.000318,493,868127,397,547127,300,000واحة الرياض2012/190(الكوام الشرقي والغربي )تأهيل كهرباء مركز مدينة الحمزة 252702100432

262702100433
مع تنفيذ  (ال سبتي - الغرب  ) كي في كهرباء 11تأهيل مغذي 

الشبكة الكهربائية لقرية العاشورية
1500.000525.000320,390,152128,156,061128,100,000شركة الجحافل2012/193

272702100434

ال , البومكن , ام العظام االولى , ال حمادي  )تأهيل كهرباء لمناطق 

فالح ال سلمان الثانية وتنفيذ شبكة كهرباء , قرية الناذرية , بطي 

/ قرى الحمزة  )وتاهيل مغذي  (صاحب شنشول,ال زوير  )لمناطق 

(كم10محطة السدير / مدين , محطة السدير

2192.000350.000195,946,90778,378,76378,300,000االساور الدولية والكساء2012/194

282702100435
خلف جامع  )تأهيل الشبكة الكهربائية لحي المتقاعدين وحي الجمعيه 

(الحكيم
2013/95

االجدل وجوهرة الوليد والحدود 

ومجموعه االخيار
6015.0001301.000907,543,455363,017,382363,000,000

2230.00082.00054,954,43521,981,77421,900,000االنشاء الحديث2012/220كم8,9بطوا  (الطويلة المرحاني )أنشاء طريق لمنطقة 292703010107

17,387,763

المستحقات بعد التقريب بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40)نسبة ت  التبويب

17,300,000الجسام الهندسية

الكلفه الكليةرقم المناقصة اسم الشركة

601.250

محافظة الديوانية 

المستحقات بالدينار

43,469,407

2015التخصيص لعام 

54.000
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كم وطريق ال 4بطول  (النبهان/ البوحمد/ أنشاء طريق الخزاعل 302703010201

العكرة/ سلطان 
1510.000121.00054,314,44521,725,77821,700,000االناء الفوار ونور المنهج2012/210

312703010528
انشاء الطريق الحولي في الشنافية مع اعداد تصاميم الجسر 

الكونكريتي على نهر الفرات مع مقتربات الشارع الحولي الجديد
2013/106

السنبلة الصفراء والنخبة المتحدة 

والنجمة الخضراء
19750.000750.000532,402,000212,960,800212,900,000

322703010606
تبليط الشارع المحيط لمنطقتي العروبة والجمهوري وتبليط الشارع 

الحولي للحي العسكري في ناحية سومر
709.94785.94759,502,04723,800,81923,800,000وفاء الوطن والكنانه2013/23

3327030113184
/ وطريق سنية,  كم 4الدورة بطول / سنية  )أكساء باالسفلت لطريق 

 كم 3البوكاظم بطول / وطريق سنية , كم 1سيد عمران بطول 

 كم1وطريق الهدهود بطول 

3141.700428.000769,739,366307,895,746307,800,000ريف الشام واطلس2013/29

3427030113185

م 900حجي عبد هللا , م 800البوشهيب  )أنشاء طرق في السنية 

كاظم ال جاسم ,قرية سيد شالكه ,الحمران,كم 1.9سيد كحط ,

ال جوده بطول - كم وطريق السنية 3.3وطريق محسن كريم بطول 

كم في الدغاره4.1

3685.700923.000260,833,553104,333,421104,300,000الكهف المعمارية ودرب التبانه2013/30

3527030113187
وطريق الكفيشه , كم 4.2أكساء باالسفلت لطريق الكوفيايه بطول 

, كم 6وال خدام بطول / كم وطريق الخشيمات 5.750بطول 

 كم2العجاريج بطول - وطريق عفك 

3103.370580.0001,078,653,359431,461,344431,400,000التيك وضفاف ينابيع الخير2013/31

3627030113188
كم وطريق الحزامات بطول 5البرجود بطول - أنشاء طريق الخبط 

 كم10.7
4278.200562.000241,065,55896,426,22396,400,000التيك وضفاف ينابيع الخير2013/32

1336.60063.00074,184,99529,673,99829,600,000الكنانة ووفاء الوطن2013/33كــــم7.8البوحسين بطول - أكساء باالسفلت لطريق البوزياد 3727030113189

2927.000425.000510,459,272204,183,709204,100,000شركة الدعاء2013/34 كم مع تنفيذ جسر6الحجام بطول - أنشاء طريق تكملة البدير 3827030113190

1830.0001018.000598,354,748239,341,899239,300,000االقصى الهندسية ووفاء الوطن2013/35 كم مع تنفيذ جســـــــــــر7الكفارات - أنشاء طريق ال بدير 3927030113191

