
A new city in the city
مدينة جديدة في المدينة ... 

Villas
فلل

www.diwancompound.com
www.diwanresidentialcompound.com
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Mosul is rising again in Diwan Residential Compound. 
This massive 3-stage project that will become the 
new center of life is offering its residents a new life at 
a matchless area. With a unique location, functional 
and versatile social areas and the luxurious, spacious 
and comfortable villas; a breath of fresh air, a new 
colour and a new city is rising in Diwan Residential 
Compound…

ALL 
COLOURS
OF LIFE
A new city in the city...

مدينة جديدة في المدينة ... 

الموصل تنهض من جديد في مجمع ديوان السكني. هذا المشروع الهائل بمراحله 
الثالثة، سيصبح المركز الجديد للحياة ويقدم لسكانه حياة جديدة في منطقة منقطعة 
ضمن  الوظيفية  و  االجتماعية  والفضاءات  الفريد،  الموقع  جانب  الى  النظير. 
المجمع ، فإن الوحدات السكنية المنفصلة تثري الحياة بامتيازاتها وتوفر الراحة 

،السعة والرفاهية. لون جديد لمدينة جديدة تنهض في مجمع ديوان السكني... 
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Architect’s words
‘Diwan Mosul Compound Project’ is a milestone in my 14 years 
of architectural design experience and multidisciplinary design 
coordination life. Two years ago, when I first started to work 
on the Project, I dreamed a new, modern and comfortable life 
for Mosul community; which take the roots from the valuable 
history of Ninevah city with attainable luxury. I worked on every 
detail of the project, in a widespread scale starting from small 
scale of kitchen design, next step with interior furniture layout, 
and the small scale drawings are combined with big scale details.  
I worked with love and passion in every detail of the project, not 
only the architectural design, also models with surrounding 
environment, 3D renderings, interior design, catalogues, logo, 
and the coordination of engineering projects. 

Diwan Mosul Compound site is like an eagle nest, it has the 
maximum view of the Tigris River and the unique Mosul city 
scene. I used all the advantages of site, which will be a landmark 
in the main Mosul-Dohuk Boulevard.  Every building comprises 
a relation with is surrounding environment and the lovely Mosul 
city view. This project will open a new way of life in the Mosul 
people’s life with unforgettable experience.

After 2 years, I am happy and proud to see that we have finished 
this big, challenging and exciting project. We faced too many 
problems, but we solved every problem with rational and solid 
solutions and in the sake of human. I will never forget the design 
period of the project that we have completed with my incredible 
team. Also I would like to thank to Mr. Thakwan for the moral 
support and rational attitude that he maintained all the design 
period, even though the big pressure on his shoulders.

EVREN YİĞİT
Architect, M. Sc.
Chief Design Architect and the Project Coordinator 

The Investor’s Speech
For the sake of Mosul, the city in which I was born, grew up, 
learned and lived, I offer all the engineering experience I gained 
over twenty years and offer all the exceptional efforts I have 
made in this vital project that is considered one of its kind in Iraq 
in general and in Nineveh governorate in particular.

I offer this project as a sign of loyalty to my city to be an 
architectural edifice that simulates the Assyrian civilization and 
the historical landmarks of Nineveh and to make Mosul take its 
position amongst the architectural development all over the 
world.

I pray to Almighty Allah to guide me to satisfy all the tastes and 
all the categories in this distinguished architectural edifice that is 
relevant to my city Mosul and my beloved country Iraq.

Thakwan Z. ALSaffar
Company Manager

كلمة المهندس المعماري 
 

إن “مشروع مجمع ديوان في الموصل” هو عالمة فارقة في 14 عاماً من خبرتي  في 
التصميم المعماري، وتنسيق التصميم الحيوي متعدد التخصصات. قبل عامين، عندما 
ومريحة  وحديثة  جديدة  بحياة  أحلم  كنت  المشروع،  هذا  في  العمل  مرة  بدأت ألول 
لمجتمع الموصل، والتي تأخذ جذورها من التاريخ القّيم لمدينة نينوي مع ترف سهل 
المنال. عملت على كل تفاصيل المشروع، في نطاق واسع بدًء من النطاق الصغير 
لتصميم المطبخ، والخطوة التالية مع تصميم األثاث الداخلي، وتم الجمع بين الرسومات 
الصغيرة مع التفاصيل كبيرة الحجم. عملت بحب وعاطفة في كل تفاصيل المشروع، 
وليس فقط التصميم المعماري، ولكن أيضاً مع نماذج البيئة المحيطة، التصاميم ثالثية 

األبعاد، والتصميم الداخلي، والكتالوجات، والشعارات، وتنسيق المشاريع الهندسية.
إن موقع مجمع الديوان في الموصل يشبه عش النسر، حيث يحظى بمنظر كبير لنهر 
دجلة ومشهد فريد لمدينة الموصل. لقد استخدمُت جميع مزايا الموقع، التي ستكون 
معلماً في شارع الموصل دهوك الرئيسي. ويشكل كل مبنى عالقة بالبيئة المحيطة به، 
ومنظر مدينة الموصل الجميل. هذا المشروع سوف يفتح طريقة جديدة للحياة في حياة 

الناس في الموصل مع تجربة ال تنسى.

بعد سنتين، أنا سعيد وفخور لرؤيتنا ننتهي من هذا المشروع الكبير، مما يشكل تحدياً 
وإثارة. لقد واجهنا مشاكل كثيرة، لكننا تمكنا من حل كل مشكلة بحلول منطقية ومتينة 
فريقي  مع  أكملناها  التي  المشروع  تصميم  فترة  أبداً  أنسى  لن  البشرية.  وفي صالح 
المذهل. كما أود أن أتوجه بالشكر إلى السيد. ذكوان للدعم المعنوي والموقف العقالني 

الذي حافظ عليه طيلة فترة التصميم، على الرغم من الضغط الكبير على عاتقيه. 

