
المستحقات بالدينارالشركةاسم المشروعت
من  (%40)نسبة 

المستحقات بالدينار

المستحقات بعد التقريب 

بالدينار

تسيج المقبره مع بناء دار ضغيره للحارس12432349121

تطوير مقبرة شريعة الصابئة المندائيين 

لمحافظة ميسان
131,086,34652,434,53852,400,000الكحالء

2243233212
 )انارة الشوارع الداخلية  ومداخل المدن 

(العمارة ,علي الغربي ,الكحالء
000

انارة شارع حي الرسالة وشارع الماطور 

قضاء العمارة

انوار الضياء 

للمقاوالت
25,864,00010,345,60010,300,000

انارة شوارع من علي الغربي بمسافة 

مقضاء علي الغربي/12720
450,697,000180,278,800180,200,000انوار الضياء

انارة منحدرات الثيل الصناعي للجسر 

اليوغسالفي

محمد خالف 

مزعل للمقاوالت
78,240,00031,296,00031,200,000

3243231412

أنشاء محطات بستنه لتطوير زراعه 

-كميت-المشرح -علي الغربي-الخضروات 

العزير

000

89,197,40535,678,96235,600,000هياانشاء محطة بستنة قضاء علي الغربي

000 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود500انشاء 4243234322

تنفيذ شبكة ماء المجمع السكني واطئ الكلفة 

 وحدة سكنية مركز المحافظة1000
404,226,500161,690,600161,600,000نفائس المرجان

تنفيذ خط الدكتابل الناقل والمغذي لمنطقة 

 دار على طريق البتيرة مركز المحافظة1000
417,657,500167,063,000167,000,000نفائس المرجان

2016/ جدول بالذرعات النهائية و االولية املستحقة للدفع 
حمافظة ميسان

التبويب

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



وحدة سكنية500انشاء مجمع سكني 
المولى وشريكة 

الرمح
1,731,396,126692,558,450692,500,000

5243231552
-بناء المستوصف البيطري في نواحي الخير 

بني هاشم-علي الغربي
000

ناحية علي  (2)انشاء مستوصف بيطري عدد 

الشرقي وناحية الخير
282,218,722112,887,489112,800,000انوار العدل

6243234323
 وحدة سكنية لذوي الدخل 500انشاء 

المحدود المرحلة الثانية
000

 وحدة في قضاء 500انشاء مجمع سكني 

2العمارة ج 

 الشندل و 

مجرى النهرين 

و جوهرة العهد

887,711,475355,084,590355,000,000

7243233113

, مركز المحافظة  )انشاء الطرق الريفية في

, كميت , علي الشرقي , علي الغربي 

, المجر الكبير سيد احمد الرفاعي , الميمونة

(قلعة صالح , الكحالء 

000

 كم قضاء المجر 5تبليط نزالت السعيدة بطول 

الكبير
94,650,25037,860,10037,800,000انوار العمارة

271,051,609108,420,644108,400,000كنوز االرضانشاء نزالت في منطقة البتيرة النواظم

تكملة تبليط طريق ايمن نهر دجلة باتجاة شيخ 

سعد قضاء علي الغربي
1,294,404,000517,761,600517,700,000عطاء االرض

 كم في 7,250انشاء طريق شط جليب بطول 

قضاء علي الغربي
236,847,00094,738,80094,700,000انوار الضياء

 كم في البتيرة5انشاء طريق حجي حميد بطول 
بركات ميسان و 

وعطاء ميسان
75,235,80030,094,32030,000,000

246,044,47598,417,79098,400,000ارض جبل عليانشاء طريق المزبانية قضاء العماره

 كم 7,5انشاء طريق قرية المدثره بطول 

قضاء العماره
148,679,21659,471,68659,400,000دار الرونق

تبليط طريق منطقة الطابو الواقعه بين الجسر 

الحولي
333,701,600133,480,640133,400,000زهور النرجس

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



8243233114
انشاء طرق ريفية في عموم المحافظة 

المرحلة الثانية/
000

كم 27انشاء شوارع قرى ابو بشوت بطول 

ناحية كميت

بركات قلعة 

صالح
507,360,716202,944,286202,900,000

 كم قضاء 4انشاء طريق قرية المهبش بطول 

العمارة
117,503,50047,001,40047,000,000عبير ميسان

تبليط طريق بني تميم يبدا من جسر البتيرة 

 كم4وينتهي بجسر النواظم بطول 
11,410,7504,564,3004,500,000الهدى االهلية

انشاء طريق لقرية سيد احمد داود البخاتي في 

منطقة السفيحة
58,481,00023,392,40023,300,000دار الحياة

كم قضاء 4انشاء طريق قرية السفيحه بطول 

العمارة
441,903,870176,761,548176,700,000انوار العمارة

9243233935

انشاء جسور مشاة في االقضية والنواحي 

ناحية ,بني هاشم ,العمارة,الميمونة,الكحالء 

العدل

000

-H)انشاء جسر ثابت للسيارات نوع 

PILE) م ناحية كميت20بطول
33,000,00013,200,00013,200,000الثامر الحديثة

18,742,0007,496,8007,400,000ارض السدود منطقة النعيمية3ان شاء جسور مشاة عدد 

م في منطقة ابو 30انشاء جسر مشاة بطول 

درابي قضاء الميمونة
36,010,00014,404,00014,400,000نسيم الكحالء

انشاء جسر مشاة على الطريق العام بطول 

م العزير30

نضير الحياة 

ونسيم الكحالء
16,039,4906,415,7966,400,000

10243234955
تأهيل وبناء قاعات رياضيه في عموم 

(5)المحافظه عدد
000

 10x15انشاء قاعة رياضية مصغره با ابعاد 

في قضاء الميمونه
74,830,00029,932,00029,900,000لؤلؤة ميسان

 10x15انشاء قاعة رياضية مصغره با ابعاد 

في مركز المحافظ ابو رمانة
47,044,70018,817,88018,800,000بوابة ميسان

1124323113185

أنشاء األحزمه الخضراء في  مركز المحافظه  

قلعة /الكحالء /وفي اقضية على الغربي 

ضواحي علي /المجر الكبير /الميمونه/صالح

المشرح/الشرقي 

000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



دونم 60دونم و70الحزام االخضر بمسافة 

وتخطيط وتسوية وزراعة االشجار والشتالت 

 دونم قضاء العمارة المرحلة 176بمساحة 

االولى

مكتب محمد 

تركي عبد
67,806,50027,122,60027,100,000

000أنشاء كراج لالليات لمديرية الماء1224323413136

بناء كراج االليات مع بناية االدارة والخاص 

بمديرية ماء ميسان
720,182,000288,072,800288,000,000نور الكاظم

ميسان /(صف18)مدارس سعة  (10)بناء 13243235336
مشاريع التربية 

االستثمارية
000

 صف مع التاثيث في حي 18بناء مدرسة 

الشرطة
533,008,000213,203,200213,200,000افاق العراق

 صف حي الغدير العابرات18بناء مدرسة 
طريق مجرى 

الخير
813,649,000325,459,600325,400,000

 صف مع التاثيث مركز قضاء 18بناء مدرسة 

قلعة صالح
349,768,000139,907,200139,900,000انوار السلطان

 صف مع التاثيث في منطقة 18بناء مدرسة 

حي الصدرين قضاء المجر الكبير

طريق مجرى 

الخير
736,266,750294,506,700294,500,000

 صف مع التاثيث من منطقة 18بناء مدرسة 

الشيشان مغربة قضاء العمارة

الشؤون الفنية 

الهندسية
274,261,260109,704,504109,700,000

 صف مع التاثيث في سيد 18بناء مدرسة 

جميل قضاء العمارة
153,273,00061,309,20061,300,000ساحل العرب

000تأهيل سوق العماره التراثي142432349166

349,443,250139,777,300139,700,000انوار العمارةانشاء مسقفات في سوق المجر الكبير

تبليط وارصفة الطريق الحولي شارع الناظم 

قضاء قلعة صالح

حجر اليمامة 

وهدير االهوار
345,113,800138,045,520138,000,000

15243233736

توسيع منظومة البداله الالسلكيه  في مناطق 

-العزير - السالم-بني هاشم-المشرح)األهوار 

(سيد أحمد الرفاعي-العدل-الميمونه

000

تجهيز ونصب ابراج اتصاالت مع ملحقاتها 

ضمت مستلزمات المنظومة الالسلكية

نور السما 

ووادي البراري
112,157,00044,862,80044,800,000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



000تأهيل مسجد الجامع في قضاء  علي الغربي16243234736

44,419,25017,767,70017,700,000ميسان المتحدةتاهيل مسجد علي الغربي

319,733,800127,893,520127,800,000انوار العمارةانشاء مسجد التقوى ناحية العدل

17243234966
بناء منتدى شباب بني هاشم  وسيد احمد 

الرفاعي
000

959,155,844383,662,338383,600,000انوار السلطانانشاء بناية منتدى شباب في ناحية بني هاشم

182432351156
م (40*18)مخزن  جملوت قياس  (4)بناء 

ميسان/
000

 في 3 و4عدد (م40*18)بناء مخزن جملوني

 في قضاء المجر الكبير1مخازن التربية 

انوار علي 

الغربي
499,788,145199,915,258199,900,000

1924323113186
تشجير الطرق بين أألقضيه والنواحي وربطها 

بالحزام األخضر
000

دونم 5تشجير الطرق الخارجية النشاء واحة 

 المرحلة االولى1عدد 

ارض البرجسية 

للمقاوالت و 

التجارة

37,922,00015,168,80015,100,000

202432321226

ف مختلفة . ك0,4/ 11تجهيز محوالت 

السعات مع اعمدة واسالك مختلفة االحجام 

وملحقات الربط

000

تجهيز مواد للشبكة الكهربائية لصالح مديرية 

توزيع كهرباء ميسان

طريق مجرى 

الخير
483,942,250193,576,900193,500,000

21243235337
مدرسة  سعة  (12)هدم واعادة بناء 

ميسان / (صف 18)

