وزارة المالية  /دائرة عقارات الدولة
(أعالن)
تعلننيزّرة ازةاويا٘نننازرز ةقنننتازلدننني ة زةا ّانننازلننيزتنننر ٘تزةاعدننني ة زةاو نننازتاياننن٘لِيزة ًنننيٍز
بياوزةٗ ازةاعلٌ٘ازاعوْمزةاوْةطٌ٘يزّفقزقيًْىزب٘عزّةٗجي زةهنْة زةا ّاناز قننز()32زاسٌـــــــــنـاز
3124زةاوع زّخال ز()41زْٗهيًزتب أزهنيزةا٘نْمزةالنياٖزاٌانتزة لنالىزفعلنٔزةانتة ب٘يزبي ٗجني ز
هتة عازقسنزلدي ة زبغ ة رةاكتخززاالطالعزللٔزةالايا٘لزهسلصحب٘يزهعِنزةالرهٌ٘ي زةاديًًْ٘از
اون ازالنالسزونٌْة زّةابياغنناز()%61زهنيزةاد٘ونازةاودن ازهنيزبن زة ٗجنني زّبصن زهصن زهننيز
هصتفزةاتش٘ زحصتةًزهعزةاوسلوسكي ز(ُْٗازة حْة زةاو ً٘ا,زشنِي از ٌسن٘از,زبقيقنازونكي)ز
ّولجتٕزةاوزةٗ ازفٖزةاسيلازةاعيشتازابيحي"زفٖز ٗنْةىز ةقـــــنـتازلدـــنـي ة زةا ّانازةاكيقٌناز
فٖزشي عزةاتش٘ رزةاسٌ زّةذةزاي فزْٗمزةاوزةٗ ازلقلاز وو٘ازفلكْىزةاوزةٗ ازفٖزةاْ٘مزةانيٕز
ٗل٘ننَزّٗلحوننلزهننيزتتوننْزلل٘ننَزةاوزةٗن ازة ننْ زةاٌاننتزّةاوصنني ٗخزة خننتٓزةابياغنناز()%3زهننيز
ةاد٘وازةاعوْه٘ازالعدي  .ز
ز

ت
1ــ

المساحة
رقم العقار
م2
جززززززا مزززززن العقزززززار المزززززرقم 55
 22/503كرادة مريم
عمزززارة حزززر المحزززري مح زززة
 222رقزززم االبزززوا  32/2و
 32/2الحارع العام.

2ــ

العقار المزرقم  4225/7م1122,32 20
داود مح ة  , 633زقزاق 2
,حارع  27حر الجامعة .
قززر مصززرف الرايززدين /يززرع
الخضززراا حززارع جززام المززال
حويش.

3ــ

العقززززززار المززززززرقم 600 10324/5
م 22صابيات .
الحع ة قر ب دية الحع ة .

م2

االوصاف
بدل االيجار
محززززل (مجززززار ) ركززززن تو يمحمززززين
5000000
خمسززة ماليززين ممخزززززززت لبيززززززز المزززززززواد ال تائيزززززززة
والخضزززروات والجززززا المزززانر ييززز
دينار سنويا.
عبزززارة عزززن تريزززة ممخزززت ل سزززكن
البناا من الطابوق والسقف حزي مان
حالة البناا رد اوممضرر.
م2

15500000
خمسززززة عحززززر
م يزززززززززززززززززززززززون
وخمسززززززززززززمائة
الزززززززف دينزززززززار
سنويا.

قطعزززة أرا خاليزززة مزززن المحزززيدات
محاطززة بكمززل كونكريميززة ب رم ززاع (
1م ) جزززا من ززا م دمززة جزززا من ززا
مب طززززة باالسزززز ت  .ممخززززتة سززززاحة
وقوف السيارات.

 17200000قطعزززة أرا خاليزززة مزززن المحزززيدات
سزززززبعة عحزززززر مسم ل م ع حعبر مسيج بسياج (
م يزززززززززززززززززززززززون  )B.R.Cم زززدم مخصزززق اسزززواق
وسزبعمائة الززف حسززز المصزززميم االساسزززر لمدينزززة
دينار سنويا.
ب داد.

4ــ

م7

العقزززززززززار المزززززززززرقم 26/3
مجمان .
ع زززر طريزززد ب زززداد -سزززامراا
قزززززر محطزززززة معبئزززززة وقزززززود
المحاهدة.

