
 المالية / دائرة عقارات الدولة 
 )اعالن( 

ةاعانني ة زةالة رنندزتليانن لايزةةلننييزةيالرة ننةازتننير  ززتعلننوزارة ازةاليا نندزئزةةعنن از انني ة زةاةاانندز ننو
ةالعننة زز1122دزنننننننننننناسلز(12)ةاعلل نندزاعلننامزةالنناةفل وزاوننبزعننيلاوز  ننازاة رنني زةلنناة زةاةاانندز عننمز

ل ةرعننندزعسنننمززةيع رننني زةاتنننيانزالاننن زةع ننن)وزوعلننن زةاننن ة   وز(ز النننيبزت نننةلزلنننوزةا نننام21اخننن) ز)
الننةازثنن) زا)فنن)عز لنن زةاتليانن حزلستاننم  وزلعاننمزةاتيل لنني زةاايلال نندززئةاك خز انني ة زةاننةةة

لنوزلان ازةا ان ةزاةان زلانة زةع رني زلوزةاا لندزةالانة ازلنوز نة ز%(ز01)ةاةياادزسلاة زاز
,زانايةازرلسن دز,زةفيعندزسناو(زاسنتر ززةالرة نةازةل ندها ندزةعمناة زةاللازةالستلسناي ز)ما ةبز

 از انننني ة زةاةاادزةاكيعلدزونزاني عزةا ان ةئزةاسنل زاة ةزننننننونزةاسي دزةاعيا ازاةيمي"زونزة اةوزةةع
اننيةاز ننامزةالرة ننةاز فلنندز سننل دزوتكنناوزةالرة ننةازونننزةا ننامزةانن زز ل نن زا تملننحزلننوزت سنناز ل نن ز

%(زلننوزةاا لنندزةاعلال نندزالعاي كاةيعلاننيوز1ةاةياانندز)ز فزةعخنن  زةالرة ننةازةرننا زةالانن زاةالانني ز
ز(كwww.mof.gov.iqةعف)عز ل زرل ازةع )لي زلوزخ) زر ي ازةالاعازةعاكت النزز)

 

 االوصاف بدل االيجار المساحة رقم العقار ت

 5/18301العقــار المــرقم  ــ1

 صابيات . 22م

ــــة  الشــــعرة قــــر  بردي

 الشعرة .

109,889888 2م 088

سـععة عشـر 

ــــــــــــ ن  مري

وتســـعمائةال

ف دينــــــــــار 

 سن ياً.

قطعــــة خرل ةاليــــة مــــ  

ــ   المشــيدات مســملع مرع

 شــععم مســيي بســيا   )

B.R.C   ــــ ــــدم م   ( مه

ـــميم  اســـ اس حســـ  الم 

 االساسم لمدينة بلداد.

جــ م مــ  العقــار المــرقم  -2

 كرادة مريم . 3,0/131

داةـــــع  (215محرـــــة )

ــر   ــرام ق ــة ال ا المنطق

 مجمع بابر ن.

 92089888, 2م 15

تســــــــــــعة 

ـــــــــــي   مالي

ـــــــــــان  ومئم

وســم ن الــ  

 دينار سن يا.

محع ذو فمحـة واحـدة مم ـ  

ـــا   مـــ   ـــع الناـــارات بن لعي

العر ك والسق  سندويي بنع 

 وملر  بسق  ثان ي.

جــ م مــ  العقــار المــرقم  -3

 كرادة مريم . 3,0/131

( داةـــــع 215محرـــــة )

ــة  ــر  المنطق ــرام ق ال ا

 مجمع بابر ن.

 1193109888 2م 10

ـــد عشـــر  اح

ــــــــــــ ن  مري

وثالثمائــــــــة 

وسععة عشر 

ــــار  ــــ  دين ال

 سن يا.

محــع ركــ  ذو فمحــة واحــدة 

ــ ك والســق   ــا   مــ  العر بن

سندويي بنع وملر  بسـق  

 ثان ي

 

http://www.mof.gov.iq/


 وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة 
 )خعالن( 

ةاعاي ة زةالة ردزتليا لايزةةلييزةيالرة ةازةاعلل دزوز  از تعلوزارة ازةاليا دزئزةةع از اي ة زةاةاادز
ز ز عم زةاةااد زةلاة  زاة ري  ز  ا زعيلاو زاوب زةالاةفل و زاةعةزز1122زداسلز(12)اعلام ةالعة 

(ز21)زاالةا1112(زاسلدز21ماا زلاةوادزةالرلدزةال ار دزةالاالدزةلاربزةعل زةاة اةلنز)
زئةاك خزل ةرعدزعسمز اي ة زةاةةةزةياا ةءزوزوعل زةا ة   و اليبزت ةلزلوزةا امزةاتيانزالا زةع )

لوزةاا لدزةالاة از%(ز11)ةاةياادزازا)ف)عز ل زةاتليا حزلستام  وزلعامزةاتيل لي زةاايلال دز
,زها دزةعماة زةالةل دلازةالستلساي ز)لوزلا ازةا ا ةزما ةبزاةا زلاة زةا  علوز ة ز

زاستر زز زساو( زةفيعد ز, زرلس د زةةعاايةا زونزة اةو زاةيمي" زةاعيا ا زةاسي د زون  ازننننننةالرة ةا
زوتكاوز ز سل د ز فلد زةالرة ةا زايةاز ام زةاسل زاة ة زونزاي عزةا ا ةئ زةاكيعلد  انننني ة زةاةااد
زةالا زاةالاي  فزةعخ  ز زةرا  زةالرة ةا ز ل   زا تملحزلوزت سا زةا زز ل   زونزةا ام زةالرة ةا

ل دزالعاي زاةيعلايوزةعف)عز ل زرل ازةع )لي زلوزخ) ز%(زلوزةاا لدزةاعلاز1ةاةياادز)
ز(كwww.mof.gov.iqر ي ازةالاعازةعاكت النزز)

ز
 

 االوصاف بدل االعيع المساحة رقم العقار ت

العقـــــــار المـــــــرقم  ــ1

 10م 2/,203

 عامرية.