مشاريع التربية 

االستثمارية
000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



 صف 18هدم واعادة بناء متوسطة العروبة 

الماجدية قضاء العماره
719,292,500287,717,000287,700,000سخاء االرض

 صف في 18هدم واعادة بناء متوسطة االزهر 

حي الرسالة قضاء العمارة

طريق مجرى 

الخير
1,117,723,500447,089,400447,000,000

 صف 18هدم واعادة بناء مدرسة بطل خيبر 

في حي المعلمين القديم قضاء العمارة
849,831,800339,932,720339,900,000ذكرى

 18هدم واعادة بناء ثانوية الكحالء للبنات 

صف في قضاء الكحالء

طريق مجرى 

الخير
576,239,000230,495,600230,400,000

 صف 18هدم واعادة بناء ثانوية االندلس 

القطاع قضاء العمارة
247,060,50098,824,20098,800,000المنى

 صف 18هدم واعادة بناء مدرسة االمام القائم 

العمارات قضاء العماره
609,325,052243,730,021243,700,000سخاء االرض

 صف 18هدم واعادة بناء مدرسة رام هللا 

قضاء العمارة
869,225,900347,690,360347,600,000الفرزدق

هدم واعادة بناية ثانوية علي الشرقي ناحية 

علي الشرقي

طريق مجرى 

الخير و سخاء 

االرض

676,602,306270,640,922270,600,000

 صف 18هدم واعادة بناء متوسطة الرازي 

قضاء العمارة/في القطاع

طريق مجرى 

الخير
841,946,442336,778,577336,700,000

 صف 18هدم واعادة بناء مدرسة سيد البلغاء 

في الشبانه قضاء العمارة

طريق مجرى 

الخير
1,094,637,000437,854,800437,800,000

212432321227

 مع ابراج هوائية 33kvتنفيذ مغذيات 

circuit towers sinle في العمارة 

السالم كميت

000

 كي في مع رفع 11تاهيل مغذي المجاري 

مركز - واعادة نصب المحوالت القديمة 

المحافظة

279,137,972111,655,189111,600,000االناف

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



مع  (ف. ك11)تاهيل التفرعات لمغذي االلبان 

رفع الخط القديم ورفع واعادة ونصب 

قضاء العمارة/المحوالت القديمة

الشؤون الفنية 

الهندسية
434,853,050173,941,220173,900,000

000انشاء مسناة حجرية في ناحية العدل2224323113189

انشاء مسناة حجرية في ناحية العدل من 

الجانبين
21,627,0008,650,8008,600,000انوار العدل

000تسديد الحسابات المنجزة2324323413311

13,432,0005,372,8005,300,000اهل المدينةكهربة الهدى ناحية علي الشرقي

88,651,50035,460,60035,400,000اهل المدينةالجبيسة-كهربة حي االمام الكاظم 

 صف مع التاثيث في منطقة 18بناء مدرسة 

الماجدية
80,780,00032,312,00032,300,000اهل المدينة

848,657,850339,463,140339,400,000الكميتانشاء طريق العوفية المرحلة االولى

شارع - انشاء طريق العوفية المرحلة الثانية

القدس
337,044,500134,817,800134,800,000الكميت

905,851,750362,340,700362,300,000الكميت شارع القدس2انشاء طريق العوفية المرحلة 

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



و لقرية الكريزية والرعاش .انشاء شبكة ض

مع رفع الشبكة القديمة الحياء الشهداء 

والقاسم ومنطقة ابو سبع وتاهيل الشبكة 

الكهربائية لمنطقة البتيره اب فحل خلف 

النواظم قضاء الميمونة

6,053,0002,421,2002,400,000حسام الحق

تنفيذ كهربة قرية الجمشة بيت فياض في 

ناحية العزير وتاهيل الشبكة الكهربائية لقرية 

بيت نعيم شاني في قضاء قلعة صالح

4,992,3251,996,9301,900,000حسام الحق

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة نصف 

س اليوسفيه ناحية /3م100مليون غالون 

الخير

13,837,0005,534,8005,500,000دار المبارك

تنفيذ شبكة ماء الحياء الصناعية القديمة 

والجديدة الشرقية الكشاشية اللواء الحي 

قضاء المجر الكبير-العسكري 

24,802,2509,920,9009,900,000دار المبارك

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة نصف 

س قرية الشويالت قرب /3م50مليون غالون 

.معمل الورق في قضاء المجر الكبير

32,634,21113,053,68413,000,000دار المبارك

تبليط وارصفة شوارع حي العروبة قضاء 

قلعة صالح

دار المبارك 

والوالئين
82,859,77433,143,91033,100,000

س /3م 100تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 

قلعة صالح/في قرية الجيازنة 
247,563,00099,025,20099,000,000دار المبارك

 كم 15انشاء وتبليط طريق ايسر الهدام بطول 

في قضاء الميمونة
54,389,25021,755,70021,700,000الهدى االهلية

 كم في ناحية 12تبليط طريق التضامن بطول 

سيد احمد الرفاعي
32,085,75012,834,30012,800,000الهدى االهلية

كم 9,9ام عبيدة بطول - تبليط طريق البتيرة 

سيد احمد الرفاعي
587,000,000234,800,000234,800,000الهدى االهلية

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



133,727,50053,491,00053,400,000انوار الضياءكهربة قرية الذهيبات قضاء علي الغربي

كهربة قرية سيد احمد الرفاعي مع رفع 

الشبكة القديمة  وكهربة حي االمير مع رفع 

الشبكة القديمة في قضاء علي الغربي

22,629,2509,051,7009,000,000انوار الضياء

قلعة -كحالء-اضافة ممر ثاني لطريق عمارة

المرحلة االولى/صالح
1,314,214,000525,685,600525,600,000العمل المبارك

تبليط طريق لقرى الجندالة والوادية ناحية 

كم10العدل بطول 
37,292,25014,916,90014,900,000العمل المبارك

تبليط طريق الوادية ابو صبور العودة بطول 

 كم قضاء المجر الكبير15
46,390,50018,556,20018,500,000العمل المبارك

120,600,00048,240,00048,200,000العمل المبارككم10انشاء نزالت قرى ناحية الخير بطول 

55,826,00022,330,40022,300,000العمل المباركانشاء طرق قرى الشغانبه في ناحية الخير

تبليط طريق العدل واالحرار ونزالت االنتصار 

 كم15بطول 
47,636,50019,054,60019,000,000العمل المبارك

 صف في منطقة ايسر الهدام 9بناء مدرسة 

قضاء الميمونة/
266,134,300106,453,720106,400,000نضير الحياة

229,035,00091,614,00091,600,000نضير الحياةقضاء الكحالء/كم 3تبليط طريق غزة بطول 

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



تاهيل الشبكة الكهربائية لمغذي مركز المدينة 

في ناحية العدل مع رفع الشبكة القديمة لقرية 

السادة النواجي وتاهيل الشبكة الكهربائية 

لقريتي الطبر والزعيلية في قضاء الميمونة 

وكهربة قرية الحاج خيون في منطقة الطبر 

قضاء العمارة

نضير الحياة 

وانوار العدل
20,108,5008,043,4008,000,000

301,874,000120,749,600120,700,000نضير الحياةانشاء سدة الخمس والمفصل ناحية السالم

تنفيذ اعمال التلبيط والقالب واالرصفة في 

مركز ناحية السالم
219,183,50087,673,40087,600,000افق المنصور

مشروع تنفيذ التليط والقالب في مركز ناحية 

السالم
798,291,500319,316,600319,300,000افق المنصور

2,782,507,0001,113,002,8001,113,000,000افق المنصورمركز المحافظة /60تطوير شارع 

انشاء ارصفة وتبليط شوارع ناحية علي 

الشرقي
830,993,295332,397,318332,300,000افق المنصور

14,209,5005,683,8005,600,000ذكرىتنفيذ الخطوط لمركز ناحية بني هاشم

صف في ناحية كميت منطقة 6بناء مدرسة 

حي الزهراء
76,817,30030,726,92030,700,000ذكرى

استبدال شبكة ماء حي الزهراء السعفه العلوه 

في قضاء الكحالء
14,144,5005,657,8005,600,000ذكرى

انشاء جسر مشاة لقرية نهر العدل مقابل بيت 

م في ناحية بني هاشم65خليوي بطول 
4,625,5001,850,2001,800,000ذكرى

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



3,878,7501,551,5001,500,000ذكرىتنفيذ قناطر في ناحية المشرح

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة ربع 

في قرية االنتصار (س/3م50)مليون غالون 

ناحية العزير

27,483,00010,993,20010,900,000ذكرى

 صف في ناحية كميت منطقة 6بناء مدرسة 

الزهراء
8,641,0003,456,4003,400,000ذكرى

 صف في ناحية السالم 6بناء مدرسة النخيب 

قرية الهويليات
8,483,5003,393,4003,300,000ذكرى

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة ربع 

س في قرية الحيدرية /م/50مليون غالون 

قضاء قلعة صالح

104,950,00041,980,00041,900,000ذكرى

تنفيذ شبكة ماء وفك االختناقات الحياء 

الصدرين والسراي في قضاء الكحالء واحياء 

بني هاشم وحي سيد جميل مركز المحافظة

18,584,0007,433,6007,400,000ذكرى

م 140انشاء جسر مشاة باب الهوى بطول 

في ناحية السالم
7,284,5002,913,8002,900,000ذكرى

مقتربات والسن سدة الشمالية والسدة 

الجنوبية في ناحية الخير
135,450,00054,180,00054,100,000ذكرى

13,874,5005,549,8005,500,000انوار العمارةقضاء العمارة/انشاء طريق الرعاش 

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء حي الحسن 

قضاء الميمونة/العسكري
158,979,50063,591,80063,500,000الهاشم

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



 م في قرية 60انشاء جسر مشاة بطول 

الجزرة في قضاء المجر الكبير
9,222,0003,688,8003,600,000الهاشم

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة مليون 

مس في مشروع ماء الميمونة /200غالون 

مع الخط الناقل لحي العسكري

29,143,00011,657,20011,600,000الهاشم

كم ناحية 16تبليط سدة الصفيجات بطول 

المشرح
391,737,060156,694,824156,600,000عطاء االرض

كم ناحية 10تبليط سدة الصفيجات بطول 

المشرح
353,801,000141,520,400141,500,000عطاء االرض

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرية الصفيجي مع 

رفع الشبكة القديمة في ناحية المشرح
31,575,00012,630,00012,600,000العمل الصالح

كهربة حي الرحمة قرب المستشفى الجراحي 

في الشيشان قضاء العمارة
33,210,50013,284,20013,200,000العمل الصالح

12,690,0005,076,0005,000,000العمل الصالحكهربة حي الفنانين الجزء الثاني قضاء العمارة

تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية لمنطقة حي 

الجهاد والقادسية وتاهيل الشبكة الكهربائية 

لمنطقة المحمودية

العمل الصالح 

وبيت السعد
355,141,200142,056,480142,000,000

342,778,500137,111,400137,100,000المنتظمانشاء متنزه لبلدية ناحية المشرح

 4انشاء ساحات بالثيل االصطناعي عدد

مركز المحافظة (25*40)بابعاد
319,400,500127,760,200127,700,000المنتظم

-اكساء شوارع متفرقة في مدينة العمارة 

الجزء الثاني
64,179,00025,671,60025,600,000المنتظم

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



110,396,80044,158,72044,100,000المنتظمكم10تبليط طريق المبروكه بيت نويصر بطول 

كهربة القرى الريفية التابعة لناحية العدل 

المدحلب - العوده-الشويالت-ابو حملة-التفشة)

)

139,716,30055,886,52055,800,000انوار العدل

تنفيذ كهربة مركز ناحية السالم مع رفع 

الشبكة القديمة
25,654,25010,261,70010,200,000انوار العدل

12,924,7505,169,9005,100,000انوار العدلقضاء العمارة-كهربة قرية سيد منيهل 

انشاء مسناة حجرية لنهر المجر الكبير بطول 

كم المرحلة الثانية المنطقة المحصورة مابين 4

جسر الشركة العامة للسكر والجسر االول 

القريب من محطة الوقود

66,135,00026,454,00026,400,000انوار العدل

 صف في حي الخليج وحي 12انشاء مدرسة 

الطرق في قضاء العماره
839,334,000335,733,600335,700,000انوار العدل

 صف في ناحية الخير12بناء مدرسة 
عبير السالم 

وانوار العدل
96,235,00038,494,00038,400,000

 صف 24هدم الجملونات واعادة بناء مدرسة 

في منطقة حي الرسالة
189,739,00075,895,60075,800,000انوار العدل

انشاء طريق الممر الثاني في قضاء المجر 

كم15وناحية العدل بطول 

انوار العدل 

ووجه الصباح
311,871,000124,748,400124,700,000

181,758,50072,703,40072,700,000انوار العدلانشاء مدرسة في ناحية الخير

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



تنفيذ كهربة حي النصر الجزء المكمل للجزء 

االول في قضاء العمارة
12,808,0005,123,2005,100,000فرسان االرض

 مع رفع الشبكة 2كهربة حي سيد جميل ج

القديمة
18,715,0007,486,0007,400,000فرسان االرض

تاهيل الشبكة الكهربائية لخط وقرى كريمة في 

ناحية علي الشرقي
33,665,50013,466,20013,400,000فرسان االرض

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرية ابو سبع 

الجسر قضاء الميمونة
15,534,5006,213,8006,200,000فرسان االرض

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرية الرويشد 

والسعادة في ناحية كميت
13,259,0005,303,6005,300,000فرسان االرض

انشاء طريق الرابط بين السفيحة البتيرة 

كم3وطريق كميت البو علي 
35,936,04014,374,41614,300,000دار الحياة

انشاء طريق قرية االمام المهدي القريبة من 

 م وقضاء 3300جسر سيد سفيح بطول 

العمارة

76,545,50030,618,20030,600,000دار الحياة

المرحلة -انشاء بناية محكمة المجر الكبير 

االولى

طريق مجرى 

الخير
134,536,00053,814,40053,800,000

انشاء الشبكة الكهربائية لمشروع حي 

العسكري الثاني مع رفع الشبكة القديم في 

قضاء المجر الكبير

طريق مجرى 

الخير
244,009,85097,603,94097,600,000

انشاء دائرة هيئة الحج والعمرة
طريق مجرى 

الخير
30,187,00012,074,80012,000,000

 بناء اسس 2م75انشاء مركز صحي نموذجي 

تتحمل طابقين في قضاء قلعة صالح

طريق مجرى 

الخير
26,599,00010,639,60010,600,000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



 1.3انشاء طريق قرية بيت عبد النبي بطول 

كم في ناحية بني هاشم وانشائ طريق لقرى 

 كم في الناحية5متفرقه بطول 

طريق مجرى 

الخير
142,432,60056,973,04056,900,000

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرى االهوار 

بيت - ابو ليله - البيضه - الضخرة  )الشرقية 

(خواف 

طريق مجرى 

الخير و سخاء 

االرض

637,187,500254,875,000254,800,000

تاهيل مغذي قرى العكب والعيثة وتنفيذ كهربة 

قرية العودة في قضاء الميمونة وكهربة قرية 

طيبة في ناحية سيد احمد الرفاعي

الوسق وطريق 

مجرى الخير
23,421,5009,368,6009,300,000

 صف مع التاثيث في منطقة 18بناء مدرسة 

قضاء العمارة-حي السجناء االحرار

طريق مجرى 

الخير و سخاء 

االرض

644,429,500257,771,800257,700,000

 صف مع التاثيث في حي 18بناء مدرسة 

قضاء العمارة-الجمعيات مقابل العلوه

طريق مجرى 

الخير
539,400,000215,760,000215,700,000

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة مليون 

س في ناحية العزير/3م200غالون 
000مجرى الخيرات

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرية الديالم 

ناحية -والعويجة مع رفع الشبكة القديمة

المشرح

102,000,00040,800,00040,800,000افق الحضارة

انشاء جسر مشاة لقرية شط االعمى بطول 

 م المشرح35
3,521,2501,408,5001,400,000نسيم الكحالء

انشاء جسر ثابت لقرية شط االعمى  شط 

االكرح
1,484,250593,700500,000نسيم الكحالء

13,857,5005,543,0005,500,000نسيم الكحالءتنفيذ شبكة ماء حي العسكري ناحية السالم

 م في 35 بطول 4انشاء جسور مشاة عدد 

ناحية سيد احمد الرفاعي
6,162,5002,465,0002,400,000نسيم الكحالء

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



انشاء قانطر كونكريتية لمشروع ام عظيمات 

في قضاء الكحالء
154,138,00061,655,20061,600,000بركات الكحالء

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرى ابو سبع الثانية 

قضاء الميمونة

شذرات ميسان 

وبركات الكحالء
391,391,000156,556,400156,500,000

4,342,0001,736,8001,700,000الكحالءمركز المحافظة-شبكة ماء حي دجلة المهافيف 

انشاء شبكة ماء في كل قرى شط االعمى 

والصفيحي والسودان والديالم في ناحية
7,340,7502,936,3002,900,000الكحالء

تنفيذ شبكة ماء المدثرة خلف دور النفط 

مركز المحافظة/
6,211,5002,484,6002,400,000الكحالء

نقل ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعه سعة 

س في قرية كصيبة /3م200مليون غالون 

الثانية مركز المحافظة

26,555,00010,622,00010,600,000الكحالء

م في 35 بطول 4انشاء جسور مشاة عدد 

ناحية السالم
5,006,7502,002,7002,000,000الكحالء

مد شبكة ماء حي االمير الثانية قضاء علي 

الغربي
3,323,0001,329,2001,300,000الكحالء

 55 مقاطعة 2تنفذي شبكة ماء حي الرحمة ج

مركز المحافظة
19,201,0007,680,4007,600,000الكحالء

تنفيذ شبكات ماء حي الصدرين وقرية 

الكحالء-الهليجية 
3,625,0001,450,0001,400,000الكحالء

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة مليون 

(س/3م 200)غالون 
2,879,4501,151,7801,100,000الكحالء

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



تنفيذ شبكة مجاري حي االمير وحي القلعة 

الثانية مع انشاء محطة في قضاء علي الغربي
109,034,00043,613,60043,600,000الرمح

تنفيذ شبكة مجاري المجمع السكني في البتيرة 

مع محطة الرفع
764,000,250305,600,100305,600,000الرمح

تاهيل الشبكة الكهربائية لقريتي الرويشد 

 علي الشرقي2والكريمه ج

الماجدي 

الهندسية
184,265,75073,706,30073,700,000

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة مليون 

س في قرية كعب وعامر /3م200غالون 

وشحاذ ومرقد الكميت

الماجدي 

الهندسية
72,212,00028,884,80028,800,000

 في حي النصر 1 صف عدد 9بناء مدرسة 

قضاء العمارة
15,591,0006,236,4006,200,000لؤلؤة ميسان

صف في قرية الهدى مركز 6انشاء مدرسة 

المحافظة
13,505,0005,402,0005,400,000لؤلؤة ميسان

 في قرية الهدى 1 صف عدد 6انشاء مدرسة 

قضاء العمارة
33,993,00013,597,20013,500,000لؤلؤة ميسان

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة مليون 

- س قرى النواظم حاج خليفه /3م200غالون 

مركز - البتيره - شيخ صالل - العكيالت 

المحافظة

213,001,25085,200,50085,200,000بيت الرحمة

5,722,5002,289,0002,200,000بيت الرحمةانشاء محطة بستنة في ناحية المشرح

كم في قضاء 8تبليط سدة منطقة الشعبة بطول 

الكحالء
492,629,500197,051,800197,000,000بصمة االبداع

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



صف نموذجية  قرية 6انشاء مدرسة ابتدائية 

الزبيدية نهر سعد ناحية كميت
12,343,5004,937,4004,900,000بنغازي

اكمال وتطوير مدخل ناحية العدل السايدين مع 

انشاء حديقة بجانب المدخل
91,020,00036,408,00036,400,000بيت العرب

انشاء ارصفة وتبليط حي االنتصار في قضاء 

المجر الكبير
170,685,50068,274,20068,200,000بيت العرب

انشاء ارصفة وتبليط للمناطق المخدومة 

بالمجاري في قضاء الكحالء لمناطق العلوة 

والسعفة وحي الزهراء والشوارع الريفية 

كم الرابط بين حي 1المحيطة بها باالضافة الى 

الزهراء الى الشارع المؤدي الى ناحية بني 

هاشم

507,419,000202,967,600202,900,000بيت العرب

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة ربع 

س في قرية الملبس /3م50مليون غالون 

قضاء الكحالء

9,878,0003,951,2003,900,000بوابة ميسان

توسيع شبكة ماء ابو شعيره الهادي مركز 

المحافظة
805,000322,000300,000بوابة ميسان

1,473,750589,500500,000بوابة ميسانمركز المحافظة-تنفيذ شبكة ماء جريت الغربي 

تنفيذ شبكة ماء حي الرحمة وقرى الحويجة 

والهدام في قضاء الميمونة
5,312,5002,125,0002,100,000بوابة ميسان

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة ربع 

س في قرية الجرزة في /3م50مليون غالون 

قضاء الميمونة وتجهيز ونصب وتشغيل وحدة 

ماء مجمعه سعة نصف مليون غالون 

س في قرية المرتضى في ناحية /3م100

 كم لمجمع ماء قرية 9العزير ومد شبكة ماء 

الواوي السويعدية الفريجات قلعة صالح

40,980,50016,392,20016,300,000بوابة ميسان

تنفيذ شبكة ماء حي الغدير الثانية العرضات 

خلف الحزام االمني الجزء الثاني
22,762,2509,104,9009,100,000بوابة ميسان

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة 

سقرية بيت سيد صروط ام الهويش /3م100

قضاء المجر الكبير

250,858,000100,343,200100,300,000بوابة ميسان

 صف مع التاثيث في حي 18بناء مدرسة 

قضاء العماره-الصادق 
579,775,900231,910,360231,900,000سخاء االرض

تاهيل مغذي االصالح مد القرى التابعه له مع 

الخط القديم والشبكة القديمة في ناحية السالم

حسين محمد 

عبيد
144,004,00057,601,60057,600,000

تاهيل الشبكة الكهربائية لمنطقة المجبس قرب 

قضاء العمارة- اسالة ماء المجبس 

حسين محمد 

عبيد
60,412,00024,164,80024,100,000

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرية بيت عوفي بيت 

مزود مع رفع الشبكة القديمة في ناحية العزير

حسين محمد 

عبيد
4,873,0001,949,2001,900,000

375,730,250150,292,100150,200,000االنافكهربة قرى السابلة ناحية سيد احمد الرفاعي

 ك ف من محطة العمارة 33استحداث مغذي 

 ك ف الى محطة العز33 -132الجديدة 

الشؤون الفنية 

الهندسية
652,733,250261,093,300261,000,000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