350

م2

جزا من العقزار محزيد ع يز محزالت
3000000
ثالثززززة ماليززززين تات ( )11يمحزززززززة ومسزززززززم ل ()6
محززالت بنززان مززن الب ززوف والسززقف
دينار سنويا.
كونكريززت مسز مز وجززود سززقي ة
مزززززززن الجينكزززززززو ومسزززززززاحة االرا
المسزززم ة ( 350م )2ومقززز خزززارج
حزززدود الب ديزززة ومقززز ع زززر طريزززد
ب زززداد-سزززامراا وهنزززاف عقزززد سزززابد
ومسم ل ألتزراا ممعدة(انحزائية –
محززل بي ز حديززد-محززل بي ز االبززوا
والحبابيف الممعددة-محل لبي ابوا
االلمنيزززوم والخحززز ) ممخزززت محزززالت
مجارية.

وزارة المالية  /دائرة عقارات الدولة
(أعالن)
تعلننيزّرة ازةاويا٘نننازرز ةقنننتازلدننني ة زةا ّانننازلننيزتنننر ٘تزةاعدننني ة زةاو نننازتاياننن٘لِيزة ًنننيٍز
بياوزةٗ ازةاعلٌ٘ازاعوْمزةاوْةطٌ٘يزّفقزقيًْىزب٘عزّةٗجي زةهنْة زةا ّاناز قننز()32زاسٌـــــــــنـاز
3124زةاوع زّخال ز()41زْٗهيًزتب أزهنيزةا٘نْمزةالنياٖزاٌانتزة لنالىزفعلنٔزةانتة ب٘يزبي ٗجني ز
هتة عازقسنزلدي ة زبغ ة رةاكتخززاالطالعزللٔزةالايا٘لزهسلصحب٘يزهعِنزةالرهٌ٘ي زةاديًًْ٘از
اون ازالنالسزونٌْة زّةابياغنناز()%61زهنيزةاد٘ونازةاودن ازهنيزبن زة ٗجنني زّبصن زهصن زهننيز
هصتفزةاتش٘ زحصتةًزهعزةاوسلوسكي ز(ُْٗازة حْة زةاو ً٘ا,زشنِي از ٌسن٘از,زبقيقنازونكي)ز
ّولجتٕزةاوزةٗ ازفٖزةاسيلازةاعيشتازابيحي"زفٖز ٗنْةىز ةقـــــنـتازلدـــنـي ة زةا ّانازةاكيقٌناز
فٖزشي عزةاتش٘ رزةاسٌ زّةذةزاي فزْٗمزةاوزةٗ ازلقلاز وو٘ازفلكْىزةاوزةٗ ازفٖزةاْ٘مزةانيٕز
ٗل٘ننَزّٗلحوننلزهننيزتتوننْزلل٘ننَزةاوزةٗن ازة ننْ زةاٌاننتزّةاوصنني ٗخزة خننتٓزةابياغنناز()%3زهننيز
ةاد٘وازةاعوْه٘ازالعدي  .ز
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ال را من
بدل االيجار
االوصاف
االيجار
 1200000م يززززززون ثمانمائززززززة محل لبي ال حوم
محل
الف دينار سنويا
محزززززل داخزززززل  1300000م يززززون ومالثمائزززززة محل خياطة
الف دينار سنويا
القيصرية
محزززززل داخزززززل  1000000م يون دينار سنويا محل ممخت مص ر
القيصرية
محزززززل داخزززززل  1300000م يززززون وثالثمائزززززة محل ممخت مخزن
الف دينار سنويا
القيصرية
محزززززل داخزززززل  1300000م يون وثالثمائة محل ممخت مخزن
الف دينار سنويا
القيصرية
محزززززل داخزززززل  1300000م يون وثالثمائة مخززززززززن لم تيزززززززة
الطيور
الف دينار سنويا
القيصرية
محزززززل داخزززززل  1300000م يون وثالثمائة محل ممخت مخزن
الف دينار سنويا
القيصرية
محزززززل داخزززززل  1300000م يون وثالثمائة محل ممخت مخزن
الف دينار سنويا
القيصرية
مح ين ممحدة 2600000م يززززونين وسززززممائة ادوات منزلية
الف دينار سنويا
محزززززل داخزززززل  1300000م يززززون وثالثمائزززززة محل ممخت مخزن
الف دينار سنويا
القيصرية
مح ززززززززززززززززززين 2600000م يززززونين وسززززممائة مخزن
الف دينار سنويا
مموحدة
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-21