( الشارع 001محرة )

الرئيســــمر شــــارع 

ــم 30دار)( ر 03) ( ح

 الحسي  

 1585551885888 2م 011

ــــار وةمســــة  مري

ــ ن  وةمســ ن مري

ـــ  د  ـــة ال واربعمائ

 دينار

دار مــ  بــابقي  الطــاب  

ي جـــد فيهجـــرا   -االول:

كعيــر وحديقــة واســمقعال 

ـــم  ـــ ل داةر وصـــالة و 

ومطعخ وم  ن وصـحيات 

وثالث غرف ن م  والطاب  

اثنـي  غـرف نـ م -الثانم:

وم  ن وصحيات وسـطخ 

وجـ د اجهـ ة  ةرفم مـع

تجييـــ  مرك يـــة عابرـــة 

( بـــ  )بجـــي( 5ســـعة )

ــم  االرضــية كاشــم مطع

بــالمرمر العنــام جيــد مــ  

 الج نجريت المسرح.

-اللرل م  االسـمعمال:

 سجنم

 

http://www.mof.gov.iq/


العقـــــــار المـــــــرقم  ــ2

 ال ر . 1م 110/11

ــة  ــع محر ــم العام ح

(ردار23(رزقاس)081)

(1) 

يقــع بمحــاذاة شــارع 

المطار/داةــع شــارع 

 فرعم.

 33,55885888 2م258

ثالثمائـــة وتســـعة 

ــــ ن  ــــ ن مري وثالث

وةمســـمائة الـــ  

 دينار

دار مــــ  بــــاب  واحــــد 

ـــة  ـــة حديق ـــ ي عر يحم

جانعيـــة ومـــدةع و ـــ ل 

ــــ م عــــدد) ( 2وغرفــــة ن

وحمــام وم ــ ن ةــارجم 

مم ـ  مطــعخ معنــم مــ  

الطـــــاب س والشـــــيرمان 

مسم ى العنام رديم جدا 

 وقديم.

-اللرل م  االسـمعمال:

 سجنم

 1/215العقار المرقم  -3

 عامرية. 10م

(رزقـــاس)038محرــة)

( قــــــر  11(ردار)10

ــــم د  -مدرســــة ال 

 شارع المنامة

 00355885888 2م088

ســــممائة وثالثــــة 

ــــ ن  وســــم ن مري

وةمســـمائة الـــ  

 دينار.

قطعة ارل مشيد عريهـا 

( غـرف 3بنام عشـ ائم )

ن م مع مطعخ مع ت اليت 

ـــــــــــــام مـــــــــــــ   العن

ــــ   ــــدران م الجينج والج

 العر ك.

-اللرل م  االسـمعمال:

 سجنم

العقـــــــار المـــــــرقم  -1

 1م  30/181

 حياليي .

حـم –قاام الطارمية 

 الرسالة.

شارع فرعم بـالقر  

 م  ثان ية الع اري.

5,351255 

 2م

18250185025 

مائة واثنان مريـ ن 

وســممائة واربعــ ن 

الــــ  وســــممائة 

وةمسة وعشرون 

 دينار.

دار مــــ  بــــاب  واحــــد 

تحم ي عرة صالة وغرف 

( ومطــعخ وحمــام 3عــدد)

لعنــــام مــــ  وحديقــــة ا

ــ   ــق  م ــاب س والس الط

الشــــيرمان درجة العنــــام 

ــع  ــدا ومماــرر م ــديم ج ق

وج د رب بة وج م برمـة 

وغرفة ضي ف بنام ا مـ  

 الج نجريت المسرح.

 

 

 

 

 

 



 وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة 
 )اعالن( 

 

لنننننننييزةالة رننننننندزتلياننننننن ل زةةز ةاعانننننننيتنننننننير  ززتعلنننننننوزارة ازةاليا ننننننندزئزةةعننننننن از اننننننني ة زةاةااننننننندز نننننننو
دزنننننننننننننناسلز(12)ةيالرة ننننةازةاعلل نننندزاعلننننامزةالنننناةفل وزاوننننبزعننننيلاوز  ننننازاة رنننني زةلنننناة زةاةاانننندز عننننمز

ز(ز الننننننيبزت ننننننةلزلننننننوزةا ننننننامزةاتننننننيانزالانننننن زةع نننننن)وزوعلنننننن زةانننننن ة   و21اخنننننن) ز)ةالعننننننة زز1122
ا)فننننن)عز لننننن زةاتلياننننن حزلستانننننم  وزلعانننننمززئةاك خزل ةرعننننندزعسنننننمز اننننني ة زةانننننةةةزةيع رننننني 
لنننننننوزةاا لننننننندزةالانننننننة ازلنننننننوز نننننننة ز%(ز01)ةاةيااننننننندزالنننننننةازثننننننن) زسنننننننلاة زاز زةاايلال ننننننندزةاتيل لننننننني
ها نننننندزةعمنننننناة زلننننننازةالستلسنننننناي ز)لننننننوزلانننننن ازةا انننننن ةزمانننننن ةبزاةانننننن زلاننننننة زةع رنننننني ز
,زاننننايةازرلسنننن دز,زةفيعنننندزسنننناو(زاسننننتر ززةالرة ننننةازونننننزةاسنننني دزةاعيانننن ازاننننةيمي"زونننننزةالةل نننند

وننننننزاننننني عزةا اننننن ةئزةاسنننننل زاة ةزانننننيةاز نننننامزةالرة نننننةازز از اننننننننني ة زةاةااننننندزةاكيعلننننندنننننننننننة ننننناةوزةةع
 فلنننندز سننننل دزوتكنننناوزةالرة ننننةازونننننزةا ننننامزةانننن زز ل نننن زا تملننننحزلننننوزت سنننناز ل نننن زةالرة ننننةازةرننننا ز

%(زلننننوزةاا لنننندزةاعلال نننندزالعانننني زاانننن ا زةوننننازةا سننننامز1ةاةياانننندز)زةالانننن زاةالانننني  فزةعخنننن  ز
فنننننن)عز لنننننن زرل ننننننازةع )لنننننني زلننننننوزةاانننننن و دزةانننننن زةليلنننننندزةاننننننةةةئةةع ازةاعاي ة كاةيعلاننننننيوزةع

ز(كwww.mof.gov.iqخ) زر ي ازةالاعازةعاكت النزز)
 المدير العام / وكــــالة

     

 االوصاف بدل االيجار المساحة رقم العقار ت

ــ1 ـ

 ـ

 10/113العقـــار المـــرقم 

 دورة . 3م

( حـم الحاـر 20شارع )

هربـام قر  دائـرة جعايـة ك

 الدورة .

 2م1888

ومسـاحة 

المشــيدا

( 38ت )

 2م

0398889888 

ثالثة وسـم ن 

ــار  ــ ن دين مري

 سن يا.

