
المحافظةت
نوع 

االستثمار
التخصيص المقرالكلفةأسم المشروعالتسلسلالنوعالمادةالقطاعالقسمالباب

حالة 

المشروع
المالحضاتأسم الوزارة

تنمية اقاليمبابل21

      

43212103151
- مركز الحلة  )في عموم المحافظة  (21)عدد / تحسين الشبكات الكهربائية 

قضاء المحاويل- قضاء الهاشمية - قضاء المسيب 
وزارة الكهرباءمستمر92470248.072

تنمية اقاليمبابل22

      

43212103152
في 5/عدد (محوالت, خطوط نقل , فك اختناقات ) تحسين الشبكات الكهربائية 

(المحاويل,المسيب,الهاشمية ,الحلة )
وزارة الكهرباءمستمر12100329.038

تم تخفيض الكلفة نتيجة 

حذف مكونات غير محالة

تنمية اقاليمبابل37

      

4321212514
قضاء - مركز الحلة  )في عموم المحافظة (8)عدد / تجهيز مواد كهربائية 

(قضاء المحاويل - قضاء الهاشمية -  المسيب 
وزارة الكهرباءمستمر5059865.584

تنمية اقاليمبابل38

      

432121265
 )في عموم المحافظة  (7)عدد / مشروع مستمر / تجهيز معدات  كهربائية 

(قضاء المحاويل - قضاء الهاشمية - قضاء المسيب -مركز الحلة 
وزارة الكهرباءمستمر26374.32218.637

تنمية اقاليمبابل39

      

وزارة الكهرباءمستمر28750139.690(المحاويل,الحلة) في5/ عدد33kvمسح وتصميم مصادر التغذية خطوط 432121321

تنمية اقاليمبابل46

      

مستمر18639.35197.291تصميم وتنفيذ تقاطع مجسر إالم432131840
وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل48

      

43213113139
مركز  )في عموم المحافظة  (126)عدد /  تبليط الطرق الريفية في المحافظة 

(قضاء المحاويل - قضاء الهاشمية - قضاء المسيب -الحلة 
مستمر10658866.060

وزارة االعمار 

واالسكان

تم تخفيض الكلفة نتيجة 

حذف مكونات غير محالة

تنمية اقاليمبابل51

      

43213113142
الحلة  ) في 254/    تبليط الطرق الريفية في المحافظة عدد

(المحاويل,المسيب,الهاشمية,
مستمر174169.0839.844

وزارة االعمار 

واالسكان

تم تخفيض الكلفة نتيجة 

حذف مكونات غير محالة

تنمية اقاليمبابل74

      

4321392107
قضاء -مركز الحلة  )في عموم المحافظة  (42)عدد /  تبليط الشوارع 

(قضاء المحاويل - قضاء الهاشمية - المسيب 
مستمر74818610.264

وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل75

      

4321392108
-مركز الحلة  )في عموم المحافظة  (20)عدد /  اكساء وتأهيل الشوارع 

(قضاء المحاويل - قضاء الهاشمية - قضاء المسيب 
مستمر2254265.584

وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل76

      

4321392109
الحلة )حي     في 54/   تبليط واكساء وصب الشوارع عدد

(المحاويل ,الهاشمية,المسيب,
مستمر45772.6785.584

وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تم تخفيض الكلفة نتيجة 

حذف مكونات غير محالة

المبالغ بالماليين                                                                                                                                                                             
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تنمية اقاليمبابل106

      

مستمر2175025.584نجف/ تنفيذ مدخل حلة 43213131812
وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل107

      

مستمر1200025.584ديوانية-تنفيذ مدخل حلة 43213131813
وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل111

      

مستمر2143425.584قضاء المسيب- في مركز الحلة  (6)عدد /  انشاء بناية مديريات 4321411140
وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل131

      

43214152
مركز  )في عموم المحافظة  (8)عدد /  انشاء سيطرة مدخل حلة ديوانية  

(قضاء المحاويل - قضاء الهاشمية - قضاء المسيب -الحلة 
وزارة الداخليةمستمر19393.1215.584

تنمية اقاليمبابل148

      

االدارة المحليةمستمر30000135.592(مرحلة اولى)انشاء بيوت واطئة الكلفة 43214325

تنمية اقاليمبابل154

      

432144667
مركز  )في عموم المحافظة  (29)عدد /  تجهيز ونصب وحدات مجمعة 

(قضاء المحاويل - قضاء الهاشمية - قضاء المسيب -الحلة 
مستمر850835204.961

وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل160

      

432144674
  ) في 16/  تجهيز ونصب وحدات مجمعة عدد

(المسيب,المحاويل,الهاشمية,الحلة
مستمر368006786.943

وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل165

      

