
A new city in the city
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Mosul is rising again in 
Diwan Residential. 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, apartments 
enriching life with their 
privileges and a structure 
that brings all aspects of 
life together in one place; 
a breath of fresh air, a new 
colour, a new city is rising 
in Diwan Residential 
Compound…

مرة  االرتفاع  في  آخذة  الموصل 
السكني.  الديوان  مجمع  في  أخرى 
مراحل،   3 على  الهائل  المشروع  هذا 
ويقدم  للحياة  الجديد  المركز  سيصبح 
لسكانها حياة جديدة في منطقة منقطعة 
والمجاالت  الفريد،  الموقع  مع  النظير. 
فإن  والتنوعية،  الوظيفية  االجتماعية 
الشقق تثري الحياة بامتيازاتها والهيكل 
في  معاً  الحياة  كل جوانب  يجمع  الذي 
مكان واحد؛ مع نفس من الهواء النقي، 
ولون جديد، فإن مدينة جديدة ترتفع في 

مجمع الديوان السكني... 

ALL COLOURS
OF LIFE
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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

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، تكّرس الشركة خبرتها في تصميم وبناء المباني السكنية والتجارية والمشاريع 
العامة )التي  الهندسة  الديوان متخصصة في  الصناعية في جميع األصناف والفروع. إن شركة 
البناء األخرى(،  والميكانيكية وأعمال  والكهربائية  والفوالذية  والمدنية  المعمارية  تشمل األعمال 

وتصاميم المشاريع والمنشآت.

نحن فخورون بامتالك أعضاء من الموظفين الهندسيين ذوي األداء العالي، ومهندسين معماريين 
الدعم  الفّعالة وموظفي  العمال  إلى مهارات رؤساء  ومدنيين وكهربائيين وميكانيكيين، باإلضافة 
الذين تم تدريب بعضهم في تركيا. نحن اآلن نستثمر 20  عاماً من خبرتنا في هذا المشروع لبناء 

مدينتنا الموصل. 

كلمة المهندس المعماري 
 

إن “مشروع مجمع الديوان في الموصل” هو عالمة فارقة في 14 عاماً من خبرتي  
قبل عامين،  التخصصات.  الحيوي متعدد  التصميم  المعماري، وتنسيق  التصميم  في 
عندما بدأت ألول مرة العمل في هذا المشروع، كنت أحلم بحياة جديدة وحديثة ومريحة 
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
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A peerless unique project
Diwan residential Compound is offering a colossal living area 
to the city. In this first for Mosul project, there is something for 
everyone.

مشروع فريد منقطع النظير 
 

يقدم مجمع الديوان السكني منطقة معيشة ضخمة إلى المدينة. في هذا المشروع 
األول بالموصل، هناك شيء للجميع. 

GENERAL PROJECT INFORMATION
معلومات عامة عن المشروع
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Only address of the breath taking view
We are carrying the peace of the green and the water with Mosul’s lush Tigris River view. 
With its high location, every apartment gets to enjoy the amazing view, regardless of their 
floor.

A new technique, a special design…
The multi-storey building designs are enriched with the tunnel formwork system and a new 
design.

GENERAL PROJECT INFORMATION
معلومات عامة عن المشروع

مشروع فريد منقطع النظير 
 

يقدم مجمع الديوان السكني منطقة معيشة ضخمة إلى المدينة. في هذا المشروع األول بالموصل، هناك شيء للجميع. 

العنوان الوحيد للمنظر الخّلب
 

 نحن نحمل السالم األخضر والماء مع منظر نهر دجلة الخصب في الموصل. مع الموقع المرتفع، فإن كل شقة 
ستحصل على فرصة لالستمتاع بمنظر مدهش، بغض النظر عن طابقها.
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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. 

•	 Government Health Care Center
•	 3 bakeries 
•	 Tent cafeteria
•	 Small shops
•	 4 mini markets with cafeterias
•	 Close sport court
•	 Open sport courts 
•	 Parking areas for each apartment
•	 Bowling and games saloon

COMMON AREAS
المجاالت المشتركة 

كل ما تحتاجونه موجود هنا
 

يقدم لكم مجمع الديوان السكني كل ما تحتاجونه رهن إشارتكم. مع المطعم الساحر وقاعة الزفاف 
ومركز التسوق، وجميع جوانب الحياة في المدينة على بعد دقائق فقط. كذلك المستشفى، محطة 
الوقود، السوبر ماركت والمسجد على بعد خطوات قليلة من المكان الخاص بكم. إن الوصول إلى 

كل ما تحتاجونه الحتياجاتكم اليومية أمر سهل.