ـــ   ـــة خرل مســـيجة م قطع

االمام بسيا  م  الجينج  مع 

وج د غرف بنا  ا م  العر ك 

ومسقفة بالجينج  وخن العقار 

 يقع ضم  اسمعمال تجاري.

ــار: ــ  االيج ــرل م ــة  -الل بناي

 تجارية

 

 

 

 

 

 

http://www.mof.gov.iq/


 مالية / دائرة عقارات الدولة وزارة ال
 )خعالن( 

ةاعاي ة زةالة ردزتليا لايزةةلييزةيالرة ةازةاعلل دز وز  ازتعلوزارة ازةاليا دزئزةةع از اي ة زةاةاادز
(ز21)زةالعة زاالةاز1122زداسلز(12)اعلامزةالاةفل وزاوبزعيلاوز  ازاة ري زةلاة زةاةاادز عمز

زئةاك خزل ةرعدزعسمز اي ة زةاةةةزةياا ةءزع )وزوعل زةا ة   و اليبزت ةلزلوزةا امزةاتيانزالا زة
لوزةاا لدزةالاة از%(ز11)ةاةياادزازا)ف)عز ل زةاتليا حزلستام  وزلعامزةاتيل لي زةاايلال دز

,زها دزةعماة زةالةل دلازةالستلساي ز)لوزلا ازةا ا ةزما ةبزاةا زلاة زةا  علوز ة ز
زاست زساو( زةفيعد ز, زرلس د زةةعاايةا زونزة اةو زاةيمي" زةاعيا ا زةاسي د زون  ازننننننر ززةالرة ةا

زوتكاوز ز سل د ز فلد زةالرة ةا زايةاز ام زةاسل زاة ة زونزاي عزةا ا ةئ زةاكيعلد  انننني ة زةاةااد
زةالا زاةالاي  فزةعخ  ز زةرا  زةالرة ةا ز ل   زا تملحزلوزت سا زةا زز ل   زونزةا ام زةالرة ةا

اعلال دزالعاي زاةيعلايوزةعف)عز ل زرل ازةع )لي زلوزخ) ز%(زلوزةاا لدزة1ةاةياادز)
ز(كwww.mof.gov.iqر ي ازةالاعازةعاكت النزز)

 

 االوصاف بدل العيع المساحة رقم العقار ت

 1/1281العقــار المــرقم  1

 الرطيفية. 15م

بلداد / ناحية الرطيفيـة 

 / حم العسجري.

1819188988  2م 188

مائــة واربعــة  8

ــــــــــــــ ن  مري

واربعمائة الـ  

 دينار.

ـــم   ـــة خرل ســـجنية ض قطع

منطقــة زراعيــة داةــع منطقــة 

ــ  الشــارع  ــد ع ــة تعع الرطيفي

ـــروع  ـــع ضـــم  الف ـــام وتق الع

الداةرــة لرمنــاب  الســجنية 

مشيد عريها دار تجـاوز معنـم 

ــادة  ــ ك والســق  عج مــ  العر

يشــــمع  2(م08وبمســــاحة )

 ل + مطعخ )غرفمي  ن م +  

 + حمام + ت اليت شرقم(.

 1/1231العقــار المــرقم  2

 الرطيفية. 15م

بلداد / ناحية الرطيفيـة 

 / حم العسجري.

11,9088988 2م 088

مائة وتسعة  8

واربع ن مريـ ن 

وثمانمائة الـ  

 دينار.

ـــم   ـــة خرل ســـجنية ض قطع

منطقــة زراعيــة داةــع منطقــة 

ــ  الشــارع  ــد ع ــة تعع الرطيفي

ـــع ضـــم  ا ـــام وتق ـــروع الع لف

الداةرــة لرمنــاب  الســجنية 

مشــيد عريهــا دار مــ  العرــ ك 

والســق  عجـــادة وبمســـاحة 

مجــ ن مــ  )غــرفمي   2( م08)

ن م +   ل + مطعخ  + حمام 

 + ت اليت شرقم(.

http://www.mof.gov.iq/


 1/1201العقــار المــرقم  3

 الرطيفية. 15م

بلداد / ناحية الرطيفيـة 

 / حم العسجري.

1889088988  2م 188

مائــة مريــ ن  8

الـ   وثمانمائة

 دينار.

ـــم   ـــة خرل ســـجنية ض قطع

منطقــة زراعيــة داةــع منطقــة 

ــ  الشــارع  ــد ع ــة تعع الرطيفي

ـــروع  ـــع ضـــم  الف ـــام وتق الع

الداةرــة لرمنــاب  الســجنية 

مشــيد عريهــا دار مــ  العرــ ك 

والســــق  عجادة)شــــيرمان( 

مج ن م   2( م08وبمساحة )

)غرفــة نــ م +  ــ ل + مطــعخ  

 + حمام + ت اليت شرقم(.

 ,1/121قم العقــار المــر 1

 الرطيفية. 15م

 

بلداد / ناحية الرطيفيـة 

 / حم العسجري.

 

1819188988 2م 188

مائــة واربعــة  8

ــــــــــــــ ن  مري

واربعمائة الـ  

 دينار.

ـــم   ـــة خرل ســـجنية ض قطع

منطقــة زراعيــة داةــع منطقــة 

ــ  الشــارع  ــد ع ــة تعع الرطيفي

ـــروع  ـــع ضـــم  الف ـــام وتق الع

الداةرــة لرمنــاب  الســجنية 

عنـم مشيد عريها دار تجـاوز م

ــادة  ــ ك والســق  عج مــ  العر

يشــــمع  2(م08وبمســــاحة )

)غرفمي  ن م +   ل + مطعخ 

 + حمام + ت اليت شرقم(.

 1/1213العقــار المــرقم  5

 الرطيفية. 15م

 

بلداد / ناحية الرطيفيـة 

 / حم العسجري.

 

1119888988 2م 188

مائــة واربعــة  8

واربع ن مريـ ن 

 دينار.

ـــم   ـــة خرل ســـجنية ض قطع

داةــع منطقــة منطقــة زراعيــة 

ــ  الشــارع  ــد ع ــة تعع الرطيفي

ـــروع  ـــع ضـــم  الف ـــام وتق الع

الداةرــة لرمنــاب  الســجنية 

مشــيد عريهــا دار تجــاوز مفــرز 

ـــ ك  ـــ  العر ـــم م ـــداري  معن ل

والســق  عجـــادة وبمســـاحة 

يشمع )غرفمي  ن م  2(م388)

+  ــ ل + مطــعخ + حمــام + 

 ت اليت شرقم(.