إفران يغيت
مهندس، حاصل على درجة الماجستير

كبير مهندسي التصميم ومنسق المشروع

كلمة المستثمر
 

من اجل مدينتي الموصل التي ولدت وتعلمت وعشت فيها اقدم وبكل تواضع خالصة 
خبراتي الهندسية التي اكتسبتها على مدى عشرون عاما وكل جهودي االستثنائية التي 
محافظة  مستوى  على  نوعه  من  االول  يعد  والذي  الحيوي  المشروع  هذا  في  بذلت 

نينوى وكذلك العراق .

 وفاء مني للموصل الحدباء ولكي يكون هذا المشروع صرحا معماريآ يحاكي حضارة 
آشور ومعالم نينوى التأريخية ولكي تأخذ الموصل مكانها في ركب التطور العمراني 

في العالم.

سائآل هللا عز وجل ان اكون قد وفقت في ارضاء كافة االذواق وشمول كافة الفئات 
بهذا الصرح الحضاري المميز الذي يليق بمدينتي واهلي في الموصل وبلدي العزيز 

العراق.                             

ذكوان زهير الصفار
مدير الشركة

Company Introduction

Since 1992, our company devotes its experience in design and construction of residential, 
commercial, industrial buildings and projects in all varieties and branches. Diwan Company 
is specialized in general engineering (which includes architectural, civil, steel, electrical, 
mechanical and other construction works), project designs and constructions. 

We are proud to possess high performance engineering staff members, architects, civil, 
electrical and mechanical engineers in addition to effective foreman skills and supporting 
staff who some had been trained in Turkey. We are now investing our 20 years of experience 

in this project to build our city Mosul. 

مقدمة عن الشركة 
منذ عام 1992  كرست الشركة خبرتها في تصميم المباني السكنية والتجارية والمشاريع الصناعية باختالف انواعها 
. ان شركة ديوان متخصصة باالعمال الهندسية والتي تشمل :) االعمال المدنية والمعمارية ،اعمال الحديد ،االعمال 

الكهربائية والميكانيكية واعمال البناء االخرى ( كل ما يخص المشاريع من تصيم وانشاء .

نحن نفخر بكادرنا الهندسي ذوا االداء العالي ،من مهندسين معماريين ومدنيين وكهربائيين وميكانيكيين ،باالضافة الى 
مهارات رؤساء العمال الفعالة وكادر الدعم الذين تم تدريب بعضهم في تركيا . نحن اليوم نستثمر 20 عاما من خبرتنا 

في هذا المشروع للنهوض بمدينتنا الموصل .
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GENERAL PROJECT INFORMATION
معلومات عامة عن المشروع

A peerless unique project
Diwan Residential Compound is offering a massive living area to the city with its 

versatile options. In this first for Mosul project, there is something
 for everyone and every need.

مشروع فريد منقطع النظير
 

يوفر مجمع ديوان السكني نطاق سكني ضخم ضمن المدينة. في هذا المشروع 
الذي يعد األول من نوعه  في الموصل، يجد الجميع ما يبحثون عنه.
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Luxury embodied…
Diwan Compound Villas are the true representation of a timeless quality and luxury. 

Designed to please you, the villas offer both space and impressive design 
at the same time.

 تجسيد الفخامة
إن فيالت مجمع ديوان السكني هي التمثيل الحقيقي للجودة الخالدة والفخامة، فهي مصممة 

إلرضاءكم، وتجمع الفيالت السعة الى جانب التصميم المثير لإلعجاب.
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Everything you need is here

Diwan Residential Compound allows you to have everything you need right at 
your elbow. With a charming restaurant, wedding hall and the shopping center, 
all aspects of city life are just a couple minutes away. Hospital, gas station, 
supermarket and mosque are just a few steps away from your own place. Reaching 
everything you need for your everyday needs is easy. 

•	 Medical compound with clinics and educational hospital(100 beds).

•	 4 Supermarket and cafeteria.

•	 Corner markets

•	 Occasions hall

•	 3 Bakeries

•	 Gas station

•	 Cafeteria and tent restaurant

•	 Cafeteria and restaurant

•	 Shopping mall

•	 Video games, bowling and billiard 

•	 Closed playground

•	 Opened playgrounds

كل ما تحتاجونه موجود هنا
مجمع ديوان السكني يجعل كل ما تحتاجونه في متناول ايديكم. فان جميع جوانب حياة المدينة 

على بعد بضع دقائق فقط من خالل المطعم الساحر ،قاعة المناسبات والمركز التسويقي.
المستشفى ، محطة الوقود ،االسواق الصغيرة والمسجد تقع على بعد بضع خطوات من مسكنك 

. فوصولكم لكل ما تحتاجونه في حياتكم اليومية امر سهل .

مجمع طبي مع عيادات ومستشفى تعليمي )100 سرير(.	 
كافيتريا وماركت )عدد 4(.	 
االسواق الركنية .	 
قاعة المناسبات .	 
افران )عدد 4(.	 
محطة تعبئة الوقود .	 
كافيتريا ومطعم الخيمة.	 
مطعم وكافيتريا.	 
المجمع التسويقي.	 
قاعة البولنك والبليارد وااللعاب اإللكترونية.	 
قاعة االلعاب الرياضية المغلقة.	 
الساحات الرياضية المفتوحة.	 

COMMON AREAS
الفضاءات العامة
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Your children are in good hands

The private Schools and daycares that take place in the project allows your 
children to get a good education in a safe environment. While they are at school , 
you are at ease and they are happy to know that their homes are just a minute or 
two away from class.

•	 Gardens around each building with free playground

•	 Incubation

•	 Kindergarten

•	 24 Classroom primary schools

•	 24 Classroom secondary schools

اطفالكم في ايد امينة
المدارس الخاصة ومراكز الرعاية النهارية المتضمنة في المشروع تسمح الطفالكم بالحصول 
على تعليم جيد في بيئة امنة.فال داع للقلق على اطفالكم عندما يكونون في المدرسة .وهم ايضا 

سيكونوا مطمئنين ان منازلهم ال تبعد سوى دقيقة او اثنتين عن صفوفهم الدراسية.

حدائق حول كل مبنى تضم مناطق لعب مفتوحة.	 
حضانة.	 
روضة.	 
مدرسة ابتدائية )24( صف دراسي.	 
مدرسة ثانوية )24( صف دراسي.	 

