
 مساحة المشروع
 بالدونم

معمل اسفمت 
 حسين

/  5/  27في   2 شركة ريف الشام
2102  

 العموانية 5م 22/  4 صناعي
 ديوانية –طريق السنية 

 انتاج القير أشهر 2 $811111  دونم  2

محطة وقود 
 متكاممة

شركة العاصي 
لمتجارة و النقل 

 العام

/  2/  5في  5
2119 

الدحاية /  2م 624/  02 خدمي
 مركز ناحية السدير 

اولك  06دونم و  0
 2م 20و 

 خدمي شهر  08 $ 0110298

مول الطاهر 
 العماني

مجموعة الطاهر 
 العمانية

مقابل  –ديوانية  22م0/9 تجاري  2/2119/  5في  6
 ابي الفضل

 مول تجاري متكامل سنوات 2 $20111111 اولك 2دونم و  8

 عمي شاكر جاسم معمل الورشو
عباس شاكر 

 جاسم

/  02/ 22في  08
2119 

 –العصية  22م  0/05 صناعي
 ماسناحية غ

انتاج و تصفية القير  أشهر 6 $251111 دونم 4
و مشتقاته بطريقة 

 االكسدة
عبد الكريم هاتف  بركات االمام

 صبر
/  0/  5في  22

2104  
مجاور  –ديوانية  22م0/2 تجاري

 ابي الفضل
 –مجمع تجاري  شهر 08 $0792411 اولك 02دونم و  2

 ترفيهي
/  2/  29في  22 شركة الرواد الشروق السكني

2101  
قرب  –التقية  2م 29القطعة  سكني

 جسر الشهداء الخمسة
 044 يتألف من  شهر 26 $ 20241111 اولك  6دونم و  00

عمارات  7و شقة  
 تجارية

عقيل خميبص  كراج متعدد الطوابق
 عواد

/  02/  8في  27
2104  

 –ديوانية / السراي 275/ 0 خدمي
 ة النهرينمقابل مدرس

كراج حديدي متعدد  شهر 04 $ 0222111 2م 2227اولك و  8
 الطوابق

 ن قبل هيئت استثمبر حمبفظت الديوانيتاملشبريع املمنوحت اجبزة استثمبريت م



شركتي جوهرة  روابي الديوانية
الروابي و كايار 

 كروب

/  00/  21في  28
2101 

 9م 6/5جزء من القطعة  سكني
 قرب سيد محيل –العطراوية 

 2229يتألف من  شهر 26 $ 249111111 اولك  06دونم  278
سكنية موزعة وحدة 

دار و  414ما بين 
 شقة  2765

رسول خيري  معمل االصيل
 حسين

/  9/  06في  29
2104  

 48جزء من القطعة المرقمة  صناعي
 طراريدابو  22م 9/ 

طريق المرور السريع ديوانية 
 بصرة –

اعادة تدوير الزيوت  شهر 06 $411111 دونم 4
المستعممة  و انتاج 

زيوت صالحة 
 لالستعمال

احمد ناصر  الخيمة السياحي
 طاهر

/  00/  24في  21
2101  

 –تجاري 
 ترفيهي

 –ديوانية  08م2/687
 مجاور المتحف –العروبة 

اولك و  0دونم و 2
 2م21

 –مجمع سياحي  شهر 24 $ 227552
 ترفيهي –تجاري 

مع الزهراء مج
 السكني

شركة أي أي 
 عجمان االماراتية

/  00/  21في  22
2102  

/ 51و  2م 51/0القطعتين  سكني
طريق –البو صالح  2م 2

 نجف -ديوانية 

 07دونم و 222
 اولك 

 0184يتألف من  شهر 26 087111111$
 844مقسمة عمى 

 شقة  241و  دار 
تطوير كورنيش 
الديوانية ) مدينة 

 االحالم (

ناظم صادق 
 حسن

/  8/  22في  24
2100  

 –سياحي 
 -ترفيهي 
 تجاري

مقابل مستشفى  –ديوانية 
 االهمي الديوانية

 45سنتان و  $ 0822092 اولك 8دونم و  00
 يوم

 –مجمع سياحي 
 ترفيهي

شركتي اعمار  الشامية السكني 
 بغداد و الدانوب

/ 0/  5في  28
2102  

 9م 20/9القطعة المرقمة  سكني