 1/1230العقــار المــرقم  0

 الرطيفية. 15م

 

1119088988 2م 188

مائـــة واحـــد  8

عشـــر مريـــ ن 

وســممائة الــ  

ـــم   ـــة خرل ســـجنية ض قطع

منطقــة زراعيــة داةــع منطقــة 

ــ  الشــارع  ــد ع ــة تعع الرطيفي

ـــروع  ـــع ضـــم  الف ـــام وتق الع



/ ناحية الرطيفيـة بلداد 

 / حم العسجري.

الداةرــة لرمنــاب  الســجنية  دينار.

مشيد عريها دار تجـاوز معنـم 

ـــ  الثرمســـم ن  والســـق   م

ـــادة و  2(م128بمســـاحة )عج

ــ م +  ــرف ن ــالث غ يشــمع )ث

ـــام +   ـــ ل + مطـــعخ + حم

 ت اليت شرقم(.

 ,,1/11العقــار المــرقم  0

 الرطيفية. 15م

 

بلداد / ناحية الرطيفيـة 

 / حم العسجري.

1889088988 2م 188

مائــة مريــ ن  8

وثمانمائة الـ  

 دينار.

ـــم   ـــة خرل ســـجنية ض قطع

منطقــة زراعيــة داةــع منطقــة 

ــ  ــد ع ــة تعع الشــارع  الرطيفي

ـــروع  ـــع ضـــم  الف ـــام وتق الع

الداةرــة لرمنــاب  الســجنية 

مشــيد عريهــا دار مــ  العرــ ك 

والســق  عجـــادة وبمســـاحة 

مجــ ن مــ  )غــرفمي   2( م08)

ن م +   ل + مطعخ  + حمام 

 + ت اليت شرقم(.

 

 وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة 
 )خعالن( 

 

ةاعاي ة زةالة ردزتليا لايزةةلييزةيالرة ةازةاعلل دز وز  ازة زةاةاادزتعلوزارة ازةاليا دزئزةةع از اي ز
(ز21)زةالعة زاالةاز1122زداسلز(12)اعلامزةالاةفل وزاوبزعيلاوز  ازاة ري زةلاة زةاةاادز عمز
زئةاك خزل ةرعدزعسمز اي ة زةاةةةزةياا ةءز اليبزت ةلزلوزةا امزةاتيانزالا زةع )وزوعل زةا ة   و

لوزةاا لدزةالاة از%(ز11)ةاةياادزازل زةاتليا حزلستام  وزلعامزةاتيل لي زةاايلال دزا)ف)عز 
,زها دزةعماة زةالةل دلازةالستلساي ز)لوزلا ازةا ا ةزما ةبزاةا زلاة زةا  علوز ة ز

زةةع زونزة اةو زاةيمي" زةاعيا ا زةاسي د زون زاستر ززةالرة ةا زساو( زةفيعد ز, زرلس د  ازنننننناايةا
زوتكاوزز انننني ة  ز سل د ز فلد زةالرة ةا زايةاز ام زةاسل زاة ة زونزاي عزةا ا ةئ زةاكيعلد ةاةااد

زةالا زاةالاي  فزةعخ  ز زةرا  زةالرة ةا ز ل   زا تملحزلوزت سا زةا زز ل   زونزةا ام زةالرة ةا
%(زلوزةاا لدزةاعلال دزالعاي زاةيعلايوزةعف)عز ل زرل ازةع )لي زلوزخ) ز1ةاةياادز)
ز(كwww.mof.gov.iqاعازةعاكت النزز)ر ي ازةال

 

 

http://www.mof.gov.iq/


 

 

 االوصاف بدل العيع المساحة رقم العقار ت

العقــــــــار المــــــــرقم  1

 شيخ عرم. 200/110

ـــــــــــــة ) ( ر 280محر

 (.0( ر دار)51زقاس)

 190089888 2م 0

ــــي   ــــة مالي اربع

وثمانمائة وسم ن 

 ال  دينار.

جــ م مــ  مســاحة دار قــديم 

مشيد م  الطاب س والسق  

ــ ل  ــة   ــ ي عر ــادة يحم عج

ـــ م مـــع م ـــ ن  وغـــرفمي  ن

ــــحية  ــــ  ص ــــام ومراف وحم

 ومطعخ

 

العقــــــــار المــــــــرقم  2

ـــــــرادة   180/2001 ك

 مريم.

الحارثيـة محرـة  -بلداد

( ر 11( ر زقــاس )213)

 (.33دار )

 1935392029588 2م 033905

مريـــار وثالثمائـــة 

وثالثة وةمسـ ن 

مريــــ ن ومئمــــان 

ـــان وســـم  ن واثن

الــ  وةمســمائة 

 دينار.

دار مــ  بــابقي  مشــيد مــ  

الج نجريــت المســرح يحمــ ي 

عرة حديقة امامية وجانعيـة 

وكرا  الطاب  االرضـم ي جـد 

فيه مطعخ واربعـة غـرف نـ م 

ـــ  صـــحية  وحمامـــات ومراف

( اما الطـاب  العرـ ي 2عدد )

( غـــرف نـــ م 3ي جـــد فيـــه )

 وحمام ومراف  صحية 

 

العقــــــــار المــــــــرقم  3

 دورة. 3م 10/10,2

حــم  -الــدورة -بلــداد

الميجانيــــــ  محرــــــة 

(ر  11(رشـــــارع )008)

( قـر  21(و)58زقاس )

 حسينية خم العني .

  50098589888 2م 511905

ةمسمائة وسمة 

وثمـــان ن مريـــ ن 

ـــ   وةمســـ ن ال

 دينار.

قطعــــة ارل ركــــ  مشــــيد 

عريها فم ال اجهة الرئيسـية 

افران صم ن اس اس مع محع 

لعمع المعجنات ومحري  قيد 

النشام مشيدة م  الطاب س ا

ــع ضــم  الشــارع  ــع دار يق م

الفرعــم فــم ةرــ  القطعــة 

يحم ي عرة غرفمي  ومطـعخ 

ـــمرك  ـــت مش ـــام وت الي وحم

ــــات  ــــع المعجن ــــ  لعم مم 

مشـيد مـ  العرـ ك المســرح 

 مع ترك ةر  العناية 

 

  



 351/0العقــار المــرقم  1

 محم دية.