COMMON AREAS
الفضاءات العامة
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A home only for you
With its high exterior walls and special architecture, your privacy is ensured here in 
Diwan Villas. You and your loved ones will enjoy a prestigious and secure life in the 

comfort of your own home. 

منزل لكم أنتم فقط
الجدران الخارجية العالية ذات التصميم المعماري المتفرد تضمن لكم الخصوصية داخل 

فيالت مجمع ديوان السكني . ستتمتعون انتم وأحبائكم بحياة امنة ساحرة في فيالتكم المريحة. 
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RECEPTION ROOM غرفة االستقبال
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Versatile and welcoming
Diwan Villas are designed to appeal to all types of families, large or small. You can 
adjust the buildings to your liking and needs by separating the house into different 
units for a smaller space, or use the house as a whole to enjoy the large interiors.

VILLA PROPERTIES
مميزات الفيال

LIVING ROOM غرفة المعيشة

متنوع ومرحب
إن فيالت مجمع ديوان السكني مصممة لتالءم جميع أنواع األسر، الكبيرة و الصغيرة منها. 
أو  لوحدات اصغر،  الفيال  ، عبر فصل  الواحدة وفق حاجتكم  السكنية  الوحدة  تنظيم  يمكنكم 

استخدام الفيال بكاملها كوحدة واحدة واالستمتاع بالمساحات الداخلية الكبيرة.
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VILLA PROPERTIES
مميزات الفيال

Nothing but the best

Diwan Villas present you the finest quality behind their 
doors. High ceilings, finest materials in interior decoration 
and first class installations are designed to impress as 
well as to last many years in pristine condition. Large 
interiors with natural daylight, spacious rooms, multiple 
bathrooms and plenty of storage areas are designed to 
make your domestic life easy and enjoyable for everyone. 
In Diwan Villas, your home is both practical and stylish.

KITCHEN مطبخ MASTER BEDROOM  غرفة النوم الرئيسية

TEEN BEDROOM  غرف نوم األطفال

BATHROOM حمام

 لن نرضى إال باألفضل
العالية واستخدام  فالسقوف   ، نوعية عالية  بجودة  ديوان  فيالت  تتمتع 
التجهيزات  الى  باالضافة  الداخلي  الديكور  اتمام  في  المواد  اجود 
سنين  وليدوم  االعجاب  ليثير  ذلك صمم  كل   ، الممتازة  النوعية  ذات 
غرف   ، الطبيعية  االضاءة  تنيرها  واسعة  داخلية  مساحات  طويلة. 
فارهة ،حمامات متعددة والكثير من مناطق الخزن ، صممت لتجعل 
حياتك اليومية ممتعة . في مجمع ديوان السكني بيتك يجمع بين العملية 

والعصرية.
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VILLA PROPERTIES
مميزات الفيال

Peace of security
We designed your house to make sure you and your loved ones were 
safe, as well as your belongings. High outer walls, controlled gates and 
security installations in your home protect you, while your personal 
parking area protects your vehicles. 

العيش بسالم في ضل االمن
الجدران  ممتلكاتكم.  عن  فضالً  بامان،  وأحبائكم  أنكم  لنضمن  فيالتكم  صممنا 
بها  المزودة  األمنية  التجهيزات  الى  اضافة  المؤمنة  والبوابات  العالية،  الخارجية 

الفلل تحميكم، في حين تحمي مواقف السيارات مركباتكم الخاصة .
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SITE PLAN
مخطط الموقع



Groundfloor
الطابق األرضي

1 OPEN GARAGE 29.93 m²

كراج مفتوح
2 ENTRANCE 2.17 m²

مدخل
3 WC 2.50 m²

مرحاض
4 COURTYARD 9.64 m²

فناء
5 RECEPTION ROOM 32.91 m²

غرفة االستقبال
6 KITCHEN 8.16 m²

مطبخ
7 BALCONY 2.40 m²

شرفة
8 HALL 10.92 m²

رواق
9 BATHROOM 6.72 m²

حمام
10 WC 2.05 m²

مرحاض
11 BALCONY 5.88 m²

شرفة
12 MASTER BEDROOM 21.15 m²

غرفة نوم رئيسية
13 STAIR HALL 3.74 m²

درج القاعة
14 GARAGE 24.52 m²

كراج
15 MECHANIC ROOM 4.89 m²

غرفة الميكانيكية
TOTAL 167.58 m²

مجموع
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Villas

200

2 Floors

These villas consist of two floors (ground floor, first 

floor) and can be used as a single unit. 

3 Floors

These villas consist of three floors (ground floor, first 
floor, second floor) and can be used as one whole unit or 
two separate units. When used as one unit, the villa has 
three floors. You can also choose to divide the house 
into two units by simply closing one door between 
floors. While used as two units, ground floor will serve 
as one unit, first and second floors will serve as another 
unit.

فيال )200م( طابقين

الفيالت من طابقين )الطابق األرضي، الطابق األول(، ويمكن  تتألف هذه 
استخدامها كوحدة واحدة.

فيال )200م( ثالث طوابق

األول، الطابق  األرضي،  )الطابق  طوابق  ثالث  من  الفيالت  هذه   تتألف 
كوحدتين أو  واحدة  كاملة  كوحدة  استخدامها  ويمكن  الثاني(،   الطابق 
 منفصلتين. عندما ُتستخدم كوحدة واحدة، يكون للفيال ثالثة طوابق. يمكنكم
 أيضاً اختيار تقسيم المنزل إلى وحدتين ببساطة عن طريق إغالق باب واحد
 بين الطوابق. عندما ُتستخدم كوحدتين، سيكون الطابق األرضي بمثابة وحدة

واحدة، في حين أن الطابقين األول والثاني بمثابة وحدة أخرى.

