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الجدول االتي يحوي المزارات وقاعات التي تم تجهيزها بمولدات توليد الكهرباء 

لقاطع شهبة   2112خالل عام  يرية اوقاف االيزيديةدوالمجهزة من قبل م

 :الشيخان

 اسم المستلم تاريخ االستالم  حجم المولدة اسم المزار اسم القرية ت

 خالد خديدة نرمو kv 6/9/2112 111 قاعة مناسبات دينية دوغات 1

 جمعة مرعو مادو kv 16/11/2112 51 حجي رجي بيرستك 2

 الياس كوجو خضر kv 16/11/2112 51 مزار ميمي ايسيان ايسيان 3

 نرمو جلو نرمو kv 26/11/2112 51 قاعة مناسبات النصيرية 4

 سعيد علي رشيد kv 21/12/2112 51 قاعة مناسبات كنداله )مجمع مهد( 5

 خيري سيدو رشو kv 21/12/2112 51 بير مند جراحية 6

 لقمان خدر كوجك kv 21/12/2112 51 لقمانقاعة حكيم  ختارة 7

 جالل كوري سيدو kv 21/12/2112 51 ملك شيخ حسن قرية  )مجمع الرسالة( 8

 الياس علي الياس kv 21/12/2112 51 قاعة مناسبات بوزان 9

 حجي مراد قاسم kv 21/12/2112 21  مقر شعبة شيخان 11

   kv 151 قضاء شيخان مزار شيخ مند 11
 

 

والجدول ادناه يبين المزارات والقاعات التي تم تجهيزها بمولدات توليد كهرباء 

 لقاطع شعبة سنجار: 2112من قبل المديرية العامة الوقاف االيزيدية  خالل عام 

 اجهزة اخرى حجم المولدة اسم المزار ت

 جك هامر للحفر kv 5 مزار كيري اورا 1

 جك هامر للحفر kv 5 مزار شرف الدين 2

 ال يوجد kv 5 مزار هاجالي 3

 جك هامر للحفر kv 5 مزار شيخ شيب القاسم 4

 جك هامر للحفر kv 5 مزار شيخ شمش 5

 جك هامر للحفر kv 5 مزار شيخ مند قرية حليقة 6

 جك هامر للحفر kv 5 مزار امادين قرية حليقة 7

 جك هامر للحفر kv 5 مزار خاتونة فخران 8

 جك هامر للحفر kv 5 محما قرية باراشيخ مزار ومقبرة  9

 جك هامر للحفر kv 5 مزار الشهيد في قرية قزلسكند 11

 جك هامر للحفر kv 5 مزار ملك فخرالدين قرية سكينية 11

 جك هامر للحفر kv 5 مزار شيخ مند قرية جندالة 12

 جك هامر للحفر kv 5 حسن في قرية كابارة مزار شيخ 13

 جك هامر للحفر kv 5 مزار دمتي قيرا منطقة كوره سموقي 14

 جك هامر للحفر kv 5 مزار محما رشان في منطقة تبة 15
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في قاطع  2112المزارات التي تم تجهيزها بمولدات من قبل المديرية  خالل عام 

 ممثلية بعشيقة:

 حجم المولدة القرية اسم المزار ت

 kv 115 بحزاني مزار بيربوب 1

 kv 115 بحزاني بكر ومزار شيخ 2
 kv 115 بحزاني مزار الخفير 3
 kv 111 بعشيقة مزار ملك ميران 4
 kv 111 بعشيقة مزار شيخ محمد 5
 

 

المزارات التي تم تجهيزها بمولدات كهربائية من قبل مديرية اوقاف االيزيدية لعام 

 :قاطع شعبة سنجارضمن  2113

 حجم المولدة القرية اسم المزار ت

 kv 51 سنجار مزار شرف دين 1
 kv 21 سنجار مزار بيرى اورا 2
 kv 21 عالديثا مزار ايزيد  3
 kv 21 كرسي مزار شيخادي  4
 kv 31 جفرية مزار شيخ شمس 5
 kv 51 باره مزار شيخ محما 6
 kv 21 سكينة مزار ملك فخردين 7
 kv 21 جدالة مزار شيخ مند 8
 kv 21 كابارا سنمزار شيخ ح 9
 