 -بلــــــــــــــــــــــــــداد

المحم دية/قر   مرك  

 شربة المحم دية. 

 51290009588 2م 002910

ــا  ةمســمائة واثن

عشـــــر مريـــــ ن 

وثمانمائة وسععة 

ــــ   وســــعع ن ال

 وةمسمائة دينار

قطعة ارل مشيد عريهـا دار 

ـــاب س  ـــ  الط ـــدا م ـــديم ج ق

ــادة( بــاب   والشــيرمان )عج

ارضــم مــع بيم نــة يحمــ ي 

عرة غرفمي  ن م واسـمقعال 

ومطعخ وصحيات و نال  ج م 

مهــدم مــ  ســمارة الســطح 

 ر جداوالعنام ممار

 3/131العقــار المــرقم  5

 ال ر. 1م

حـم القادسـية -بلداد

ـــــــــــــة ) ( ر 082محر

( 20( ر دار)20زقــــاس)

ةرـــــ  مسمشـــــفة 

 اليرم ك . 

  29,1198289888 2م 0009,5

ــــــــــــــــاران  مري

وتسعمائة وواحد 

ـــ ن  ـــ ن مري واربع

وعشـــرون الـــ  

 دينار.

قطعــــة ارل ركــــ  مشــــيد 

عريها ثـالث وحـدات سـجنية 

ل( مشل لة تجاوزا )الـدار االو

ــة  ــة امامي ــ  حديق ــ ن م يمج

وكـــرا  يـــىدي الـــة كريـــدور 

صلير وغرفمي  و  ل وغرفـة 

اسمقعال وغرفة نـ م ومطـعخ 

مــع ت اليــت وحمــام مشــمرك 

يىدي الة سرم ت جدغرفمي  

ـــدار  ـــم الطـــاب  العر ي)ال ف

ـــة  ـــ  حديق ـــة(تمج ن م لثاني

ــدور  ــة كري ــىدي ال ــليرة ت ص

صلير وغرفـة مثرثـة الشـجع 

ــع ســرم  ــت م ــام وت الي وحم

ـــىدي ـــم  ي ـــة غـــرفمي  ف ال

الطاب  العر ي )الدار الثالثة( 

تمج ن م  مطعخ و  ل وممر 

ضي  وحمام وت اليت وسـرم 

يـــىدي الـــة غـــرفميي  فـــم 

 الطاب  العر ي وحمام.

حالــة العنــام لرــدور الثالثــة  

ــــابي  المم ســــ   ــــدر  م تم

 والجيد.

  

 

 



 وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة 
 )اعالن( 

ةالة رننننننندزتلياننننننن ل زةةلنننننننييززتعلنننننننوزارة ازةاليا ننننننندزئزةةعننننننن از اننننننني ة زةاةااننننننندز نننننننوزتنننننننير  زةاعاننننننني 
(زاسلنننننننننننننندز12ةيالرة ننننةازةاعلل نننندزاعلننننامزةالنننناةفل وزاوننننبزعننننيلاوز  ننننازاة رنننني زةلنننناة زةاةاانننندز عننننمز)

(ز الننننننيبزت ننننننةلزلننننننوزةا ننننننامزةاتننننننيانزالانننننن زةع نننننن)وزوعلنننننن زةانننننن ة   وز21ةالعننننننة زاخنننننن) ز)ز1122
انننننم  وزلعانننننمزةيع رننننني زل ةرعننننندزعسنننننمز اننننني ة زةانننننةةةئةاك خززا)فننننن)عز لننننن زةاتلياننننن حزلست

%(زلنننننننوزةاا لننننننندزةالانننننننة ازلنننننننوز نننننننة ز01ةاتيل لننننننني زةاايلال ننننننندزالنننننننةازثننننننن) زسنننننننلاة زاةاةيااننننننندز)
ةع رنننننني زاةانننننن زلاننننننة زلننننننوزلانننننن ازةا انننننن ةزمانننننن ةبزلننننننازةالستلسنننننناي ز)ها نننننندزةعمنننننناة ز
ةالةل نننند,زاننننايةازرلسنننن دز,زةفيعنننندزسنننناو(زاسننننتر ززةالرة ننننةازونننننزةاسنننني دزةاعيانننن ازاننننةيمي"زونننننز

ي ة زةاةااننننندزةاكيعلننننندزوننننننزاننننني عزةا اننننن ةئزةاسنننننل زاة ةزانننننيةاز نننننامزةالرة نننننةازة ننننناةوزةةعننننننننننن از اننننننننن
 فلنننندز سننننل دزوتكنننناوزةالرة ننننةازونننننزةا ننننامزةانننن زز ل نننن زا تملننننحزلننننوزت سنننناز ل نننن زةالرة ننننةازةرننننا ز

%(زلنننننننننننوزةاا لننننننننننندزةاعلال ننننننننننندزالعاي كاةيعلانننننننننننيوز1ةالاننننننننننن زاةالاننننننننننني  فزةعخننننننننننن  زةاةيااننننننننننندز)
ةالاعننننننننننننننننازةعاكت النننننننننننننننننزززةعفنننننننننننننننن)عز لنننننننننننننننن زرل ننننننننننننننننازةع )لنننننننننننننننني زلننننننننننننننننوزخنننننننننننننننن) زر نننننننننننننننني ا

(www.mof.gov.iqك)ز

المساح رقم العقار ت

 ة

 االوصاف بدل االيجار

ــ1 ـ

 ـ

 50ج م م  العقار المـرقم 

 الجاون الشرقم . 30م

قاــام  -الجــاون الشــرقم

المحم ديةالشـــارع العـــام 

مجــــــــار مسمشــــــــفة 

ــامع حــم  ــة وج المحم دي

 الم ظفي .