22

4*3,25
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مح ززززززززززززززززززين
مموحدة
محزززززل داخزززززل
القيصرية
محزززززل داخزززززل
القيصرية
مح ززززززززززززززززززين
مموحدة
محل
محل
مح ززززززززززززززززززين
مموحدة
مح ززززززززززززززززززين
مموحدة
محل
محل
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=
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4*3,25
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محل

-26

محزززززززززززززززززالت
مموحدة
محل

 2,200000م يونين ومسعمائة محل لبي ال حوم
الف دينار سنويا
 1300000م يززززون وثالثمائزززززة محل حالقة
الف دينار سنويا
 1300000م يززززون وثالثمائزززززة محل لبي الطيور
الف دينار سنويا
 2200000م يززونين وثماممائززة اسواق تتائية
الف دينار سنويا
 1200000م يززززون وثمانمائززززة اسواق تتائية
الف دينار سنويا
 1200000م يززززون وثمانمائززززة محززززززززززززززززززل ادوات
منزلية
الف دينار سنويا
 2200000م يززونين وثمانمائززة مكمبة
الف دينار سنويا
 2200000م يززونين وثمانمائززة اسواق تتائية
الف دينار سنويا
 1200000م يززززون وثمانمائززززة محل عوينات
الف دينار سنويا
 1200000م يززززون وثمانمائززززة براد لحم
الف دينار سنويا
 2200000م يززونين ومسززعمائة محل قصابة
الف دينار سنويا
 1200000م يززززون وثمانمائززززة مخزن
الف دينار سنويا
 1200000م يززززون وثمانمائززززة مخزن
الف دينار سنويا
 6000000سززمة ماليززين دينززار ايران
سنويا
 1200000م يززززون وثمانمائززززة محل لبي السمائر
الف دينار سنويا
 1200000م يون وثمانمائة محل حالقة
الف دينار سنويا
 1200000م يون وثمانمائة محل كماليات
الف دينار سنويا
 1200000م يون وثمانمائة مخزن
الف دينار سنويا

 -2رقم العقار  5221/2 -:م 12تزالية
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المساحة 724,22 -:
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5*3
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ال را من
بدل االيجار
االوصاف
االيجار
 2000000م يززززززززونين دينززززززززار محل لبي ال حوم
محل
سنويا
 1200000م يززززون وثمانمائززززة محل كماليات
محل
الف دينار سنويا
 1200000م يززززون وثمانمائززززة محل لبي االقمحة
محل
الف دينار سنويا
 1200000م يززززون وثمانمائززززة محل لبي المالبس
محل
الف دينار سنويا
مح ززززززززززززززززززين  2200000م يززونين وثمانمائززة محل لبي االحتية
الف دينار سنويا
مموحدة
 1200000م يززززون وثمانمائززززة محززززززززززززل لبيزززززززززززز
محل
الكماليات
الف دينار سنويا
مح ززززززززززززززززززين  2200000م يززونين وثمانمائززة محل لبي المالبس
الف دينار سنويا
مموحدة
محزززززززززززززززززالت  7500000سزززززززززبعة ماليزززززززززين محزززززززززالت لبيززززززززز
الكماليات
وخمسمائة الف دينار سنويا
مموحدة
 1200000م يززززون وثمانمائززززة محل لبي المالبس
محل
الف دينار سنويا
مح ززززززززززززززززززين  2200000م يززونين وثمانمائززة محززززززززززززل لبيزززززززززززز
الكماليات
الف دينار سنويا
مموحدة
 1200000م يززززون وثمانمائززززة محزززززززززززززل لبززززززززززززز
محل
الم روحات
الف دينار سنويا
 1600000م يزززززون وسزززززممائة محل تتائية
محل
الف دينار سنويا
مح ززززززززززززززززززين  2600000م يزززونين وسزززممائة محل تتائية
مموحدة داخل الف دينار سنويا
القيصرية
محزززززل داخزززززل  2000000م يززززززززونين دينززززززززار محل بالة
سنويا
القيصرية
محزززززل داخزززززل  1200000م يززون ومئمززا الزززف محل تتائية
دينار سنويا
القيصرية
محزززززل داخزززززل  1200000م يززون ومئمززا الزززف مخزن
دينار سنويا
القيصرية
محزززززل داخزززززل  1200000م يززون ومئمززا الزززف مخزن
دينار سنويا
القيصرية
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31+30