FLOOR PLAN
مخطط الطابق

1

23

4

5

6
7

8
9

10

11

12

13

14

15



1 BALCONY 9.00 m²

شرفة
2 ENTRANCE 1.70 m²

مدخل
3 WC 1.62 m²

مرحاض
4 BALCONY 3.19 m²

شرفة
5 RECEPTION ROOM 31.60 m²

غرفة المعيشة
6 KITCHEN 20.24 m²

مطبخ
7 STORAGE 3.30 m²

تخزين
8 HALL 22.39 m²

قاعة
9 BEDROOM 21.15 m²

حجرة النوم
10 LAUNDRY 2.08 m²

مغسلة
11 WC 1.69 m²

مرحاض
12 BATHROOM 6.27 m²

حمام
TOTAL 124.23 m²

مجموع

Firstfloor
الطابق األول

1 BATHROOM 3.38 m²

حمام
2 MASTER BEDROOM 31.60 m²

غرفة نوم رئيسية
3 BEDROOM 24.40 m²

حجرة النوم
4 HALL 13.16 m²

قاعة
5 BEDROOM 8.16 m²

حجرة النوم
6 BATHROOM 6.27 m²

حمام
7 WC 4.36 m²

مرحاض
8 BEDROOM 21.15 m²

حجرة النوم
TOTAL 112.48 m²

مجموع

Secondfloor
الطابق الثاني

28  29

FLOOR PLAN
مخطط الطابق 200
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INTERIORS
التصميمات الداخلية 200

LIVING ROOM غرفة المعيشة

LIVING ROOM غرفة المعيشة

MASTER BEDROOM  غرفة النوم الرئيسية

BATHROOM KITCHENحمام مطبخ TEEN BEDROOM  غرف نوم األطفال



1 GARDEN (VILLA ENTRANCE) 20.33 m²

حديقة )مدخل فيال(
2 ENTRANCE 6.07 m²

مدخل
3 WC 1.35 m²

مرحاض
4 COURTYARD 9.35 m²

فناء
5 BALCONY 2.52 m²

شرفة
6 RECEPTION ROOM 29.24 m²

غرفة االستقبال
7 KITCHEN & DINING ROOM 23.18 m²

مطبخ و غرفة الطعام
8 GARAGE 19.26 m²

كراج
9 MECHANIC ROOM 3.48 m²

غرفة الميكانيكية
10 STAIR HALL 3.46 m²

درج القاعة
11 HALL 15.18 m²

قاعة
12 MASTER BEDROOM 28.37 m²

غرفة نوم رئيسية
13 BATHROOM 5.91 m²

حمام
14 WC 1.76 m²

مرحاض
15 CHILDREN'S ROOM 16.65 m²

نوم األطفال
16 BALCONY 4.81 m²

شرفة
TOTAL 190.92 m²

مجموع

Groundfloor
الطابق األرضي
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Villas

250 FLOOR PLAN
مخطط الطابق

3 Floors

These villas consist of three floors (ground floor, first 
floor, second floor) and can be used as one whole unit or 
two separate units. When used as one unit, the villa has 
three floors. You can also choose to divide the house 
into two units by simply closing one door between 
floors. While used as two units, ground floor will serve 
as one unit, first and second floors will serve as another 
unit.

فيال )250م( ثالث طوابق

األول، الطابق  األرضي،  )الطابق  طوابق  ثالث  من  الفيالت  هذه   تتألف 
كوحدتين او  واحدة  كاملة  كوحدة  استخدامها  ويمكن  الثاني(،   الطابق 
ً  منفصلتين. عندما تستخدم كوحدة واحدة، للفيال ثالثة طوابق. يمكنكم أيضا
 اختيار تقسيم المنزل إلى وحدتين ببساطة عن طريق إغالق باب واحد بين
وحدة بمثابة  األرضي  الطابق  سيكون  كوحدتين،  ُتستخدم  عندما   الطوابق. 

واحدة، في حين أن الطابقين األول والثاني بمثابة وحدة أخرى.
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1 BALCONY 9,36 m²

شرفة
2 ENTRANCE 6,07 m²

مدخل
3 WC 1,35 m²

مرحاض
4 BALCONY 2,64 m²

شرفة
5 RECEPTION ROOM 29,24 m²

غرفة االستقبال
6 LIVING ROOM 23,18 m²

غرفة المعيشة
7 KITCHEN 23,31 m²

مطبخ
8 STAIR HALL 3,46 m²

درج القاعة
9 HALL 15,18 m²

قاعة
10 MASTER BEDROOM 28,37 m²

غرفة نوم رئيسية
11 BATHROOM 5,91 m²

حمام
12 WC 1,76 m²

مرحاض
13 CHILDREN'S BEDROOM 16,65 m²

نوم األطفال
TOTAL 166,48 m²

مجموع

1 BATHROOM 7,68 m²

حمام
2 BALCONY 2,53 m²

شرفة
3 MASTER BEDROOM 29,24 m²

غرفة نوم رئيسية
4 BEDROOM 23,18 m²

حجرة النوم
5 BALCONY 4,92 m²

شرفة
6 BEDROOM 23,31 m²

حجرة النوم
7 STAIR HALL 3,46 m²

درج القاعة
8 HALL 15,18 m²

قاعة
9 BEDROOM 28,37 m²

حجرة النوم
10 BATHROOM 5,91 m²

حمام
11 LAUNDRY 1,76 m²

مغسلة
12 CHILDREN'S BEDROOM 16,65 m²

نوم األطفال
TOTAL 162,19 m²

مجموع

Firstfloor
الطابق األول

Secondfloor
الطابق الثاني
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FLOOR PLAN
مخطط الطابق 250
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250INTERIORS
التصميمات الداخلية

LIVING ROOM غرفة المعيشة

LIVING ROOM غرفة المعيشة

MASTER BEDROOM  غرفة النوم الرئيسية

BATHROOM KITCHENحمام مطبخ TEEN BEDROOM  غرف نوم األطفال
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Villas

300 FLOOR PLAN
مخطط الطابق

2 Floors

These villas consist of two floors (ground floor, first 

floor) and can be used as a single unit. 

3 Floors

These villas consist of three floors (ground floor, first 
floor, second floor) and can be used as one whole unit or 
two separate units. When used as one unit, the villa has 
three floors. You can also choose to divide the house 
into two units by simply closing one door between 
floors. While used as two units, ground floor will serve 
as one unit, first and second floors will serve as another 
unit.

فيال )300م( طابقين

الفيالت من طابقين )الطابق األرضي، الطابق األول(، ويمكن  تتألف هذه 
استخدامها كوحدة واحدة.