 في قضاء 2ج +1كهربة حي السالم مغربة ج

العمارة

الشؤون الفنية 

الهندسية
813,084,200325,233,680325,200,000

 تاهيل الشبكة الكهربائية لحي السجاد 

الجبيسة مع الشبكة القديمة

الشؤون الفنية 

الهندسية
26,412,75010,565,10010,500,000

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرية السادة الموزان 

والزيادات والمكاسب والدريع والبو جويل 

وتنفيذ مغذي العدالة الجانب االيمن مع رفع 

الشبكة القديمة في ناحية علي الشرقي

الشؤون الفنية 

الهندسية
113,304,00045,321,60045,300,000

كهربة حي الروضه قضاء المجر الكبير
الشؤون الفنية 

الهندسية
17,888,0147,155,2067,100,000

م لقرى ام 35 بطول 3انشاء جسور عدد 

فصيمة وبيت مريبي وبيت فوزي قضاء قلعة 

صالح

8,268,5003,307,4003,300,000موارد الجنوب

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة نصف 

مليون غالون في قرية ام االرانب وفي قرية 

في قضاء /االمام الحسن مع مد شبكة ماء 

المجر الكبير

موارد الجنوب 

وشريكة صدر 

النهرين

983,094,500393,237,800393,200,000

 م لقرى 35 بطول 3انشاء جسور عدد 

فصيمه وبيت مريبي وبيت فوزي في قضاء 

قلعة صالح

4,453,5001,781,4001,700,000موارد الجنوب

 لقرية H-pileانشاء جسر سيارات نوع 

 م10الكولبة ناحية كميت بطول 
2,232,000892,800800,000موارد الجنوب

انشاء جسر مشاة منطقة الطلعة قرية البو زيد 

 على 4م وانشاء جسور مشاة عدد 35بطول 

م قضاء الميمونة20نهر ابو خطارات بطول 

4,830,0001,932,0001,900,000موارد الجنوب

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة نصف 

 في قرية الرسالة 3س/م100)مليون غالون

كم الذهب االبيض 1وشبكة ماء قرى الهوزة 

ام شجاع علي الغربي

موارد الجنوب 

وشريكة نور 

السما

302,732,500121,093,000121,000,000

ناحية -انشاء ارصفة وتبليط حي الرمضان 

علي الشرقي

دار الباقر 

الهندسية
749,860,000299,944,000299,900,000

انشاء ارصفة وتبليط شوارع حي الهدى وحي 

رمضان مبارك في ناحية علي الشرقي
57,953,10023,181,24023,100,000دار الباقر

تبليط وارصفة حي الرسالة والصدر 

والموظفين ناحية المشرح

دار الباقر وقمة 

المواهب
90,008,75036,003,50036,000,000

تنفيذ شبكة مجاري االجزاء المتبقية في حي 

الفخرية قضاء علي الغربي
11,537,5004,615,0004,600,000السحاب

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء في قرية 

الخمس ناحية السالم
264,863,750105,945,500105,900,000السحاب

انشاء نزالت لقرى في ناحية بني هاشم بطول 

كم5

سعدون 

الرمضان
21,367,5008,547,0008,500,000

تجهيز انابيب بالستك مختلف االقطار مع 

الملحقات  للشبكات

مكتب اسعد 

احمد عداي 

للتجارة

40,274,00016,109,60016,100,000

 صف مع قاعة في منطقة حي 4انشاء روضة 

الحسين الجديد المركز
19,022,0007,608,8007,600,000انوار كميت

م 6انشاء جسر مشاة بيت حويس بطول 

قضاء الكحالء
3,518,5001,407,4001,400,000ارض السدود

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



 في منطقة السفحة 3انشاء جسور مشاة عدد 

م قضاء العمارة10والسفيحة بطول 
2,656,7501,062,7001,000,000ارض السدود

7,104,6502,841,8602,800,000ارض السدودم40المهنية بطول -انشاء جسر مشاة الوادية 

 في منطقة السفحة 3انشاء جسور مشاة عدد 

م قضاء العمارة10والسفيحة بطول 
3,436,2501,374,5001,300,000ارض السدود

اشناء جسر مشاة على نهر ابو سبع بطول 

م في قضاء الميمونة140
6,173,0002,469,2002,400,000ارض السدود

انشاء طريق النعناع وام ساعه في ناحية بني 

هاشم
173,028,50069,211,40069,200,000شجرة المعالي

 2,5انشاء طريق قرية العروبة الثانية بطول 

كم في قضاء قلعة صالح
4,097,5001,639,0001,600,000شجرة المعالي

تجهيز اليات تخصصية لصالح مديرية شبكات 

الجنوب الشرقي

مكتب زيد ستار 

عبد الجبار
525,385,000210,154,000210,100,000

شراء الية بلدوزر تخصصية لصالح مديرية 

بلديات ميسان

مكتب زيد ستار 

عبد الجبار
744,015,000297,606,000297,600,000

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة نصف 

 في قرية 2س عدد /3م100مليون غالون 

مطشر مفتن وفي قرية المراصه مركز 

المحافظة وفي قرية السفحة في البتيرة

79,430,00031,772,00031,700,000الجهد

تاهيل شارع عمر بن عبد العزيز وتنفيذ خط 

دفع ناتج المياة ثقيلة واالمطار لمحطة الشبانة 

قضاء العمارة

69,443,50027,777,40027,700,000االعمار

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



 على جدولي 2انشاء معابر صندوقية عدد 

القادسية والخير في ناحية السالم

دار الكوثر 

وشريكة سيرة 

االعمار

3,736,5001,494,6001,400,000

مقعد  ( 5 )اناشء مجموعه صحية عدد 

للمدارس المبينة في جدول الكميات وعددها 

 مدرسة40

دار الكوثر 

الهندسية
151,633,50060,653,40060,600,000

هدم واعادة بناء مدرسة الطليعة االبتدائية 

قضاء المجر الكبير
88,673,50035,469,40035,400,000ساحل العرب

صيانة معبر طريق التعاوني في قضاء علي 

الغربي
61,294,50024,517,80024,500,000ساحل العرب

 1,5انشاء نزلة السويطات شط االعمى بطول 

كم ناحية المشرح
38,799,87515,519,95015,500,000واحة السناف

انشاء حديقتان في حي العمارات الجديده في 

قضاء العمارة
1,067,986,000427,194,400427,100,000صدى البناء

م في 35 بطول 3انشاء جسور مشاة عدد 

قضاء الميمونة
4,204,7501,681,9001,600,000صدى البناء

تثييل المناطق المحصورة بين االلعاب في 

المدينة بواسطة الثيل الصناعي
407,479,000162,991,600162,900,000صدى البناء

انشاء ساحة مثيلة بالثيل االصطناعي في نادي 

دجلة الرياضي

المجموعة 

الساندة وشريكه 

صدى البناء

19,970,7507,988,3007,900,000

تغليف صاالت العمليات مركز امراض القلب 

مركز المحافظة/ميسان 
346,326,000138,530,400138,500,000الحسن

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



كم وانشاء 5انشاء طريق حجي حميد بطول 

م في 900طريق الى مزار سيد نور بطول 

العمارة

12,340,1004,936,0404,900,000بوابة العمارة

-تاهيل االرصفة وبعض الشوارع لحي العوفيه 

الجزء االول
400,390,000160,156,000160,100,000بوابة العمارة

كم في ناحية 9انشاء طريق الزغلف بطول 

السالم
967,250386,900300,000المصدر

تاهيل الشوارع والمماشي لمنطقة العمارات 

الجديدة
739,751,000295,900,400295,900,000اللوان الجنوب

فتح شوارع طبقات ترابية لمنطقة حي 

البلديات في قضاء العمارة
9,375,0003,750,0003,700,000دار النباء

 في 2 صف مع قاعة عدد 4بناء روضة 

قضاء المجر الكبير وناحية العدل
82,975,50033,190,20033,100,000دار اليرموك

انشاء ارصفة وتبليط لحي الشرطة في قضاء 

العمارة
177,359,75070,943,90070,900,000البناء المنور

فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لحي 

المصطفى قضاء العمارة
17,815,0007,126,0007,100,000البناء المنور

121,180,30048,472,12048,400,000البناء العامرارصفة وتبليط الشهداء والقاسم في الميمونة

صب مسارات انابيب مياه االمطار لحي 

الكفاءات
106,264,00042,505,60042,500,000البناء المنور

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



انشاء ارصفة وتبليط في حي الغدير والشهداء 

في قضاء الميمونة

بيت السعد و 

البناء العامر
737,774,000295,109,600295,100,000

صف للمدارس المبنية في جدول 6بناء جناح 

7الكميات وعددها 
213,686,00085,474,40085,400,000عراق السالم

انشاء ظلة خشبية تابعة الى محطة البستنه 

40*30لالنتاج النباتي قياس 
3,987,0001,594,8001,500,000روعة الريان

تاهيل مجمع خزن وتسويق الحبوب في قضاء 

الميمونة وانشاء مخزن مسلزمات تابع الى 

م20*10شعبة زراعة ناحية الخير بابعاد 

11,975,7504,790,3004,700,000روعة الريان

مد قالب جانبي واكساء وتبليط في الجزء 

الثاني لمدخل ناحية المشرح جهة العمارة
422,156,048168,862,419168,800,000جوهرة المشرح

انشاء ارصفة وتبليط حي الصدرين في قضاء 

المجر الكبير

روابي ابو 

الخصيب
69,450,25027,780,10027,700,000

انشاء ارصفة وجزرات وتبليط شارع 

الكورنيش حي الجمعيات وحي اليرموك 

والشارع الحولي السراي في قضاء المجر

روابي ابو 

الخصيب
48,077,12219,230,84919,200,000

تاهيل وصيانة ناظم قلعة صالح
روابي ابو 

الخصيب
7,070,0002,828,0002,800,000

تبليط نزلة الشويطات شط االعمى بطول 

 كم ناحية المشرح1,80
177,811,00071,124,40071,100,000عبير ميسان

 ومدرسة 2هدم واعادة بناء مدرسة عدد 

متوسطة الحديبية في ,المجر الكبير االبتدائية

قضاء المجر

337,822,500135,129,000135,100,000الالزم

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



انشاء ارصفة وتبليط حي الحسين القديم 

قضاء المجر الكبير
30,234,75012,093,90012,000,000الالزم

100,402,80040,161,12040,100,000الالزمانشاء ارصفة وتبليط حي الجهاد ناحية العزير

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرية الفريجات ابو 

كريم والطليبات بدن مهاوي

المهندسون 

المبدعون وتاج 

البدر

000

جريت /تاهيل الشبكة الكهربائية لقرى الكصمة 

الغربي

المهندسون 

المبدعون
000

كهربة قرى النصر وقرية النصر قرب سيطرة 

الكحالء والتضامن والسليمانية والشموس 

والبدو والساده

المهندسون 

المبدعون
000

تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية لحي 

 قضاء العمارة3الشبانة ج

المهندسون 

المبدعون
000

كهربة قرية الجبيسة منطقة الجراف الواقعه 

على طريق عمارة مشرح

المهندسون 

المبدعون
000

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرية بيت شليج 

محسن ورك قضاء الميونة

المهندسون 

المبدعون
000

كهربة قرية بيت عطيوي وبيت جباره في 

ناحية العزير

المهندسون 

المبدعون
000

كهربة قرية ام االرانب قضاء قلعة صالح
المهندسون 

المبدعون
000

تنفيذ خط الدفع من محطة الطوارىء الى 

المذب لوحدة معالجة البتيرة
61,047,00024,418,80024,400,000الوالئين

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



انشاء قنطرة صندوقية لقرية سيد صالل سيد 

حسين منطقة الكبة ناحية المشرح
4,271,0001,708,4001,700,000الثامر الحديثة

 على نهر الوادية 5انشاء جسور مشاة عدد 

م في قضاء المجر الكبير وفي 20بطول 

 م في قضاء الكحالء 35منطقة الشعبة بطول 

 م في ناحية بني 30وفي قرية ام ساعة بطول 

م وقرية 50هاشم وفي قرية الخويط بطول 

م في ناحية المشرح60عويجلة بطول 

9,636,2503,854,5003,800,000الثامر الحديثة

م في 60انشاء جسر ثابت للسيارات بطول 

قضاء المجر الكبير
21,915,0008,766,0008,700,000الثامر الحديثة

كم في البتيره5انشاء طريق حجي حميد بطول 
بركات ميسان 

وعطاء ميسان
18,305,3247,322,1307,300,000

111,335,50044,534,20044,500,000نور الكاظمتاهيل سياج كنيسة ام االحزان مع ملحقاتها

 كم في قضاء قلعة 6تبليط سدة مريبي بطول 

صالح
21,858,7508,743,5008,700,000نور الكاظم

كم في قضاء 4انشاء طريق المفصل بطول 

العمارة مع اعادة انشاءطريق  هور -العمارة 

 كم5,8االبيض بطول 

41,090,95016,436,38016,400,000نور الكاظم

ترميم مدارس العمارة وجعفر الطيار ومدرسة 

المركز/الفيحاء والوثبة 

الماجدي 

الهندسية 

للمقاوالت

164,250,00065,700,00065,700,000

تبليط طريق منطقة الطابة والواقعة بين 

الجسر الحولي ومدرسة الخليج العربي بطول 

 كم قضاء العمارة12

64,498,20825,799,28325,700,000زهور النرجس

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



صف 12هدم واعادة بناء مدرسة الشهابي 

ناحية العزير
37,747,00015,098,80015,000,000حكمة الرسول

18,983,0007,593,2007,500,000المنىانشاء بناية حماية الشخصيات

انشاء اسيجة حديدية للجزرة الوسطية لشارع 

الطاقة العوفية وشارع الناظم والالدات في حي 

الحسين الجديد قضاء العمارة

22,402,2508,960,9008,900,000المنى

 من محطة شمال K.V 33استحداث مغذي 

 كم والى 7العمارة الى محطة العرضات بطول 

 كم والى محطة 9محطة الكرامه بطول 

 كم قضاء العمارة3البالستك بطول 

97,185,00038,874,00038,800,000المطاع

تنفيذ كهربة قرية كاظم زاير جلود في قضاء 

الميمونة وتاهيل الشبكة الكهربائية لحي 

العروبة الجزء الثاني مع رفع الشبكة القديمة 

العمارة

56,155,50022,462,20022,400,000المطاع

تنفيذ خط الدكتايل الناقل والمغذي والممتد 

مركز المحافظة- لغاية طريق الطيب 
16,575,0006,630,0006,600,000الوثبة

 موظفين البلديات 55تنفيذ شبكة ماء مقاطعة 

والصحفين المقابل لمستشفى الجراحي
23,385,5189,354,2079,300,000الوثبة

16,537,5006,615,0006,600,000يمامة الفراتقضاء العمارة/فتح شوارع في الحي الصناعي 

اعمال شبكة ماء حي نهاوند وحي االمام 

موسى الكاظم
17,821,1257,128,4507,100,000يمامة الفرات

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



 وجناح 32 صف عدد3بناء جناح اضافي 

40 صف عدد 4اضافي 
214,219,00085,687,60085,600,000زين الشهد

 صف في ناحية 6بناء مدرسة سيد المرسلين 

كميت
8,580,0003,432,0003,400,000زين الشهد

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة ربع 

س في مستشفى الطفل /3م50مليون غالون 

وتجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة نصف 

س في قرية الكريمة /3م100مليون غالون 

ناحية المشرح

28,424,50011,369,80011,300,000جنة الزهراء

-طريق العوفية القدس-بناء الجدار الكونكريتي 

 المرحلة االولى والثانية والثالثه
49,913,50019,965,40019,900,000جنة الزهراء

انشاء مواقف السيارات لمدينة ميسان 

الترفيهية
325,290,562130,116,225130,100,000النضير

تجهيز اليات مجاري اختصاصية لمديرية 

مجاري ميسان
239,400,00095,760,00095,700,000التبر

تجهيز المعدات واالجهزة واالعمال الفنية 

المدنية الخاصة بمشروع ربط الدوائر 

الحكومية في المحافظة

513,530,605205,412,242205,400,000الفاكونسلت

كم في ناحية 10انشاء طريق بيت ابو جويل 

علي الشرقي وطريق ايمن نهر دجلة بطول 

 كم في قضاء علي الغربي15

197,462,50078,985,00078,900,000انوار المهند

تجهيز ونصب ماء سعة ربع مليون غالون 

 م في قرية الرعاش وكريزية قضاء 3,50

الميمونة

14,968,2605,987,3045,900,000الفارس العامة

تنفيذ انبوب يربط مجمع ماء شط االعمى 

ناحية المشرح
5,619,2502,247,7002,200,000ضفاف العمارة

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



6,230,5002,492,2002,400,000العوادالشيشان/تنفيذ شبكة مجاري حي السالم 

 كي ف حجم 11مد قابلو ارضي 

 م لتغذية مجمع ماء 1800بطول (3*15)

الحويفظ

17,610,5007,044,2007,000,000منار النجم

140,915,00056,366,00056,300,000الرافدين العامةانشاء مسناة علي الغربي المرحلة الثانية

ابراج الحراسة والسياج والطرق ومواقف 

السيارات لمبنى المحافظة الجديد
33,646,47513,458,59013,400,000شمعة العراق

4/انشاء ساحات مثيلة عدد
المجموعة 

الساندة
30,778,00012,311,20012,300,000

تجهيز ونصب مضخات غاطسة كهربائية 

لمحطة مديريات مجاري ميسان
116,653,50046,661,40046,600,000الرنين

10,178,0004,071,2004,000,000ارض الطيبتنفيذ كهربة قرية الجعيبيين ناحية كميت

نصب وتشغيل مجمع ماء ربع مليون غالون 

قرية الشرعه في الميمونة وخزينة سيد احمد 

الرفاعي واالحرار العدل

25,742,10810,296,84310,200,000السمامة

انشاء الشوارع واالرصفة الجانبية والتبليط 

لحي الخليج
55,861,00022,344,40022,300,000ابن يقطين

انشاء تنفيذ االعمال المدنية الالزمة لنصب 

msan-fttc للمجمع السكني طريق عمارة 

كحالء مع تجهيز الكابينة الضوئية

20,018,0008,007,2008,000,000الفاكونسلت

213,750,00085,500,00085,500,000مدينة الياقوتتجهيز اليات تخصصية لمؤسسات البلدية

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



انشاء طرق داخلية لقرية ام عبيدة سيد احمد 

الرفاعي
11,868,0004,747,2004,700,000الفائز الهندسية

كم 2اكساء طريق سيد اسماعيل الوادية بطول 

قضاء المجبر
7,500,0003,000,0003,000,000انوار السلطان

انشاء المستوصف البيطري في ناحية بني 

هاشم
11,221,5004,488,6004,400,000بشائر الوطن

 كم وطرق 1انشاء طريق بيت اميسر بطول 

قرى الدجيلة والحسينية وعباس محيسن 

 كم وتبليط طريق نهر 17وقرى متفرقه بطول 

 كم في ناحية كميت20سعد بطول 

202,157,00080,862,80080,800,000كنوز االرض

تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية لمنطقة حي 

العامل في قضاء العمارة وتاهيل الشبكة 

الكهربائية لقرى بيت سلطان االبيجع البتيرة 

النواظم

46,064,60818,425,84318,400,000القوانس

انشاء طرق داخلية لمنطقة المرقد ناحية سيد 

 كم3.5احمد الرفاعي بطول 
59,966,00023,986,40023,900,000مروج البصرة

تنفيذ الخط من مجمعات الوحدة االسالمية الى 

الخط لمنطقة العوفية واستبدال الخط الناقل 

 انج من مجمعات البتيرة الى محطة 8قطر 

 شقه في مركز المحافظة 1008تقوية 

 كم لفك اختناقات قرية الهدى 4وانشاء شبكة 

قضاء العمارة.... 