5*6
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-22

33

5*3

م2
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5*3
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36+35

5*6

م2

-25

37

5*3

م2

-26

32

5*3

م2

-27

32

5*3

م2

محزززززل داخزززززل
القيصرية
محزززززل داخزززززل
القيصرية
محزززززل داخزززززل
القيصرية
مح ززززززززززززززززززين
موحززززززززززززززدين
داخززززززززززززززززززززززل
القيصرية
محزززززل داخزززززل
القيصرية
محزززززل داخزززززل
القيصرية
مح ززززززززززززززززززين
موحززززززززززززززدين
داخززززززززززززززززززززززل
القيصرية
محزززززل داخزززززل
القيصرية
محزززززل داخزززززل
القيصرية
محزززززل داخزززززل
القيصرية

 1200000م يززززون وثمانمائززززة مخبز
الف دينار سنويا
 1200000م يززون ومئمززا الزززف محل ك ربائيات
دينار سنويا
 1200000م يززون ومئمززا الزززف محل لبي االقمحة
دينار سنويا
 2250000م يزززززونين ومئمزززززان مطعم
وخمسون الف دينار سنويا
 1200000م يززون ومئمززا الزززف محل لبي الطيور
دينار سنويا
 1000000م يون دينار سنويا مص ر
 2200000م يونين ومئما الزف مخزن
دينار سنويا
 1200000م يززون ومئمززا الزززف مخزن
دينار سنويا
 1200000م يززون ومئمززا الزززف مخزن
دينار سنويا
 1400000م يززززون واربعمائززززة محل نجارة
الف دينار سنويا

وزارة المالية  /دائرة عقارات الدولة
(أعالن)
تعلننيزّرة ازةاويا٘نننازرز ةقنننتازلدننني ة زةا ّانننازلننيزتنننر ٘تزةاعدننني ة زةاو نننازتاياننن٘لِيزة ًنننيٍز
بياوزةٗ ازةاعلٌ٘ازاعوْمزةاوْةطٌ٘يزّفقزقيًْىزب٘عزّةٗجي زةهنْة زةا ّاناز قننز()32زاسٌـــــــــنـاز
3124زةاوع زّخال ز()21زْٗهيًزتب أزهنيزةا٘نْمزةالنياٖزاٌانتزة لنالىزفعلنٔزةانتة ب٘يزبي ٗجني ز
هتة عازقسنزلدي ة زبغ ة رةاكتخززاالطالعزللٔزةالايا٘لزهسلصحب٘يزهعِنزةالرهٌ٘ي زةاديًًْ٘از
اون ازالنالسزونٌْة زّةابياغنناز()%61زهنيزةاد٘ونازةاودن ازهنيزبن زة ٗجنني زّبصن زهصن زهننيز
هصتفزةاتش٘ زحصتةًزهعزةاوسلوسكي ز(ُْٗازة حْة زةاو ً٘ا,زشنِي از ٌسن٘از,زبقيقنازونكي)ز
ّولجتٕزةاوزةٗ ازفٖزةاسيلازةاعيشتازابيحي"زفٖز ٗنْةىز ةقـــــنـتازلدـــنـي ة زةا ّانازةاكيقٌناز
فٖزشي عزةاتش٘ رزةاسٌ زّةذةزاي فزْٗمزةاوزةٗ ازلقلاز وو٘ازفلكْىزةاوزةٗ ازفٖزةاْ٘مزةانيٕز
ٗل٘ننَزّٗلحوننلزهننيزتتوننْزلل٘ننَزةاوزةٗن ازة ننْ زةاٌاننتزّةاوصنني ٗخزة خننتٓزةابياغنناز()%3زهننيز
ةاد٘وننازةاعوْه٘ننازالعدي ّ.بي هكنننيىزة طننالعزللنننٔز و٘ننعزة لالًننني زهننيزخنننال زرٗنني ازةاوْقنننعز
ة اكلتًّٖزز( .)www.mof.gov.iqز
ز

ت
1ــ

المساحة
رقم العقار
العقار المزرقم  2244/3م 2500 12م2
تزالية.