 فيال )300م( ثالث طوابق

األول، الطابق  األرضي،  )الطابق  طوابق  ثالث  من  الفيالت  هذه   تتألف 
كوحدتين او  واحدة  كاملة  كوحدة  استخدامها  ويمكن  الثاني(،   الطابق 
ً  منفصلتين. عندما تستخدم كوحدة واحدة، للفيال ثالثة طوابق. يمكنكم أيضا
 اختيار تقسيم المنزل إلى وحدتين ببساطة عن طريق إغالق باب واحد بين
وحدة بمثابة  األرضي  الطابق  سيكون  كوحدتين،  ُتستخدم  عندما   الطوابق. 

واحدة، في حين أن الطابقين األول والثاني بمثابة وحدة أخرى.

1 GARDEN(VILLA ENTRANCE) 37.25 m²

حديقة )مدخل فيال(
2 ENTRANCE 6.12 m²

مدخل
3 WC 1.66 m²

مرحاض
4 CLOAKROOM 2.31 m²

مرحاض
5 GARDEN 12.06 m²

حديقة
6 BALCONY 2.64 m²

شرفة
7 RECEPTION ROOM 36.00 m²

غرفة االستقبال
8 KITCHEN&DINING ROOM 26.33 m²

مطبخ و غرفة الطعام
9 GARAGE 24.50 m²

كراج
10 BALCONY 1,7O m²

شرفة
11 STAIR HALL 4.48 m²

درج القاعة
12 HALL 17.28 m²

قاعة
13 MASTER BEDROOM 34.98 m²

غرفة نوم رئيسية
14 BATHROOM 6.54 m²

حمام
15 WC 2.24 m²

مرحاض
16 CHILDREN'S ROOM 21.15 m²

نوم األطفال
17 BALCONY 5.46 m²

شرفة
TOTAL 242,70 m²

مجموع

Groundfloor
الطابق األرضي
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FLOOR PLAN
مخطط الطابق 300

1 BALCONY 11.51 m²

شرفة
2 ENTRANCE 6.12 m²

مدخل
3 WC 1.66 m²

مرحاض
4 CLOAKROOM 2.33 m²

مرحاض
5 BALCONY 2.64 m²

شرفة
6 RECEPTION ROOM 36.00 m²

غرفة االستقبال
7 LIVING ROOM 26.33 m²

غرفة المعيشة
8 KITCHEN 29.43 m²

مطبخ
9 STAIR HALL 4.48 m²

درج القاعة
10 HALL 17.28 m²

قاعة
11 BEDROOM 34.97 m²

حجرة النوم
12 BATHROOM 6.54 m²

حمام
13 WC 2.24 m²

مرحاض
14 CHILDREN'S ROOM 21.14 m²

نوم األطفال
TOTAL 202.67 m²

مجموع

Firstfloor
الطابق األول

1

2

3

4

6

5

7

8

9
10

11

12 13 14

1 BATHROOM 10.45 m²

حمام
2 BALCONY 2.64 m²

شرفة
3 MASTER BEDROOM 36.00 m²

غرفة نوم رئيسية
4 BEDROOM 26.33 m²

حجرة النوم
5 BALCONY 6.40 m²

شرفة
6 BEDROOM 29.43 m²

حجرة النوم
7 STAIR HALL 4.48 m²

درج القاعة
8 HALL 17.28 m²

قاعة
9 BEDROOM 34.98 m²

حجرة النوم
10 BATHROOM 6.53 m²

حمام
11 LAUNDRY 2.24 m²

مغسلة
12 CHILDREN'S ROOM 21.15 m²

نوم األطفال
TOTAL 197.91 m²

مجموع

Secondfloor
الطابق الثاني
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300INTERIORS
التصميمات الداخلية

LIVING ROOM غرفة المعيشة MASTER BEDROOM  غرفة النوم الرئيسية

BATHROOM KITCHENحمام مطبخ TEEN BEDROOM RECEPTION ROOM غرف نوم األطفال غرفة االستقبال
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400 FLOOR PLAN
مخطط الطابق

Villas

400 (2 Floors)

These villas are corner villas. They consist of two 
floors (ground floor, first floor) and can be used as 
a single unit.

400 (3 Floors)

These villas are corner villas. They consist of three floors 
(ground floor, first floor, second floor) and can be used 
as one whole unit or two separate units. When used as 
one unit, the villa has three floors. You can also choose 
to divide the house into two units by simply closing one 
door between floors. While used as two units, ground 
floor will serve as one unit, first and second floors will 
serve as another unit.

فيال )400م( طابقين

 تقع هذه الفيالت في اركان البلوك السكني الذي يضمها وتتألف من طابقين
)الطابق األرضي، الطابق األول(، ويمكن استخدامها كوحدة واحدة.

فيال )400م( ثالث طوابق

تتألف من الذي يضمها. وهي  السكني  البلوك  اركان  الفيالت في   تقع هذه 
ويمكن الثاني(،  الطابق  األول،  الطابق  األرضي،  )الطابق  طوابق   ثالث 
 استخدامها كوحدة كاملة واحدة أو كوحدتين منفصلتين. عندما تستخدم كوحدة
 واحدة، للفيال ثالثة طوابق. يمكنكم أيضاً تقسيم المنزل إلى وحدتين ببساطة
 عن طريق إغالق باب واحد بين الطوابق. عندما ُتستخدم كوحدتين، سيكون
الطابقين األول والثاني بمثابة وحدة واحدة، في حين أن   الطابق األرضي 

بمثابة وحدة أخرى.