م2888

2 

2198889888 

اربعــــــــــــــة 

ـــــــرون  وعش

ــار  ــ ن دين مري

 سن يا

قطعــــة ارل ةاليــــة مــــ  

المشـــــيدات تقـــــع بـــــي  

ـــــة  مسمشـــــفة المحم دي

وجامع حم الم ظفي  بطـ ل 

 .2(م25وعرل ) 2( م08)

 

مشـمع  -اللرل م  االيجـار:

 لعيع ال   ر والدايات.
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 وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة 
 )خعالن( 

 

ةةلييزةيالرة ةازةاعلل دززةاعاي زةالة ردزتليا ل  وز  ازةةع از اي ة زةاةاادزتعلوزارة ازةاليا دزئز
(ز21)زةالعة زاالةاز1122زداسلز(12)اعلامزةالاةفل وزاوبزعيلاوز  ازاة ري زةلاة زةاةاادز عمز
زئةاك خزل ةرعدزعسمز اي ة زةاةةةزةياا ةءز اليبزت ةلزلوزةا امزةاتيانزالا زةع )وزوعل زةا ة   و

لوزةاا لدزةالاة از%(ز11)ةاةياادزازف)عز ل زةاتليا حزلستام  وزلعامزةاتيل لي زةاايلال دزا)
ز ز ة  زلو زةا  ا زلاة  زاةا  زما ةب زةا ا ة زلا ا ز)لو زةالستلساي  زةعماة زلا ها د
زونزة اةوزةالةل د زونزةاسي دزةاعيا ازاةيمي" ,زاايةازرلس دز,زةفيعدزساو(زاستر ززةالرة ةا
ز اننننننةةع ز سل دز ا ز فلد زةالرة ةا زايةاز ام زةاسل زاة ة زونزاي عزةا ا ةئ زةاكيعلد نننني ة زةاةااد

زاةالاي  فز زةالا  زةرا  زةالرة ةا ز ل   زت سا زلو زا تملح ز ل   زةا ز زةا ام زون زةالرة ةا وتكاو
%(زلوزةاا لدزةاعلال دزالعاي زاةيعلايوزةعف)عز ل زرل ازةع )لي زلوز1ةاةياادز)زةعخ  ز
ز(كwww.mof.gov.iq ي ازةالاعازةعاكت النزز)خ) زرز

ز
 المدير العام / وكــــالة

 

 االوصاف بدل العيع المساحة رقم العقار ت

 2/535العقــار المــرقم  1

 ال ر. 1م

ـــة ) ـــاس 081محر (ر زق

( يقع فـم منطقـة ,1)

القادســـــية شـــــارع 

فرعــم محــاذي لر ــ  

 السريع . 

قـر  -  نقطة دالة:اقر

 مدرسة الفراقد

 3019,389888 2م 21,9,5

ثالثمائـــة وواحـــد 

وثمـــان ن مريـــ ن  

وتســـــــــــعمائة 

وثالث ن ال  دينار 

 سن يا.

دار مــ  بــاب  واحــد يحمــ ي 

ـــعخ و) ـــالة ومط ـــة ص ( 2عر

غرف نـ م و ـ ل مـع مرافـ  

صــحية معنــم مــ  الطــاب س 

ـــام  والســـق  )عجـــادة( والعن

 قديم جدا وممارر.

 

 

 

 

 

http://www.mof.gov.iq/


 زارة المالية / دائرة عقارات الدولة و
 )خعالن( 

ز اي ة زةاةاادز و زةةع ا زئ زةاليا د زةيالرة ةازتير  ززتعلوزارة ا زةةليي زتليا لاي ةاعاي ة زةالة رد
ز زنننننننننناسلز(12)ةاعلل دزاعلامزةالاةفل وزاوبزعيلاوز  ازاة ري زةلاة زةاةاادز عم ةالعة زز1122د

ز) ز21اخ)  زلو زت ةل ز اليب زةا ة   و( زوعل  زةع )و زالا  زةاتيان زعسمززةيع ري زةا ام ل ةرعد
زةاتيل لي زةاايلال دززئةاك خز اي ة زةاةةة الةازث) زا)ف)عز ل زةاتليا حزلستام  وزلعام

لوزلا ازةا ا ةزاةا زلاة زةع ري زلوزةاا لدزةالاة ازلوز ة ز%(ز01)ةاةياادزسلاة زاز
,زاايةازرلس دز,زةفيعدزساو(زاستر ززةالرة ةاز زةالةل دها دزةعماةلازةالستلساي ز)ما ةبز

 از انننني ة زةاةاادزةاكيعلدزونزاي عزةا ا ةئزةاسل زاة ةزننننننونزةاسي دزةاعيا ازاةيمي"زونزة اةوزةةع
ز ل  ز زا تملحزلوزت سا زةا زز ل   زونزةا ام زوتكاوزةالرة ةا ز سل د ز فلد زةالرة ةا ايةاز ام

زاة زةالا  زةرا  ز)زالاي  فزةعخ  زةالرة ةا زالعاي كاةيعلايوز1ةاةيااد زةاعلال د زةاا لد زلو )%
ز(كwww.mof.gov.iqةعف)عز ل زرل ازةع )لي زلوزخ) زر ي ازةالاعازةعاكت النزز)

ز
ز

 

 المدير العام / وكــــالة

                                                                  /    /2810    

 غ الية ,1م ,2/521 -رقم العقار : -1

 2م 11,  -المساحة  :