االوصاف
بدل االيجار
قطعزززززة أرا مقززززز ع زززززر الطريزززززد
25000000
خمسة وعحرون السززري الواصززل بززين ب ززداد -االنبززار
م يززززززون دينززززززار مسزززيجة بسزززياج بنزززان مزززن الب زززوف
أرضيم ا مرابيزة مز تريزة ل حزارس
سنويا
ممخززززتة سززززاحة لوقززززوف السززززيارات
الكبيرة.

وزارة المالية  /دائرة عقارات الدولة
(أعالن)
تعليزّرة ازةاويا٘ازرز ةقتازلدي ة زةا ّاازليزب٘عياعدي ة زةاو ازتايا٘لِيزة ًيٍزبياوزةٗ از
ةاعلٌ٘ازاعوْمزةاوْةطٌ٘يزّفقزقيًْىزب٘عزّةٗجي زةهْة زةا ّااز قنز()32زاسٌاز3124زةاوع ز
ّبع زحصْ زهْةفدازةالجٌازةاوتكزٗازةاواكلازبوْ بزة هتزةا ْٗةًٖز()23زاسٌازّ3112خال ز
()41زْٗهيًزتب أزهيزةاْ٘مزةالياٖزاٌاتزة لالىزفعلٔزةاتة ب٘يزبيااتةءزهتة عازقسنزلدي ة ز
بغ ة رةاكتخززاالطالعزللٔزةالايا٘لزهسلصحب٘يزهعِنزةالرهٌ٘ي زةاديًًْ٘ازاو ازالالسزوٌْة ز
ّةابياغاز()%31زهيزةاد٘وازةاود ازهيزب زةاب٘عْبص زهص زهيزهصتفزةاتش٘ زحصتةًزهعز
ةاوسلوسكي ز(ُْٗازة حْة زةاو ً٘ا,زشِي از ٌس٘از,زبقيقازوكي)زّولجتٕزةاوزةٗ ازفٖز
ةاسيلازةاعيشتازابيحي"زفٖز ْٗةىز ةقــــــتازلدــــي ة زةا ّاازةاكيقٌازفٖزشي عزةاتش٘ رز
ةاسٌ زّةذةزاي فزْٗمزةاوزةٗ ازلقلاز وو٘ازفلكْىزةاوزةٗ ازفٖزةاْ٘مزةايٕزٗلَ٘زّٗلحولزهيز
تتوْزللَ٘زةاوزةٗ ازة ْ زةاٌاتزّةاوصي ٗخزة ختٓزةابياغاز()%3زهيزةاد٘وازةاعوْه٘از
العدي زّبي هكيىزة طالعزللٔز و٘عزة لالًي زهيزخال زرٗي ازةاوْقعز ز
ز
ت
1ــ

المساحة
رقم العقار
العقزززززززززار المزززززززززرقم ( 327,64 )274م2
المحمودية  /حر السرا .
مح ززة  206مجززاور الــزززـدار
رقم (.)2

2ــ

العقززززار المززززرقم  250 1144/11م2
م 1الخر.
محزززـ ة  , 207زقزززاق , 52
دار .20
يق العقزار يزر حزر العامزل /
الجمعيزززززات  /قزززززر صزززززيانة
الك رباا.

االوصاف
قطعة ارا سكنية ضمن حزر سزكنر
يوجززد يي ززا بنززاا م ززدم لحززد االسززاس
مقزز يززر المحموديزززة  /حززر السزززرا
خ ف جام المحموديزة ضزمن منطقزة
قديمة جدا

بدل االيجار
123220000
مائزززززززة وثالثزززززززة
ومسززعون م يززون
وثمنمائززززززززززززززززززززة
وعحزززرون الززززف
دينار.
 230000000قطعززززة أرا محزززززيد ع ي ززززا داريزززززن
مئمزززان وثالثزززون م رزة بصورة تير رسمية.
الزززدار االول يحمزززو ع زززر (اسزززمقبال
م يون دينار.
,مطبخ,تريززة,حمامات بطززابد واحززد)
البنززززاا مززززن الطززززابوق والكونكريززززت
المس بدون.
الزززدار الثزززانر عبزززارة عزززن هيكزززل مزززن
طزززززابد واحزززززد البنزززززاامن الطزززززابوق
والكونكريزززت المسززز بزززدون ابزززوا
وحززززززززبابيف وبززززززززدون صززززززززحيات أو
ك ربائيات.