مركز الرعاية الصحية الحكومي 	 
3  مخابز	 
خيمة الكافتيريا  	 
المحالت التجارية الصغيرة 	 
4 أسواق مصغرة مع الكافيتريات	 
الساحات الرياضية المغلقة	 
ساحات الوجبات السريعة 	 
الساحات الرياضية المفتوحة 	 
مواقف السيارات لكل شقة   	 
صالون البولينج وقاعات األلعاب 	 
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Your children are in good hands
The private schools, nurseries and day cares that take place within the project allows your 
children to get a good education in a safe environment. When 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
•	 24 classroom primary school
•	 24 classroom secondary school
•	 Kindergarten
•	 Incubation

COMMON AREAS
المجاالت المشتركة 

كل ما تحتاجونه موجود هنا
 

المدارس الخاصة، ودور الحضانة واالهتمامات اليومية الموجودة ضمن المشروع تسمح ألطفالكم بالحصول 
على تعليم جيد في بيئة آمنة. عندما يكونون في المدرسة، تكونون في راحة واطمئنان. وسيكونوا سعداء 

لمعرفة أن منازلهم هي على بعد دقيقة أو دقيقتين فقط من الفصل.

حدائق حول كل مبنى مع ساحة مفتوحة 	 
24 صف دراسي بالمدرسة اإلبتدائية   	
24 صف دراسي بالمدرسة الثانوية  	

رياض أطفال 	 
حضانة 	 
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BUILDING PROPERTIES
خصائص المبنى

You, your loved ones and your house are 
all safe…
We want to provide the safest environment for you and your family. And we know that the 
private fire exits from every apartment, controlled entrances to the site, security cameras 
in the outdoors and many special security installations will give you a peace of mind 24/7.

•	 Fire indicators
•	 Smoke indicators
•	 Fire fighting system
•	 2 fire escapes in each building
•	 1 exit directly from each flat to the fire escape

أنتم، وأحبائكم ومنزلكم، الكل في أمان...
 

نريد توفير البيئة األكثر أماناً بالنسبة لكم ولعائلتكم. ونحن نعلم أن مخارج الحريق الخاصة من كل شقة، 
والبوابات األمنية والمداخل الُمراقبة إلى الموقع، وكاميرات األمن في الهواء الطلق والعديد من المرافق األمنية 

الخاصة سوف تمنحكم راحة البال 7/24.

مؤشرات إنذار الحريق  	 
مؤشرات الدخان 	 
نظام مكافحة الحرائق 	 
مخرجا حريق في كل مبنى 	 
مخرج مباشر من كل شقة إلى مخرج الحريق	 
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Tradition and modern life in one place…
Along with the traditional apartments designed for customs and family culture; Diwan 
Residential Compound also has more modern flats for anyone who wishes a new twist in 
their homes. We have an option for any need and taste.

BUILDING PROPERTIES
خصائص المبنى

الحياة التقليدية والعصرية في مكان واحد ... 
 

جنباً إلى جنب مع الشقق التقليدية المصممة حسب عادات وثقافة األسرة؛ فإن مجمع الديوان السكني يحتوي 
أيضاً على شقق أكثر حداثة لمن يرغبون في تحول جديد في منازلهم. لدينا خيار ألي حاجة وذوق.
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Most special way of living in an apartment
Diwan Residential homes were built to offer you a practical and enjoyable life at home.  
Garbage chutes in the building saves you time while the design of the apartments make life 
much easier. Floor gardens for socializing and enjoying the nature in the building, spacious 
floor halls and 2 elevators that end the problems of any inconvenience… Your home life is 
efficient as can be.

•	 Operator buildings for communication
•	 Building management
•	 Shafts for maintenance from outside the flat
•	 1 interior stair
•	 Pre-paid heating system
•	 Water treatment plants
•	 Main electric sub station
•	 Power generators to supply electricity during power cuts
•	 2 basements for each building (one for electric and mechanics and 2 guards)
•	 Storage rooms for each flat

BUILDING PROPERTIES
خصائص المبنى

طريقة خاصة أكثر للعيش في شقة 
ُبنيت منازل الديوان السكني لتوفر لكم حياة آمنة وعملية وخاصة في المنزل. مزالق القمامة في المبنى توفر 
لكم الوقت وتخلق منطقة معيشة صحية وجمالية، في حين أن تصميم الشقق يجعل الحياة أسهل بكثير. باب 

الحدائق للتنشئة االجتماعية واالستمتاع بالطبيعة في المبنى، القاعات الفسيحة والطابق ومصعدين، هي أمور 
تنهي مشاكل أي إزعاج ... حياتكم المنزلية فّعالة كما يمكن أن يكون.