000وفاء بغداد

انارة مرقد االمام عبد هللا بن علي قي قضاء 

قلعة صالح
10,781,2504,312,5004,300,000صدى االيمان

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



في حي السالم (13/14)تاهيل وتطوير حدائق 

والصدر التابعة لبلدية ناحية علي الشرقي
23,763,7509,505,5009,500,000ارض الكمال

 م 4400تنفيذ انارة مدخل البصرة بطول 

وتاهيل الشبكة الكهربائية الجبهة في ناحية 

علي الشرقي ورفع الشبكة القديمة لقرية 

قضاء /الدويمة وقرية ابو نعيجة الهدام 

الميمونة

32,477,25012,990,90012,900,000القواس والقرين

انشاء طريق الدريع وقرية بيت راضي جليب 

 كم ناحية 13وقرية السادة الموزان بطول 

علي الشرقي

105,320,00042,128,00042,100,000الزاهر المتحدة

 وناقل سلسلي بابعاد 4انشاء مسقفات عدد 

للشركة العامة لتجارة الحبوب(60*18)

انوار علي 

الغربي
47,578,50019,031,40019,000,000

تجهيز اليات تخصصية لصالح بلدية الخير
النويرة للتجارة 

العامة
64,425,00025,770,00025,700,000

م بناء اسس 750انشاء مركز صحي نموذجي 

تتحمل طابقين في حي الجوادين
185,900,50074,360,20074,300,000دار اليرموك

تاهيل ساحة مدرسة حي الرحمة االولى
يمامة الفرات 

للمقاوالت
83,245,00033,298,00033,200,000

تجهيز اليات كانسات شوارع لصالح مديرية 

بلديات ميسان
145,692,00058,276,80058,200,000مدينة الياقوت

تنفيذ ربطات القطع الفارغه في منطقة الجبيسة
مجرى الخيرات 

للمقاوالت
57,137,50022,855,00022,800,000

انشاء طريق قرية السطيح الشمالي بطول 

كم في ناحية العزير5
597,717,000239,086,800239,000,000حجر اليمامة

- لجنة ترميم انشاء نزالت على طريق الطلعة 

 كم1,5قضاء الميمونة بطول 

مرساة السالم 

للمقاوالت
39,845,50015,938,20015,900,000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



 مع شبكة 2تطوير مدخل عماره بصره ج 

مجاري مياه االمطار

افق المنصور 

وشريكه شركة 

كاره يابي التركية

1,274,723,583509,889,433509,800,000

االعمال الميكانيكية والكهربائية وتجهيز 

ونصب وتشغيل ميزان جسري لشعبة زراعة 

 طن جديد100علي الغربي الكتروني سعة 

بركات المزهر 

للمقاوالت
68,611,86027,444,74427,400,000

713,200,990285,280,396285,200,000الرباب للمقاوالتانشاء بناية المحافظة الجديده

2424323210111
 (في .كي33/11)تنفيذ محطات ثانوية 

في العمارة2عدد
000

 غرب 25mvaاالعمال المدنية لنصب متنقلة 

kv 33/132العمارة مقابل منطقة العوفية 
86,893,00034,757,20034,700,000عرين الفرحان

ك ف 33/11تجهيز محطة وتوزيع كهرباء 

 محطة سيد جميل31*5*2سعة 
2,176,531,000870,612,400870,600,000االناف

1,159,286,000463,714,400463,700,000االنافkv 25MVA 132/11تجهيز محطة متنقلة 

252432331712
كحالء /انشاء الممر الثاني لطريق عمارة 

مع رفع التعارضات (كم20)بطول
000

تبليط طريق ماجد كاظم قرب سيد سفيح بطول 

 كم قضاء العمارة3
143,506,25057,402,50057,400,000نضير الحياة

انشاء نزالت قرية سالم عبود على طريق العام 

كم1كحالء بطول -عمارة
54,340,55021,736,22021,700,000مرساة السالم

 كم 8تكملة تبليط طريق كصيبة الثانية بطول 

قضاء العمارة
986,722,500394,689,000394,600,000عطاء االرض

انشاء طريق جريت الغربي
المنتظم و 

المشيدين
68,735,30027,494,12027,400,000

انشاء طرق داخلية في قرية القدس الطبر 

كم5سابقا بطول 
832,523,540333,009,416333,000,000الوثبة

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



انشاء قناطر انبوبية لطريق جريت الغربي في 

قضاء العمارة

قمة االمداد 

للمقاوالت
49,400,00019,760,00019,700,000

262432337412
انشاء شبكة اتصاالت اكسز الحياء القاهرة 

واالسكان
000

بناء محطات طرفية الخاصة بمشروع الهاتف 

الالسلكي

حسام الحق 

وموارد الجنوب
215,870,58486,348,23486,300,000

272432342513
قلعة ,المجر الكبير /بناء وتأثيث مركز صحي 

(وحي الخليج والجهاد في العمارة ),الصالح 
000

انشاء قاعة انتضار في المستشفى الشهيد 

الصدر العام بناء جاهز

قمر النهرين 

وسالسل الياقوت
98,736,00039,494,40039,400,000

 م وبناء اسس 750انشاء مركز صحي نموذجي 

تتحمل طابقين في المصطفى
413,484,614165,393,846165,300,000المنى

283432349414
انشاء  بناية  قصر الثقافة والفنون في مركز 

المحافظة
000

662,855,920265,142,368265,100,000سترويتل فيدهانشاء بناية قصر الثقافة والفنون قضاء العماره

292432337415

-علي الغربي)مشروع مد شبكة اتصاالت في 

-المجر الكبير علي الشرقي -الكحالء - القلعه 

-الخير - العدل-بني هاشم -العزير -المشرح 

(سيد احمد الرفاعي - الشالم

000

االعمال المدنية والمواد الالزمة النشاء 

وتوسيع شبكة هاتفية مركز المحافظة

قمة مروج 

الماس
625,413,034250,165,214250,100,000

302432356116
في المراكز واألقضيه 7بناء رياض اطفال عدد

ووالنواحي
000

 قضاء الكحالء 3 صف عدد 4بناء روضة 

وقضاء قلعة صالح وناحية العزير
347,174,600138,869,840138,800,000عراق السالم

000تنفيذ مباشر/ انشاء شوارع في مركز المدينة 312432339116

فتح شوارع وفرش طبقات ترابية لمنطقة خلف 

المرحلة الثانية/الكتل الكونكيتية 
49,456,00019,782,40019,700,000اللوان الجنوب

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



فتح شوارع وفرش طبقات ترابية لمنطقة حي 

3نهاوند ج
117,039,92446,815,97046,800,000اللوان الجنوب

32243234132116
كهرباء  ) اكمال خدمات المستشفى الجراحي  

(مجاري + 
000

انهاءات الطابق الثاني في المركز التخصصي 

المراض القلب

الماجدي 

الهندسية 

للمقاوالت

136,107,00054,442,80054,400,000

332432345217
حي  )اكمال شبكات المجاري الثقيلة واالمطار 

(-الصابونجية - المحمودية - السرية 
000

تنفيذ مشروع شبكة مجاري حي الغدير مع 

اشاء محطة حي الغدير
263,653,500105,461,400105,400,000المولى

342432339117
فتح شوارع جديدة في االحياء الجديدة في 

المحافظة
000

فرش الحصى الخابط لحي السالم قضاء 

الميمونة
131,953,00052,781,20052,700,000مرساة السالم

فرش الشوارع حي الرحمة الجزء الثالث 

المنجزه ترابيا من قبل الجهد الهندسي
336,011,000134,404,400134,400,000بركات الكحالء

000انشاء مدينة العاب جديدة في العمارة352432348117

االعمال المدنية لبناية غرفة المحوالت 

(H.T&LT)لمشروع مدينة ميسان الترفيهية
7,211,6002,884,6402,800,000الناظر للمقاوالت

اعمال ارصفة ومماشي لمشروع مدينة العاب 

المرحلة االولى/ميسان الترفيهية

اليمين 

للمقاوالت العامة
35,595,00014,238,00014,200,000

نصب لوحات السيطرة الكهربائية ضمن 

مشروع المدينة الترفيهية في ميسان

الذهبية 

للمقاوالت
291,085,000116,434,000116,400,000

اعمال القابلوات الكهربائية لمدينة ميسان 

الترفيهية

صدى االيمان 

للمقاوالت
50,489,75020,195,90020,100,000

تجهيز ونصب العاب متطورة لمدينة ميسان 

الترفيهية مركز المحافظة

الذهبية وشريكة 

فيزا االيطالية
2,152,102,800860,841,120860,800,000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



362432348118
انشاء مدينة العاب جديدة في العمارة 

المركز /(المرحلة الثانية)
000

اعمال دكتات التبريد وصب قواعد البكجات 

لقاعة االلعاب االلكترونية

الذهبية 

للمقاوالت
61,325,00024,530,00024,500,000

اعمال صبغ الجدار الخارجي المحيطة للمدينة 

الترفيهية

قمر ميسان 

للمقاوالت
40,497,00016,198,80016,100,000

عمل تطبيق كرانيت االعمال التكميلية للمدينة 

الترفيهية

الذهبية 

للمقاوالت
61,492,00024,596,80024,500,000

نصب مساطب جلوس وسالت مهمالت لمدينة 

ميسان الترفيهية

محمد خلف 

مزعل للمقاوالت
49,000,00019,600,00019,600,000

الذهبية  لمدينة ميسان الترفيهية1البوابة 

للمقاوالت
282,490,653112,996,261112,900,000

 لمدينة ميسان الترفيهية1البوابة 
الذهبية 

للمقاوالت
128,123,00051,249,20051,200,000

كشف اعمال الباوبة لمشروع مدينة ميسان 

الترفيهية
188,381,00075,352,40075,300,000الناظر للمقاوالت

اعمال تكميلية لعمل تطبيق كرانيت لالرصفة 

لمشروع ميسان الترفيهية المرحلة االولى
87,271,75034,908,70034,900,000الناظر للمقاوالت

000انشاء شوارع في كميت وبني هاشم372432339118

تبليط واالرصفه والقالب الجانبي للشوارع في 

ناحية بني هاشم

دار المبارك 

والوالئين
1,114,662,586445,865,034445,800,000

مد قالب جانبي وانشاء ارصفة وتبليط عدد من 

شوارع حي الزهراء ناحية كميت
120,479,50048,191,80048,100,000قمر ميسان

000تبليط شوارع في ناحية السالم382432339119

انشاء التبليط والقالب واالرصفة لشوارع حي 

االنتصار القديم
367,638,834147,055,534147,000,000بوابة العمارة

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



392432331519
عبدهلل )انشاء الطرق المؤديه الى المزارات 

(الكُميت-ابو سدره_بن علي 
000

انشاء الطريق المؤدي الى مزار سيد نور 

م قضاء العماره900بطول 
8,123,5003,249,4003,200,000بوابة العمارة

403432348119
المرحلة  )اعمال تكميلية للمدينة الترفيهية 

(الثالثة 
000

اعمال صب مقرنص الرصفة الشوارع تصنيع 

وتجهيز العاب متطورة لمدنية ميسان الترفيهيه
159,957,27263,982,90963,900,000الناظر للمقاوالت

اعمدة االنارة لمشروع المدينة الترفيهية 

لمحافظة ميسان المرحلة الرابعه

مكتب زيد ستار 

عبد الجبار
148,701,50059,480,60059,400,000

412432353120
 صف مع التأثيث  والمختبرات 12بناء ثانوية 

سيد أحمد الرفاعي/
000

 صف ناحية سيد 12بناء متوسطة ام عبيدة 

احمد الرفاعي
253,897,000101,558,800101,500,000نسيم الكحالء

000العوفية-تنفيذ المرحلة االخيرة طريق القطاع 422432331520

تنفيذ خط دفع لمحطة امطار ابو رمانه مركز 

المحافظة
673,505,000269,402,000269,400,000وفاء بغداد

انشاء طريق العوفية المرحلة الخامس 

والسادسة

مجرى النهرين 

و الصفوة 

العراقية

1,455,157,324582,062,930582,000,000

000انشاء طرق وجسور مشاة في عموم المحافظة432432339121

30,080,50012,032,20012,000,000الزاهر المتحدة كم1.5انشاء طريق السادة البخات بطول 

تبليط سدة ايمن نهر دجلة باتجاة علي الشرقي 

كم12.800بطول 
73,639,50029,455,80029,400,000مروج البصرة

انشاء طريق قرية العيثه الواقعه بين البديرات 

كم قضاء العماره13والجماله بطول 
955,411,000382,164,400382,100,000بركات الكحالء

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



1,356,461,286542,584,514542,500,000المنتظمكم قضاء العمارة10تبليط منطقة الطابو بطول 

تبليط طريق الحاج عوض في النواظم البتيرة 

كم6بطول 
915,287,954366,115,182366,100,000كنوز االرض

كم في ناحية 9انشاء طريق الشرموخيه بطول 

السالم
884,439,236353,775,694353,700,000سيرة االعمار

-انشاء طريق يربط بالطريق العام عماره

كم2مشرح منطقة الجراف خلف قرية المجبس 
291,652,396116,660,958116,600,000المصدر

 نهر سعد ناحية كميت 52تبليط طريق دور 

 مركز نهر2.8بطول 
114,289,25045,715,70045,700,000سماء ميسان

 كم 3مشروع السدة لمنطقة الطلعة بطول 

 كم5ومنطقة الصباغية بطول 
291,386,960116,554,784116,500,000نضير الحياة

انشاء نزالت قرى الحكمة المكاسب العطشانة 

 ناحية علي الشرقي6.7بطول 
428,463,993171,385,597171,300,000دار الرحمن

 كم ناحية 11تبليط طريق منطقة العدالة بطول 

علي الشرقي
1,254,806,360501,922,544501,900,000المنتظم

 H-PILEانشاء جسر ثابت للسيارات نوع 

يربط بين نهر االكرح ومنطقة الشعية بطول 

 م قضاء الكحالء60

792,708,836317,083,534317,000,000موارد الجنوب

 كم 3.5انشاء طريق قرية ام صلعة بطول 

ناحية كميت
173,895,25069,558,10069,500,000الزاهر المتحدة

تبليط طريق منطقة الطابو قرية طالب عبد 

 كم 1.5الرضا الواقعه على الكحالء بطول 

قضاء العمارة

218,088,55887,235,42387,200,000نضير الحياة

 قضاء 1.5انشاء طريق المعسكر بطول 

الكحالء
154,374,93661,749,97461,700,000نضير الحياة

542,103,872216,841,549216,800,000كنوز االرض كم3تبليط طريق منطقة الطبر االدارة المحلية 

انشاء جسر مشاة قريتي معيل سعودي و 

م ناحية بني هاشم50النعناعة بطول 
73,805,00029,522,00029,500,000الكحالء

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



م 60انشاء جسور مشاة بيت حويس بطول 

قضاء الكحالء
7,380,7502,952,3002,900,000ارض السدود

3000/ انشاء مدارس للمتميزين والموهوبين عدد 442432353121

 صف للمتميزين 18بناء مدرسة نموذجية 

قضاء العمارة
413,917,900165,567,160165,500,000انوار العدل

 صف للمتميزين في 18بناء مدرسة نموذجية 

محافظة ميسان
826,646,000330,658,400330,600,000التهجد

 صف مع التاثيث العدل12بناء مدرسة 
طريق مجرى 

الخير
309,025,500123,610,200123,600,000

ميسان /(صف12)مدارس سعة  (5)بناء 452432353122
مشاريع التربية 

االستثمارية
000

صف مع التاثيث في منطقة 12بناء مدرسة 

الجبيسه في قضاء العمارة
450,680,465180,272,186180,200,000الشيب

 صف مع الثاثيث حي الشرطة 12بناء مدرسة 

قضاء العمارة
195,323,50078,129,40078,100,000الشيب

 صف مع التاثيث في منطقة 12بناء مدرسة 

حي الشهداء قضاء المجر الكبير
572,515,000229,006,000229,000,000 الالزم والزجل

462432353123
 (12)مدرسة  سعة  (2) هدم  واعادة بناء 

ميسان/ صف 

مشاريع التربية 

االستثمارية
000

 صف مع التاثيث 12بناء مدرسة ابو طالب 

ناحية السالم
756,365,000302,546,000302,500,000مرساة السالم

 صف نهر 12هدم واعادة بناء ثانوية الصفا 

سعد في ناحية كميت
453,507,000181,402,800181,400,000ارض السدود

472432343324
 شقق لالطباء في االقضية والنواحي 6انشاء 

قلعة صالح/
000

151,198,75060,479,50060,400,000المشيدين شقق لالطباء قضاء قلعة صالح6انشاء 

482432348125
أعادة تاهيل متحف ميسان مع بناء قاعات 

(مكتبه مجهزه باالنترنيت)اضافيه 
000

هدم واعادة وبناء متحف محافظة ميسان
طريق مجرى 

الخير
1,035,039,522414,015,809414,000,000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



493432356117
 صف 4 روضة اطفال نموذجية سعة 3بناء 

في محافظة ميسان

مشاريع التربية 

االستثمارية
000

412,727,500165,091,000165,000,000بركات الكحالء صف مع قاعة في حي نهاوند4بناء روضة 

 صف مع قاعة في ناحية بني 4بناء روضه 

هاشم
344,919,500137,967,800137,900,000حكمة الرسول

502432345332
انشاء شبكات المجاري في الميمونة وعلي 

الغربي والعمارة والكحالء
000

تنفيذ شبكة مجاري حي العروبه مع انشاء 

محطة قضاء قلعة صالح
297,555,325119,022,130119,000,000الوالئين

396,862,150158,744,860158,700,000مجرى النهرينتنفيذ شبكة مجاري الزيوت

تنفيذ شبكة مجاري ثقيلة ومجاري مياة 

االمطار قضاء علي الغربي
1,655,948,100662,379,240662,300,000الرمح والمولى

تنفيذ شبكة مجاري لمنطقة العيداوية 

والكشاشيه
807,237,748322,895,099322,800,000الوالئين

تنفيذ مشروع مياه امطار مع انشاء محطة 

العمارات مركز المحافظة
194,940,23077,976,09277,900,000االعمار

تنفيذ خط مجاري للدوائر الواقعة على طريق 

اياب والشارع المؤدي لمديرية - البصره ذهاب 

حماية منشئات

الماجدي 

الهندسية
796,143,850318,457,540318,400,000

224,454,39689,781,75889,700,000مجموعة االصيلتنفيذ خط امطار شارع الماجدية

512432345333

انشاء شبكات مجاري مياة ثقيلة ومياه امطار 

الخير ,السالم, الكحالء ,المجر ,العمارة )في 

علي ,احمد الرفاعي ,كميت ,بني هاشم ,

(العدل ,الغربي 

000

 في الحي 4تنفيذ مجاري الشوارع عدد 

(العسكري ناحية العزير

دار المبارك 

للمقاوالت
10,450,0004,180,0004,100,000

تنفيذ خط مياة االمطار لشارع المحاذي لنهر 

الشلوحية قضاء الميمونة

المصدر 

للمقاوالت
69,275,00027,710,00027,700,000

ربط معالجة االورام بشبكة مجاري قضاء 

الميمونة

السلمان 

الهندسية
245,359,70098,143,88098,100,000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