4027030113193
كم 9بطول  (االعمال التكميلية )التسعة البيضان - أنشاء طريق نفر 

 كم3مع انشاء طريق البوهه 
3105.0001002.0001,818,784,408727,513,763727,500,000سبأ وروعة القمم ووفاء الوطن2013/105

1141.000228.00080,703,39532,281,35832,200,000الكهف المعمارية2013/36 كم4.6الطرار بطول - ال غضب - أنشاء طريق الفاضلية 4127030113194

4227030113195
 كم مع اكساء باالسفلت لطريق 3.2أنشاء طريق ايشان هديب بطول 

كم مع اكساء باالسفلت لطريق ال كمون3.3الجبسة بطول 
1940.000248.000696,600,987278,640,395278,600,000االناء الفوار ونور المنهج2013/37

1605.000403.000556,454,935222,581,974222,500,000نور المنهج2013/38كم2.6كم مع طريق ال كصاب بطول 3.7أنشاء طريق ابو فلوس 4327030113196

4427030113197
انشاء , كم 4.95جيجان بطول - أكساء باالسفلت لطريق مهناوية 

كم4.5ابو سمج - طريق المهناوية 
2158.050385.00025,407,84410,163,13810,100,000االناء الفوار ونور المنهج2013/40

4527030113202
كم وطريق قرية الدبابجه بطول 3.5أنشاء طريق البوجمال بطول 

كم1مدرسة االنتصار بطول/ كم وطريق البوخزعل 2.55
1800.000234.00041,000,12416,400,05016,400,000نور البحرين2012/185

2051.500841504.000510,701,959204,280,784204,200,000احالم الموعود2012/182كم في عفك8.1البدير بطول - الكفارات- الشجير - انشاء طريق عفك4627030113204

1265.00022.00070,489,41528,195,76628,100,000الكهف المعمارية2011/204أنشاء شارع ام الخيل من جسر بنت الهدى ولغاية جسر الجامعه472739156

4523.000666.00047,491,40118,996,56018,900,000شركة الديــــــــــــــــــار2013/25تأهيل شوارع في مركز ناحية ال بدير وحي االمير الشرقي والغربي4827392142

4927392143
/ العسكري الشرقي/ الحي الجمهوري )تأهيل أحياء قضاء الشامية 

(اتصاالت, بلدية , ماء )(وجزء من شوارع منطقة القاطع 
5357.4901500.00098,037,66339,215,06539,200,000شركة الديــــــــــــــــــار2013/26

5027392144
تطوير شارع المصورين في مركز المحافظـــــــــــــــــــة بطول 

م360
2800.00025.0009,650,0003,860,0003,800,000مكتب الخاقاني لالستشارات الهندسية2012/241

385,218,463154,087,385154,000,000شركة الدعاء2011/92تأهيل الممر الثاني لشارع سالم من شارع الجمهوري ولغاية االروائي5127392145

72,160,09428,864,03828,800,000شركة الشاهر2011/105تأهيل شارع هاتف عزيز وشارع عبد العزيز محمد وشارع الزهيري5227392145

2702.27164.271264,777,404105,910,962105,900,000نيبــــــــــــور2012/116تأهيـــــــــــــل شـــــــــــــــوارع حــــــــــــــــــــي المتقاعدين5327392148

5427392150
فرش ترابية وحصى خابط مع الرش طبقتين من البرايمكوت لطريق 

 كم2الصوالح بطول - البدير 
368.77021.77623,275,0199,310,0089,300,000ملك الجنوب2012/219

5527392151
فرش ترابية وحصى خابط مع الرش طبقتين من البرايمكوت لطريق 

رابط بين قرى الفوارة والدرعية وجسر الرابط على نهر الدغاره
610.00010.00011,129,6654,451,8664,400,000شركة االقصى الهندسية2012/177

5627392154
فرش ترابية وحصى خابط مع الرش طبقتين من البرايمكوت لطريق 

كم2.3مجبل حسين ال زغير بطول 
330.52569.00037,666,80515,066,72215,000,000االناء الفوار ونور المنهج2012/213

203.17531.17529,917,50511,967,00211,900,000شركة علي الطائي2012/257فرش ترابية وحصى خابط لشوارع قرية االنصاف5727392157

2024.000300.0001,661,764,747664,705,899664,700,000ووفاء الوطن+الكهف ودرب التبانه 2013/27اكساء شـــــــــــوارع متفرقة في مدينة الديوانية582739236

592739401
بطول  (تقاطع الجذع )فرش ترابية وسبيس لطريق يربط منطقة زبيد 

م8 م وعرض 54 كم وجسر حديدي بطول 7
1641.920250.00088,356,27935,342,51235,300,000الثغر الباسم2012/126