هي  2113المزارات التي تم تجهيزها بمولدات ضمن قاطع شعبة شيخان لعام 

 كاالتي:

 حجم المولدة القرية اسم المزار ت

 kv 51 مركز شيخان  مزار ملك شيخ سن 1
 kv 21 مركز شيخان دار ضيافة بابا شيخ 2
 kv 51 مهد للمناسبات الدينيةقاعة مام رشان  3
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وهي  2112ها المديرية عن طريق المناقصات لعام تنفذالتي المشاريع 

 :االنجازقيد 

 المالحظات الجهة المنفذة مبلغ العقد روعشاسم الم ت
1  

 2112 / 1مناقصة 
اعمال بناء قاعات 
وترميم مزارات 

 قضاء سنجار

 
1464948894111 

 دينار

 
شركة عجمان 

للمقاوالت العامة 
 المحدةدة

 
 قيد االنجاز

2  
 2112/ 2مناقصة 

تنفيذ مشروع اعمال 
الموقع الخارجي 

والجدار الساند لمعبد 
اللش شيخان / 

 نينوى

 
9824358411 

 دينار

 
شركة ابال 

للمقاوالت العامة 
 المحدودة

 
 قيد االنجاز

3  
 2112/  5مناقصة  

اعمال بناء قاعات 
وترميم مزارات في 

ناحية القوش / 
 نينوى

 
1467149534111 

 دينار

 
شركة تالل 

الموصل للمقاوالت 
 العامة المحدودة

 
 قيد االنجاز

4  
 6/2112مناقصة 

 وترميم قاعات بناء
 قضاء في مزارات
 نينوى/  شيخان

 
1451541254251 

 دينار

 
شركة الرفد 

للمقاوالت العامة 
 المحدودة

 
 قيد االنجاز
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العمال بناء قاعات وترميم  2112/ 1يبين تفاصيل المناقصة الجدول ادناه 

 دينار. 1464948894111مزارات قضاء سنجار / نينوى: اجمالي المبلغ 

 المالحظات القرية  اسم المزار ت

  سنجار ناحية الشمال مزار شيخ ابو القاسم 1

 م(  14.76* 33.93) ابعاد  قاعة مناسبات دينية 1 

  قرية تبة /سنجار مزار محما رشان 2

   ترميم مزار 1 

  سكينة مزار ملك فخرالدين 3

 (م9.52* 16.28ابعاد )  بناء قاعة متعددة االغراض 1 

  الجعفرية مزار شيخ شمس 4

 ( م9.23*  23.3ابعاد)  بناء قاعة 1 

  سنجار مزار جبل ميران 5

   المزار ترميم 1 

  كابارا مزار شيخ حسن 6

 (م9.52*  16.28ابعاد)   متعددة االغراض بناء قاعة 1 

  مهركان/سنجار مزار مزار امادين ومزار بيرفان 7

   ترميم مزار امادين 1 

   ترميم مزار بيرفان 2 

  يوسفان مزار شيخ شمس وشيخ بركات 8

 ( م9.52*  16.28ابعاد)  بناء قاعة متعددة االغراض 1 

   ترميم مزار شيخ شمس 2 

   مزار شيخ بركاتترميم  3 

  بكران مزار كور مبارك 9

   ترميم المزار 1 

  سنجار مزار شرف الدين 11

   المزاروسياج الترميم  1 

 (م9.52*  16.28ابعاد)  بناء قاعة متعددة االغراض 2 

  عسن قديمة مزار هاجالي 11

 ( م9.52*  16.28ابعاد)  بناء قاعة متعددة االغراض 1 

   المزارترميم  2 

  جدالة قديم مزار شيخ مند 12

   ترميم المضيف 1 

 (م131طول)  بناء سياج المقبرة في المزار 2 

   ترميم المزار 3 

  حليقي القديم مزار شيخ مند 13

 (م9.52*  16.28ابعاد)  بناء قاعة متعددة االغراض 1 

  زيروان مزار بيري اورا 14

 (م9.23*  23.3ابعاد )  بناء قاعة مناسبات دينية 1 
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( العمال بناء قاعات وترميم 2112/  5الجدول ادنا يوضح تفاصيل المناقصة) 

 ( دينار:ـ146714953411مزارات في ناحية القوش /نينوى: اجمالي مبلغ العقد) 

 العمل مستمر.