522432331834
أنشاء جسر حديدي معلق على نهر دجله في 

منطقة السراي في مركز المحافظه
000

انشاء جسر السراي الحديدي المعلق في 

العمارة
500,000,000200,000,000200,000,000انوار سورى

532432349834
مع  (25*45 )انشاء ساحات مثيلة خماسية 

انشاء ملعب مثيل
000

استحداث بناية جديدة لنادي الميمونة 

الرياضي في قضاء الميمونة خارج حدود 

ملعب ميمونة الرياضي

السلمان 

الهندسية
39,190,50015,676,20015,600,000

انشاء ساحة بالثيل الصناعي بابعاد 

ناحية الخير(40*25)
329,167,000131,666,800131,600,000روابي الكاظمية

542432345334
تنفيذ شبكات المجاري في مركز المحافظة 

مع أنشاء محطة تجهيز  (حي الجامعة )

غواطس

000

اكمال خط مجاري مياه امطار منطقة الكفاءات
مجرى الخيرات 

للمقاوالت
60,722,00024,288,80024,200,000

تنفيذ خط مياة االمطار لشارع الكراج منطقة 

الكرامة مركز المحافظة

دار المبارك 

للمقاوالت
73,497,50029,399,00029,300,000

اكمال نواقص لشبكة مجاري الجانب االيسر 

قضاء الكحالء

روابي الكاظمية 

للمقاوالت
64,970,00025,988,00025,900,000

تنفيذ خط دفع امطار خلف مستشفى الطفل
الوالئين 

للمقاوالت
13,325,0005,330,0005,300,000

552432349835

انشاء ساحة مثيلة بالثيل االصطناعي مع 

 على طريق حي المعلمين 500متفرجات عدد 

مركز المحافظة/ القديم 

000

 500انشاء ساحات ثيل مع مدرجات سعة 

متفرج مركز المحافظة
000وفاء بغداد

562432345335

تنفيذ شبكات مجاري مع انشاء محطة رفع مع 

تجهيز غواطس في مركز المحافظة واالقضية 

والنواحي

000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



-تكملة نواقص شبكة امطار العمارات الجديدة

مركز المحافظة

االعمار 

للمقاوالت
53,781,65021,512,66021,500,000

انشاء شبكة مجاري في حي السالم قضاء 

الميمونة
771,379,250308,551,700308,500,000مجرى الخيرات

135,997,25054,398,90054,300,000الرمحتنفيذ شبكة مجاري لمجمع االحرار

000وفاء بغدادتنفيذ خط مياه مجاري امطار للشارع الخدمي

امطار للمناطق +تنفيذ شبكة مجاري ثقيلة 

المتبقية ناحية السالم
976,382,250390,552,900390,500,000مجرى الخيرات

مشروع الدراسات والتصاميم لمختلف 5724323413255

المشاريع
000

اعمال تكميلية لغرفة المحوالت لمشروع 

مدينة ميسان الترفيهية
21,539,0008,615,6008,600,000الناظر للمقاوالت

5824323571108
صف 12) (3صف عدد9)انشاء مدارس 

مع التاثيث(  7صف عدد18 )(4عدد
000

 صف مع التاثيث في ناحية 18بناء مدرسة 

كميت
611,322,000244,528,800244,500,000سخاء االرض

 صف مع التاثيث في حي 18بناء مدرسة 

الجواد

طريق مجرى 

الخير
786,756,500314,702,600314,700,000

 صف مع التاثيث في منطقة 12بناء مدرسة 

نهر سعد ناحية كميت
244,529,00097,811,60097,800,000سخاء االرض

 صف مع التاثيث في قضاء 12بناء مدرسة 

علي الغربي

انوار علي 

الغربي
904,088,500361,635,400361,600,000

 صف مع التاثيث في حي 18بناء مدرسة 

الغدير العابرات قضاء العمارة
575,457,000230,182,800230,100,000نضير الحياة

 صف مع التاثيث مركز قضاء 12بناء مدرسة 

الميمونة

طريق مجرى 

الخير
824,127,000329,650,800329,600,000

 صف مع التاثيث في ناحية 12بناء مدرسة 

المشرح
719,145,505287,658,202287,600,000حكمة الرسول

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



 صف مع التاثيث حي الشرطة 18بناء مدرسة 

قضاء العمارة

طريق مجرى 

الخير
365,311,500146,124,600146,100,000

 صف مع التاثيث في الكريمة 9بناء مدرسة 

ناحية علي الشرقي
262,413,000104,965,200104,900,000هدير االهوار

صف مع التاثيث في قضاء 9بناء مدرسة 

العمية/الغربي 
122,810,50049,124,20049,100,000مالمح البناء

 صف حي الجمعيات مع 18بناء مدرسة 

التاثيث

طريق مجرى 

الخير
905,764,500362,305,800362,300,000

 صف مع التاثيث في قضاء 18بناء مدرسة 

المجر الكبير نهاية حي الروضة
454,368,500181,747,400181,700,000موارد الجنوب

593432345336

انشاء شبكات مجاري ثقيلة و امطار مع  

محطة في الحي الصناعي الجديد حي نهاوند 

 وحي المصطفى55 , 11مقاطعه 

000

62,025,00024,810,00024,800,000الوالئينتنفيذ شبكة مجاري لمخيم النازحين

تجهيز ونصب وتشغيل غاطسة لمحطة سحب 

مجاري المحافظة

وفاء بغداد 

للمقاوالت
7,000,0002,800,0002,800,000

تنفيذ شبكة مجاري ثقيلة و امطار لمنطقة 

الحي الصناعي الجديد مركز المحافظة

مجموعة 

االصيل 

والماجدي 

الهندسية

1,489,862,800595,945,120595,900,000

تنفيذ مجاري لمنطقة حي الغدير الثانية مقاطعة 

مركز المحافظة\ 55

روابي الكاظمية 

و والوالئين
4,051,951,2501,620,780,5001,620,700,000

تنفيذ شبكة مجاري حي االحرار وحي الشهداء 

قضاء الكحالء
1,043,330,450417,332,180417,300,000الوالئين

انشاء مشروع االعمال المدنية والكهربائية 

لمشروع نصب وحدات معالجة المجاري قضاء 

الميمونة

2,857,607,0001,143,042,8001,143,000,000مجرى الخيرات

602432341240

 علي 20تأهيل االبنية ودوائر الدوله عدد 

الغربي , قلعة صالح , الكحالء , الميمونة , 

العزير , علي الشرقي , كميت , المشرح , 

المجر , العدل , السالم , سيد احمد الرفاعي , 

بني هاشم , الخير , المركز

000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



ترميم وبناء قاطع غرف لمديرية ناحية السالم
المصدر 

للمقاوالت
45,906,00018,362,40018,300,000

000متطلبات دائرة صحة ميسان6124323412140

انشاء مركز تخصصي المراض القلب الطابق 

الثاني المرحلة الثانية
58,393,05023,357,22023,300,000المنى

000تاهيل المباني لدوائر متعدده في المحافظة622432341242

ترميم مسجد االمام المهدي عج في منطقة 

دور النفط

مجموعة 

االصيل 

للمقاوالت

38,505,00015,402,00015,400,000

تاهيل بناية قائمقامية قضاء الكحالء
روابي الكاظمية 

للمقاوالت
30,995,00012,398,00012,300,000

انشاء قاعات وغرف من السندويج بنل 

لمشروع البطاقة الوطنية

دار الباقر 

الهندسية 

للمقاوالت

67,001,25026,800,50026,800,000

ترميم مسجد قمر بني هاشم قضاء المجر الكبير
الماجدي 

الهندسية
173,654,75069,461,90069,400,000

112,730,00045,092,00045,000,000نسيم الكحالءانشاء مجاميع صحية متنقلة منفذ الشيب

انشاء جناح اضافي في مديرية حماية المنشأة
بركات قلعة 

صالح
295,940,500118,376,200118,300,000

صيانة سقف قاعة االنتاج لمعمل االنابيب 

مجمع معمل بالستيك ميسان
45,342,50018,137,00018,100,000نسيم الكحالء

6324323412349
مشروع تجهيز اليات تخصصية

 لكافة الدوائر
000

تجهيز اليات الجهد الهندسي
مكتب احمد 

سعدون
453,669,000181,467,600181,400,000

تجهيز ونصب وتشغيل خباظة مركزية نوع 

سنتر الماني لمديرية بلدية العمارة
294,594,000117,837,600117,800,000النويرة للتجارة

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



6424323210249
المرحلة  (في .كي 33/11)انشاء مغذيات 

(العمارة ,علي الغربي )الثانية 
000

تغذية الشقق السكنية للنازحين بمسافة 

ك ف قضاء 11م قابلو ضغط عال 350*3

العمارة

دار االكابر 

للمقاوالت
97,993,60039,197,44039,100,000

000 كي في من الميمونة الى السالم33×2انشاء 6524323210251

ك ف من محطة العمارة 33استحداث مغذي 

القديمة الى السالم
1,219,543,968487,817,587487,800,000سور البصرة

311,025,000124,410,000124,400,000باخرت السالمتجهيز سيارات حقلية لمديرية زراعة ميسان

6624323412352
اليات تخصصية  لدوائر الحكومية  في عموم 

محافظة ميسان
000

تجهيز اليات لصالح مديرية بلديات ميسان
الشركة العامة 

لتجارة السيارات
2,744,898,5001,097,959,4001,097,900,000

تجهيز اليات لصالح مديرية بلديات ميسان
الشركة العامة 

للسيارات
788,418,000315,367,200315,300,000

6724323210252

كي في ابراج هوائية من 33تغيير مغذيات 

محطة جنوبي العمارة الى محطة الميمونة 

الثانوية

000

تغذية كهرباء غابة الميمونة
مكتب علي صبر 

فرحان
18,638,0407,455,2167,400,000

 ك ف في محطة العماره القديمة 33استحداث مغذي 

الى محطة الميمونة
359,078,500143,631,400143,600,000سور البصرة

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



6824323210253

مغذي  ) (5)عدد (في .كي 33)تنفيذ مغذيات 

مغذي في محطة , في محطة الحسن العسكري 

مغذي , مغذي في محطة سيد جميل , الشهداء

(مغذي المحطة التجارية , في محطة الرساله 

000

 ك ف من محطة 33اسحداث وتنفيذ مغذي 

 ك ف الى محطة سيد احمد 33/132الميمونة 

 ناحية سيد احمد الرفاعي11/33الرفاعي 

ارض الطيب و 

العمل الصالح
432,574,648173,029,859173,000,000

 كي في من محطة جنوب 33استحداث مغذي 

 كي في الى محطتي 33 و 132العمارة 

الكحالء  القديمة والجديدة الثانوية بطول 

 قضاء الكحالء19.5

35,425,56814,170,22714,100,000ارض السهب

692432339254

علي الغربي  )أنشاء الطرق وتبليطها في 

القلعه ,الكحالء  ,  الميمونه,المجر الكبير 

,علي الشرقي ,المشرح, العزير بني هاشم 

(,العدل , الخير ,الشالم, سيد احمد الرفاعي 

000

تنفيذ شبكة مجاري الجزء المتبقي من حي 

ناحية السالم/العسكري 

المصدر 

للمقاوالت
135,050,00054,020,00054,000,000

انشاء الطريق الرابط بين الميمونة السالم 

 كم18والفهادية والخوره بطول 
124,778,65649,911,46249,900,000الفهد االهلية

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرية العبوس الثانية 

مع رفع الشبكة القديمة في ناحية المشرح

بوابة ميسان و 

بركات الكحالء
26,824,00010,729,60010,700,000

272,233,750108,893,500108,800,000انوار كميتتطوير مدخل قلعة صالح الطريق العام عمارة

تبليط ومد قالب جانبي وانشاء ارصفة في حي 

الحسين وجزء من حي الشهداء كميت
119,545,75047,818,30047,800,000قمر ميسان

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



702432339256

المجر , )مشروع تبليط واكساء وارصفة في 

قلعة صالح , الكحالء , كميت , علي الشرقي 

, المشرح , العدل , العزير , الميمونة , 

(السالم 

000

869,779,650347,911,860347,900,000الكايدتبليط حي السراي الخليج الميثاق والمشرح

/ الغدير / الحسين / تطوير شوارع حي الهادي 

العزير/ الشهداء / الحسن العسكري 
292,651,664117,060,666117,000,000بنغازي

712432339257
انشاء شوارع وارصفة جانبية في المركز مع 

التاثيث
000

انشاء شوارع وارصفة وتبليط لحي الشهداء 

االولى والثانية

االعراف 

الهندسية
1,444,392,866577,757,146577,700,000

722432339259
انشاء االرصفة والتبليط واالكساء لبلدية 

2م-العمارة 
000

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرية العشرات بيت 

كاظم قضاء الميمونة

حسين محمد 

عبيد
34,361,45013,744,58013,700,000

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة ربع 

مليون غالون في حي الكرامة
266,101,000106,440,400106,400,000حسام الحق

732432344660

تجهيز ونصب وتشغيل مجمعات ماء طاقة 

 3س مع الشبكات عدد /3م (200,100,50)

في عموم المحافظة

000

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة ربع 

2م50مليون غالون 
285,243,631114,097,452114,000,000المنتقى

742432339260
انشاء االرصفة والتبليط واالكساء في االقضية 

المرحلة الثانية/ والنواحي والمركز 
000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



السراي حي المعلمين /تطوير احياء المجر 

الجديد لالرصفة بالمقرنص

روابي ابو 

الخصيب
350,880,984140,352,394140,300,000

752432344661
تجهيز ونصب مجمعات ماء سعه مليون 

غالون في مركز المحافظة
000

تطوير شارع التربية والشوارع العمودية علية 

من جهة شارع دجلة

المصدر 

للمقاوالت
54,246,00021,698,40021,600,000

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة مليون 

س مع خط ناقل في مجمعات /20023غالون 

مركز المدينة وبناء سياج مجمع /الكرامة 

الكرامة الحديث

174,781,51869,912,60769,900,000الكحالء

51,581,25020,632,50020,600,000ذكرىمد شبكة ماء منطقة العروبة قضاء قلعة صالح

762432344662

تجهيز ونصب مجمعات ماء سعه 

ساعة  في العمارة وقلعه /3م200,100,50

صالح والميمونة والعزيروعلي الغربي 

المرحلة الثانية/

000

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة مليون 

م في علي الغربي200غالون 
176,837,85470,735,14270,700,000بيت الرحمة

772432344663

تجهيز  ونصب مجمعات و انابيب ماء  سعة 

س /3م50,س/3م100,س/3م200)

مع شبكات ماء في مركز  (س/3م400,

(أم الخس )المحافظة 

000

-مد االنبوب المتعارض مع مدخل البتيره 

مركز البتيره

المقاول مهدي 

خزعل طليج
18,100,0007,240,0007,200,000

قضاء علي - تنفيذ شبكة ماء حي البتول 

الغربي

المقاول احمد 

كريم هادي
54,500,00021,800,00021,800,000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة نصف 

س قرية الكصمة قضاء /م100مليون غالون 

الكحالء

319,811,878127,924,751127,900,000السحاب

استبدال شبكة ماء عمارات االسكان الصناعي 

المركز
113,055,50045,222,20045,200,000الكحالء

فك اختناقات وتنفيذ االجزاء غير المنفذه 

والمتعارضه مع مسار القلع من شبكة ماء حي 

اليرموك والرافدين المرحلة الثانية مركز 

المحافظة

106,506,00042,602,40042,600,000الخلف العراقية

توسيع شبكة ماء قرية السفحة البتيرة مع 

تنفيذ انبوب مجمع ماء في الجبيسة مركز 

المحافظة

27,200,62510,880,25010,800,000الكحالء

 الموظفين البلديات 55تنفيذ شبكة ماء مقاطعة 

والصحفيين مقابل المستشفى الجراحي
452,157,518180,863,007180,800,000الوثبة

م س مع خط 20نصب وحدة ماء مجمعه سعة 

ناقل في حي الربيع مركز المحافظة
158,005,62063,202,24863,200,000الوثبة

357,178,000142,871,200142,800,000الرمحتنفيذ الخطوط الناقلة لمركز قضاء الكحالء

تنفيذ خط الدكتايل والرابط بين شارع البتيره 

 مركز 30وشارع عمر بن عبد العزيز قطاع 

المحافظة

50,886,93820,354,77520,300,000الكحالء

س ماء / م40نصب وحدة ماء مجمعه سعة 

2الرحمه ج
745,827,512298,331,005298,300,000الوثبة

000اكساء شوارع في ناحية العزير782432339264

200,652,00080,260,80080,200,000هدير االهوارانشاء شارع خدمي في مدخل ناحية العزير

792432344664

س /3م(50,100,200)انشاء مجمعات ماء 

مع انشاء شبكات والخطوط الناقلة في 

المجر ,قلعة صالح ,علي الغربي , العمارة )

(الكبير 

000

ايصال الماء الى جامع االمام مسلم بن عقيل 

مركز المحافظة-في حي العسكري

المقاول مرتضى 

عبد السادة هون
9,000,0003,600,0003,600,000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