وزارة المالية  /دائرة عقارات الدولة
(أعالن)
تعليزّرة ازةاويا٘ازرز ةقتازلدي ة زةا ّاازلي زتر ٘تزةاعدي زةاو ازتايا٘لَزة ًيٍزبياوزةٗ از
ةاعلٌ٘ازاعوْمزةاوْةطٌ٘يزّفقزقيًْىزب٘عزّةٗجي زةهْة زةا ّااز قنز( )32زاسٌــــــــــاز3124ز
ةاوع زّخال ز()41زْٗهي ًزتب أزهيزةاْ٘مزةالياٖزاٌاتزة لالىزفعلٔزةاتة ب٘ي زبي ٗجي زهتة عاز
قسنزلدي ة زبغ ة رةاكتخز زاالطالعزللٔزةالايا٘لزهسلصحب٘يزهعِنزةالرهٌ٘ي زةاديًًْ٘ازاو از
الالسزوٌْة زّةابياغاز()%61زهيزةاد٘وازةاود ازهيزب زة ٗجي زّبص زهص زهيزهصتفز
ةاتش٘ زحصتةًزهعزةاوسلوسكي ز(ُْٗازة حْة زةاو ً٘ا,زشِي از ٌس٘از,زبقيقازوكي)زّولجتٕز
ةاوزةٗ ازفٖزةاسيلازةاعيشتازابيحي"زفٖ ز ْٗةىز ةقــــــتازلدــــي ة زةا ّاازةاكيقٌازفٖزشي عز
ةاتش٘ ر زةاسٌ زّةذة زاي ف زْٗم زةاوزةٗ ا زلقلا ز وو٘ا زفلكْى زةاوزةٗ ا زفٖ زةاْ٘م زةايٕ زٗلَ٘ز
ّٗلحولزهيزتتوْزللَ٘زةاوزةٗ ازة ْ زةاٌاتزّةاوصي ٗخزة ختٓ زةابياغاز()%3زهيزةاد٘واز
ةاعوْه٘ا زالعدي ّ.بي هكيى زة طالع زللٔ ز و٘ع زة لالًي زهي زخال زرٗي ا زةاوْقع زة اكلتًّٖزز
( .)www.mof.gov.iqز

ت
1ــ

المساحة
رقم العقار
العقزززززززار المزززززززرقم  12/12م 533 21م2
السالم
مح ززززززززززة  , 405حززززززززززارع ,44
با 37

االوصاف
بدل االيجار
قطعزززة أرا محزززيد ع ي زززا سزززقائف
17000000
سزززززززبعة عحزززززززر مزززززن الحديزززززد والجينكزززززو مسزززززم ة
م يززززززون دينززززززار كززززراج ل سززززل ومحززززحيم السززززيارات
مززززززز وجزززززززود ( )3محزززززززالت االول
سنويا.
محززززززل لبيزززززز الكماليززززززات الخاصززززززة
بالسززززيارات والمحززززل الثززززانر ممخززززت
لبيزززز المززززز كوالت الحززززعبية م زززززف
بززززززالجينكو والمحززززززل الثالززززززة ادارة
الكززراج م ز خزانززات مززاا عززدد ()2
ومسززززم ل مززززن قبززززل صززززاح العقززززد
السابد.
ال زززززرا مزززززن االيجزززززار -:محطزززززة
ل سل ومححيم السيارات.

