
الباب ت
نوع 

األستثمار
المالحظاتنوع المشروعالتخصيصالكلفةالجهة المستفيدةاسم المشروعالتسلسلالنوعالمادةالفصل القسم

443227021003190

الصدر ,الجتة,الشرطة الجزء االخير خلف االكاديمية )تاهيل الشبكة الكهربائية الحياء 

الصدر ,الزهراء االولى (خلف منطقة الصدر الثانية)السالم ,الصدر الثانية,االول 

(ال شرماهي (2جزء+1جزء)الثالثة
مستمر174902462.622وزارة الكهرباء

354322703010528
انشاء الطريق الحولي في الشنافية مع اعداد تصاميم للجسر الكونكريتي على نهر الفرات 

مع مقتربات الشارع الحولي الجديد

وزارة البلديات 

واالشغال العامة
مستمر19750500

تجهيز وتمديد شبكة ماء مشروع الديوانية الجديد المرحلة الثانية934322704040441
وزارة البلديات 

واالشغال العامة
مستمر49411.6001000

تصميم وتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في ناحية الدغارة1204322704050342
وزارة البلديات 

واالشغال العامة
مستمر20000765

مستمر340101150متعددةتسديد حسابات مشاريع منجزة1384322704130314

15543227050701140

السدير عدد ,4مركز الديوانية عدد )في  15 صف نموذجية عدد 12بناء مدرسة 

غماس ,3عفك عدد,1الحمزة عدد,1السنية عدد,1الدغارة عدد ,2الشامية عدد,1

(1سومر عدد.1عدد

                

وزارة التربية
مستمر27528.249235.576

15743227050701143
 5الدغارة عدد ,2اطراف مركز الديوانية عدد ) في 26عدد  ( صف6)بناء مدرسة 

(4الشامية عدد , 4الشنافية عدد,2عفك عدد,2سومر عدد, 4شافعية عدد, 3الحمزة عدد,

                

وزارة التربية
مستمر17294.457753.271

تأهيل مداخل19843227041318152
وزارة البلديات 

واالشغال العامة
مستمر21450867.600

(المبالغ بماليين الدنانير)

2016/ مشاريع تنمية األقاليم والبترودوالرلمحافظة الديوانية لعام 
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الباب ت
نوع 

األستثمار
المالحظاتنوع المشروعالتخصيصالكلفةالجهة المستفيدةاسم المشروعالتسلسلالنوعالمادةالفصل القسم

(المبالغ بماليين الدنانير)

 في مركز قضاء الديوانيةBتصميم وتنفيذ مجزرة نموذجية صنف 1994322704011107
وزارة البلديات 

واالشغال العامة
مستمر145005.250

اعادة ادراج12669.334691.250وزارة الكهرباءتنفيذ الشبكات الكهربائية لمختلف االقضية و النواحي في محافظة القادسية23743227021003285

حيث كانت مدرجة ضمن 

المنهاج االستثماري للمحافظة 

وبالنظر لعدم توفر اية مبالغ 

على الموازنة االستثمارية تم 

اعادة ادراجها في جداول 

.          برنامج تنمية االقاليم 

تم تخفيض الكلفة  الكلية *

نتيجة حذف ثالث مكونات

انشاء طرق ريفية و خدمية في محافظة القادسية238432270301013306
وزارة االعمار 

واالسكان
اعادة ادراج16454.3531000

حيث كانت مدرجة ضمن 

المنهاج االستثماري للمحافظة 

وبالنظر لعدم توفر اية مبالغ 

على الموازنة االستثمارية تم 

اعادة ادراجها في جداول 

برنامج تنمية االقاليم

اعادة ادراج160005757.076متعددةتاهيل مغذيات في مناطق عديدة في محافظة الديوانية26943327021003292

حيث كانت مدرجة ضمن 

المنهاج االستثماري للمحافظة 

وبالنظر لعدم توفر اية مبالغ 

على الموازنة االستثمارية تم 

اعادة ادراجها في جداول 

برنامج تنمية االقاليم

266557.99315,187.645 المجموع
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