تجهيز ونصب وحدة ماء سعة مليون غالون 

 كم المدثرة3بطول 
685,671,000274,268,400274,200,000الوثبة

تنفيذ شبكة ماء حي الشهداء مع ايصال الماء 

الى منطقة االحرار في الكحالء
331,674,096132,669,638132,600,000ذكرى

تجهيز ونصب مجمع ماء سعة ربع مليون 

غالون قرية الطليبات قضاء قلعة صالح
634,653,032253,861,213253,800,000بوابة ميسان

تنفيذ شبكات ماء قرية بيت نعمه كاصد وقرى 

 كم1,5كم سيد منكل 2سالم سيالن 
41,522,50016,609,00016,600,000بركات الكحالء

تنفيذ شبكة ماء قرية الجبهة والفتح وقرية 

بيت سيد زهر ناحية علي الشرقي
24,495,2509,798,1009,700,000مروج البصره

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة نصف 

 في قرية الحشرية بيت 3م10مليون غالون 

حجي حسين قضاء المجر الكبير

357,951,208143,180,483143,100,000الكحالء

802432339266
انشاء شوارع واالرصفة الجانبية في االحياء 

(7عدد)السكنية التابعة لبلدية العمارة 
000

انشاء الشوارع واالرصفة لحي الجبيسة الجزء 

االول والثاني

اللطيف و 

مجرى الخيرات
1,620,748,750648,299,500648,200,000

انشاء الشوارع واالرصفة الجانبية والتبليط 

لحي الربيع قضاء العمارة
354,588,219141,835,288141,800,000سماء ميسان

انشاء شوارع والتبليط وارصفة لمنطقة سيد 

جميل قضاء العمارة

كنوز االرض 

واللوان الجنوب
670,033,548268,013,419268,000,000

812432339267

اكساء الشوارع مع شوارع جديدة في مدينة 

العمارة وتطوير وتجميل شوارع وتاثيث 

الشوارع الرئيسية

000

تجهيز المواد االولية لغرض التبليط في شوارع 

محافظة ميسان
1,672,832,500669,133,000669,100,000االبناء

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



822432339268

انشاء ارصفة وتبليط شوارع لالحياء المنجزة 

فيها شبكة المجاري ومنطقة الحي العسكري 

االول والثاني وحي الزهراء والعدل والصناعة 

واليروموك واالسرى والغربية والشرقية 

والمبروكة والصدرين وحي الحسين الجديد 

والقديم والقدس واالنتصار والبداروي 

واالخالص في المجر الكبير

000

شوارع وباركات حي الشهداء االولى والثانية 

واالسالة

االعراف 

الهندسية 

للمقاوالت

286,800,000114,720,000114,700,000

انشاء ارصفة وتبليط وجزرات حي المبروكة 

قضاء المجر الكبير
154,265,19261,706,07761,700,000الالزم

انشاء ارصفة وتبليط حي الغربية والشرقية 

قضاء المجر الكبير

عطاء االرض و 

وجه الصباح
1,248,487,970499,395,188499,300,000

832432339272
انشاء االرصفة والتبليط في حي الحسنين 

علي الغربي/ والفخرية 
000

اعمال الحصى الخابط والتبليط في حي الحسين 

والفخرية قضاء علي الغربي
798,303,348319,321,339319,300,000البناء العامر

842432339273
قلعه / انشاء االرصفة والتبليط لحي العروبة

صالح
000

تبليط وارصفة لشوارع حي العروبة قضاء 

قلعة صالح
169,035,50067,614,20067,600,000دار المبارك

000مشروع تطوير مدخل الكحالء85243234131874

انشاء الشوارع والتبليط واالرصفة لمدخل 

الكحالء/ العمارة 
845,310,500338,124,200338,100,000براعم االيمان

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



862432339274

انشاء االرصفة والتبليط في مركز المحافظة 

, المجر , العمارة  )واالقضية والنواحي 

(قلعه صالح ,الكحالء,علي الغربي,الميمونة 

000

انشاء ارصفة وتبليط حي العسكري الثاني 

قضاء المجر الكبير

نضير الحياة و 

انوار العدل
465,762,776186,305,110186,300,000

انشاء االرصفة والتبليط لحي الزيوت مركز 

المحافظة
445,637,750178,255,100178,200,000انوار العمارة

421,630,000168,652,000168,600,000القاسماكساء االرصفة والتبليط لحي الفنانيين

انشاء الشوارع واالرصفة الجانبية والتبليط 

لجزء من حي العسكري خلف ساحة الرمل 

قضاء العمارة

489,060,000195,624,000195,600,000االبناء

381,097,000152,438,800152,400,000دار النباءانشاء طريق كراج بغداد ولغاية الطريق االمني

انشاء الشارع الفاصل بين حي النداء 

والعمارات السكنية
175,108,50070,043,40070,000,000البناء العامر

553,344,585221,337,834221,300,000البناء المنورانشاء ارصفة وتبليط لمنطقة المهافيف

95,142,00038,056,80038,000,000االبناءانشاء الشارع المجاور لسياج شركة النفط

186,098,25074,439,30074,400,000المنتظمانشاء االرصفة والتبليط لحي السرية والسراي

انشاء االرصفة والتبليط لشارع مطعم الطيبات 

واكساء الجسر اليوغسالفي وجسر ناظم 

المشرح

31,745,00012,698,00012,600,000العمل المبارك

انشاء الشوارع واالرصفة الجانبية لحي 

الجمعيات

عطاء االرض 

وقمة المواهب
1,993,000,330797,200,132797,200,000

107,926,35043,170,54043,100,000لؤلؤة ميسانانشاء الطريق الرئيسي منطقة حي الجهاد

صيانة وتبليط سدة نهر دجلة الجانب االيمن 

قضاء العمارة/من جسر الشهداء 
360,117,400144,046,960144,000,000انوار العمارة

انشاء طريق الطيب في منطقة الجبيسه قضاء 

العمارة
1,418,935,148567,574,059567,500,000شجرة المعالي

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



799,393,750319,757,500319,700,000البناء المنورانشاء ارصفة وتبليط لشوارع الكفاءات

87243234131876

 )انشاء متنزهات وحدائق وجزرات وسطية 

علي الغربي قلعة صالح الكحالء العزير كميت 

المشرح المجر العدل السالم سيد الرفاعي بني 

(هاشم الخير 

000

انشاء حديقة لمنطقة الحزام االخضر في 

مديرية بلدية ناحية الخير
165,967,00066,386,80066,300,000انوار العدل

تطوير نافورة ديجتال راقصة في مدخل قضاء 

الميمونة

المقاول زيد 

ستار عبد الجبار
18,198,0007,279,2007,200,000

882432339276

ارصفه وتبليط في مركز محافظة ميسان 

الجمعيات االولى , الشرطة, الفنانين)ألحياء

وتطوير شارع , 60وتطوير شارع ,  والثانية

شارع المختار  وشارع االقضية  ,المكتبه 

حي , حي الشرطة, حي المصطفى, والنواحي 

المحمودية , ,حي السرية والسراي,المهافيف 

شارع الكراج من طريق بغداد

000

انشاء الشوارع واالرصفة والتبليط لحي 

السرية والسراي
788,310,750315,324,300315,300,000المنتظم

رفع واعادة نصب الشبكة المتعارضه  مع 

قضاء -ارصفة وتبليط شارع كراج بغداد 

العماره

مكتب حيدر 

وهيب كاظم
17,783,2007,113,2807,100,000

979,622,000391,848,800391,800,000دار الباقرانشاء الطريق االمني لحي مغربة قضاء العمارة

انشاء ارصفة جانبية لسوق زبيد الشارع 

العمودي وحي الرسالة
84,831,00033,932,40033,900,000مروج البصره

947,803,680379,121,472379,100,000المصدرانشاء ارصفة وتبليط حي المحمودية

892432339277
علي / تطوير شوارع وارصفة حي الصدر 

الغربي
000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



تطوير الشارع الرئيسي الواقع بين حي الصدر 

وحي الحسنين وانشاء حدائق في الفخرية 

والمدخل الشمالي والجنوبي لعلي الغربي

132,204,90652,881,96252,800,000انوار كميت

000اكساء شوارع متفرقه في مدينة العمارة902432339278

اكساء شوارع في حي ابو رمانه وشارع 

المركز في مغربة
519,314,500207,725,800207,700,000االبناء

000انشاء حدائق في قضاء الكحالء91243234131879

انشاء حديقة لمدخل قضاء الكحالء المجاور 

الجسر مرقد سيد علي الزكي

روابي الكاظمية 

للمقاوالت
33,040,00013,216,00013,200,000

922432357279
تأهيل  وترميم وتوسيع االبنية المدرسية 

ميسان/والمؤسسات التربوية 

مشاريع التربية 

االستثمارية
000

ترميم متوسطة ابن الهيثم
طريق مجرى 

الخير للمقاوالت
13,427,0005,370,8005,300,000

932432339279

 )االرصفة والتبليط في االقضية والنواحي 

, الكحالء,المجر الكبير , علي الغربي 

علي الشرقي و السالم  , قلعة صالح, الميمونة

بني هاشم ,العدل , المشرح, العزير, كميت,

(السالم,

000

 طبقات في الحي 6الدفن بالتراب وعلى شكل 

العسكري مقابل محطة الوقود ومحطة 

(ناحية السالم/الكهرباء 

المصدر 

للمقاوالت
102,866,00041,146,40041,100,000

ترميم متوسطة رشيد علي الكيالني حي 

العوفية-مدرسة البهجة -العامل المركزي 

عطاء ميسان 

للمقاوالت
170,267,40068,106,96068,100,000

ترميم مدرسة وهران ومدرسة دمشق 

ومدرسة الجيل الجديد ومدرسة ابو العال 

قضاء المجر الكبير-ومتوسطة عدن

مجموعة 

االصيل 

للمقاوالت

93,054,00037,221,60037,200,000

184,458,00073,783,20073,700,000سعدون الرمضانانشاء ارصفة شوارع وتبليط في ناحية العزير

تاهيل الطريق الحولي السايدين والذي والذي 

يفصل احياء االمير والصدر من جهة والقلعه 

والحكيم من جهة اخرى

607,089,000242,835,600242,800,000انوار الضياء

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



122,420,63048,968,25248,900,000المصدراعمال التبليط واالرصفة حي العسكري

فرش الحصى الخابط وبناء القالب الجانبي 

وبناء الجدار الساند حي الحكيم
347,006,994138,802,798138,800,000الكحالء

انشاء ارصفة وفرش حصى خابط لشوارع حي 

 شعبان الطليعة في قضاء الكالء15الصدرين و 
22,896,7509,158,7009,100,000روابي الكاظمية

اعمال التبليط واالرصفة لحي االمير ساحة 

الفارابي وتطبيق المقرنص في حي االمير 

الجديد وانشاء نافورة قلعة صالح

122,866,50049,146,60049,100,000بيت العرب

192,932,00077,172,80077,100,000قمر ميسانتطوير مدخل ناحية كميت

انشاء ارصفة وتبليط الشوارع في ناحية علي 

الشرقي
1,094,996,750437,998,700437,900,000قمة المواهب

000العزير/ انشاء حديقة في حي الجهاد 94243234131880

انشاء حديقة مدينة العاب حي الجهاد ناحية 

العزير
417,516,750167,006,700167,000,000دار المبارك

952432339280
السالم )ارصفة وتبليط في االقضية والنواحي 

(المجر , 
000

انشاء االرصفة وتبليط حي العسكري ناحية 

السالم الجزء الثاني

عطاء االرض و 

المصدر
2,189,963,000875,985,200875,900,000

انشاء ارصفة وتبليط شارع معمل السكر قضاء 

المجر الكبير
319,415,266127,766,106127,700,000روابي الكاظمية

انشاء ارصفة وتبليط وجزرات حي االخالص 

قضاء المجر الكبير

المنتظم و 

روابي الكاظمية
2,845,828,9781,138,331,5911,138,300,000

صب ارضية الشارع الحولي الجانب االيمن في 

الغربية قضاء المجر الكبير
24,365,7529,746,3019,700,000وجه الصباح

96243234131881
تشجير مدخل نواحي سيد احمد الرفاعي 

والعدل والسالم
000

 في مدخل 2م(10592)انشاء حديقة بمساحة 

ناحية السالم
112,931,69245,172,67745,100,000المصدر

972432339283
المرحلة االولى  (60)تطوير وتاهيل شارع 

العمارة/
000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



انشاء ارصفة وتبليط لحي المحمودية المرحلة 

2
1,183,144,000473,257,600473,200,000المنتظم

 / (كمرك القديم  )تاهيل شارع سوق الذهب 

مركز المحافظة
122,701,41649,080,56649,000,000المصدر

982432339284
انشاء االرصفة والتبليط وتاهيل الجزرات 

الوسطية في مركز المحافظة المرحلة الثانية
000

تاهيل شارع المكتبة العامة والشارع الرابط 

بين رئاسة الصحة وكراج الكحالء وشارع 

كراج الفورتات القديم في مركز المحافظة

922,560,584369,024,234369,000,000المنتظم

تاهيل وتطوير  مدخل البتيرة مع تعارضات 

شبكة الجنوب /الماء والكهرباء  واالتصاالت 

الشرقي  مع تنفيذ شبكات مياه امطار شارع 

البتيرة  من مجسر الجمهورية  الى الطريق 

الحولي مع انشاء محطة

4,345,771,0001,738,308,4001,738,300,000المولى و الرمح

انشاء االرصفة والتبليط لمنطقة سيد عيسى 

الجزء الثاني التي تحتوي على باركات لحي 

الباقر

731,885,258292,754,103292,700,000البناء المنور

انشاء الشوارع لحي الجوادين خلف محطة 

توليد كهرباء الغدير
381,880,000152,752,000152,700,000بوابة العمارة

انشاء االرصفة والتبليط لمنطقة الشيشان 

الثانية
1,062,757,750425,103,100425,100,000االبناء

1,321,645,300528,658,120528,600,000دار الباقرارصفة وتبليط المهافيف المرحلة الثانية

99243234131884
انشاء حدائق ومتنزهات في االقضية 

(قلعة صالح ,الميمونة)والنواحي 
000

انشاء حديقة الكورنيش مع نافورة دجتل 

راقصه في قضاء الميمونة
649,746,482259,898,593259,800,000نسيم الكحالء

انشاء حديقة الكورنيش الجانب االيمن قضاء 

الميمونة
26,848,96210,739,58510,700,000دار النباء

1002432339285

انشاء االرصفة والتبليط في عموم احياء 

ناحية المشرح قضاء  )مركز المحافظة 

( 63الكحالء بني هاشم شارع 

000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



انشاء االرصفة والتبليط لشوارع حي الفاطمية 

المحمودية على الشارع الرئيسي الفاصل
52,244,00020,897,60020,800,000اللوان الجنوب

1,241,177,300496,470,920496,400,000عطاء االرضاكساء شوارع في حي العسكري

انشاء الشارع الفاصل بين حي الخضراء 

وشارع القدس مركز المحافظة
257,961,000103,184,400103,100,000بوابة العمارة

214,463,84085,785,53685,700,000موارد الجنوبالعمارة/مشروع شوارع حي المدثرة 

60000االعمال التكميلية لشارع 1013432339286

عمل كليات لتصريف مياه االمطار وشارع 

المكتبة والشارع الرابط بين رئاسة الصحة 

وكراج الفورتات القديم

المنتظم 

للمقاوالت
34,425,00013,770,00013,700,000

000تطوير مدخل المشرح والعدل102243234131886

تطوير مدخل العدل السايدين من جهه 

مع  (م850)ممر  قضاء الميمونة بطول 

انشاء نافورات بالجزرة الوسطيه

839,882,000335,952,800335,900,000انوار العدل

1033432339287

انشاء االرصفة والتبليط  في االقضية 

الشبانة الغدير عواشة دور النفط )والنواحي 

(الحسين المعلمين القديم

000

انشاء ارصفة وتبليط وجزرات حي القدس في 

المهافيف المجر الكبير
1,807,942,000723,176,800723,100,000دار المبارك

819,949,000327,979,600327,900,000النهرين العراقيةم1150انشاء كورنيش لناحية السالم بطول 

 شعبان 15تبليط شوارع حي الصدرين وحي 

وحي الموظفين المرحلة الثانية قضاء الكحالء
956,555,000382,622,000382,600,000مروج البصرة