11160.0002000.000
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602739415
فرش ترابية وسبيس مع الرش بطبقتين بالبرايمكوت لطريق ال 

كم5.5ام شواريف بطول - صريع 
355.7358.73525,504,72310,201,88910,200,000تنمية الشرق2012/123

2012/169مسوحات وتصاميم ودراسة جدوى للطرق الريفية6127313215
مكتب الخدمات العلمية / كلية الهندسة 

واالستشارية
440.00040.00030,937,50012,375,00012,300,000

1390.000642.000216,750,42586,700,17086,700,000الزخرف ومينـــــــــــــا2013/11انشاء قسم مرور البلدة6227411186

6327411187
مكتب تحقيقات القادسية على القطعمة /انشاء بناية هيئة النزاهة 

 ام الخيل1 م1 /1083المرقمة 
1500.000576.000187,930,91775,172,36775,100,000االزهــــــــــــــــار2011/205

10535.7461054.000993,519,117397,407,647397,400,000شركة اطلس2012/113تاهيل المركز المدني الجزء االول642741265

4662.0001132.000999,265,374399,706,150399,700,000انوار القريشي والخير الهندسية2013/83انشاء بناية دار العداله في قضاء الحمزة6527411313

550.000175.00010,610,8204,244,3284,200,000شركة الهشام2012/255انشاء مركز صحي لقريتي ال حوير و الغريرات في الحمزة662742522

1830.000366.000117,109,33646,843,73446,800,000نيبور والفصول2013/100انشاء مركز صحي فرعي في حي الجامعة  الديوانية6727420523

2719.523144.629208,493,78383,397,51383,300,000االهرام2011/86انشاء مركز تخصصي المراض الجهاز الهضمي6827420604

3500.000243.000217,448,68186,979,47286,900,000االبداع الفني2011/85انشاء  مركز تخصصي لجراحة الجمله العصبية6927420620

6232.0001123.000218,647,33887,458,93587,400,000االبداع الفني  وذو الفقار الهندسية2013/101انشاء مركز تخصصي لطب وجراحة العيون7027420621

10000.00052.000501,914,695200,765,878200,700,000الغد المشرق والتيك وضفاف ينابيع الخير2012/150انشاء  محطة ضخ الشافعية تصميم و تنفيذ الشافعيه7127440140

10000.00050.000307,655,385123,062,154123,000,000التيك والغد المشرق وضفاف ينابيع الخير2012/151انشاء محطة ضخ السنية تصميم و تنفيذ7227440141

249.30629.30619,854,8197,941,9287,900,000الحيـــــــــــــــــرة2012/59تجهيز و تمديد شبكة ماء الى مركز ناحية غماس7327440435

3641.00074.000114,557,72345,823,08945,800,000نور البحرين2013/6تاهيل مشروع ماء المنصور الموحد في الحمزة7427440536

2071.000507.000585,265,419234,106,168234,100,000الحـــــــــــــــــــــور62013/98تاهيل وتجهيز محطات ضخ لمشروع ماء 7527440538

450.0005.00034,733,69413,893,47813,800,000هندسة ظل الوطن2013/2سا لقرية النواصر في السنية/3م50تجهيز و تنصيب مجمع ماء سعة 76274406100

77274406101
سا لقرية النواصر في جليحة /3م25تجهيز و تنصيب مجمع ماء سعة 

و مجمع ماء لقرية جايحة
640.00041.000202,863,87081,145,54881,100,000ملك الجنوب والمستشار2013/3

1417.000355.000423,382,372169,352,949169,300,000البلسم الهندسية2012/222ساغ قرية العطاء/3م200تجهيز و تنصيب مجمع ماء سعة 78274406102

7927440682
سا لقرية السعيد في ناحية /3م200تجهيز و تنصيب مجمع ماء سعة 

سومر
1768.59026.000292,858,303117,143,321117,100,000نور البحرين2013/22

8027440683
سا لقرية /3م200تجهيز و تنصيب مجمع ماء لقرية البو جبح  سعة 

خليبص  في ناحية سومر
1612.000241.000263,479,476105,391,790105,300,000نور البحرين2013/4

8127440684
سا لقرية العبطانية  /3م200تجهيز وتنصيب  مجمع ىماء الطابو سعة 

في الحمزة
1975.000175.000157,323,65462,929,46262,900,000نور البحرين2013/5

8227440685
سا لقرية العبطانية مع تنفيذ /3م200تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 