رقم  ت

 المحع

اللرل م   بدل االيجار االوصاف المساحة

 االيجار

مري ن ثمانمائة  1088888 محع 2م 5* 34918 1 ــ1

 ال  دينار سن ياً 

محــــع لعيــــع 

 الرح م

محــــــــــع  2م 1925*395 2 ــ2

ـــــــــع  داة

 القي رية

ـــــــــــــــ ن  1388888 مري

 وتالثمائة ال  دينار سن ياً 

 محع ةيابة

 1925*3925 3 ــ3
 2م

محــــــــــع 

ـــــــــع  داة

ـــــــر القي 

 ية

مريــــ ن دينــــار  1888888

 سن ياً 

ـــع مم ـــ   مح

 م رة

محــــــــــع  1925*3925 1 ــ1

ـــــــــع  داة

ـــــــــــــــ ن  1388888 مري

 وثالثمائة ال  دينار سن ياً 

ـــع مم ـــ   مح

 م  ن

http://www.mof.gov.iq/


ـــــــر 2م القي 

 ية

5- 5 3925*1925 
 2م

محــــــــــع 

ـــــــــع  داة

ـــــــرالقي  

 ية

مري ن  1388888

 وثالثمائة ال  دينار سن ياً 

ـــع مم ـــ   مح

 م  ن

0- 0 3925*1925 
 2م

محــــــــــع 

ـــــــــع  داة

ـــــــر القي 

 ية

مري ن  1388888

 وثالثمائة ال  دينار سن ياً 

م ــ ن لمل يــة 

 الطي ر

0- 0 3925*1925 
 2م

محــــــــــع 

ـــــــــع  داة

ـــــــر القي 

 ية

مري ن  1388888

 وثالثمائة ال  دينار سن ياً 

ـــع مم ـــ   مح

 م  ن

0- 0 3925*1925 
 2م

محــــــــــع 

ـــــــــع  داة

ـــــــر القي 

 ية

مري ن  1388888

 وثالثمائة ال  دينار سن ياً 

ـــع مم ـــ   مح

 م  ن

م1925*0958 18+, -,

2 

ـــــــي   محر

 ممحدة

ـــــــــــــ ني  2088888 مري

 وسممائة ال  دينار سن ياً 

 ادوات من لية

18- 11 3925*1925 
 2م

محــــــــــع 

ـــــــــع  داة

 القي رية

ـــــــــــــــ ن  1388888 مري

 وثالثمائة ال  دينار سن ياً 

ـــع م م ـــ  مح

 م  ن

11- 12+13 0958*1925 
 2م

ـــــــي   محر

 مم حدة

ـــــــــــــ ني  2088888 مري

 وسممائة ال  دينار سن ياً 

 م  ن

12- 11+15 3925*0955 
 2م

ـــــــي   محر

 مم حدة 

مريـــــــــــ ني   29,88888

وتســــعمائة الــــ  دينــــار 

 سن ياً 

محــــع لعيــــع 

 الرح م

محــــــــــع  2م 1*3925 10 -13

ـــــــــع  داة

 القي رية

ـــــــــــــــ ن  1388888 مري

 ر سن ياً وثالثمائة ال  دينا

 محع حالقة 

11- 1, 3925*1925 
 2م

محــــــــــع 

ـــــــــع  داة

ـــــــــــــــ ن  1388888 مري

 وثالثمائة ال  دينار سن ياً 

محــــع لعيــــع 

 الطي ر



 القي رية

15- 21+21 0938*1925 
 2م

ـــــــي   محر

 مم حدة 

ــــــــــــ ني   2088888 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثماتمائ

 سن ياً 

 اس اس غ ائية 

ـــــــــــــــ ن  1088888 محع 2م 1*3925 33 -10 مري

ــــة ــــار  وثمانمائ ــــ  دين ال

 سن ياً 

 اس اس غ ائية

ـــــــــــــــ ن  1088888 محع 2م 1*3925 32 -10 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

محــــــع ادوات 

 من لية 

ـــــــي   2م 095*3925 10+31 -10 محر

 مم حدة 

ــــــــــــ ني   2088888 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

 مجمعة 

ـــــــي   2م 095*3925 10+38 -,1 محر

 مم حدة

ــــــــــــ ني   2088888 مري

ــــار وثمان ــــ  دين ــــة ال مائ

 سن ياً 

 اس اس غ ائية 

ـــــــــــــــ ن  1088888 محع 2م 1*3925 ,2 -28 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

 محع ع ينات

ـــــــــــــــ ن  1088888 محع 2م 1*3925 20 -21 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

 براد لحم

ــــــــــــ ني   2,88888 محع 2م 195*1 20 -22 مري

وتســــعمائة الــــ  دينــــار 

 سن ياً 

  محع ق ابة

ـــــــــــــــ ن  1088888 محع 2م 1*392 22 -23 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

 م  ن

ـــــــــــــــ ن  1088888 محع 2م 1*392 23 -21 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

 م  ن

25- 21+25 

20+2, 

محـــــــالت  2م 1*13

 مم حدة 

ـــي   0888888 ســـمة مالي

 دينار سن ياً 

 افران

ـــــــــــــــ ن  1088888 محع 2م 1*3925 30 -20 مري

ــــار وثمانم ــــ  دين ــــة ال ائ

محــــع لعيــــع 

 السمائر



 سن ياً 

مري ن  1088888 محع 2م 1*3925 30 -20

وثمانمائة ال  دينار 

 سن ياً 

 محع حالقة 

مري ن  1088888 محع 2م 1*3925 30 -20

وثمانمائة ال  دينار 

 سن ياً 

 محع كماليات

مري ن  1088888 محع 2م 1*3925 35 -,2

وثمانمائة ال  دينار 

 سن ياً 

 م  ن

 غ الية ,1م 2/5221  -رقم العقار : -2

 2م 0,1900 -المساحة :

 

رقم  ت

 المحع

اللرل م   بدل االيجار االوصاف المساحة

 االيجار

ــار  2888888 محع 2م 5*3918 1 ــ1 ــ ني  دين مري

 سن ياً 

محــــع لعيــــع 

 الرح م

 

ـــــــــــــــ ن  1088888 محع 2م 5*3 2 ــ2 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

 محع كماليات

ـــــــــــــــ ن  1088888 محع 2م 5*3 3 ــ3 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

محــــع لعيــــع 

 االقمشة 

ـــــــــــــــ ن  1088888 محع 2م 5*3 1 ــ1 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

محــــع لعيــــع 

 المالبس

ـــــــي   2م 18*3 5+10 -5 محر

 مم حدة 

ــــــــــــ ني   2088888 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

محــــع لعيــــع 

 االح ية 

ـــــــــــــــ ن  1088888 محع 2م 5*3 0 -0 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

محــــع لعيــــع 

 الجماليات



ـــــــي   2م 18*3 0+28 -0 محر

 مم حدة

ــــــــــــ ني   2088888 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

محــــع لعيــــع 

 المالبس

0- 0+,+

21+22

+23 

محـــــــالت  2م15*3

 مم حدة

ــي   0588888 ســععة مالي

ـــار  ـــ  دين وةمســـمائة ال

 سن ياً 

محـــالت لعيـــع 

 الجماليات

ـــــــــــــــ ن  1088888 محع 2م 5*3 18 -, مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

محــــع لعيــــع 

 المالبس

ـــــــي   2م 5*3 11+21 -18 محر

 مم حدة 

ــــــــــــ ني   2088888 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

محــــع لعيــــع 

 الجماليات

ـــــــــــــــ ن  1088888 محع 2م 5*3 12 -11 مري

ــــار  ــــ  دين ــــة ال وثمانمائ

 سن ياً 

ـــــع  ـــــع لع مح

 المفروشات

ـــــــــــــــ ن  1088888 محع 2م 5*3 13 -12 مري

 وسممائة ال  دينار سن ياً 

 محع غ ائية 

ـــــــي   2م 18*3 25+20 -13 محر

مم حــــــدة 

ـــــــــع  داة

 القي رية 

ــــــــــــ ني   2088888 مري

 وسممائة ال  دينار سن ياً 

 محع غ ائية

محــــــــــع  2م 5*1 11 -11

ـــــــــع  داة

 القي رية 

 