مباني مشغالت لالتصاالت 	 
إدارة المبنى 	 
مهاوي للصيانة من خارج الشقة 	 
درج داخلي 	 
نظام التدفئة المدفوع مسبقاً	 
محطات معالجة المياه 	 
محطة فرعية للكهرباء الرئيسية 	 
مولدات كهرباء للتزويد بالكهرباء أثناء انقطاع التيار الكهربائي 	 
عدد 2 قباء لكل مبنى )واحد للكهربائيين والميكانيكيين، وواحد للحراس( 	 
غرف تخزين لكل شقة 	 
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Location Plan
خطة الموقع
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Apartment

117
TUNNEL

In these apartments, the floor plan follows a setting with a spacious living room right beside the entrance. In this section, there 
is also the kitchen, a separate bathroom for guests and a hall. The bedrooms and family bathrooms are separated from the 
welcoming area with a door to provide the crucial privacy of the household. The apartments have views on two sides of the 

building which offers more spacious and brighter interiors.

النفقية
تقع هذه الشقق في المباني بنظام قوالب النفق، وهو مقاربة جديدة للبناء. تتضمن خطة الطابق غرفة معيشة فسيحة بجانب المدخل مباشرة. في هذا القسم، هناك 
أيضاً المطبخ وحمام منفصل للضيوف وصالة. يتم فصل غرف النوم وحمامات العائلة عن منطقة الترحيب عبر باب لتوفير الخصوصية الالزمة لألسرة. 

الشقق تطل على جانبين من المبنى، مما يجعل تصميمها الداخلي أكثر اتساعاً وإشراقاً.
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Apartment117
FLOOR PLAN

خطة الطابق

Apartment117m2

LIVING ROOM

KITCHEN

ENTRANCE

CORRIDOR 1

CORRIDOR 2

BATHROOM

WC

MASTER BEDROOM

CHILDREN’S BEDROOM

BALCONY

Total

25 m²

15 m²

10 m²

7 m²

7 m²

5.12 m²

3 m²

19 m²

15 m²

11.69 m²

117.81 m²

 غرفة المعيشة

المطبخ

المدخل

الممر 1

الممر 2

الحمام

المرحاض

غرفة النوم الرئيسية

غرف نوم األطفال

الشرفة

مجموع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Apartment117
INTERIORS

التصميمات الداخلية

MASTER BEDROOM  غرفة النوم الرئيسية

LIVING ROOM غرفة المعيشة

LIVING ROOM BATHROOMغرفة المعيشة حمام

KITCHEN مطبخ

28 29



Apartment

136
TRADITONAL

These apartments take place in the buildings with a fresh approach to construction. The kitchen is right at the entrance for 
those who prefer to keep the kitchen as the center of home life. The spacious reception room is just beside. There is also a 
guest bathroom and a hall. The bedrooms and family bathrooms are separated from the welcoming area with a door to provide 
the crucial privacy of the household. The apartments have views on two sides of the building which offers more spacious and 
brighter interiors.

التقليدية 
هذه الشقق تتبع مساراً أكثر تقليدية مع خطط منزلها. المطبخ موجود عند المدخل مباشرة بالنسبة ألولئك الذين يفضلون إبقاء المطبخ كمركز للحياة المنزلية. 
غرفة االستقبال الفسيحة في الجانب مباشرة. وهناك أيضاً حمام ضيوف وصالة. يتم فصل غرف النوم وحمامات العائلة عن منطقة الترحيب عبر باب لتوفير 

الخصوصية الالزمة لألسرة. الشقق تطل على جانبين من المبنى، مما يجعل تصميمها الداخلي أكثر اتساعاً وإشراقاً.
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Apartment136m2