انشاء وتبليط شوارع حي الرمضان ناحية علي 

الشرقي
1,893,120,549757,248,220757,200,000دار الباقر

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



تبليط وانشاء ارصفة الشارع الرابط بين قضاء 

الكحالء وبني هاشم
1,579,372,150631,748,860631,700,000روابي الكاظمية

فتح شوارع ترابية في حي شهيد المحراب
طريق مجرى 

الخير
45,710,00018,284,00018,200,000

000انشاء وتاثيث  حدائق متفرقة وانشاء نافورات104243234131888

انشاء حديقة في حي سيد عاشور بابعاد 

 مركز المحافظة10*70
492,085,000196,834,000196,800,000دار النباء

صف في قرية ام مسحاة في 6بناء مدرسة 

قضاء قلعة صالح
63,579,67525,431,87025,400,000دار اليرموك

انشاء ساحة وحديقة لوقوف السيارات لمديرية 

مرور ميسان

المقاول عبد 

الستار جبار بدن
136,978,50054,791,40054,700,000

1052432354194

 صف مع التأثيث 6بناء مدارس ابتدائيه 

 في المركز والكجالء والمجر والسالم 10عدد

والميمونه وكميت

000

 في قضاء قلعة 1 صف عدد 6بناء مدرسة 

صالح
14,409,5005,763,8005,700,000دار اليرموك

 صف في ناحية السالم حي 6انشاء مدرسة 

االنتصار
137,222,50054,889,00054,800,000عبير ميسان

 صف في قضاء 6هدم واعادة مدرسة تطوان 

المجر الكبير
82,301,50032,920,60032,900,000ذكرى

191,422,61076,569,04476,500,000عراق السالم قضاء العماره2 صف عدد 6بناء مدرسة 

1062432354195

 صف مع التأثيث 9بناء مدارس ابتدائيه 

في المراكز  والكحالء  والميمونه  7عدد

والسالم وكميت  وناحية الخير

000

404,539,500161,815,800161,800,000دار الرونق صف في ناحية الخير9بناء مدرسة 

305,107,705122,043,082122,000,000حكمة الرسولصف في ناحية العزير9بناء مدرسة 

 صف مع 6بناء مدرسة الدعوه االسالمية 

التاثيث
251,274,100100,509,640100,500,000المستوى

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



1072432354196

صف مع التأثيث 12بناء مدارس ابتدائيه 

 في المراكز  وعلي الغربي وناحية 10عدد

العدل  وكميت والعزير  وعلي الشرقي

000

هدم واعادة بناءمدرسة الجواهري في منطقة 

الزيوت قضاء العمارة
345,024,000138,009,600138,000,000دار اليرموك

 صف العدنانية 12هدم واعادة بناء مدرسة 

في ناحية العدل
209,529,57083,811,82883,800,000انوار العدل

1082432354198
صف  في محافظة  (6)مدارس سعة  (5)بناء 

ميسان

مشاريع التربية 

االستثمارية
000

 صف مع التاثيث 6بناء مدرسة العزيز الرحيم 

في ناحية سيد احمد الرفاعي
44,484,00017,793,60017,700,000لمعان الشذر

صف مع التاثيث في منطقة 6بناء مدرسة 

المدثرة سالم جساس قضاء العماره
47,944,50019,177,80019,100,000الفرزدق

صف مع التاثيث في قرية الشيخ 6بناء مدرسة 

قضاء العماره/سعدون 
68,899,83227,559,93327,500,000مروج البصره

1092432354199
 )مدرسة  سعة  (2 ) هدم واعادة بناء 

في محافظة ميسان/ صف (9

مشاريع التربية 

االستثمارية
000

 صف 9هدم واعادة بناء مدرسة قيس بن سعد 

البتيرة قضاء العمارة
130,463,00052,185,20052,100,000لمعان الشذر

صف 9هدم واعادة بناء مدرسة الذاكرين 

قضاء قلعة صالح
810,790,000324,316,000324,300,000نضير الحياة

11024323541100
 )مدرسة  سعة  (2 ) هدم واعادة بناء 

في محافظة ميسان/ صف (6

مشاريع التربية 

االستثمارية
000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



 صف السنابل 6هدم واعادة بناء مدرسة 

الوادية قضاء المجر الكبير
155,440,55462,176,22262,100,000دار المبارك

11124323571110

 6 صف مع التأثيث عدد 18انشاء مدرسه 

في المركز  والمجر  وقلعة صالح والعدل  

وعلي الغربي

000

 صف في 18هدم واعادة بناء مدرسة الثغر 

قضاء العمارة حي العسكري
169,822,00067,928,80067,900,000لؤلؤة ميسان

11224323571111

 24,صف12,صف 9, صف 6أنشاء مدارس 

سيد احمد ,العزير,الخير,المجر الكبير ,صف

المرحلة الثانية/ كميت ,قلعه صالح,الرفاعي

000

 صف في منطقة حي الحسين 12بناء مدرسة 

الجديد قرب مدرسة ثورة العشرين قضاء 

العمارة

346,031,280138,412,512138,400,000اهل المدينه

 صف في الحصيوة ناحية بني 6بناء مدرسة 

هاشم
38,873,00015,549,20015,500,000مروج االرض

 صف في ناحية سيد احمد 12بناء مدرسة 

الرفاعي
300,935,724120,374,290120,300,000انوار العدل

11334323571113
انشاء بناية  للمديرية العامة لتربية ميسان مع 

االشراف التربوي و االختصاصي
000

انشاء بناية المديرية العامة لتربية ميسان
شركة المولى 

وشريكة باسوت
2,384,565,000953,826,000953,800,000

11424323411124
بناء دائرة شبكة الحمايه األجتماعية  في 

العماره
000

بناء دائرة شبكة الحماية االجتماعية في قضاء 

العمارة
70,686,50028,274,60028,200,000ارض السدود

000أنشاء بنايه دائرة المراة في العماره11524323411126

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



انشاء بناية دائرة الرعاية االجتماعية للمراة 

في محافظة ميسان
177,805,50071,122,20071,100,000خيرات العمارة

11634323411128
أنشاء مقر جديد لمجلس المحافظه  والمجالس 

المحليه
000

644,411,500257,764,600257,700,000المولى و الرمحانشاء بناية مجلس محافظة ميسان

117243232103129
تاهيل الشبكات لالحياء السكنية في عموم 

المحافظة
000

كهربة قرية الطابو علي حسن السلطان قضاء 

العمارة
27,152,50010,861,00010,800,000انوار الضياء

تاهيل الشبكة الكهربائية لحي الغدير قضاء 

المجر الكبير
522,985,250209,194,100209,100,000انوار الضياء

 حي الغدير الثانية ج االول55كهربة مقاطعة 
طريق مجرى 

الخير
526,901,800210,760,720210,700,000

تاهيل الشبكة الكهربائية لحي الغدير ناحية 

العزير
176,967,18070,786,87270,700,000العمل الصالح

تاهيل الشبكة الكهربائيه لقرية العروبة بيت 

الشيخ خلف خالد
47,368,30418,947,32218,900,000حسام الحق

259,143,000103,657,200103,600,000انوار الضياء في ناحية علي الشرقي2كهربة قرية الدريع ج

 بمسافة 2تغذية فندق كارميك مد قابلو عدد 

م قضاء العمارة65
38,737,84215,495,13715,400,000افق الحضارة

كهربة قرى بيت خزعل سلطان ومريسن طعمه 

ناحية كميت

حسين محمد 

عبيد
198,800,94479,520,37879,500,000

 مقابل حي 2كهربة حي االمام الصادق ج

النصر قضاء العمارة

طريق مجرى 

الخير
316,411,250126,564,500126,500,000

118243232103130

تاهيل الشبكات الكهرباء في المركز واالقضية 

والنواحي كميت والعمارة وقلعه صالح 

المرحلة الثانية/والكحالء 

000

تاهيل الشبكة الكهربائيه لحي الحسن العسكري مع 

رفع الشبكة القديمة
124,302,61049,721,04449,700,000حسام الحق

تاهيل مغذي االهوازيين مع نقل محوالت شبكة 

القديمة قضاء علي الغربي
127,181,92050,872,76850,800,000حسام الحق

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



000تأهيل الشبكات الكهربائية مع انشاء مغذيات119243232103131

كهربة حي الجامعة الجزء الثاني قضاء العمارة
الشؤون الفنية 

الهندسية
572,681,368229,072,547229,000,000

 ك ف والشبكة 11تاهيل مغذي البتيرة 

-الكهربائية التابعة له مع رفع الشبكة  القديمة 

مركز العماره

الشؤون الفنية 

الهندسية
1,103,562,022441,424,809441,400,000

 kv 11تاهيل تفرعات مغذي الذره الصفراء 

مع رفع الخط القديم ورفع واعادة نصب 

المحوالت القديمه

الشؤون الفنية 

الهندسية
318,561,100127,424,440127,400,000

 من محطتي 2 ك ف عدد 11مد مغذيات 

ك ف القديمة / 33/11الميمونة الثانوية 

والجديدة للتغذية المركز االمراض السرطانية 

قضاء الميمونة

االعرف 

للمقاوالت
154,491,00061,796,40061,700,000

120243232103132

تبديل شبكات الكهرباء القديمة في علي 

الغربي قلعة صالح الكحالء الميمونة العزير 

علي الشرقي كميت المشرح المجر العدل 

السالم سيد احمد الرفاعي بني هاشم الخير 

المركز

000

تنفيذ كهربة المنطقة الصناعية الواقعة على 

طريق الرابط بين قضاء العمارة وناحية 

المشرح

100,940,48940,376,19640,300,000االناف

تاهيل الشبكة الكهربائية لمنطقة ام شجاج 

الجانب االيسر مع رفع الشبكة القديمة قضاء 

الغربي

24,403,0009,761,2009,700,000انوار الضياء

تنفيذ كهربة احياء الرحمة االول و الثاني 

والثالث قضاء المجر الكبير

بركات الكحالء 

و شذرات ميسان
337,503,000135,001,200135,000,000

تاهيل الشبكة الكهربائية لحي الزهراء علي 

الغربي
51,891,61320,756,64520,700,000نضير الحياة

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



 مقابل 11تاهيل الشبكة الكهربائية لمقاطعة 

العلوه مركز الجمعيات

طريق مجرى 

الخير
805,337,908322,135,163322,100,000

121243232103133

تاهيل الشبكات الكهربائية لالحياء الجديدة  

, المجر الكبير )والقرى في عموم المحافظة 

(العمارة , علي الغربي 

000

تاهيل الشبكة الكهربائية لمغذي قرية الكرامة 

ناحية كميت
163,133,99665,253,59865,200,000ارض الطيب

كهربة احياء الجزء الثاني في حي الفنانين حي 

نهاوند
739,277,500295,711,000295,700,000نضير الحياة

تنفيذ كهربة حي الحرية مع رفع الشبكة 

القديمة في ناحية علي الشرقي

افق الحضارة و 

عرين الفرحان
330,666,000132,266,400132,200,000

تنفيذ كهربة قرية الصباحي قضاء المجر الكبير
حسين محمد 

عبيد
17,609,5007,043,8007,000,000

122,236,06648,894,42648,800,000انوار العدلكهربة قرية الطويلة والعالية ناحية كميت

كهربة قرية فاخر ظاهر قضاء العمارة
الماجدي 

الهندسية
73,171,55029,268,62029,200,000

قضاء العمارة/3كهربة حي الجمعيات ج
الشؤون الفنية 

الهندسية
552,695,050221,078,020221,000,000

تاهيل الشبكة الكهربائية لمنطقة القدس مع 

رفع الشبكة القديمة قضاء العمارة

الماجدي 

الهندسية
291,005,878116,402,351116,400,000

122243232103134

انشاء الشبكة الكهربائية في ناحية السالم  مع 

 تاهيل   ورفع الشبكات  لالحياء  القديمة  في 

عموم المحافظة

000

ايصال التيار الكهربائي الى القطعة الخاصة 

مديرية نفوس -بمشروع البطاقة الموحدة 

ميسان

مكتب حيدر 

وهيب كاظم
29,884,00011,953,60011,900,000

كهربة قرية ابو فحل بيت شيال رعيد في 

قضاء الميمونة

مكتب علي صبر 

فرحان
47,226,00018,890,40018,800,000

تاهيل الشبكة الكهربائية لحي الحسين الجديد 

 قضاء العمارة1ج 
397,075,300158,830,120158,800,000المطاع

ايصال التيار الكهربائي لقرية االخالص قضاء 

المجر الكبير

حسين محمد 

عبيد
73,332,50029,333,00029,300,000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



تاهيل الشبكة الكهربائية لحي الوحدة االسالمية 

 مع رفع الشبكة القديمة في قضاء العمارة2ج
498,641,000199,456,400199,400,000انوار الضياء

تاهيل الشبكة الكهربائية لخطى الثابات السعد 

والعدلة علي الشرقي
293,461,000117,384,400117,300,000انوار الضياء

تاهيل الشبكة الكهربائية منطقة الدفاس منطقة 

حي النخيل قضاء العمارة

طريق مجرى 

الخير
77,708,50031,083,40031,000,000

كهربة قرية سيد صالح الموزاني وبيت كطه 

ناحية كميت/وقرية البوفري 
106,361,08442,544,43442,500,000بركات الكحالء

تاهيل الشبكة الكهربائية لقريتي البدو وعامر 

البدو في ناحية الخير

طريق مجرى 

الخير
301,867,728120,747,091120,700,000

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرية حميده قضاء 

الكحالء
259,337,372103,734,949103,700,000العمل الصالح

123243233113135
انشاء  الطرق الريفية  في علي الغربي الرافع 

السالم الميمونة الكحالء العمارة قلعة صالح 

العزير بني هاشم

000

م ناحية 20تبليط نزلة مدرسة النهضة بطول 

علي الشرقي

مرساة السالم 

للمقاوالت
18,772,0007,508,8007,500,000

124243232103135

توسيع شبكات الكهرباء في علي الغربي قلعة 

صالح الكحالء الميمونة العزير علي الشرقي 

كميت المشرح المجر العدل السالم سيد احمد 

الرفاعي بني هاشم الخير المركز

000

استبدال اعمدة انارة جسر الجمهورية
ارض الطيب 

للمقاوالت
34,625,00013,850,00013,800,000

 مع رفع الشبكة القديمة 2كهربة حي البتول ج

قضاء علي الغربي
309,429,480123,771,792123,700,000انوار الضياء

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



انشاء طريق الجدول قرية ابو سعد ناحية سيد 

احمد الرفاعي
000ندى بغداد

 ك ف من محطة العمارة 33استحداث مغذي 

 ك ف الى محطة قلعة صالح33832الجديدة 
1,427,927,220571,170,888571,100,000سور البصرة

كهربة قرى سيد ناجي محسن الرباده قضاء 

علي الغربي
210,689,50084,275,80084,200,000انوار الضياء

125243233113136
 في المركز 40انشاء وتبليط طرق ريفية عدد 

واالقضية والنواحي
000

انشاء طريق ونزالت في منطقة ناحية سيد 

 كم4احمد طريق البري بطول 
959,307,670383,723,068383,700,000عبير ميسان

000المجر/استكمال تبليط االحياء السكنية الجديدة 1262432341318151

 في حي البدراوي 2تبليط شوارع عدد 

والغربيه مع ارصفة مقتربات جسر مع 

المحجر الحديدي في قضاء المجر الكبير

بيت العرب 

للمقاوالت
95,329,00038,131,60038,100,000

1272432354197
في / صف   (9)مدرسة سعة (5)بناء  

محافظة ميسان

مشاريع التربية 

االستثمارية
000

 صف مع التاثيث في المشرح 9بناء مدرسة 

مركز الناحية
214,816,00085,926,40085,900,000هدير االهوار

علي / مع التاثيث  ( صف 9)بناء مدرسة 

مركز القضاء/ الغربي 
208,392,75083,357,10083,300,000هيا

 صف مع التاثيث 9بناء متوسطة باب الحوائج 

قضاء الميمونة
48,633,29619,453,31819,400,000مروج البصره

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



1284432344610

س /3م100تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 

المجر , السالم , الخير /4مع شبكة ماء عدد

الكبير

000انعاش االهوار

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة نصف 

س في قرية التفاك /3م100مليون غالون 

والزركان وانشاء شبكة ماء لقرى الخورة 

االولى والثانية وقرية القادسية ناحية السالم

موارد الجنوب و 

نور السما
127,063,50050,825,40050,800,000

تجهيز ونصب مجمع ماء سعة مليون غالون 

س في قرية مريبي قضاء قلعة صالح/م100
354,443,000141,777,200141,700,000الكحالء

12944323311331

المجر  )أنشاء وتبليط الطرق الريفية في 

, قلعة صالح , الكحالء,الميمونة ,الكبير 

, بني هاشم , الخير , العدل,ونواحي المشرح 

(سيد احمد الرفاعي , السالم 

000انعاش االهوار

736,346,500294,538,600294,500,000العمل المبارككم20انشاء طرق ريفيه في ناحية العدل بطول 

 10انشاء طريق المصفاة وابو درابي بطول 

كم قضاء الميمونة

الثامر الحديثة و 

نور الكاظم
354,298,000141,719,200141,700,000

 كم ناحية 3انشاء طريق قرية الزهيرية بطول 

السالم
343,612,500137,445,000137,400,000الجويبراوي

انشاء طريق نزالت قرية سيد كامل خلف في 

 كم ناحية المشرح7منطقة الكبة 

المنى و نضير 

الحياة
292,446,750116,978,700116,900,000

 كم 17تبليط طريق صدر بلي ام ساعة بطول 

في ناحية بني هاشم
511,215,000204,486,000204,400,000ارض جبل علي

 كم قضاء 12تبليط طريق العكب بطول 

الميمونة
876,433,250350,573,300350,500,000الجويبراوي

 كم 1.5تبليط طريق للقرى الريفية بطول 

قضاء ناحية العزير
552,631,750221,052,700221,000,000نور الكاظم

 كم 3.5انشاء طريق قرية ام عظيمات بطول 

قضاء الكحالء
59,707,50023,883,00023,800,000نضير الحياة

171,160,00068,464,00068,400,000نضير الحياة كم قضاء الكحالء2تبليط سدة النهضة بطول 

 كم قضاء 4.5انشاء طريق بيت خالد بطول 

قلعة صالح
30,945,00012,378,00012,300,000مجرى الخير

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



295,222,500118,089,000118,000,000الهدى االهليةطريق بيت سيد هاشم قرية ابو سبع الثانية

459,401,190183,760,476183,700,000ارض جبل علي كم في الميمونه4.5تبليط طريق بريده بطول 

639,856,000255,942,400255,900,000بصمة االبداعكم في احية السالم6انشاء طريق النصار بطول 

كم 1,600انشاء طريق قرية الشاطي بطول 

قضاء قلعة صالح
90,451,50036,180,60036,100,000نور الكاظم

 كم قضاء 15انشاء طريق الخسف المحيره 

المجر الكبير
1,275,517,870510,207,148510,200,000وجه الصباح

كم ناحية 6انشاء طرق السواعد والديالم بطول 

المشرح
962,866,700385,146,680385,100,000دار الحياة

1,334,646,500533,858,600533,800,000عطاء االرض كم ناحية المشرح5,3تبليط سدة اميلحة بطول 