سا الى قرية البوطبيخ في ناحية /3م100خط ناقل ومجمع ماء سعة 

الحمزة

2798.144509.000199,958,16879,983,26779,900,000المستشار وملك الجنوب2013/7

8327440686

سا /3م100تجهيز و تنصيب مجمع ماء ابو فلوس نهاية الخمس سعة 

سا  تنفيذ خط ناقل و /3م50مع تنفيذ خط ناقل  و مجمع ماء سعة 

سا  وتنصيثب و تجهيوز /3م200مجمع ماء محمد ابن الحنفية سعة 

مجمع قرية حمام كعب

4181.226243.000551,379,333220,551,733220,500,000شركة ضفاف البحر2013/8

8427440687
سا و /3م50تجهيز مجمعات ماء سعات مختلفة مع تنفيذ شبكات 

منطقة /الزحيم  )سا لقرى /3 م25سا و /3م200سا و /3م200

(ال بشارة قرية الهارونية/ فليت/ زبيد / ال زياد / العماريين

2994.2001022.209685,586,265274,234,506274,200,000الباهل والخبرة الهندسية2012/224

8527440688
سا لقرية النهضة ومد /3 م200تجهيز و تنصيب مجمع ماء سعة 

كم مع تجهيز و تنصيب24شبكة انانبيب بطول 
2261.315353.000170,621,57468,248,63068,200,000الباهل والخبرة الهندسية2012/229

8627440691
سا الى قرى البو زياد والبو /3م50تجهيز و تنصيب مجمع ماء سعة 

سيد جبار/ رويشد 
527.886319.000137,414,69854,965,87954,900,000الجسام الهندسية2012/158

308.00060.00036,219,06314,487,62514,400,000شركة الدلتا2013/113تنفيذ محطة رفع دور النسيج قرب العمارات السكنية8727450227

5000.0001029.000859,033,063343,613,225343,600,000اطلس والمسقط االفقي وبرج الساعي2012/208االولى/تنفيذ شبكات مجاري ناحية الدغارة 8827450341

20000.0003000.0002,186,993,048874,797,219874,700,000شركة عبد الواحد حميد علي2012/152تصمميم وتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الدغارة892745342
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6000.0001865.000275,830,585110,332,234110,300,000السنبلة الصفراء ومجموعة االخيار32012/209تنفيذ  شبكة مجاري قضاء الشامية ج9027450343

10000.0002027.0001,017,925,817407,170,327407,100,000التيك وضفاف ينابيع الخير2012/147 في الشامية2مشروع تنفيذ شبكات مياه امطار وصرف صحي  ج9127450345

9227450507
مركز )في حي االسكان  (2)تجهيز وتنصب وحدة ازالة الروائح عد 

(الديوانية
500.00025.00068,652,00027,460,80027,400,000شركة اآلسية2012/243

9327470123
في  (المرحلة االولى) (زيد النار) اعادة اعمار مرقد ابو الفضل 

مركز الديوانية
2371.000537.000394,559,135157,823,654157,800,000هبة الفرات والمقاول سعد جابر2013/97

1806.511570.000251,058,528100,423,411100,400,000نسيم المساء2012/94بناء قاعة رياضية مغلقة في قسم النشاط  الرياضي في مركز المحافظة9427490511

11458.0001000.0001,437,063,864574,825,546574,800,000الديــــــــــــــــــار2013/21انشاء علوة بيع الفواكه والخضروات في مركز المحافظة9527491620

34010.0002000.00000متعددةتسديد حسابات مشاريع منجزة96274130314

46,706,53618,682,61418,600,000نجمة الثريا واصالة دجلة2008/227سيد فرج/ انشاء طريق شافعيه 97274130314

222,775,12289,110,04989,100,000هندسة باب الخير2011/78الجسر الصيني/ انشاء طريق الرداد 98274130314

179,892,00071,956,80071,900,000التكافـــــــــــــــــــــــل2006/243المرحلة االولى/ تنفيذ مجاري الصرف الصحي في ناحية البدير 99274130314

100274130314
 صف 6 صف مع جناح اضافي 12انشاء االعدادية المركزية الثانية 

في الديوانية
323,916,382129,566,553129,500,000الرشيد العامه2005/15

219,061,58287,624,63387,600,000ابن يقطين2008/431تأهيل بناية هيئة االستثمار101274130314

14,163,4655,665,3865,600,000ارض االعمار2008/9تحديث التصميم االساسي لناحية نفر102274130314

19,581,4507,832,5807,800,000ارض االعمار2008/1تحديث التصميم االساسي لناحية البدير103274130314

20,173,7308,069,4928,000,000ارض االعمار2008/2تحديث التصميم االساسي لناحية المهناوية104274130314