LIVING ROOM

KITCHEN

ENTRANCE

CORRIDOR 1

CORRIDOR 2

BATHROOM

WC

MASTER BEDROOM

CHILDREN’S BEDROOM

BALCONY

Total

28.53 m²

17.18 m²

12.20 m²

7.25 m²

7.10 m²

4.20 m²

2.84 m²

22.03 m²

18 m²

16.91 m²

136.28 m²

 غرفة المعيشة

المطبخ

المدخل

الممر 1

الممر 2

الحمام

المرحاض

غرفة النوم الرئيسية

غرف نوم األطفال

الشرفة

مجموع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Apartment136

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FLOOR PLAN
خطة الطابق
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Apartment136
INTERIORS

RECEPTION ROOM غرفة االستقبال

MASTER BEDROOM غرفة النوم الرئيسية

LIVING ROOM غرفة المعيشة

BATHROOM  الحمام

KITCHEN  المطبخ

Visuals for interiors of apartment 136

التصميمات الداخلية
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Apartment

148
TUNNEL

In these apartments, the floor plan follows a setting with a spacious living room right beside the entrance. In this section, there 
is also the kitchen, a separate bathroom for guests and a hall. The bedrooms and family bathrooms are separated from the 
welcoming area with a door to provide the crucial privacy of the household. The apartments have views on two sides of the 

building which offers more spacious and brighter interiors.

النفقية  
تقع هذه الشقق في المباني بنظام قوالب النفق، وهو مقاربة جديدة للبناء. تتضمن خطة الطابق غرفة معيشة فسيحة بجانب المدخل مباشرة. في هذا القسم، هناك 
أيضاً المطبخ وحمام منفصل للضيوف وصالة. يتم فصل غرف النوم وحمامات العائلة عن منطقة الترحيب عبر باب لتوفير الخصوصية الالزمة لألسرة. 

الشقق تطل على جانبين من المبنى، مما يجعل تصميمها الداخلي أكثر اتساعاً وإشراقاً.
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Apartment148

Apartment148m2

LIVING ROOM

KITCHEN

ENTRANCE

CORRIDOR 1

CORRIDOR 2

BATHROOM

WC

MASTER BEDROOM

CHILDREN’S BEDROOM 1

CHILDREN’S BEDROOM 2

BALCONY

Total

29 m²

19 m²

10 m²

7 m²

9 m²

6.28 m²

4.24 m²

23 m²

16 m²

11 m²

14 m²

148.52 m²

 غرفة المعيشة

المطبخ

المدخل

الممر 1

الممر 2

الحمام

المرحاض

غرفة النوم الرئيسية

غرف نوم األطفال 1

غرف نوم األطفال 2

الشرفة

مجموع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6
7

8

9

11

10

FLOOR PLAN
خطة الطابق
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Apartment148
INTERIORS

RECEPTION ROOM غرفة االستقبال

MASTER BEDROOM غرفة النوم الرئيسية

TEEN BEDROOM  غرف نوم األطفال

BATHROOM حمام

KITCHEN  المطبخ

التصميمات الداخلية
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Apartment

162
TRADITONAL

These apartments take place in the buildings with a fresh approach to construction. The kitchen is right at the entrance for 
those who prefer to keep the kitchen as the center of home life. The spacious reception room is just beside. There is also a 
guest bathroom and a hall. The bedrooms and family bathrooms are separated from the welcoming area with a door to provide 
the crucial privacy of the household. The apartments have views on two sides of the building which offers more spacious and 
brighter interiors.

التقليدية   
هذه الشقق تتبع مساراً أكثر تقليدية مع خطط منزلها. المطبخ موجود عند المدخل مباشرة بالنسبة ألولئك الذين يفضلون إبقاء المطبخ كمركز للحياة المنزلية. 
غرفة االستقبال الفسيحة في الجانب مباشرة. وهناك أيضاً حمام ضيوف وصالة. يتم فصل غرف النوم وحمامات العائلة عن منطقة الترحيب عبر باب لتوفير 

الخصوصية الالزمة لألسرة. الشقق تطل على جانبين من المبنى، مما يجعل تصميمها الداخلي أكثر اتساعاً وإشراقاً.
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Apartment162
FLOOR PLAN

Apartment162m2

LIVING ROOM

KITCHEN

ENTRANCE

CORRIDOR 1

CORRIDOR 2

BATHROOM

WC

MASTER BEDROOM

CHILDREN’S BEDROOM 1

CHILDREN’S BEDROOM 2

BALCONY

Total

32.09 m²

23.09 m²

12.09 m²

7.09 m²

10.09 m²

6 m²

2 m²

25.09 m²

14.09 m²

17.09 m²

14 m²

162.68 m²

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

 غرفة المعيشة

المطبخ

المدخل

الممر 1

الممر 2

الحمام

المرحاض

غرفة النوم الرئيسية

غرف نوم األطفال 1

غرف نوم األطفال 2

الشرفة

مجموع

خطة الطابق
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Apartment162
INTERIORS

