
 الفرص االستثمارية المعلنة حسب القطاعات

 القطـــاع الصناعــي

 والمقاطعة القطعة رقم ت
 المهيأة المساحة

 لالستثمار
 التخصص الموقع األرض عائديه

 بلدية الشامية أولك 5 الوارشية 31م 141/13 1
 شامية-قضاء الشامية طريق نجف

 /قرب السايلو
 معمل صناعات غذائية

3 
 الهرد 3م 5/1145

 ناحية الشنافية
 استثماري صناعي الحي الصناعي الجديد -مدخل الشنافية ناحية الشنافية أولك 3

 صناعات غذائية الحي الصناعي الجديد -مدخل الشنافية ناحية الشنافية   3م1999 الهرد 3م5/3932 1

 معمل اسمنت خلف مصفى نفط الديوانية -الشنافية المالية العراقية دونم 199 العسرة 13م 111/1415 4

                                                                                            

 القطـــــاع الصحــــي

 رقم القطعة والمقاطعة ت
المساحة المهيأة 

 لالستثمار
 التخصص الموقع عائديه األرض

 ام عباسيات 5م 3312/ 35 1
 19أولك و 33دونم و 19

 3م
 الشافعيةبلدية 

مقابل محطة  -الطريق العام -الشافعية
 وقود شمس الدين المشيدة

 مراكز طبية متخصصة

3 
صدر  12م 12/4195

 اليوسفية
 23.31أولك و 3دونم و 4

 3م
 المالية العراقية

مقابل محطة وقود  -الجلبية -الديوانية
 سيد يوسف

 مستشفى تخصصي

 بلدية الشامية اولك 13دونم و 1 الجبسة 3م31/14 1
مجاور مجمعي االسكان  -الشامية

 السكني والشامية االستثماري السكني
 عيادات تخصصية
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 القطـــــاع السكنــــي

 رقم القطعة والمقاطعة ت
المساحة المهيأة 

 لالستثمار
 التخصص الموقع عائديه األرض

3 
 2/1و1/1جزء من القطعة

ابو بالو والقطعة  2م 34/1و
 أم عباسيات 5م 4/1المرقمة 

 المالية العراقية دونم 39
 –طريق سيد محيل  -الديوانية

 مقابل محطة الوقود الجديدة

 افقي  يمجمع سكن

 البو صالح 3م59/19و59/4 1
أولك  3دونم و 39

 3م33و
 المالية العراقية

 –المعسكر القديم  -الديوانية
 خلف سيد محمد ابو شميلة

 افقي مجمع سكني

 

 يالقطـــاع الزراعــــ

 القطعة والمقاطعةرقم  ت
المساحة المهيأة 

 لالستثمار
 التخصص لموقعا عائديه األرض

 وزارة المالية دونم 539 أبو حشيش 3م 3/5129القطعة  1
تبعد حوالي  –طريق الشنافية  –الحمزة 
 كم عن مقام السيد عزيز هللا2

 استثمار زراعي

3 
 جزء من القطعة

 الفوار 14م 1/13
 وزارة المالية دونم 4419

قرب -الطريق السريع)الدولي( –الديوانية 
 قطعة المطار

 استثمار زراعي

 وزارة المالية دونم359 أمام مدين1م14/4 1
على  -طريق مقابل مدخل الناحية -السدير
 -كم عن الطريق العام ديوانية13بعد 

 حمزة

 استثمار زراعي

 وزارة المالية دونم 13999 البدير 13م1/1 4
محاذات  –مجاور النهر الثالث  -آل بدير

 القرية العصرية ومجاورة لقرية الفاو

 استثمار زراعي
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 قطـــاع الخدمـــات

 ت
رقم القطعة 
 والمقاطعة

المساحة المهيأة 
 لالستثمار

 القطاع الموقع عائديه األرض
 التخصص

1 
أم   1م4/1393

 الخيل
 أولك 5

بلدية 
 الديوانية

خلف  -أم الخيل -الديوانية
 متوسطة الجواهري

 
 سوق تجاري متعدد الطوابق تجـــــاري

 3م 39أولك و 11 أم عباسيات 5م 35/554 3
بلدية 

 الشافعية

 -المنطقة القديمة -الشافعية
 شارع المتوصف

 
 سوق تجاري متعدد الطوابق تجـــــاري

1 
 31م3/19213

 أبو الفضل
 أولك 11دونم و 1

بلدية 
 الديوانية

خلف  -حي الفرات -الديوانية
 متوسطة االقصى

 
 سوق تجاري متعدد الطوابق تجـــــاري

4 
 31م 3/14351

 أبو الفضل
 3م 3822دونم و  1

بلدية 
 الديوانية

مجاور  1حي الضباط/ -الديوانية
 المدرسة الحديدية)االيرانية(

 
 سوق تجاري متعدد الطوابق تجـــــاري

5 
3 /13395 
 أبوالفضل31م

 3م 19أولك و 3
بلدية 

 الديوانية
مجاور  3حي الضباط/ -الديوانية

 المدارس النموذجية
 سوق تجاري متعدد الطوابق تجـــــاري

1 
 1م  3/132

 المالحة
أولك  1دونم و  1

 3م15.59و
بلدية 
 الحمزة

 -وسط حي سكني  -الحمزة
 مقابل المستشفى

 
 مجمعات تجارية/مول تجـــــاري

3 
345/1 

 الغرب
 3م 1399

بلدية 
 غماس

 سوق تجاري متعدد الطوابق تجـــــاري ناحية غماس
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2 
15 /51 

 3م 15/53و
 الدحاية

  3م  11أولك  و   4
بلدية 
 السدير

وسط منطقة موزعة  –السدير 
  -حديثا"
 

 عمارة تجارية اومحالت تجارية تجـــــاري

3 
ام  5م 35/3314

 عباسيات
أولك و  1دونم  و  2

 3م 13ر5
 بلدية الشافعية

مقابل  -الطريق العام -الشافعية
محطة وقود شمس الدين 

 المشيدة
 

 مشروع تجاري تجـــــاري

 عزيز هللا  2م 11/1 19
أولك   14دونم و   12

 3م 813 59
 بلدية الحمزة

 -محاذية لنهر الديوانية -الحمزة
مجاورة لملعب نادي اليقضة 

 الرياضي
 مدينة العاب  ترفيهي

 وزارةالمالية   دونم 19 البديرالهيز/  11م 33/4 11
 -تقاطع طريق آل بدير -البدير

 الجسر -الفجر مع النهر الثالث 
 تجاري
 

 مخازن مبردة

 3م39و41اولك و 11 الدحاية3م11/552 13
مديرية بلدية 

 السدير
 سوق تجاري ذو طابقين تجاري رناحية السد ي 

 مول متعدد الطوابق تجاري ناحية سومر بلدية سومر 3م11835اولك و 11 المعاريض 1م112/11 11
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