 المالحظات القرية اسم المزار ت

  مجمع الرسالة مزار ملك شيخ سن 1

   دينية قاعة مناسبات 1-1

  بوزان مزار مهدر بوزان 2

   2سقيفة عدد  2-1

   قاعة مناسبات بسياج 2-2

   (م2111بطول ) brcسياج  2-3

  خوشابا مزار سيتا حبيب 3

   قاعة مناسبات دينية 3-1

   م 51سياج بطول  3-2

  سريشكة سريشكة 4

   قاعة مناسبات دينية 4-1

   م 751سياج بطول  4-2

  دوغاته مزار شيخ محمد 5

   قاعة مناسبات دينية بسياج 5-1

  حتارة شهيد بابي مزار 6

   قاعة مناسبات دينية بسياج 6-1

  سريشكة تاهيل مزار شيخ بادر 7
  

( العمال بناء قاعات وترميم مزارات في 6/2112جدول يوضح تفاصيل مناقصة )

العمل  (دينار:ـ1.515.125.111)قضاء شيخان /نينوى:اجمالي مبلغ العقد. 

 مستمر.

 المالحظات القرية اسم المزار ت

  بيت نار مزار شرف الدين 1

 (م9.23*  23.3ابعاد)  قاعة مناسبات دينية 1-1

   دار خدمات 1-2

   ترميم المزار 1-3

  مهد مجمع مهد 2

 (م 24*  24ابعاد)  قاعة مناسبات دينية 2-1

  قضاء شيخان مزار ميمي ايسيا 3

   دار خدمات 3-1

 (م9* 16ابعاد)  قاعة مناسبات دينية 3-2

   ترميم مزار ميمي ايسيا 3-3
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  قضاء شيخان مزار الشيخ شمس 4

   اكمال وتاهيل مزار شيخ شمس 4-1

   انشاء غرفة مع خدمات للحراسات 4-2

  قضاء شيخان مزار الشيخ مند 5

االرضية وعمل كشف تخميني العمال صب  5-1
 للمزار بوابة

  

   سقيفة مولدة 5-2
 

 

 :ـ 2113و  2112المشارع المنفذة امانة )تنفيذ مباشر( لسنة 

 المبلغ المنطقة المشاريع المنفذة ت

 دينار 12.615.111 بعشيقة اعمال بناء )مجموعة صحية(مزار ملك ميران 1

 دينار 31.772.111 معبد اللش لقاعة الزوار اعمال ترميم وتاهيل مطبخ وصالة طعام 2

 دينار 11.111.111 معبد اللش انشاء قبة لدار الضيافة 3

 دينار 8.151.111 معبد اللش اعمال صيانة دار الضيافة 4

 دينار 3.751.111 بعشيقة عمل سقيفة مع تغليف هياكل حديدية مزار شيخ محمد 5

 دينار 11.211.11 بحزاني /بعشيقة عمل سقائف للمولدات في مزاري بير بوب وملك ميران 6

 دينار 21.775.111 بعشيقة تاهيل المدخل الرئيسي لمزار الشيخ محمد  7

 دينار 47.511.111 مهد ترميم قاعة مام رشان االعمال التكميلية للقاعة 8

 دينار 55.462.111 كرسي/ سنجار ترميم مزار شيخادي 9

 دينار 36.839.111 سنجار ترميم قاعة مزار شرف الدين 11

 قيد االنجاز سنجار في مزار شرف الدين BRCانشاء سياج  11

 دينار 11.111.111 بوزان ترميم وتاهيل مزار بير بوب  12

  كندالة دفن المناطق المنخفضة في مزار عبدي رش 13

 دينار 5.143.111 شيخان ترميم مدخل بناية المجلس الروحاني 14

مع ايصال الماء لسقي االشجار داخل  BRCانشاء سياج  15

 السياج

 دينار 41.151.111 معبد اللش

القحطانية  انشاء سياج مقبرة بايزيد 16
 /سنجار

 دينار 32.761.111
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الجدول ادناه يبين المشاريع المنفذة بواسطة شركات ) استحصال عروض(لسنة 