105274130314
متفرج في منتدى شباب االسكان في  (500)انشاء قاعه مغلقة سعة 

الديوانية
51,507,40820,602,96320,600,000الباهل+ الخبرة الهندسية 2012/129

72,063,98828,825,59528,800,000شركة الرشيد العامه للمقاوالت2005/28انشاء مركز تخصصي لألسنان في الديوانية106274130314

107274130807
أنشاء مختبر متخصص بأمراض الثروة الحيوانيه مع انشاء ظلة 

النتاج الشتالت  في محطة البستنه
950.000250.000273,908,264109,563,306109,500,000هندسة ظل الوطن2013/10

1082741318131
تأهيل مدخل مدينة الحمزة الشرقي المكمل للجزء االول من جسر 

الكوام ولغاية حدود البلديه وتاهيل شوارع في حي الحسين
4685.4051285.4051,640,596,023656,238,409656,200,000انوار القريشي والخير الهندسية2013/24

3918.000547.000476,123,336190,449,334190,400,000انوار القريشي2012/231تأهيل مدخل الحمزة السياحي في الحمزة1092741318133

2012/248 صف12بناء ثانوية عين شمس 11027530147
الفرمان وبالد مابين النهرين واكد 

العراقية
1825.000392.000257,609,106103,043,642103,000,000

677.157241.000178,640,96871,456,38771,400,000شركة البلسم2013/62أنشاء روضة الفاضلية11127560135

112275701128
 والبوخليفه الثاني في 16 في قرية ام 2 صف عدد 6بناء مدرسة 

السنية
1286.102180.000118,776,87247,510,74947,500,000مسار المستقبل2013/112

113275701129
بدل مدرسة  ) في مركز قضاء عفك 2 صف عدد 12بناء مدرسة 

(الطفوف
2282.115396.000971,110,351388,444,140388,400,000الخير الهندسية و انوار القريشي2013/61

1141.075141.750236,073,27394,429,30994,400,000الخير الهندسية2013/63 صف في ناحية نفــــــــــــــــــــــــــــــــــر12بناء مدرسة 114275701130

1081.241422.000118,355,39447,342,15847,300,000انوار الكرم ورانيا الهندسية2013/85(مدرسة المناجاة ) صف بدل طينية12بناء مدرسة 115275701131

1164.50027.33043,581,15217,432,46117,400,000انوار القريشي2012/244 صف في حي العامل12بناء مدرسة 116275701132

117275701133
صف في قضاء الحمزة الصوب الكبير على القطعه 12بناء مدرسة 

 الشوفه4 م8/1173
1172.50016.000113,551,95945,420,78445,400,000رونق الصباح2012/258
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1181.10025.00040,788,58916,315,43616,300,000انوار القريشي والخير الهندسية82012/239م1/63صف في قرية االمام عزيز هللا على القطعه 12بناء مدرسة 118275701134

1152.00059.00039,230,64815,692,25915,600,000انوار القريشي والخير الهندسية2012/252 صف في منطقة الجبور12بناء مدرسة 119275701135

120275701136
صف في قضاء الحمزة الصوب الكبير على القطعه 12بناء مدرسة 

 الشوفه4 م8/1190
1172.500258.00058,325,84123,330,33623,300,000انوار القريشي والخير الهندسية2012/236

319.00037.0009,854,7993,941,9203,900,000الغسق الهندسية2012/249 صف في قرية الحاج كاظــــــــــــــــــــــم6بناء مدرسة 121275701137

5092.9171500.0001,083,004,164433,201,666433,200,000انوار القريشي والخير الهندسية2013/68بناء مديريــــــــــــــــــــــــة لتربيـــــــــــــــــة الديوانية122275701139



المستحقات بعد التقريب بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40)نسبة ت الكلفه الكليةرقم المناقصة التبويب المستحقات بالديناراسم الشركة 2015التخصيص لعام 

217,088,81586,835,52686,800,000شركة مسار المستقبل2013/88في مختلف االقضية والنواحي (9)صف عدد12هدم وبناء مدارس 123275701142

67,059,13426,823,65426,800,000شركة المدائن2013/89(10)وفي السدير عدد (6)ترميم مدارس في قضاء الحمزة عدد124275701142

125275701142
 (4)والدغارة (12)ترميم مدارس في مركز مدينة الديوانية عدد 

(5)والسنية 
309,631,215123,852,486123,800,000شركة الهشام2013/86

1081.24176.000428,212,067171,284,827171,200,000شركة الهشام2013/57لمدارس قضاء الديوانية (5)صف عدد  (6)بناء جناح اضافي 12627572127