MASTER BEDROOM  غرفة النوم الرئيسية

CHILDREN’S BEDROOM       غرف نوم األطفال 

LIVING ROOM  غرفة المعيشة

BATHROOM حمام

KITCHEN مطبخ

التصميمات الداخلية
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Apartment

193
TUNNEL

In these apartments, the floor plan follows a traditional setting with a large reception room right beside the entrance. A living 
room has been separated from the reception room with a sliding door, which can be opened to provide a bigger reception 
space for you and your guests. In this section, there is also the kitchen, a separate bathroom for guests and a hall. The 
bedrooms and family bathrooms are separated from the welcoming area with a door to provide the crucial privacy of the 
household. The apartments have views on two sides of the building which offers more spacious and brighter interiors. There 
is also a small spare room for your everyday storing needs. 

النفقية    
تقع هذه الشقق في المباني بنظام قوالب النفق، وهو مقاربة جديدة للبناء. تتضمن خطة الطابق غرفة استقبال واسعة بجانب المدخل مباشرة. يتم فصل غرفة 
المعيشة عن غرفة االستقبال عبر باب جّرار، يمكن فتحه لتوفير مساحة أكبر لغرفة االستقبال لكم ولضيوفكم. في هذا القسم، هناك أيضاً مطبخ وحمام منفصل 
للضيوف وصالة. غرفة النوم الرئيسية بها حمام خاص بها. يتم فصل غرف النوم وحمامات العائلة عن منطقة الترحيب عبر باب لتوفير الخصوصية الالزمة 
لألسرة. الشقق تطل على جانبين من المبنى، مما يجعل تصميمها الداخلي أكثر اتساعاً وإشراقاً. هناك أيضاً غرفة احتياطية صغيرة لتخزين احتياجاتكم 

اليومية. 
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Apartment193
FLOOR PLAN

Apartment193m2

RECEPTION ROOM

LIVING ROOM

KITCHEN

ENTRANCE

CORRIDOR 1

CORRIDOR 2

BATHROOM 1

BATHROOM 2

WC

MASTER BEDROOM

CHILDREN’S BEDROOM 1

CHILDREN’S BEDROOM 2

STORAGE

BALCONY

Total

29.36 m²

19.18 m²

17.05 m²

13 m²

15.08 m²

12.04 m²

6 m²

4.40 m²

3.12 m²

23.08 m²

20.17 m²

18.31 m²

1.70 m²

11.28 m²

193.77 m²

غرفة االستقبال

 غرفة المعيشة

المطبخ

المدخل

الممر 1

الممر 2

الحمام 1

الحمام 2

المرحاض

غرفة النوم الرئيسية

غرف نوم األطفال 1

غرف نوم األطفال 2

التخزين

الشرفة

مجموع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2
3

4
5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

خطة الطابق
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Apartment193
INTERIORS

RECEPTION ROOM  غرفة االستقبال

MASTER BEDROOM غرفة النوم الرئيسية

LIVING ROOM  غرفة المعيشة

BATHROOM حمام

KITCHEN مطبخ

التصميمات الداخلية
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Apartment

217
TRADITIONAL

These apartments take place in the buildings with a fresh approach to construction. The kitchen is right at the entrance for 
those who prefer to keep the kitchen as the center of home life. The spacious reception room is just beside and a living room 
has been separated from the main reception room with a sliding door, which can be opened to provide a bigger reception space 
for you and your guests. There is also a guest bathroom and a hall. The bedrooms and family bathrooms are separated from 
the welcoming area with doors to provide the crucial privacy of the household. The apartments have views on two sides of the 

building which offers more spacious and brighter interiors. There is also a small spare room for your everyday storing needs. 

التقليدية    
هذه الشقق تتبع مساراً أكثر تقليدية مع خطط منزلها. المطبخ موجود عند المدخل مباشرة بالنسبة ألولئك الذين يفضلون إبقاء المطبخ كمركز للحياة المنزلية. 
غرفة االستقبال الفسيحة في الجانب مباشرة، وتم فصل غرفة المعيشة عن غرفة االستقبال الرئيسية عبر باب جّرار، يمكن فتحه لتوفير مساحة أكبر لغرفة 
االستقبال لكم ولضيوفكم. هناك أيضاً مطبخ وحمام منفصل للضيوف وصالة. غرفة النوم الرئيسية بها حمام خاص بها. يتم فصل غرف النوم وحمامات العائلة 
عن منطقة الترحيب عبر باب لتوفير الخصوصية الالزمة لألسرة. الشقق تطل على جانبين من المبنى، مما يجعل تصميمها الداخلي أكثر اتساعاً وإشراقاً. 