432145221
 )في عموم المحافظة  (6)عدد /  استبدال الخطوط الناقلة للصرف الصحي 

(قضاء المحاويل - قضاء الهاشمية - قضاء المسيب -مركز الحلة 
مستمر82809.45127.584

وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل168

43

2145361
المنطقة االولى / الصوب الصغير )شبكات المجاري لمركز محافظة بابل 

المنطقة االولى والثانية والثالثة والرابعة/ والثانية والصوب الكبير 
وزارة البلدياتمستمر424423.44121591.466

تنمية اقاليمبابل180

      

مستمر4000025.584تاهيل احياء نموذجية في مدينة الحلة المخدومة بالمجاري43214924
وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل191

      

وزارة الصحةمستمر22500119.584في مركز الحلة (2)عدد /  تجهيز معدات تخصصية لمديرية صحة بابل 4321412146

تنمية اقاليمبابل195

      

وزارة الداخليةمستمر3000066.584(تسليم مفتاح )تصميم وتنفيذ منظومة حماية المدن 4321412152
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تنمية اقاليمبابل200

      

مستمر1451866.584تجهيز اليات تخصصية4321412355
وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل201

      

4321412356
عدد /  تجهيز اليات تخصصية ومعمل اسفلت نوع باركر لمديرية بلدية بابل 

في مركز الحلة (6)
مستمر2013723.584

وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل202

      

مستمر2000066.584تجهيز اليات جهد هندسي واليات التنظيف المتنوعة4321412357
وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل203

      

مستمر4100066.584تجهيز اليات متنوعة للمؤسسات البلدية التابعة لمديرية بلديات بابل4321412358
وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل204

      

مستمر3434035.584في مركز الحلة (22)عدد /  تجهيز اليات لديوان محافظة بابل 4321412359
وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل205

      

وزارة الداخليةمستمر623000165.584/ عدد (سونار )تجهيز وفحص وتشغيل عجالت كشف المتفجرات 4321412362

تنمية اقاليمبابل210

      

مستمر1318266.584 االستمالكات  مرحلة أولى4321413115
وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل211

      

مستمر4000066.584المرحلة الثانية/ استمالكات4321413116
وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل212

      

مستمر111000738.899استمالكات المشاريع المستقبلية للمحافظة4321413117
وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل219

      

مستمر1500095.584(دراسات وتصاميم)متطلبات التعاقد مع المكاتب االستشارية 4321413266
وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل232

      

43214131894
قضاء -مركز الحلة  )في عموم المحافظة  (29)عدد /  انشاء متنزهات 

(قضاء المحاويل - قضاء الهاشمية - المسيب 
مستمر1547260.584

وزارة البلديات 

واالشغال العامة

تنمية اقاليمبابل256

      

432151221
في عموم  (3)عدد /  بناء أقسام علمية في جامعة بابل والمعاهد التقنية 

(قضاء الهاشمية - مركز الحلة  )المحافظة 
مستمر1325220.584

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
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تنمية اقاليمبابل264

      

432153125
قضاء - قضاء المسيب -مركز الحلة  ) (12)عدد /  صف 12 بناء مدرسة 

(قضاء المحاويل - الهاشمية 
وزارة التربيةمستمر1642735.584

تنمية اقاليمبابل265

      

432153126
قضاء - قضاء المسيب -مركز الحلة  ) (15)عدد /  صف 18 بناء مدرسة 

(قضاء المحاويل - الهاشمية 
وزارة التربيةمستمر2036855.584

تنمية اقاليمبابل266

      

وزارة التربيةمستمر39037.59435.584(المسيب,المحاويل ,الهاشمية,الحلة )في 25/ صف عدد18بناء مدرسة 432153127
تم تخفيض الكلفة نتيجة 

حذف مكونات غير محالة

تنمية اقاليمبابل273

      

وزارة التربيةمستمر1517680.00685.584عدد / صف12مدرسة 4321541108
تم تخفيض الكلفة نتيجة 

حذف مكونات غير محالة

تنمية اقاليمبابل283

43

2154212
مركز  )في عموم المحافظة  (11)عدد /  تأهيل المدارس االبتدائية والثانوية 

(قضاء المحاويل - قضاء الهاشمية - قضاء المسيب -الحلة 
وزارة التربيةمستمر1482866.584

تنمية اقاليمبابل296

43

21392163
قضاء -مركز الحلة  )في عموم المحافظة  (6)عدد /  تنظيم الجزرات لمداخل الحلة 

(قضاء المحاويل - قضاء الهاشمية - المسيب 
مستمر13339105.584

وزارة البلديات 

واالشغال العامة

1961595.03337874.109                المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 