 :ـ 2113و  2112

 المالحظات الجهة المنفذة مبلغ القد موقع العمل اسم المشروع ت

هيز عقد مقاولة تنفيذ وتج 1
  3ونصب كرفانات عدد 

 اوقاف مديرية
 االيزيديين

27.111.111 
 دينار

معمل بعشيقة النتاج 
 الكرفانات

 العمل منجز

ترميم وتاهيل مزار )عبدي  2
 رش( .

 
ترميم وتاهيل قاعة 

المناسبات الدينية)مام 
 رشان( .

 كندالة قرية
 

 
 مام قرية

/ رشان
 شيخان

75.321.111 

 
 دينار

شركة ضياء وادي 
لمقاوالت العامة القرى ل

 المحدودة

 قيد االنجاز

مشروع ترميم وتاهيل  3
مزاري)شيخ محمد وبير مند 

.) 

قريتي دوغات 
 وجراحية

91.616.511 
 دينار

شركة ضياء وادي 
 القرى

 العمل منجز

ترميم وتاهيل مزار بابي  4
 شهيد زخام

قرية حتارة 
 /القوش

84.851.111 
 دينار

شركة شمس الموصل 
 للمقاوالت المحدودة

 العمل منجز

 قيد االنجاز شركة يرفان   انشاء غرفة حرس مع ثكنة 5

اعمال تسطيح وترميم  6
 مدرسة بير بوب.

 69.765.111 قرية بحزاني
 دينار

 قيد االنجاز شركة قنديل الهندسية

 68.861.111 قضاء سنجار مشروع ترميم مزار ايزيد. 7
 دينار

شركة رواد الهندسية 
 للمقاوالت المحدودة

 قيد االنجاز

مشروع انشاء مجموعتين  8
 صحيتين في مزار شرفدين .

 98.852.111 قضاء سنجار
 دينار

شركة درب الصحراء 
 للمقاوالت العامة

 قيد االنجاز

سقيفة جملون حديدية في  9
 مزار شرفدين

  عروض  قضاء سنجار

1
1 

تبليط ساحة وقوف اعمال 
 السيارات

  عروض  معبد اللش
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 :ـفقط  2113الجدول ادناه يبين اعمال التجهيز )االثاث( لعام 

 المبلغ كتابة المبلغ رقما  المكان الموضوع ت

تجهيز غرفة استقبال الرجل الديني بيشمام  1
 بابا شيخ

 6.519.111 انشيخ
 دينار

ستة ماليين وخمسمائة وتسعة 
 دينار عراقياالف 

 8.148.111 الجراحية مكان جلوس في مزار بير مند تأثيث 2
 دينار

ثمانية ماليين وثمانية واربعون 
 الف دينار عراقي

دوغات/  تجهيز بناية مزار شيخ محمد  3
 القوش

9.425.111 
 دينار

تسعة ماليين واربعمائة وخمسة 
 وعشرون الف دينار عراقي

خمسة ماليين وعشرة االف  5.111.251 معبد اللش وتجهيز مطبخ الحراس  تأهيل 4
 ومائتان وخمسون دينار عراقي

 18.145.111 بعشيقة مزار ملك ميران وتأثيثتجهيز  5
 دينار

ثمانية عشر مليون ومائة وخمسة 
 واربعون الف دينار عراقي

 6.736.111 شيخان تجهيز مكتب المجلس الروحاني 6
 دينار

ستة ماليين وسبعمائة وستة 
 وثالثون الف دينار عراقي

 تجهيز وتاثيث دار الضيافة  7
مليون  111باكثر  2112عام  تأثيثهبعد 

 دينار

 47.711.111 معبد اللش
 دينار

سبعة واربعون مليون وسبعمائة 
 الف دينار عراقي.