11 HALL 30.42 m²

قاعة
12 BATHROOM 4.07 m²

حمام
13 MASTER BEDROOM 22.13 m²

غرفة نوم رئيسية
14 BALCONY 5.74 m²

شرفة
15 KITCHEN&DINING ROOM 26.49 m²

مطبخ و غرفة الطعام
16 BATHROOM 4.65 m²

حمام
17 BALCONY 3.84 m²

شرفة
18 WC 1.44 m²

مرحاض
19 BEDROOM 24.01 m²

حجرة النوم
TOTAL 332.27 m²

مجموع

1 GARDEN 85.98 m²

كراج
2 ENTRANCE 11.07 m²

مدخل
3 WC 1.90 m²

مرحاض
4 CLOAKROOM 3.24 m²

مرحاض
5 RECEPTION ROOM 44.27 m²

غرفة االستقبال
6 OPEN GARAGE 26.70 m²

كراج مفتوح
7 MECHANIC ROOM 4.59 m²

غرفة الميكانيكية
8 GARAGE 24.25 m²

كراج
9 BALCONY 3.74 m²

شرفة
10 STAIR HALL 3.74 m²

درج القاعة

Groundfloor
الطابق األرضي
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FLOOR PLAN
مخطط الطابق 400

1 WC 5.60 m²

مرحاض
2 ENTRANCE 10.83 m²

مدخل
3 ENTRANCE BALCONY 9.09 m²

 مدخل شرفة
4 LIVING ROOM 44.27 m²

غرفة المعيشة
5 BALCONY 6.48 m²

شرفة
6 BEDROOM 24.25 m²

حجرة النوم
7 STAIR HALL 3.74 m²

درج القاعة
8 HALL 30.42 m²

قاعة
9 LIVING ROOM 27.09 m²

غرفة المعيشة
10 BALCONY 5.60 m²

شرفة
11 KITCHEN 26.49 m²

مطبخ
12 BATHROOM 4.65 m²

حمام
13 WC 1.44 m²

مرحاض
14 BEDROOM 24.01 m²

حجرة النوم
TOTAL 223.96 m²

مجموع

Firstfloor
الطابق األول
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5

789

10 11 12 13
14

1 BATHROOM 4.51 m²

حمام
2 BATHROOM 11.88 m²

حمام
3 DRESSING ROOM 7.36 m²

غرفة تبديل المالبس
4 MASTER BEDROOM 44.27 m²

غرفة نوم رئيسية
5 BALCONY 6.61 m²

شرفة
6 BEDROOM 24.25 m²

حجرة النوم
7 HALL 34.70 m²

قاعة
8 BEDROOM 27.09 m²

حجرة النوم
9 BALCONY 5.60 m²

شرفة
10 BEDROOM 26.55 m²

حجرة النوم
11 BATHROOM 4.95 m²

حمام
12 WC 1.44 m²

مرحاض
13 BEDROOM 24.01 m²

حجرة النوم
TOTAL 223.22 m²

مجموع

Secondfloor
الطابق الثاني
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400INTERIORS
التصميمات الداخلية

LIVING ROOM غرفة المعيشة MASTER BEDROOM  غرفة النوم الرئيسية

DRESSING ROOM MASTER BATHROOM غرفة خلع المالبس KITCHENالحمام الرئيسي مطبخ TEEN BEDROOM RECEPTION ROOM غرف نوم األطفال غرفة االستقبال
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Villas

450 FLOOR PLAN
مخطط الطابق

450 (2 Floors)

These villas are corner villas. They consist of two floors 
(ground floor, first floor) and can be used as one whole 
unit or two separate units. It is possible for you to use 
this villa as two units by simply closing two doors on 
each floor for separation. While used as two units, there 
will be one large unit with two floors and one smaller unit 
with two floors. 

450 (3 Floors)

These villas consist of three floors (ground floor, first 
floor, second floor) and they have 6 zones which can be 
used separately, if preferred.  Each floor has one large 
and one smaller zone which can be separated by simply 
closing a door, which will not cost you any additional 
construction work. 

•	 Large zone of ground floor can be used as one unit.
•	 Smaller zone of ground floor can be used as one   
 unit. 
•	 Larger zones of first and second floors can be used  
 as one unit. 
•	 Smaller zones of first and second floors can be used  
 as one unit.
•	 The whole ground floor can be used as one unit.
•	 The whole first and second floors can be used as  
 one unit. 

 فيال )450م( طابقين

تتألف من الذي يضمها. وهي  السكني  البلوك  اركان  الفيالت في   تقع هذه 
 طابقين )الطابق األرضي، الطابق األول(، ويمكن استخدامها كوحدة كاملة
 واحدة أو كوحدتين منفصلتين. ومن الممكن لكم استخدام هذه الفيال كوحدتين
 ببساطة عن طريق إغالق اثنين من األبواب في كل طابق لفصلهما. عندما
 تستخدم كوحدتين، سيكون هناك وحدة واحدة كبيرة بطابقين ارضي واول،

الى جانب وحدة  أصغر بطابقين ايضا ارضي واول.

فيال )450م( ثالث طوابق
 
األول، الطابق  األرضي،  )الطابق  طوابق  ثالث  من  الفيالت  هذه   تتألف 
إذا تم الثاني( ولها ستة فضاءات يمكن استخدامها بشكل منفصل،   الطابق 
 تفضيل ذلك. لكل طابق فضاء كبير وفضاء أصغر، يمكن فصلها ببساطة

عن طريق إغالق باب، والذي لن يكلفكم أي أعمال بناء إضافية.

يمكن استخدام الفضاء الكبير بالطابق األرضي كوحدة واحدة.
يمكن استخدام الفضاء االصغر بالطابق األرضي كوحدة واحدة.

يمكن استخدام الفضاء الكبير بالطابقين األول والثاني كوحدة واحدة.
يمكن استخدام الفضاء األصغر بالطابقين األول والثاني كوحدة واحدة.

يمكن أن يستخدم الطابق األرضي كله كوحدة واحدة.
يمكن أن يستخدم كال الطابقين األول والثاني كوحدة واحدة.