ــار  2888888 ــ ني  دين مري

 سن ياً 

 محع بالة

محــــــــــع  2م 5*3 15 -15

ـــــــــع  داة

 قي ريةال

 

ـــا  1288888 ـــ ن ومئم مري

 ال  دينار سن ياً 

 محع غ ائية 

محــــــــــع  2م 5*3 10 -10

ـــــــــع  داة

 القي رية

ـــا  1288888 ـــ ن ومئم مري

 ال  دينار سن ياً 

 م  ن

محــــــــــع  2م 5*3 10 -10

ـــــــــع  داة

 القي رية

ـــا  1288888 ـــ ن ومئم مري

 ال  دينار سن ياً 

 م  ن



محــــــــــع  2م 5*3 20 -10

ـــــــــع  داة

 القي رية

ـــــــــــــــ ن  1088888 مري

ــــار وث ــــ  دين ــــة ال مانمائ

 سن ياً 

 م ع 

محــــــــــع  2م 5*3 20 -,1

ـــــــــع  داة

 القي رية

ـــا  1288888 ـــ ن ومئم مري

 ال  دينار سن ياً 

محــــــــــــــــع 

 كهربائيات

محــــــــــع  2م 5*3 ,2 -28

ـــــــــع  داة

 القي رية

ـــا  1288888 ـــ ن ومئم مري

 ال  دينار سن ياً 

محــــع لعيــــع 

 االقمشة

ـــــــي   2م 5*0 38+31 -21 محر

م حـــــدي  

ـــــــــع  داة

 القي رية 

ري ني  ومئمان م 2258888

ــــار  ــــ  دين وةمســــ ن ال

 سن ياً 

 مطعم

محــــــــــع  2م 5*3 33 -22

ـــــــــع  داة

 القي رية 

ـــا  1288888 ـــ ن ومئم مري

 ال  دينار سن ياً 

محــــع لعيــــع 

 الطي ر

محــــــــــع  2م 5*3 31 -23

ـــــــــع  داة

 القي رية 

مريــــ ن دينــــار  1888888

 سن ياً 

 م رة

ـــــــي   2م 5*0 35+30 -21 محر

م حـــــدي  

ـــــــــع  داة

 القي رية

ــ ني  2288888 ــا  مري ومئم

 ال  دينار سن ياً 

 م  ن

محــــــــــع  2م 5*3 30 -25

ـــــــــع  داة

 القي رية

ـــا  1288888 ـــ ن ومئم مري

 ال  دينار سن ياً 

 م  ن

محــــــــــع  2م 5*3 30 -20

ـــــــــع  داة

 القي رية 

ـــا  1288888 ـــ ن ومئم مري

 ال  دينار سن ياً 

 م  ن

محــــــــــع  2م 5*3 ,3 -20

ـــــــــع  داة

 القي رية

ـــــــــــــــ ن  1188888 مري

 واربعمائة ال  دينار سن ياً 

 ع نجارةمح
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ةالة رننننننندزتلياننننننن ل زةةلنننننننييزز ةاعانننننننيتنننننننير  ززتعلنننننننوزارة ازةاليا ننننننندزئزةةعننننننن از اننننننني ة زةاةااننننننندز نننننننو
دزنننننننننننننناسلز(12)ةيالرة ننننةازةاعلل نننندزاعلننننامزةالنننناةفل وزاوننننبزعننننيلاوز  ننننازاة رنننني زةلنننناة زةاةاانننندز عننننمز

زت نننننننةلزلنننننننوزةا نننننننامزةاتنننننننيانزالاننننننن زةع ننننننن)وزوعلننننننن زةاننننننن ة   وزة نننننننيم(ز7اخننننننن) ز)زةالعنننننننة ز1122
ا)فننننن)عز لننننن زةاتلياننننن حزلستانننننم  وزلعانننننمززئةاك خزل ةرعننننندزعسنننننمز اننننني ة زةانننننةةةزةيع رننننني 

لنننننننوزةاا لننننننندزةالانننننننة ازلنننننننوز نننننننة ز%(ز01)ةاةيااننننننندزالنننننننةازثننننننن) زسنننننننلاة زازةاتيل لننننننني زةاايلال ننننننندز
ها نننننندزةعمنننننناة زةالستلسنننننناي ز)زلننننننالننننننوزلانننننن ازةا انننننن ةزمانننننن ةبزاةانننننن زلاننننننة زةع رنننننني ز
,زاننننايةازرلسنننن دز,زةفيعنننندزسنننناو(زاسننننتر ززةالرة ننننةازونننننزةاسنننني دزةاعيانننن ازاننننةيمي"زونننننزةالةل نننند

 از اننننننننني ة زةاةااننننندزةاكيعلننننندزوننننننزاننننني عزةا اننننن ةئزةاسنننننل زاة ةزانننننيةاز نننننامزةالرة نننننةازنننننننننننة ننننناةوزةةع
 زةالرة ننننةازةرننننا ز فلنننندز سننننل دزوتكنننناوزةالرة ننننةازونننننزةا ننننامزةانننن زز ل نننن زا تملننننحزلننننوزت سنننناز ل نننن

%(زلنننننننننننوزةاا لننننننننننندزةاعلال ننننننننننندزالعاي كاةيعلانننننننننننيوز1ةاةيااننننننننننندز)زةالاننننننننننن زاةالاننننننننننني  فزةعخننننننننننن  ز
ةعفنننننننننننننننن)عز لنننننننننننننننن زرل ننننننننننننننننازةع )لنننننننننننننننني زلننننننننننننننننوزخنننننننننننننننن) زر نننننننننننننننني ازةالاعننننننننننننننننازةعاكت النننننننننننننننننزز
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 المدير العام / وكــــالة

    /    /2810  

 

 االوصاف بدل االيجار المساحة لعقاررقم ا ت

ــ1 ـ

 ـ

 5/18301العقــار المــرقم 

 صابيات . 22م

ــــة  الشــــعرة قــــر  بردي

 الشعرة .

 309,589888 2م 088

ســــــــــــععة 

ــــــــــ ن  وثالث

ــــــــــــ ن  مري

وتســـــعمائة 

وةمســــــ ن 

ــــار  ــــ  دين ال

 سن يا.

قطعــــة خرل ةاليــــة مــــ  

ــ   المشــيدات مســملع مرع

ــيا  ــععم مســيي بس  ) ش

B.R.C  ــــــ ــــــدم م   ( مه

ـــميم اســـ اس حســـ  ا لم 

 االساسم لمدينة بلداد.
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