 قضاء الشامية –الجبسة 

اولك  21دونم و  69
  2م 92و 

 428  يتألف من  شهر 21 $ 48068111
  دار

شركة صروح  ديوان السكني
 االيام

/  2/  06في  40
2102 

/ 51و    4/  51القطعتين  سكني
لح / طريق البو صا 2م 01

 نجف –ديوانية 

اولك  02دونم و  72
 2م22و 

 دار 225يتألف من  شهر 26 $ 40251111



شركة كاللة  مدينة السالم
لالستثمارات 

 العقارية

/  5/  6في  44
2102 

البو  2م 00/  51القطعة  سكني
 -صالح / طريق ديوانية 

 نجف

 07دونم و  027
 2م 75اولك و 

 دار 551يتألف من  شهر 29 $ 68195256

اسواق السنية 
 التجارية

عدنان نوري 
 كاظم

/  6/ 24في   45
2102  

مدخل السوق  –السنية  تجاري
 الرئيسي

 مجمع تجاري شهر 08 $282422 2م 80اولك و  0

فندق برج المدينة 
 السياحي

 احمد عبد الزهرة
و جعفر كاظم 

 عبادي

/  0/  2في  46
2104  

 -تجاري 
 سياحي

ديوانية / مركز المدينة / 
مقابل حي  –الكورنيش 

 المدراء

اولك  05دونم و  2
 2م8285و 

 5فندق سياحي  شهر 26 $ 9722551
 نجوم

محطة تعبئة وقود 
 و خدمات الرافدين

حسن جعفر 
 عميوي

/  2/  9في  47
2102  

طريق السدير  –الحمزة  خدمي
 سدير –الحمزة 

اولك  01دونم و  0
 2م98و 

 محطة وقود متكاممة شهر 02 0207111$

كة بايبك شر  مدينة االمل
 االلمانية

/  9/  06في  48
2104 

 2م 5/  51القطعة المرقمة  سكني
البو صالح / طريق ديوانية 

 نجف -

 02دونم و  200
 اولك 

 0221يتألف من  يوم 0081 $ 042222208
وحدة سكنية موزعة 

دار و  0106ما بين 
 شقة  214

قرية االميرات 
 السكني

شركة الجسور 
 العالية

/  5/  29في  49
2104 

يتألف المشروع من  شهر 26 $54862622 دونم 066 العطراوية  9م 6/ 5 سكني
 دار  817

شركة صفي  العين السكني
الدين لمتجارة و 

 المقاوالت

/  5/  29في  51
2104  

/  20القطعة المرقمة  سكني
صدر  08م  0595
قرب مجمع وزارة  –اليوسفية 

 االعمار و االسكان

اولك  07دونم و  44
 2م 88و 

 دار 254يتألف من  شهر 41 $ 44625651
 بطابقين



 

مشروع الخيول 
 الترفيهي

شركة اعمار 
المدينة لمتجارة 
 العامة المحدودة

52 
ممنوحة من قبل الهيئة 

 6/  21في   ةالوطني
 /2105 

و  2/99القطعة المرقمة  ترفيهي
ام الخيل قرب  0م 2/98

 كورنيش الديوانية 

  21دونم و  24
  2م 2275اولك و 

 سياحي -ترفيهي  شهر 21 00672211$

مجمع الهدى 
 التجاري

شركة السنية 
 لممقاوالت العامة

52 
 الهيئة قبل من ممنوحة
/  6/  21في  الوطنية

2105 

 7/2708و  2707/  7 تجاري
ناحية  –هور العرب  8م

 السنية 

 القطعة االولى
 24264اولك و  2 

  2م
 القطعة الثانية 

 28217اولك و  2
  2م

 عمارتين تجاريتين شهر 24 $ 810261

مدينة العاب ارض 
االحالم في 

الديوانية ) دريم 
 الند الديوانية (

شركة اعمار 
المدينة لمتجارة 

 المحدودةالعامة 

54 
 الهيئة قبل من ممنوحة
/  6/  21في  الوطنية

2105 

قرب –ام الخيل  0م 6/ 2 ترفيهي
 جسر الفرات الحولي

اولك  02دونم و 77
  2م 20217و 

 ترفيهي -سياحي  شهر 26 25111111$