1081.24176.000428,576,944171,430,778171,400,000قمة جنات الرياض2013/58لمدارس قضاء عفك (5)صف عدد  (6)بناء جناح اضافي 12727572129

806.65441.000221,787,33788,714,93588,700,000علي الطائي2013/54بناء مجموعه صحية لمدارس قضاء عفـــــــــــــك12827572130

1081.241332.00064,169,13025,667,65225,600,000شركة الهجان2013/59 صف لمدارس قضاء الحمزة6بناء جناح اضافي 12927572131

564.65846.00077,801,61531,120,64631,100,000هندسة الرتاج والمقاول كاظم دوهان عبد2013/56لمدارس قضاء الشامية (7)بناء مجموعه صحية عدد13027572134

200.00059.00014,327,6905,731,0765,700,000المقاول جاسم جفات موسى2012/253تأهيل مدرسة الصالحية في ناحية الصالحية13127572138

319.000132.000231,441,69292,576,67792,500,000الغسق الهندسية2012/246 صف في منطقة دور االكراد6بناء مدرسة ابتدائية 132275401166

319.00018.00028,402,23111,360,89211,300,000المقاول حامد جايش سبط2012/247 صف في منطقة قرية ال جينة6بناء مدرسة ابتدائية 133275701173

134275701174
ابو ,  في مركز مدينة صاحي والحفار 4 صف عدد 6بناء مدرسة 

(بريدية والسوده 
1275.000565.000120,273,74948,109,50048,100,000شركة السنية2012/254

1093.000280.00064,401,93725,760,77525,700,000الهجـــــــــــــــــــــان2012/238مركز ناحية غماس (ابو حجار )صف في 12بناء مدرسة 135275701175

2000.000709.0001,025,700,594410,280,238410,200,000ريف الشام2012/233تأهيل جانب واحد من الشارع الداخل للمعسكر ولغاية جسر الصادق3902164 136

850.000178.00072,812,35129,124,94029,100,000االزدهـــــــــــــــــــار2012/235تنفيذ مسناية نهر غماس مع شارع المحكمة137273531

1382721003234
شارع مقابل , الزيتون , الزراعه  )تنفيذ خط انارة كل من شارع 

شارع المطاط, النسيج 
1180.000742.000207,601,07383,040,42983,000,000شركة لوجين2012/178

1392721003235
تنفيذ شبكة كهرباء خلف مدرسة العراق ورفع شبكة الكهرباء القديمه 

لحي االنصار واالبرار خلف جامع االمام الرضا واستبدالها بشبكة 
2470.00061.00045,703,39518,281,35818,200,000االساور الدولية والكساء2012/180

14027390424
فرش ترابية وحصى خابط مع الرش طبقتين من البرايمكوت للطريق 

كم3.250قرية ال شعيوط بطول 
512.2977.29651,382,94720,553,17920,500,000المقاول حامد جايش سبط2012/199

600.000138.000106,657,94142,663,17642,600,000ارض هندسة المروج2012/127أنشاء بناية تفتيش الديوانيــــــــــــــــــــــــــة141274101205

1422721003238
تنفيذ الشبكة الكهربائية لحي النهضة الثالثة واالجزاء المتبقية خلف 

المعهد الفني
2418.000271.00098,343,73539,337,49439,300,000االساور الدولية2012/143

351.25050.000293,443,272117,377,309117,300,000الدلتا الهندسية2012/21تأهيل مغــــذي ال خليفـــــــــــه في الديوانية143272100438

144273090427
فرش ترابية وسبيس مع الرش بطبقتين من البرايمكوت لطريق 

 كم4الزالزلة بطول / الدراغية 
695.99550.00024,569,0909,827,6369,800,000نور البحرين2012/80

145273090316
 م 25بطول  (سيد علي  )أنشاء جسر مشاة في منطقة الجمعية 

 م في ناحية نفر1.8وعرض 
2012/117

2012/117م31أنشاء جسر مشاة  الطابـــــــــــــــــــــــــو بطـــــــــــول 146273090317

147273090318
مقابل مدرسة  )وام العظام - أنشلء جسر مشاة يربط الحي العسكري 

ميسلون
2012/117

2012/117م1.8 م وعرض 54أنشلء جسر مشاة سيد علي بطول 148273090319

2012/117م30الحدادي بطول - أنشاء جسر سيارات حديدي في المهناوية 149273010861

150273090431
فرش ترابية وسبيس مع الرش طبقتين لطريق العبطانية بطول 

كم18.175
2139.101270.000152,117,10160,846,84060,800,000ارض االباء2012/118

1512740406110
سا الى قرية الغوانم االولى مع شبكة / 3 م50أنشاء مجمع ماء سعة 

 كم1.5
240.09620.096العنبر االبيض2012/132

1522740406111
سا الى قرية سيد ناصر الغرابي وعبد / 3 م15أنشاء مجمع ماء سعة 

كم4.5زيد والجهيمات والبوزركة والوشاش مع شبكة 
274.2794.279العنبر االبيض2012/132

9,110,2053,644,082

13,486,260 33,715,650

3,600,000

13,400,000

10672.580

92.748
607.578

شركة العربي

1000.000
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153274050228
تأهيل شبكة مركز الناحية واالحياء التابعة لها من خالل وضع اقفال 

