
معمل اسفلت 
 حسين

 العلوانية 5م 22/  4 صناعي 2 شركة ريف الشام
 ديوانية –طريق السنية 

 قائم و ينتج   انتاج القير أشهر 2 088888$

مول الطاهر 
 العماني

مجموعة الطاهر 
 العمانية

مقابل ابي  –ديوانية  22م1/9 تجاري 6
 الفضل

 تشغيل تجاري مول تجاري متكامل سنوات 2 21888888$

 علي شاكر جاسم معمل الورشو
 عباس شاكر جاسم

ناحية  –العصية  22م  1/15 صناعي 10
 غماس

انتاج و تصفية القير و  أشهر 6 258888$
مشتقاته بطريقة 

 االكسدة

 قائم و ينتج

عبد الكريم هاتف  بركات االمام
 صبر

مجاور ابي  –ديوانية  22م1/2 تجاري 22
 الفضل

 –مجمع تجاري  شهر 10 1092488$
 ترفيهي

و تم  قيد التنفيذ
 ايقاف العمل

قرب جسر  –التقية  2م 29القطعة  سكني 22 شركة الرواد الشروق السكني
 الشهداء الخمسة

وحدة  144يتألف من  شهر 26 $ 21248888
عمارات  0سكنية و 

 تجارية

 لم يباشر

كراج متعدد 
 الطوابق

مقابل  –ديوانية / السراي 205/ 1 خدمي 20 عقيل خليبص عواد
 مدرسة النهرين

كراج حديدي متعدد  شهر 14 $ 1222888
 الطوابق

 لم يباشر

شركتي جوهرة  روابي الديوانية
الروابي و كايار 

 كروب

العطراوية  9م 6/5جزء من القطعة  سكني 20
 قرب سيد محيل –

 2982يتألف من  شهر 26 $ 249888888
وحدة سكنية و البناء 

 مختلط

 متوقف حاليا  

 9/  40جزء من القطعة المرقمة  صناعي 29 رسول خيري حسين معمل االصيل
 ابو طراريد 22م

 –السريع ديوانية طريق المرور 
 بصرة

اعادة تدوير الزيوت  شهر 16 488888$
المستعملة  و انتاج 

زيوت صالحة 
 لالستعمال

 قائم و ينتج

 –العروبة  –ديوانية  10م2/600 ترفيهي –تجاري  28 احمد ناصر طاهر الخيمة السياحي
 مجاور المتحف

 –مجمع سياحي  شهر 24 $ 220552
 ترفيهي –تجاري 

 قيد التنفيذ



مجمع الزهراء 
 السكني

شركة أي أي 
 عجمان االماراتية

 2م 2/ 58و  2م 58/1القطعتين  سكني 22
 نجف -طريق ديوانية –البو صالح 

 1804يتألف من  شهر 26 100888888$
وحدة سكنية و البناء 

 مختلط

 التنفيذقيد 

تطوير كورنيش 
الديوانية ) مدينة 

 االحالم (

ترفيهي  –سياحي  24 ناظم صادق حسن
 تجاري -

 مقابل مستشفى الديوانية –ديوانية 
 االهلي

 45سنتان و  $ 1022192
 يوم

 –مجمع سياحي 
 ترفيهي

 تشغيل تجاري

شركتي اعمار بغداد  الشامية السكني 
 و الدانوب

الجبسة  9م 21/9القطعة المرقمة  سكني 20
 قضاء الشامية –

وحدة 420 يتألف من  شهر 28 $ 40160888
 سكنية و البناء افقي

 التنفيذقيد 

 18/ 58و    4/  58القطعتين  سكني 41 شركة صروح االيام ديوان السكني
 – البو صالح / طريق ديوانية 2م

 نجف

وحدة  225يتألف من  شهر 26 $ 41258888
 سكنية و البناء افقي

 لم يباشر

شركة كاللة  مدينة السالم
 لالستثمارات العقارية

البو صالح /  2م 11/  58القطعة  سكني 44
 نجف -نية طريق ديوا

وحدة  558يتألف من  شهر 29 $ 60895256
 سكنية و البناء افقي

 لم يباشر

اسواق السنية 
 التجارية

 تشغيل تجاري مع تجاريمج شهر 10 $202422 مدخل السوق الرئيسي –السنية  تجاري 45 عدنان نوري كاظم

فندق برج 
 المدينة السياحي

 احمد عبد الزهرة
 و جعفر كاظم عبادي

لمدينة / الكورنيش ديوانية / مركز ا سياحي -تجاري  46
 مقابل حي المدراء –

 لم يباشر نجوم 5فندق سياحي  شهر 26 $ 9022558

محطة تعبئة 
وقود و خدمات 

 الرافدين

 –السدير طريق الحمزة  –الحمزة  خدمي 40 حسن جعفر عليوي
 سدير

 قيد التنفيذ محطة وقود متكاملة شهر 12 1210888$

البو  2م 5/  58القطعة المرقمة  سكني 40 شركة بايبك االلمانية مدينة االمل
 نجف -صالح / طريق ديوانية 

ودة  1228يتألف من  يوم 1108 $ 142222210
 سكنية و البناء مختلط

 لم يباشر

شركة صفي الدين  العين السكني
 للتجارة و المقاوالت

م  1595/  21القطعة المرقمة  سكني 58
قرب مجمع  –يوسفية صدر ال 10

 وزارة االعمار و االسكان

وحدة  254يتألف من  شهر 48 $ 44625658
سكنية و البناء افقي 

 بطابقين

 لم يباشر



 