وزارة المالية  /دائرة عقارات الدولة
(أعالن)
تعليزّرة ازةاويا٘ازرز ةقتازلدي ة زةا ّاازليزب٘عزةاعدي ة زةاو نازتايان٘لِيزة ًنيٍزبياوزةٗن از
ةاعلٌ٘ازاعوْمزةاوْةطٌ٘يزّفنقزقنيًْىزب٘نعزّةٗجني زةهنْة زةا ّاناز قننز()32زاسٌـــــــــنـاز3124ز
ةاوع ن زّخننال ز()41زْٗه نيًزتب ن أزهننيزةا٘ننْمزةالننياٖزاٌاننتزة لننالىزّبع ن زحصننْ زهْةفدننازةالجٌنناز
ةاوتكزٗازةاواكلازبوْ بزةألهتزةا ْٗةًٖز()23زاسٌاز3112ززفعلٔزةاتة ب٘يزبياانتةءزهتة عناز
قسنزلدي ة زبغ ة رةاكتخززاالطالعزللنٔزةالايان٘لزهسلصنحب٘يزهعِننزةالرهٌ٘ني زةاديًًْ٘نازاون از
الننالسزوننٌْة زّةابياغنناز()%31زهننيزةاد٘وننازةاودن ازهننيزبن زةاب٘عْبصن زهصن زهننيزهصننتفز
ةاتش٘ زحصتةًزهعزةاوسلوسكي ز(ُْٗازة حْة زةاو ً٘ا,زشِي از ٌس٘از,زبقيقازوكي)زّولجتٕز
ةاوزةٗ ازفٖزةاسيلازةاعيشتازابيحي"زفٖز ْٗةىز ةقــــــتازلدـــنـي ة زةا ّانازةاكيقٌنازفنٖزشني عز
ةاتشنن٘ رزةاسننٌ زّةذةزانني فزٗننْمزةاوزةٗن ازلقلنناز وننو٘ازفلكننْىزةاوزةٗن ازفننٖزةا٘ننْمزةاننيٕزٗل٘ننَز
ّٗلحولزهيزتتوْزللَ٘زةاوزةٗن ازة نْ زةاٌانتزّةاوصني ٗخزة خنتٓزةابياغناز()%3زهنيزةاد٘وناز
ةاعوْه٘نازالعدي ّ.بي هكنيىزة طنالعزللننٔز و٘نعزة لالًني زهنيزخننال زرٗني ازةاوْقنعزة اكلتًّننٖزز
( .)www.mof.gov.iqز

المساحة
رقم العقار
ت
 1العقزززار المزززرقم  1122/3م 526,52 1م2
الخر.
مح ة,606زقزاق,43دار رقزم
.3
حر القادسية الحارع المزند
لسكف الحديد.

بدل البي
1026322500
م يزززززززززار وسزززززززززمة
وعحزززرون م يزززون
وثالثمائززة ومسزززعة
وعحززززززززززززززززززززززرون
وخمسمائة دينار.

االوصاف
عبار عن دار طابقين م ترية ديوان
خارجية البنزاا مزن الطزابوق والسزقف
كونكريززت مس ز والبنززاا قززديم يحززمل
الطززابد االرضززر ع ززر تريززة اسزمقبال
وهززززول و( )3تززززرف نززززوم  +مطززززبخ
سزززيراميف ارضزززر وجزززدران  +حمزززام
ومواليززت محززمرف مزز مخزززن صزز ير
خارجر  .الطابد الع و يحمو ع زر
( )4تززززرف نززززوم  +حمززززام ومواليززززت
محززمرف واج ززة الززدار م ززة بززالحجر
الحالن لحد مسموى الرباط والمسزاحة
الممبقيزززة لزززبخ ونثزززر باالسزززمنت ل زززدار
حديقززززة اماميززززة صزززز يرة مزززز كززززراج
االبززززوا والحززززبابيف الخززززارجر مززززن
الحديد واالبوا الداخ يزة مزن الخحز
الصاج .

 2العقزززززار المزززززرقم  522/3م 600 1م2
الخر.
مح ة,606زقزاق,22دار رقزم
.5
حزززر القادسزززية /محزززت جسزززر
الخط السري من ج زة البيزاع
والدورة.

 220000000قطعزززة أرا محزززيد ع ي زززا دار ()4
مسززززززززززززززززززززززززززعمائة طوابد الطزابد االرضزر يحمزو ع زر
وعحزززرون م يزززون تريززة نززوم وقاعززة لالسززمقبال وحمززام
ومواليزززززت ممروكزززززة .والطزززززابد االول
دينار.
يحمزززززو ع زززززر تزززززريمين مززززز هزززززول
واسمقبال م حمام ومواليت .والطابد
الثززانر يحمززو ع ززر تريززة لالسززمقبال
وتزززريمين نزززوم مززز حمزززام ومواليزززت
محززززمرف عززززدد ( .)2الطززززابد الثالززززة
يحمززو ع ززر هززول لالسززمقبال و ()3
تزززززرف وحمزززززام ومواليزززززت محزززززمرف
ومخزن ص ير .وموجد حديقزة اماميزة
والززززدار ممضززززرر مززززن ناحيززززة البنززززاا
واالبوا والحبابيف والصحيات البنزاا
من الكونكريت والطابوق.
قطعززززة أرا خاليززززة مززززن المحززززيدات
315000000
ثالثمائزززة وخمسزززة مسيجة بالجينكو (.)BRC
عحززززززززر م يززززززززون
دينار.