داخل منهول مبني من البلوك مع وضع غطاء مناسب لغر ض 

 منهولة18الرجوع اليها عند الصيانه عدد 

25.42525.42560,750,58424,300,23424,300,000درب التبانه2012/72

246.00297.00047,095,55018,838,22018,800,000جوهرة الوليد2013/69بناء مخزن جملون في قضاء عفــــــــــــــــــــــــــــك154275110510

507,351,583202,940,633202,900,000جوهرة الوليد واالجدل2013/41تأهيل مغذي صدر الدغاره الجزء الثاني155272103292

651,078,755260,431,502260,400,000الحدود الدولية2013/44تأهيل مغذي البوجنية في ناحية السنية156272103292

2013/45 في قضاء الحمزة2تأهيل مغذي رقم 157272103292
انوار الكرم ورانيا الهندسية ومجموعه 

االخيار
952,229,425380,891,770380,800,000

158272103292
تأهيل جزء من مغذي البحيرة والوحدة الميكانيكية وقرى خيري في 

الديوانية ومغذي طالب
566,823,509226,729,404226,700,000شركة واحة الرياض2013/46

تأهيل جزء من مغذي قرى البدير في عفك ومغذي الريف في نفر 159272103292

2والفاضلية ج
663,100,792265,240,317265,200,000شركة واحة الرياض2013/47

00تسديد حسابات مشاريع مسحوبة160

60,234,37624,093,75024,000,000شركة الراجحم2008/229 تأهيل شارع السراي في مدخل الشنافية161

233,450,45693,380,18293,300,000اتحاد نور اليقينم2008/392 ابو تبن/ االعمال المتبقية النشاء طريق غماس 162

109,874,22843,949,69143,900,000عيون الهدباءم2008/468 الجبور/ االعمال المتبقية النشاء طريق المهناوية 163

32,249,88312,899,95312,800,000ريف الشامم2008/19تأهيل ارصفة وشوارع متفرقة في الديوانية164

00تنفيذ الشبكات الكهربائية لمختلف االقضية والنواحي165272103285

166272103285
ام + عين عبيد  + (ال مارد يونس عبود )تنفيذ شبكة كهربائية لقرى 

عليوي والي مندلي وتنفيذ شبكة كهرباء قرية عبد الرضا + الضروك 

عزيز

152,289,37560,915,75060,900,000رانيا الهندسية  و انوار الكرم2013/102

167272103285
الحي / ال زياد )تنفيذ الجزء المتبقي من مصادر محطة سومر 

وتأهيل الشبكة الكهربائية لقرية البركات في سومر (العسكري
208,521,63683,408,65483,400,000اكد العراقية و بالد مابين النهرين2013/103

201,476,71980,590,68880,500,000الدلتا الهندسية2012/304تنفيذ الشبكة الكهربائية لحي الخوئي والمنطقة الصناعية168272103285

169272103285
تأهيل الشبكة الكهربائية في حي الصكبان وانارة جزء من حي الجهاد 

والجديده
290,821,670116,328,668116,300,000الظفــــــــــــــــــــار2012/301

709,870,735283,948,294283,900,000اللوتس وهندسة ضل الوطن2012/312في قضاء الحمزة (2)عدد (صف12)بناء مدرسة ابتدائية 17027541203

في مركز الصالحية والحي  (2) صف عدد6بناء مدرسة ابتدائية 17127571208

(العسكري
280,381,489112,152,596112,100,000السنية وعليوي حافظ حمزة2012/318

17227541201
 مقعد في 16مع مجموعه صحية ع (صف12)بناء مدرسة ابتدائية 

ناحية الدغارة
135,046,41754,018,56754,000,000اللوتس وهندسة ظل الوطن2012/310

227,001,43490,800,57490,800,000رونق الصباح2012/307 صف في مركز المدينة12بناء مدرسة ابتدائية 17327541199