الطابق األرضي
Groundfloor

1 GARDEN 92.74 m²

كراج
2 ENTRANCE 8.56 m²

مدخل
3 WC 2.42 m²

مرحاض
4 CORRIDOR 5.39 m²

رواق
5 HALL 37.99 m²

قاعة
6 GARAGE 12.25 m²

كراج
7 BEDROOM 19.23 m²

حجرة النوم
8 KITCHEN 14.77 m²

مطبخ
9 GARAGE 15.19 m²

كراج
10 HALL 38.56 m²

قاعة
11 BATHROOM 4.40 m²

حمام

12 MASTER BEDROOM HALL 6.44 m²

غرفة نوم رئيسية قاعة
13 BEDROOM 16.19 m²

حجرة النوم
14 BALCONY 3.6 m²

شرفة
15  BATHROOM 4.13 m²

حمام
16 BATHROOM 9.26 m²

حمام
17 BALCONY 1.52 m²

شرفة
18 BALCONY 4.30 m²

شرفة
19 KITCHEN 21.26 m²

مطبخ
20 BALCONY 3.32 m²

شرفة
21 LIVING ROOM 29.15 m²

غرفة المعيشة
TOTAL 350.67 m²

مجموع
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FLOOR PLAN
مخطط الطابق 450

Firstfloor
الطابق األول

Secondfloor
الطابق الثاني

1 BALCONY 10.92 m²

شرفة
2 WC 2.42 m²

مرحاض
3 LIVING ROOM 35.03 m²

غرفة المعيشة
4 HALL 38.04 m²

قاعة
5 LIVING ROOM 32.06 m²

غرفة المعيشة
6 BALCONY 10.92 m²

شرفة
7 KITCHEN 14.67 m²

مطبخ
8 BALCONY 6.07 m²

شرفة
9 LIVING ROOM 14.72 m²

غرفة المعيشة
10 HALL 38.56 m²

قاعة

1 BALCONY 13.32 m²

شرفة
2 BATHROOM 6.30 m²

حمام
3 BATHROOM 5.84 m²

حمام
4 DRESSING ROOM 10.04 m²

غرفة تبديل المالبس
5 MASTER BEDROOM 24.50 m²

غرفة نوم رئيسية
6 HALL 30.81 m²

قاعة
7 MASTER BEDROOM 32.06 m²

غرفة نوم رئيسية
8 BALCONY 7.14 m²

شرفة
9 BEDROOM 21.19 m²

حجرة النوم
10 BEDROOM 14.72 m²

حجرة النوم

11 BATHROOM 4.40 m²

حمام
12 MASTER BEDROOM HALL 6.44 m²

غرفة نوم رئيسية قاعة
13 MASTER BEDROOM 16.19 m²

غرفة نوم رئيسية
14 BATHROOM 4.13 m²

حمام
15 BATHROOM 9.26 m²

حمام
16 KITCHEN 21.26 m²

مطبخ
17 BALCONY 3.27 m²

شرفة
18 BALCONY 3.36 m²

شرفة
TOTAL 271.72 m²

مجموع

11 BALCONY 3.00 m²

شرفة
12 HALL 25.49 m²

قاعة
13 BATHROOM 4.40 m²

حمام
14 MASTER BEDROOM 16.19 m²

غرفة نوم رئيسية
15 CORRIDOR 6.43 m²

رواق
16 BATHROOM 4.13 m²

حمام
17 BATHROOM 9.26 m²

حمام
18 BEDROOM 21.26 m²

حجرة النوم
19 BALCONY 3.28 m²

شرفة
TOTAL 259.36 m²

مجموع
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450INTERIORS
التصميمات الداخلية

LIVING ROOM غرفة المعيشة MASTER BEDROOM  غرفة النوم الرئيسية

BATHROOM KITCHENحمام مطبخ TEEN BEDROOM RECEPTION ROOM غرف نوم األطفال غرفة االستقبال
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Villas

500 FLOOR PLAN
مخطط الطابق

500 (2 Floors)

These villas are corner villas. They consist of two floors 
(ground floor, first floor) and can be used as one whole unit 
or two separate units. It is possible for you to use this villa 
as two units by simply closing two doors on each floor for 
separation. While used as two units, there will be one large 
unit with two floors and one smaller unit with two floors. 

500 (3 Floors)

These villas consist of three floors (ground floor, first floor, 
second floor) and they have 6 zones which can be used 
separately, if preferred.  Each floor has one large and one 
smaller zone which can be separated by simply closing a 
door, which will not cost you any additional construction 
work. 

Large zone of ground floor can be used as one unit.
Smaller zone of ground floor can be used as one unit. 
Larger zones of first and second floors can be used as one 
unit. 
Smaller zones of first and second floors can be used as one 
unit.
The whole ground floor can be used as one unit.
The whole first and second floors can be used as one unit. 

 فيال )450م( طابقين

تتألف من الذي يضمها. وهي  السكني  البلوك  اركان  الفيالت في   تقع هذه 
 طابقين )الطابق األرضي، الطابق األول(، ويمكن استخدامها كوحدة كاملة
 واحدة أو كوحدتين منفصلتين. ومن الممكن لكم استخدام هذه الفيال كوحدتين
 ببساطة عن طريق إغالق اثنين من األبواب في كل طابق لفصلهما. عندما
 تستخدم كوحدتين، سيكون هناك وحدة واحدة كبيرة بطابقين ارضي واول،

الى جانب وحدة  أصغر بطابقين ايضا ارضي واول.

فيال )450م( ثالث طوابق
 
األول، الطابق  األرضي،  )الطابق  طوابق  ثالث  من  الفيالت  هذه   تتألف 
إذا تم الثاني( ولها ستة فضاءات يمكن استخدامها بشكل منفصل،   الطابق 
 تفضيل ذلك. لكل طابق فضاء كبير وفضاء أصغر، يمكن فصلها ببساطة

عن طريق إغالق باب، والذي لن يكلفكم أي أعمال بناء إضافية.

يمكن استخدام الفضاء الكبير بالطابق األرضي كوحدة واحدة.
يمكن استخدام الفضاء االصغر بالطابق األرضي كوحدة واحدة.

يمكن استخدام الفضاء الكبير بالطابقين األول والثاني كوحدة واحدة.
يمكن استخدام الفضاء األصغر بالطابقين األول والثاني كوحدة واحدة.

يمكن أن يستخدم الطابق األرضي كله كوحدة واحدة.
يمكن أن يستخدم كال الطابقين األول والثاني كوحدة واحدة.