قرية  تجهيز وتاهيل مزار الخفير 8
 بحزاني

27.881.751 
 دينار

سبعة وعشرون مليون وئمانمائة 
وثمانون الف وسبعمائةوخمسون 

 دينار

قرية  تاثيث وتجهيز مزار بير بوب  9
 بحزاني

27.462.511 
 دينار

سبعة وعشورن مليون واربعمائة 
واثنان وستون الف كمسمائة دينار 

 عراقي

( لحراس 11شراء برادات ماء عدد ) 11
 المزارات الدينية 

 2.751.111 بعشيقة
 دينار

الف  مليونان وسبعمائة وخمسون
 دينار عراقي

 36.117.111 بعشيقة تجهيز وتاثيث مزار الشيخ محمد 11
 دينار

ستة وثالثون مليون ومائة وسبعة 
 عشر الف دينار عراقي

تجهيز قاعة المناسبات)قاعة  الشهيد حسين  12
 بابا شيخ( وقاعة شيخ مند

 19.951.111 الشيخان
 دينار

تسعة عشر مليون وتسعمائة 
 عراقي وخمسون الف دينار

 6.651.111 معبد اللش تجهيز اضافي لقاعة استقبال الزوار 13
 دينار

ستة ماليين وستمائة وخمسون 
 الف دينار عراقي

 النصيرية تاثيث وتجهيز قاعة المناسبات الدينية  14
 القوش

28.311.111 
 دينار

ثمانية وعشرون مليون وثالثمائة 
 وعشرة االف دينار

اربعة ماليين وتسعمائة وسبعون  4.971.111 شيخان تجهيز كرفات لشعبة الشيخان  15
 الف دينار عراقي

 6.362.111  اجهزة اتصال للمزارات الدينية 16
 دينار

ستة ماليين وثالثمائة واثنان 
 وستون الف دينار عراقي

تجهيز قرطاسية الة مدرسة اللش النوارني  17
 وكاميره وطابعة

 1.451.111 
 دينار

ملون واربعمائة وخمسون الف 
 دينار عراقي
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لعام العامة الجدول االخير ادناه يبين المناقصات المطروحة من قبل المديرية 

 :ـ 2113

 المبلغ كتابه المبلغ رقما مكان التنفيذ اسم المشورع ت

 (2113/ 11مناقصة رقم) 1
 شيخ)  مزار اعمار مشروع

 (عنزروت

جبل داكان / 
 ناحية فايده

747.565.111 
 دينار 

سبعمائة وسبعة واربعون 
مليون خمسمائة وخمسة 
 وستون الف دينار عراقي

( بناء  11/2113منقصة رقم) 2
ناحية  قاعات وترميم مزارات

  القوش)أ(

 1.211.459.111 ناحية القوش
 دينار

مليون واربعمائة  مليار ومائتا
وتسعة وخمسون الف دينار 

 عراقي

   النفيرية قرية بناء قاعة 1 

   قرية شيخكا بناء قاعة 2

للمناسبات قاعة بناء  3
 وترميم مزار شاه سوار

   قرية بيبان

   قرية خورزان ترميم مزار شقسي باتي 4

   قرية كرساف ترميم مزارخدر الياس 5

 (2113/ 12مناقصة رقم ) 3
بناء قاعات وترميم مزارات في 

 ناحية القوش )ب(

 1.521.327.111 ناحية القوش
 دينار

مليار وخمسمائة وواحد 
عشون مليون وثالثمائة 

وسبعة وعشرون الف دينار 
 عراقي

ترميم وتاهيل مقبرة  1 
 )المهدر(

   بوزان

بناء قاعة للمنسبات  2

(وترميم مزار 2نموذج)
 شخصي باتي

   قرية بابيرة

   قرية كرانة بناء قاعة 3

ترميم مزار حكيم لقمان مع  4
الساحة االمامية  صب

 للمزار

   قرية حتارة

 