 صف مع مجموعه صحية في قرية الشبانية في 9بناء مدرسة ابتدائية 17427541200

الشافعيه
205,020,02882,008,01182,000,000الهجـــــــــــــــان2012/309

17527541205
/  صف مع مجموعه صحيه في قضاء الشاميه 6بناء مدرسة ابتدائية 

حي الحسين
12,393,7464,957,4984,900,000المقاول جاسم جفات موسى2012/315

135,650,76054,260,30454,200,000رونق الصباح ودرب التبانة2012/316صف في حي الطبكة في غماس12بناء مدرسة متوسطة 17627541206

11,352,4594,540,9844,500,000الهجـــــــــــــــان2012/305بناء قاعة نشاطات في متوسطة الزوراء للبنات في الديوانية17727571197

10,456,1754,182,4704,100,000الهجـــــــــــــــان2012/306 صف في قرية االنصاف6بناء مدرسة ابتدائية 17827571198

152,379,86060,951,94460,900,000رونق الصباح2012/308 في حي الزيتون وحي ام الخيل في الديوانية2بناء روضة عدد 1792756147

281,893,710112,757,484112,700,000المقاول حامد جايش سبط2012/325مع اكساء السايد القديم في نفر (السايد الثاني )تبليط المدخل الرئيسي 1802731688

138,965,17355,586,06955,500,000هندسة ظل الوطن2012/326اكمال الطريق الخدمي المقابل لحي الجامعه الواصل للجدارية1812731687

000انشاء طرق ريفية182273113306

183273113306
 كم في 7باهيزة بطول / فرش ترابية وسبيس لطريق المهناوية 

المهناوية
29,048,67711,619,47111,600,000شركة ذو الفقار الهندسية2011/151

مشاريع مسحوبة

مشاريع مسحوبة

مشاريع مسحوبة

مشاريع مسحوبة



المستحقات بعد التقريب بالدينارمن المستحقات بالدينار (%40)نسبة ت الكلفه الكليةرقم المناقصة التبويب المستحقات بالديناراسم الشركة 2015التخصيص لعام 

184273113306
فرش ترابية وسبيس مع اكساء باالسفلت لطريق الثمن الكافي بطول 

كم في الشامية9.300
67,108,86926,843,54826,800,000المولى الدولية2011/145

 كم في 4.50سيد رحمن بطول / فرش ترابية وسبيس لطريق السنية 185273113306

السنية
45,116,75218,046,70118,000,000شركة الرامي الدولية2011/140

27,064,87410,825,95010,800,000قمة جنات الرياض2012/322فرش ترابية وسبيس لطريق العنتاكية186273113306

187273113306
 كم في 1سيد عمران بطول / فرش ترابية وسبيس لطريق البونايل 

السنية
20,740,2688,296,1078,200,000المقاول سعد جواد كاظم2011/142

1882744685
تجهيز مجمعات ماء مختلفة السعات مع تمديد شبكة ماء في مختلف 

االقضية والنواحي
00

201,614,30080,645,72080,600,000الركبــــــــــــــــــان2011/168سا الى قرية النبهان وال حمد في غماس/3م50انشاء مجمع ماء سعة 189

29,982,80811,993,12311,900,000الجسام الهندسية والبلسم2012/320سا في ناحية غماس/3م50تجهيز ونصب مجمع ماء البديوي 19027446155

191274132154
- نفر - الصالحيه - الشافعيه  )دراسة تصاميم لمشاريع المجاري 

(السدير 
129,642,00051,856,80051,800,000نظم البناء للهندسة واالستشارات الفنية2011/195

83,100,18433,240,07433,200,000االناء الفوار2012/321 كم في السنية5اكساء باالسفلت لطريق الساده ال معله بطول 192273113239

34,132,50013,653,00013,600,000رانيا الهندسية2012/323 كم4البوشتيوي - فرش ترابية وحصى خابط لطريق الحفار 1932739446

1942739445
فرش ترابية وحصى خابط لطريق قرية النواصر بداية طريق 

م750-  الديوانية السياحي  
11,671,5354,668,6144,600,000السنيــــــــــــــة2012/324

19527446154
 8سا مع مد شبكة انابيب طول / 3م50تجهيز ونصب مجمع ماءسعة 

كم الى قرية البوهليل
19,443,3047,777,3227,700,000البلسم والجسام الهندسية2012/319

00مشاريع معالجة الفقر196

2000.000309.000491,408,056196,563,222196,500,000شركة العز العامه2012/173 كشك400انشاء اكشاك عدد 1972749164

4000.0001101.000233,529,78093,411,91293,400,000الغد والضياغم1622013/93انشاء وحدات سكنية عدد 1982743174

15000.0002291.000599,614,436239,845,774239,800,000ارض التطور912013/91انشاء وحدات سكنية عدد 1992743175

50,809,761,81220,323,904,72520,323,900,000
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