هناك أيضاً غرفة احتياطية صغيرة لتخزين احتياجاتكم اليومية. اليومية. 
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Apartment217
FLOOR PLAN

Apartment217m2

RECEPTION ROOM

LIVING ROOM

KITCHEN

ENTRANCE

CORRIDOR 1

CORRIDOR 2

BATHROOM 1

BATHROOM 2

WC

MASTER BEDROOM

CHILDREN’S BEDROOM 1

CHILDREN’S BEDROOM 2

BALCONY

Total

32.47 m²

22.68 m²

22.22 m²

10.58 m²

19.91 m²

9.95 m²

6.63 m²

6.62 m²

2.87 m²

22.23 m²

19.58 m²

20.57 m²

21 m²

217.31 m²

غرفة االستقبال

 غرفة المعيشة

المطبخ

المدخل

الممر 1

الممر 2

الحمام 1

الحمام 2

المرحاض

غرفة النوم الرئيسية

غرف نوم األطفال 1

غرف نوم األطفال 2

الشرفة

مجموع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 

13

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

1112

13

خطة الطابق
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Apartment217
INTERIORS

التصميمات الداخلية

RECEPTION ROOM غرفة االستقبال

MASTER BEDROOM  غرفة النوم الرئيسية

LIVING ROOM غرفة المعيشة

BATHROOM حمام

KITCHEN المطبخ

58 59



ALL COLOURS
OF LIFE60 61



Site List Location
موقع قائمة الموقع

Site List
•	 Ceramic tiles on interior floors

•	 Non-skid ceramic tiles for balconies

•	 Ceramic tiles on the wall of bathrooms, WC and  

 kitchens

•	 Satine paint on ceilings

•	 Eastern and Western type toilets

•	 Wallpaper in corridors and living room 

•	 Wood parquet floors in reception/living rooms 

•	 Wallpaper on interior walls 

•	 Marble and granite tiled apartment entrance, halls  

 and floors

•	 Steel main entrance doors

•	 Stainless steel handrails for balconies and   

 windows

•	 Security gates at the entrances

•	 Security cameras

Infrastructural Facilities
•	 1	Electric	sub-station
•	 4	Generator	stations
•	 1	Drinking	water	treatment	plant
•	 1	Waste	water	treatment	plant
•	 Management	and	maintenance	building
•	 Transformer	buildings
•	 Communication	operator	building
•	 Green	areas	and	gardens
•	 Streets	and	pedestrian	paths

Al-Majmuaa Al-Thakafia, 
B.O. BOX: 11010, MOSUL/IRAQ

Tel: +96460819826  Fanos: 07481718773  Fax: +96460815816
info@diwancompound.com

قائمة الموقع
بالط سيراميك على األرضيات الداخلية	 
بالط سيراميك غير قابل لالنزالق للبلكونات 	 
بالط السيراميك على حائط الحمامات، والمرحاضات، والمطابخ 	 
طالء صقيل على األسقف 	 
المراحيض من األنواع الشرقية والغربية 	 
ورق الجدران في الممرات وغرفة المعيشة 	 
األرضيات الخشبية الباركيه في االستقبال/ غرف المعيشة 	 
ورق الحوائط على الجدران الداخلية 	 
مدخل الشقة والقاعات واألرضيات مزين بالبالط من الرخام والجرانيت، 	 
أبواب المدخل الرئيسي من  الصلب	 
الدرابزين الفوالذ المقاوم للصدأ للشرفات والنوافذ 	 
بوابات أمنية على المداخل 	 
الكاميرات األمنية 	 

 مرافق البنية التحتية
محطة فرعية كهربائية 	 
4  محطات مولدات 	 
محطة لمعالجة المياه الشرب	 
محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي	 
مبنى اإلدارة والصيانة  	 
مباني المحوالت 	 
مبنى مشّغل االتصاالت 	 
المساحات الخضراء والحدائق 	 
الشوارع وممرات المشاة 	 

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