 كم في 10انشاء طريق الرمله الجفجافه بطول 

قضاء الميمونة
1,018,348,477407,339,391407,300,000الهدى االهلية

انشاء نزالت قرية المبروكة بيت نويصر بطول 

كم قضاء المجر الكبير2

المشيدين 

والمنتظم
180,664,00072,265,60072,200,000

كم 10السليمية بطول -تبليط طريق الحشرية 

في قضاء المجر الكبير
754,348,278301,739,311301,700,000بصمة االبداع

انشاء نزالت الخوره االولى والثانية ناحية 

السالم
72,793,17629,117,27029,100,000المصدر

انشاء طريق ام الدود الثانية بيت صالح شنداخ 

كم ناحية السالم10بطول 

روابي ابو 

الخصيب
967,738,130387,095,252387,000,000

تبليط طريق قرية الطلعة الجانب الثاني بطول 

 قضاء الكحالء1,5
23,336,9969,334,7989,300,000عبير ميسان

 كم قضاء قلعة 7تبليط قرية السليمية بطول 

صالح

روابي ابو 

الخصيب
54,242,01821,696,80721,600,000

 كم قضاء 1,5انشاء طريق ام سمحلي بطول 

الميمونة

السلمان 

الهندسية
39,391,43815,756,57515,700,000

انشاء نزالت في منطقة ايسر الهدام بطول 

كم15

السلمان 

الهندسية
79,819,58031,927,83231,900,000

انشاء طريق العديل في ناحية بني هاشم بطول 

كم8

بركات قلعة 

صالح
190,602,46876,240,98776,200,000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



اكساء وصيانة طريق متوسطة نبي هللا يوسف 

ع الترابية ابو غنام
144,012,86357,605,14557,600,000زهور النرجس

655,484,656262,193,862262,100,000ارض جبل عليكم6تبليط طريق السليمية والمشرعة بطول 

انشاء طريق لقرى الحفيرة البيضان البو زيد 

 كم قلعة صالح12خلف بطول 
378,696,000151,478,400151,400,000العمل المبارك

137,162,50054,865,00054,800,000العمل المبارك كم ناحية العزير28تبليط طرق متفرقة بطول 

247,643,32099,057,32899,000,000نضير الحياة كم قضاء الكحالء3تبليط قرية حميدة بطول 

 كم 4انشاء طريق قرية التفاك الثانية بطول 

خلف مدرسة اور

المنى و نضير 

الحياة
284,978,400113,991,360113,900,000

 2.5انشاء نزالت متفرقة لقرية المجرية بطول 

كم قلعة صالح
67,543,00027,017,20027,000,000بوابة ميسان

13044323412153

تجهيز اجهزة طبية  ومستلزمات  متنوعة 

للمراكز الصحية  ومستشفى الكحالء  ضمن 

مناطق االهوار

000انعاش االهوار

367,635,000147,054,000147,000,000صفاء النهرينتغليف صاالت عمليات في مستشفى الكحالء

1314432344154

انشاء مجمعات ماء مع الشبكات في القرى 

, المشرح , قلعة صالح , الميمونة )واالهوار 

(بني هاشم , العزير , السالم, العدل 

000انعاش االهوار

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة ربع 

س مع مد شبكة ماء في /م50مليون غالون 

قرية الملفود ناحية المشرح

ضفاف العمارة 

و شريكة الجهد
278,949,750111,579,900111,500,000

تجهيز ونصب وحدة ماء سعة نصف مليون 

م في قرية بيت دهلوز والصخرة 100غالون 

ناحية العزير

704,491,500281,796,600281,700,000الهاشم

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء نصف 

م مع مد شبكة قرية نصر 100مليون غالون 

هللا

752,165,500300,866,200300,800,000الوثبة

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



تجهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة سعة 

س مع مد شبكة /3م100نصف مليون غالون 

ماء في قرية البطة والعرجان في قضاء قلعة 

صالح

673,250,416269,300,166269,300,000بيت الرحمة

تجهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة سعة 

س مع مد شبكة ماء /م50ربع مليون غالون 

بيت سيد مرعي وبيت فضيل قلعة صالح

346,084,432138,433,773138,400,000بيت الرحمة

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة ربع 

س في قرية خالد فالح /3م50مليون غالون 

قضاء قلعة صالح

144,493,60357,797,44157,700,000بوابة ميسان

تجهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعه 

نصف مليون غالون سيد ناموك
315,350,769126,140,308126,100,000السحاب

تجهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعه سعة 

مليون غالون ومد شبكة في قرية العكب وبيت 

سيد هاشم قضاء الميمونة

709,319,154283,727,662283,700,000الوثبة

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة مليون 

س مع مد شبكة ماء في قرية /م200غالون 

ابو خطارات

371,358,500148,543,400148,500,000الهاشم

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه مليون غالون 

م مع مد شبكة ماء قرية ام البطوط200
730,595,580292,238,232292,200,000الكحالء

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة مليون غالون 

مع مد شبكة ماء في قرية االحرار واالنصار في 

ناحية العدل

343,518,606137,407,442137,400,000الهاشم

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة نصف مليون 

س مع مد شبكة ماء قرية ابو /3م100غالون 

جصانة والسودانية في ناحية السالم

383,823,764153,529,506153,500,000السحاب

13244323210358

تجهيز ونصب تاهيل الشبكات الكهربائية 

في عدد من االقضية )في  .كي11ومغذيات 

(محافظة ميسان /والنواحي 

000انعاش االهوار

287,985,050115,194,020115,100,000ارض الطيبف ناحية السالم. ك11تاهيل مغذي الصمود 

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



تاهيل الشبكة الكهربائية لقرية معمل اسفلت 

القديم ناحية السالم
394,790,560157,916,224157,900,000انوار القدس

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرى االعيوج 

والسادة البخات بيت سيد طالب وسيد صاحب 

وبيت سيد نور الدين وكريم حطاب في ناحية 

ناحية بني هاشم

الماجدي 

الهندسية
364,365,416145,746,166145,700,000

كهربة قرية الزهيرية ناحية السالم
الماجدي 

الهندسية
378,638,628151,455,451151,400,000

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرية الناصرية 

والعدالة قضاء الميمونة
20,301,0008,120,4008,100,000انوار الضياء

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرى شيخ غازي بيت 

نخش قرب السيطرة

حسين محمد 

عبيد
134,777,50053,911,00053,900,000

كهربة قرية غغميجة سيد احمد الرفاعي
الماجدي 

الهندسية
90,979,00036,391,60036,300,000

تاهيل الشبكة الكهرائية لمنطقة السليمية و 

السريحية قي قضاء الميمونة

طريق مجرى 

الخير
355,384,500142,153,800142,100,000

تاهيل الشبكة الكهربائية المجمع قرى صدر 

الخرابة والشموس والهليجية مع رفع الشبكة 

القديمة ناحية المشرخ

324,982,400129,992,960129,900,000العمل الصالح

687,703,350275,081,340275,000,000فرسان االرضتاهيل الشبكة الكهربائية لقرى الزهيوات

1334432331825

انشاء جسور سيارات على االنهر والجداول 

المجر الكبير و الكحالء  )المؤدية الى االهوار 

(الخير , العدل , 

000انعاش االهوار

انشاء جسر ثابت للسيارات قرب سيد صروط 

م قضاء المجر الكبير40بطول
160,735,50064,294,20064,200,000موارد الجنوب

انشاء جسر مشاة لقرية الجديد مقابل مدرسة 

 م ناحية المشرح35صدر الدين بطول 
8,161,2503,264,5003,200,000نسيم الكحالء

 م 5انشاء جسر مشاة لقرية حكيمة بطول 

ناحية المشرح
16,940,5006,776,2006,700,000نسيم الكحالء

انشاء جسر مشاة لقرية الكبة مقابل مدرسة 

التسامح ناحية المشرح
10,902,2504,360,9004,300,000نسيم الكحالء

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



 م 35انشاء جسر مشاة لقرية الكريمه بطول 

ناحية المشرح
10,610,2504,244,1004,200,000نسيم الكحالء

انشاء جسر مشاة قرية المصاليخ ام زاهدي 

م قضاء المجر الكبير30بطوةل 
6,103,6502,441,4602,400,000الكحالء

 35انشاء جسر مشاة بيت مرزوك بطول 

قضاء قلعة صالح
11,729,5004,691,8004,600,000ذكرى

انشاء جسر مشاة في قرية الساده البخات 

ناحية بني هاشم
29,828,50011,931,40011,900,000ارض السدود

انشاء قناطر صندوقية في منطقة ابو خطارات 

قضاء الميمونة
154,378,20661,751,28261,700,000ذكرى

انشاء جسر مشاة في منطقة االعيوج بيت سيد 

طالب وسيد حبيب البخاتي
7,597,5003,039,0003,000,000نسيم الكحالء

انشاء جسر ثابت للسيارات على نهر العز شط 

السدة الشمالية بالسدة الجنوبية
443,596,500177,438,600177,400,000ذكرى

13444323311330

 )انشاء طرق ريفية مع التبليط لقرى االهوار 

, قلعة صالح , الميمونة ,المجر الكبير 

العزير , بني هاشم , السالم و العدل , الكحالء 

(الخير ,المشرح ,

000انعاش االهوار

 بطول كم في ناحية 7انشاء طريق قناة رقم 

الخير
81,959,74032,783,89632,700,000انوار العمارة

 كم ناحية السالم8انشاء طريق قرية التفاك 

مرساة السالم 

وشركة 

الجويبراوي

100,058,00040,023,20040,000,000

 كم12ابو كبرة بطول -انشاء طريق الميمونة 

مرساة السالم 

وشركة 

الجويبراوي

106,622,50042,649,00042,600,000

قضاء الميمونة/انشاء طريق الهفة المريان

مرساة السالم 

وشركة 

الجويبراوي

198,518,00079,407,20079,400,000

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



131,443,50052,577,40052,500,000نور الكاظمانشاء مجموعة طريق قضاء قلعة صالح

 كم في 3تبليط نزالت قرية الكفيص بطول 

ناحية المشرح
125,448,23050,179,29250,100,000ارض جبل علي

135443233932

انشاء جسور مشاة على االنهر والجداول في 

, الميمونة, المجر الكبير  )قرى  االهوار 

(بني هاشم, العدل , الكحالء 

000انعاش االهوار

انشاء جسور مشاة لقرى االهوار الشرقية 

 م ناحية العزير35بطول 
21,258,0008,503,2008,500,000الثامر الحديثة

م 80انشاء جسر مشاة لقرية االعتماد وبطول 

قضاء الكحالء
24,501,0009,800,4009,800,000ارض السدود

 في منطقة المرقد 1انشاء جسر مشاة عدد 

 م ناحية سيد احمد الرفاعي25بطول 
28,676,50011,470,60011,400,000ارض السدود

م 25انشاء جسر مشاة منطقة الهفه بطول 

ناحية السالم
28,409,25011,363,70011,300,000ارض السدود

انشاء جسر مشاة في قرية الزهراء ناحية 

 م50العدل بطول 
7,098,5202,839,4082,800,000الثامر الحديثة

136443235352
في ناحية المشرح  (صف9)بناء متوسطة 

شط االعمى/
000انعاش االهوار

شط / صف في ناحية المشرح 9بناء مدرسة 

االعمى
213,892,50085,557,00085,500,000مروج االرض

1374432344611

س /3م200تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 

, الميمونة , الخير , في ناحية العزير 4عدد

(قلعة صالح 

000انعاش االهوار

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة مليون 

س في ناحية الخير وقرية الفتله/م200غالون 
363,485,000145,394,000145,300,000الكحالء

الماضية  والعاصية  ودور )انشاء شبكة ماء قرى 

سيد احمد الرفاعي /(النفط  وحمدان هبسي
46,574,00018,629,60018,600,000بوابة ميسان

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة مليون 

 قي قرى كرملي2س عدد / م200غالون 
1,721,638,386688,655,354688,600,000مجرى الخيرات

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح



تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعه سعة مليون غالون 

في منطقة االهوار الشرقية السطح / م س 200

والجاد مع استبدال شبكة ماء القرية

776,722,472310,688,989310,600,000مجرى الخيرات

1384432331724
انشاء الممر الثاني لطريق المجر العدل 

وصوال الى ناحية الخير المجر الكبير العدل
000انعاش االهوار

 كم بيت ابو 1,5تبليط نزله بيت الحاج جلوب 

كم1,5غيد بطول 
85,417,25034,166,90034,100,000بصمة االبداع

 1,6تبليط شارع الجسر الهندسي ابو الشعير بطول 

كم ناحية المشرح
153,719,91261,487,96561,400,000سماء ميسان

1,836,704,252734,681,701734,600,000دار الحياة2انشاء نزالت قرى في ناحية الخير الجزء 

469,807,624187,923,050187,900,000سيرة االعماركم ناحية المشرح5انشاء نزالت الملفود بطول 

 كم 12.5تبليط طريق دوش ام البطوط بطول 

ناحية المشرح
507,922,250203,168,900203,100,000الهدى االهلية

13944323210356
انشاء شبكة كهرباء لقرى االهوار وتاهيل المتضرر 

, العدل , المشرح , قلعة صالح , الميمونة  )منها 

(بني هاشم , العزير ,السالم 

000انعاش االهوار

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرى الحجاج قرى 

بيت سعيد
63,441,22025,376,48825,300,000حسام الحق

 ك ف من محطة العمارة القديمة 33استحداث مغذي 

الى محطة السالم ابراج هوائية

المطاع 

للمقاوالت
230,891,00092,356,40092,300,000

تاهيل الشبكة الكهربائية بيت باتول ابو غنام محسن 

حشاوي بيت منصب بيت العرصان
396,625,000158,650,000158,600,000ارض الطيب

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرى ام كعيده كرملي 

العيثة ابو سبع الثانية الطكطاطة
458,419,050183,367,620183,300,000االناف

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرى الشده بيت كاظم 

الرشم
71,770,37428,708,15028,700,000حسام الحق

تاهيل الشبكة الكهربائيه لقرى شفيع موزان خلف  

عويد الرمضانية محمد جون ثجيل زويد عباس ناحية 

احمد الرفاعي

92,982,18037,192,87237,100,000حسام الحق

219,699,05087,879,62087,800,000المطاعكهربة قرى كريم عليخ وعزيز قاسم السيالني

كهربة قرية جاسب مزعل وحمود هاشم نافل في 

ناحية سيد احمد الرفاعي
139,545,00055,818,00055,800,000عرين الفرحان
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 كم 15 لمسافة kv 11تاهيل مغذي الهدام 

قضاء الميمونة
186,613,25074,645,30074,600,000حسام الحق

140443234469
س مع شبكة /3م50تجهيز ونصب مجمع ماء 

العدل وناحية بني هاشم /(2 )عدد 
000انعاش االهوار

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة ربع مليون 

س في قرية المصفاة وانشاء شبكة  /2 م50غالون 

ماء قرى الشويالت والجتف قرية المعيل في بني 

هاشم

221,545,61888,618,24788,600,000الوثبة

تجهيز ونصب محدة ماء مجمعة سعة ربع مليون 

العدل/في قرية العودة  (س/3م50)غالون 
126,666,48250,666,59350,600,000بوابة ميسان

تجهيز ونصب وتشغيل مجمع ماء سعة ربع 

س في قرية زويدة ناحية /3م50مليون غالون 

المشرح

513,922,136205,568,854205,500,000الكحالء

1414432357167
قرية /في ناحية السالم  (صف6)بناء مدرسة 

التركية
000انعاش االهوار

صف في قرية التركية ناحية 6بناء مدرسة 

السالم
310,544,500124,217,800124,200,000لؤلؤة ميسان

000انعاش االهوارالميمونة/صف في اللكاكة  (9)انشاء مدرسة 1424432357172

324,284,800129,713,920129,700,000الفرزدقصف الميمونة اللكاكه9بناء مدرسة 

1434432357166
قرية /في ناحية السالم  (صف6)بناء مدرسة 

الشطانية
000انعاش االهوار

صف في قرية الشطانية ناحية 6بناية مدرسة 

السالم
270,399,144108,159,658108,100,000لؤلؤة ميسان

000انعاش االهوارفي السالم (صف9)انشاء مدرسة 1444432357168

205,290,20082,116,08082,100,000مرساة السالمصف في ناحية السالم9بناء مدرسة 

145443235353
قرية /في ناحية العدل  (صف9)بناء متوسطة 

االنصار
000انعاش االهوار

 صف في قرية االنتصار ناحية 9بناء مدرسة 

العدل
209,134,20083,653,68083,600,000موارد الجنوب

14644323210357
من محطة  ( كي في 33)استحداث مغذي 

(ابراج  )العمارة الجديدة الى ناحية العدل 
000انعاش االهوار
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 من محطة kv 33استحداث وتنفيذ مغذي 

العمارة الجديدة الى محطتي العدل

الشؤون الفنية 

الهندسية و 

االناف

1,130,105,000452,042,000452,000,000

1474432342637
 انشاء مركز تخصصي لمعالجة االمراض 

ميسان/السرطانية في قضاء الميمونة
000انعاش االهوار

تصميم وانشاء مركز معالجة االمراض 

السرطانية قضاء الميمونة

االعتماد 

المتطورة ونبع 

السلمان

2,344,858,250937,943,300937,900,000

000انعاش االهوارالمشرح/صف  (9)انشاء مدرسة 1484432357169

101,352,00040,540,80040,500,000حكمة الرسول صف في ناحية المشرح9بناء مدرسة 

000انعاش االهوارالخير/صف في الفريجات  (9)انشاء مدرسة 1494432357170

159,961,00063,984,40063,900,000ساحل العرب صف في ناحية الخير الفريجات9بناء مدرسة 

000انعاش االهوارالكحالء/صف في االعتماد (9)انشاء مدرسة 1504432357171

158,361,50063,344,60063,300,000دار اليرموك صف في قضاء الكحالء االعتماد9بناء مدرسة 

247,680,418,72799,072,167,49199,034,700,000المجموع الكلي

عبد علي موسى كشكول مصطفى عقيل حطاب عباس علي فليح


