موقع المشروع و اقرب نقطة دالة

نوع المشروع رقم االجازة و تاريخها

جنسية الشركة

المستثمر

اسم المشروع

عراقية

شركة ريف الشام

معمل اسفلت حسين

م 5العلوانية 4 / 23
صناعي

في 2 7107 / 5 / 72

طريق السنية – ديوانية
عمانية 75%
مجموعة الطاهر العمانية

م 73ديوانية – مقابل ابي الفضل1/9

تجاري

في 6 7112/3 / 5

م 73العصية – ناحية غماس 1/15

صناعي

في  18 7112 / 07 /77عراقي

مول الطاهر العماني

عراقية 25%
علي شاكر جاسم وعباس شاكر جاسم معمل الورشو

م 73ديوانية – مجاور ابي الفضل1/3

تجاري

في 22 7102 / 0 / 5

عراقي

عبد الكريم هاتف صبر

بركات االمام

القطعة  72م 3التقية – قرب جسر الشهداء الخمسة

سكني

في 23 7101 / 3 / 72

عراقية

شركة الرواد

الشروق السكني

ديوانية  /السراي– مقابل مدرسة النهرين 1/ 275

خدمي

في 27 7102 / 07 / 8

عراقي

عقيل خليبص عواد

كراج متعدد الطوابق

جزء من القطعة  5/6م 2العطراوية – قرب سيد محيل

سكني

في  28 7101 / 00 / 31عراقية

شركتي جوهرة الروابي و كايار
كروب

روابي الديوانية

رسول خيري حسين

معمل االصيل

جزء من القطعة المرقمة  2 / 28م 77ابو طراريد
صناعي

في 29 7102 / 2 / 06

عراقي

طريق المرور السريع ديوانية – بصرة
م 08ديوانية – العروبة – مجاور المتحف2/687

ترفيهي

في  30 7101 / 00 / 72عراقي

احمد ناصر طاهر

الخيمة السياحي

القطعتين  0/51م 7و  7 /51م 7البو صالح –طريق
ديوانية  -نجف

سكني

ديوانية – مقابل مستشفى الديوانية االهلي

ترفيهي

في 34 7100 / 8 / 77

القطعة المرقمة  2/70م 2الجبسة – قضاء الشامية

سكني

في 38 7107 /0 / 5

عراقي

القطعة 00 / 51م  7البو صالح  /طريق ديوانية  -نجف

سكني

في 44 7103 / 5 / 6

عراقية

شركة كاللة لالستثمارات العقارية

السنية – مدخل السوق الرئيسي

تجاري

في 45 7103 / 6/ 72

عراقي

عدنان نوري كاظم
احمد عبد الزهرة

ديوانية  /مركز المدينة  /الكورنيش – مقابل حي المدراء

تجاري

في 46 7102 / 0 / 7

عراقي

شركة أي أي عجمان االماراتية

مجمع الزهراء السكني

في  33 7103 / 00 / 71اماراتية

عراقي

ناظم صادق حسن

) تطوير كورنيش الديوانية ( مدينة االحالم

شركتي اعمار بغداد و الدانوب

الشامية السكني

مدينة السالم
اسواق السنية التجارية
فندق برج المدينة السياحي

و جعفر كاظم عبادي
الحمزة – السدير طريق الحمزة – سدير

خدمي

في 47 7103 / 3 / 2

عؤاقي

حسن جعفر عليوي

محطة تعبئة وقود و خدمات الرافدين

القطعة المرقمة  5 / 51م 7البو صالح  /طريق ديوانية -
نجف

سكني

في 48 7102 / 2 / 06

المانية

شركة بايبك االلمانية

مدينة االمل

م 2العطراوية 5 /6

سكني

في 49 7102 / 5 / 72

عراقية

شركة الجسور العالية

قرية االميرات السكني

القطعة المرقمة  0525 / 70م  08صدر اليوسفية – قرب
مجمع وزارة االعمار و االسكان

سكني

في 50 7102 / 5 / 72

لبنانبة

شركة صفي الدين للتجارة و
المقاوالت

العين السكني

القطعة المرقمة  22/7و  28/7م 0ام الخيل قرب كورنيش
الديوانية

ترفيهي

عراقية

شركة اعمار المدينة للتجارة العامة
المحدودة

مشروع الخيول الترفيهي

52
ممنوحة من قبل الهيئة

الوطنية في / 6/ 31
7105

53
و  7208/2م 8هور العرب – ناحية السنية 7 / 2717

تجاري

ممنوحة من قبل الهيئة
الوطنية في / 6/ 31
7105
54

عراقية

شركة السنية للمقاوالت العامة

مجمع الهدى التجاري

م 0ام الخيل – قرب جسر الفرات الحولي 3 /6

ترفيهي

ممنوحة من قبل الهيئة
الوطنية في / 6/ 31
7105
55

عراقية

شركة اعمار المدينة للتجارة العامة
المحدودة

) مدينة العاب ارض االحالم في الديوانية ( دريم الند الديوانية

و  00367 / 7م 73ابو الفضل – قرب 2 / 11361
التسفيرات

سكني

لبنانية

ميدل ايست اوف شور CBG
اللبنانية

جبل عامل السكني

م 0ام الخيل 15 / 949

تجاري

ممنوحة من قبل الهيئة
الوطنية في / 2 / 70
7105

57
ممنوحة من قبل الهيئة
الوطنية في / 2 / 73
7105

عراقية

شركة االسية للمقاوالت العامة و
التجارة العامة و االستثمار العقاري و مجمع االسية التجاري
تجهيز و نقل و انتاج االوكسجين

م 5العلوانية23/5

م 73ابو الفضل 2/11364

زراعي

ممنوحة من 66 / 2015
قبل الهيئة الوطنية في  / 73عراقي
7105 / 00

صحي

ممنوحة من 280 / 2019
قبل الهيئة الوطنية في
7102/2/02

عراقي

راضي درويش فرحان

مزارع الدرويش

سليم عكيش هادي

مستشفى بغداد الدولي االستثماري