 4العقار المرقم  3272/2م 312,20 20م2
داود .
مح ززة  , 635زقززاق , 54دار
رقم .4
حزززر الجامعزززة/مقابل ح ويزززات
وزنود الست الحمدانر.

قطعززة أرا مسززيج بسززياج مززن حديززد
472200000
اربعمائزززة وثمانيزززة مززززز وجزززززود مسزززززق ات مزززززن الحديزززززد
وسززززبعون م يززززون والسززندويج بنززل واق ز الحززال مسززم ة
وثمانمائززززززة الززززززف مولززد اه ززر مززن قبززل احززد المززواطنين
المسق ات معود ل ممجاوز.
دينار.

 5العقار المرقم  2777/2م 207,62 20م2
داود .
مح ززززززززة  , 612زقززززززززاق , 5
مجاور دار رقم .4

قطعزززززة أرا ركزززززن ع زززززر حزززززارعين
436002000
اربعمائزززززة وسزززززمة يرعيززة خاليززة مززن الحززواتل مسززيجة
وثالثزززززون م يزززززون بسياج (.)BRC
وال ا دينار.
مقزززز يززززر الوحززززاش خ ززززف المج ززززس
الب د مباحرة.

 6العقار المرقم  5462/2م 300 20م2
داود .
مح ززة  , 645زقززاق  42حززر
العدل.

قطعزززززة أرا مسزززززيجة بسزززززياج مزززززن
375000000
ثالثمائزززة وخمسزززة الجينكو من الخارج ممختة حديقة مزن
وسززززبعون م يززززون قبززل صززاح الززدار وقن العقززار موجززد
مساحة ( 60م )2مق ضمن محرمات
دينار.
الضززز ط العزززالر وحسززز مامثبزززت يزززر
مخطززط الكحززف  .واقزز الحالززة ممخززت
حديقة.

 3العقار المرقم  2632/43م 300 1م2
الخر.
مح ززززززززة  ,227زقززززززززاق ,12
دار رقم .32
حززززر السززززيدية/قر اعداديززززة
اتادير ل بنات.

 7العقار المرقم  5463/2م 300 20م2
داود .
مح زززززة  , 645زقزززززاق , 50
قطعة  3حر العدل.

قطعزززززة أرا مسزززززيجة بسزززززياج مزززززن
375000000
ثالثمائزززة وخمسزززة الجينكززو وممخززتة حديقززة وخاليززة مززن
وسززززبعون م يززززون المحيدات م وجود مولدة وقن العقار
موجزززد مسزززاحة ( 60م )2مقززز ضزززمن
دينار.
محرمززات الض ز ط العززالر وحس ز مززا
مثبت ير مخطط الكحف .واق الحالزة
ممخت حديقة.

 2العقززززززار المززززززرقم  632,40 11232/5م2
م 22صابيات.
مح ة  , 452زقاق  , 31دار
.23
الحع ة /الرحمانية .

 700000000عبززارة عززن قطعززة ارا محززيد ع ي ززا
سززززبعمائة م يززززون دار سكن من الطابوق والسقف عكادة
يمكززون مززن طززابد واحززد يحمززو ع ززر
دينار.
أربعزززة تزززرف نزززوم وحمزززام ومرايزززد
صحية البناا قديم جدا وممضرر.

 2العقار المرقم  1152/11م 300 2م2
كويرش.

قطعززززززة أرا سززززززكنية يززززززر منطقززززززة
25000000
خمسززة وعحزززرون كويريش مبعزد عزن الحزارع العزام بزين
ب زززززززداد والمحموديزززززززة بمسزززززززاية (3
م يون دينار.
كم)المنطقززززة المززززر مقزززز يي ززززا قطعززززة
االرا خاليزززة مزززن البنزززاا وال موجزززد
يي ا خدمات.