الطابق األرضي
Groundfloor

1 GARDEN 91.03 m²

حديقة
2 ENTRANCE 14.08 m²

مدخل
3 WC 2.64 m²

مرحاض
4 CORRIDOR 6.21 m²

رواق
5 HALL 45.07 m²

قاعة
6 GARAGE 16.80 m²

كراج
7 BEDROOM 19.32 m²

حجرة النوم
8 MECHANIC ROOM 9.94 m²

غرفة الميكانيكية
9 KITCHEN 16.99 m²

مطبخ
10 GARAGE 14.88 m²

كراج
11 HALL 34.76 m²

قاعة
12 BATHROOM 4.40

حمام

13 MASTER BEDROOM HALL 3.60 m²

غرفة نوم رئيسية قاعة
14 BEDROOM 17.22 m²

حجرة النوم
15 BALCONY 7.01 m²

شرفة
16 BATHROOM 4.84 m²

حمام
17 BATHROOM 1.78 m²

حمام
18 BALCONY 4.30 m²

شرفة
19 BALCONY 9.26 m²

شرفة
20 KITCHEN 29.47 m²

مطبخ
21 BALCONY 3.32 m²

شرفة
22 LIVING ROOM 33.61 m²

غرفة المعيشة
TOTAL 390.53 m²

مجموع

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

18

19

2021

22

17
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FLOOR PLAN
مخطط الطابق 500

Firstfloor
الطابق األول

Secondfloor
الطابق الثاني

1 BALCONY 16.64 m²

شرفة
2 BATHROOM 6.74 m²

حمام
3 BATHROOM 6.29 m²

حمام
4 DRESSING ROOM 10.04 m²

غرفة تبديل المالبس
5 MASTER BEDROOM 24.50 m²

غرفة نوم رئيسية
6 HALL 30.81 m²

قاعة
7 MASTER BEDROOM 32.06 m²

غرفة نوم رئيسية
8 BALCONY 5.88 m²

شرفة
9 BEDROOM 21.19 m²

حجرة النوم
10 BALCONY 5.10 m²

شرفة
11 BEDROOM 14.72 m²

حجرة النوم

12 HALL 27.47 m²

قاعة
13 BATHROOM 4.40 m²

حمام
14 CORRIDOR 7.01 m²

رواق
15 BEDROOM 17.22 m²

حجرة النوم
16 BATHROOM 4.84 m²

حمام
17 BATHROOM 9.26 m²

حمام
18 BEDROOM 29.51 m²

حجرة النوم
19 BALCONY 3.28 m²

شرفة
20 BALCONY 2.84 m²

شرفة
TOTAL 279.80 m²

مجموع

1 ENTRANCE 14.08 m²

مدخل
2 WC 2.63 m²

مرحاض
3 LIVING ROOM 40.39 m²

غرفة المعيشة
4 BALCONY 2.84 m²

شرفة
5 HALL 45.09 m²

قاعة
6 LIVING ROOM 36.95 m²

غرفة المعيشة
7 BALCONY 9.80 m²

شرفة
8 KITCHEN 16.99 m²

مطبخ
9 BALCONY 3.80 m²

شرفة
10 LIVING ROOM 14.72 m²

غرفة المعيشة

11 HALL 34.76 m²

قاعة
12 BATHROOM 4.40 m²

حمام
13 BEDROOM 17.23 m²

حجرة النوم
14 CORRIDOR 7.00 m²

رواق
15 BATHROOM 9.26 m²

حمام
16 BATHROOM 4.84 m²

حمام
17 KITCHEN 29.47 m²

مطبخ
18 BALCONY 3.32 m²

شرفة
TOTAL 297,57 m²

مجموع

1

2

3
4

6

7

8

9

10

11

12
13

14

1516
18

5

17
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LIVING ROOM غرفة المعيشة MASTER BEDROOM  غرفة النوم الرئيسية

BATHROOM KITCHENحمام مطبخ

TEEN BEDROOM  غرف نوم األطفال

RECEPTION ROOM غرفة االستقبال

500INTERIORS
التصميمات الداخليةالتصميمات الداخلية
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SITE LIST LOCATION
الموقع قائمة الموقع

•	 Ceramic tiles, granite and marble on interior floors

•	 Non-skid ceramic tiles for balconies

•	 Ceramic tiles, granite and marble on the wall of bathrooms, wc and kitchens

•	 Satine paint on ceilings

•	 Eastern and western style toilets

•	 Wallpaper in corridors, living rooms, saloons, bedrooms

•	 High quality wooden parquet in reception, living rooms

•	 Marble and granite tiled villa entrance, halls and stairs

•	 Stainless steel handrails

•	 Closed garage for every single villa, 1 closed, 1 open

•	 Built in bathrooms for master bedrooms, suite style

Al-Majmuaa Al-Thakafia, 

B.O. BOX: 11010, MOSUL/IRAQ

Tel: +96460819826  Fanos: 07481718773  Fax: +96460815816

info@diwancompound.com

بالط السيراميك والجرانيت والرخام على األرضيات الداخلية	 
بالط السيراميك الخشن للبلكونات	 
بالط السيراميك والجرانيت والرخام على جدار الحمامات، والمراحيض والمطابخ	 
طالء الستان على األسقف	 
المراحيض على األنماط الشرقية والغربية	 
ورق جدران في الممرات، وغرف المعيشة، والصالونات وغرف النوم	 
الباركيه الخشبي بجودة عالية في االستقبال، غرف المعيشة	 
بالط الرخام والجرانيت في مدخل الفيال، والقاعات والدرج	 
الدرابزين فوالذ مقاوم للصدأ	 
مرآبان لكل فيال ، مغلق، ومفتوح	 
حمام داخل غرفة النوم ،في غرف النوم الرئيسية ،نظام الجناح.	 

www.diwancompound.com
www.diwanresidentialcompound.com
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Al-Majmuaa Al-Thakafia, 
B.O. BOX: 11010, MOSUL/IRAQ

Tel: +96460819826  Fanos: 07481718773  Fax: +96460815816
diwancompany_1992@yahoo.com

www.diwancompany.com

Hüseyin Rahmi Sok. No:4/3 
06550, ÇANKAYA-ANKARA/TURKEY

Tel: +0090 312 441 82 30 Fax: +0090 312 441 82 29
info@divancorporation.com

www.divancorporation.com




