
 ))وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة((
 أعالن()

العقارات المدرجة تفاصييمثا اداياب لالمزاييدة العمايية لعميوو الميوا اين تأجير  تعمن وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة عن
مين الييوو التيالن لا ير ( يوميا  تبيد  41وخيلل )المعيدل  3124ة ييييييييييلسا (32)وفق قااون بيع وايجار اموال الدولة رقو 

لل لع عمى التفاصيل مستصحبين معثو التأميايات  /الرصافةمراجعة قسو عقارات لغداد لااليجار االعلن فعمى الراغبين
مين مصيرا الر ييد ولصي  مصيد  االيجيار مين القيمية المقيدرة مين بيدل %( 01)اللالغية لميدة اليلث سياوات و القااواية 
,  يثادة جاسيية , ل اقية سيكن( وسيتجرز المزاييدة فين السياعة العا يرة حيوال المداييةتويية االمع المستمسكات )حصرا  

رة عقييييارات الدولة الكائاة فن  ارع الر يد/ السا  واذا صادا يوو المزايدة ع مة رسمية فتكون ييييييصلاحا" فن ديوان دائ
%( مين القيمية 3اللالغية ) ر والمصياري  االخير  المزايدة فن اليوو الذز يمية ويتحمل من ترسو عمية المزايدة اجور الا 

العموميييييية لمعقيييييار  ولاالمكيييييان اال يييييلع عميييييى جمييييييع االعلايييييات مييييين خيييييلل زييييييارة الموقيييييع االلكترواييييين لميييييدائرة 
(www.mof.gov.iq ) 
 

                                                        
                                                        

                                                                                                                                                                                  

 
 االوصاف بدل االيجار المساحة رقم العقار ت

سلللللرا   772تسلسلللللل  762/121 ـ1
 77/6بلللللا   66ز  111اللللللدين م 
 الصدرية

مليون واربعمائة  110111111 7م2116
 الف دينار سنويا  

محلللل فو ةتحلللة واحلللدة مطللليد ملللن ال لللابو  
 والطيلمان متخف لبيع االحفية والحقائ 

ز  111سلللللرا  اللللللدين  712 / 2 ـ7
 الصدرية 26/

مليللللللللللللللللللللللللللون  116111111 7م71
 وخمسمائة الف دينار سنويا  

محل فو ةتحة واحدة مطليد ملن ملن ال لابو  
 والخط  متخف مخزن للسكرا 

 

 111سرا  الدين الصدرية م/ 712 ـ2
 712د/ 11با  قديم  26ز/

مليللللللون دينللللللار  111111111 7م51616
 سنويا  

محللل فو ةتحللة واحللدة تحللت مسللتو  االر  
سم مطيد من ال ابو  والطيلمان 61لي بحوا

 متخف للحالقة
 

بلا   60ز/ 111/با  االغا م/752 ـ0
 مقابل المدرسة المستنصرية 16

مليونللللان دينللللار  711111111 7م2116
 سنويا  

محلللل فو ةتحلللة واحلللدة متخلللف لبيلللع البسللل  
 والنحاسيات  البناء من ال ابو  والطيلمان

 

سللللرا  الللللدين الصللللدرية  52/127 ـ6
 71با   62ز/ 111م/

مليون وسبعمائة  112611111 7م11176
 وخمسون الف دينار سنويا  

 محل فو ةتحتين متخف م عم لالكالت الطعبية 

صلبابي   176د/760العقار الملرقم  ـ6
 الصدرية  1/  271االل تسلسل 

مليونللللللللللللللللللللللان  710111111 7م26
 واربعمائة الف دينار سنويا  

ال لللللابو  دكلللللان فو ةتحتلللللين البنلللللاء ملللللن 
 والطيلمان متخف لبيع الفلين

 20/ با  االغا  ز/26العقار المرقم  ـ2
 قر  المدرسة المستنصرية 01با  

خمسللللللللللللللللللللللة  7611111111 7م676
 وعطرون مليون دينار سنويا  

عبللارة عللن ق عللة ار  مطلليد علي للا قاعللة 
كبيللللرة علللللل طللللكل جملللللون متخللللف مخللللازن 
للبضائع ملع غلرةتين للالدارة وواحلدة مخلزن 

ن سابقا  مخزن )مق ل( والغرف مطليد ملن كا
 ال ابو  والسقف طيلمان

 

وزيريلة  0م2560/1العقار الملرقم  ـ5
الطارع  75با   76طارع  610م/

 المؤدي الل قا ع النجدة

اربعلللللة ماليلللللين  011111111 7م11176
 دينار سنويا  

محلللل فو ةتحلللة واحلللدة البنلللاء ملللن ال لللابو  
المنزليللللة والسللللقف كونكريللللت لبيللللع المللللواد 

 البالستيكية
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 االوصاف بدل االيجار المساحة رقم العقار ت

امللام  للع يقللع  06/6العقللار المللرقم  ـ1
ةللللي مللللدخل طللللارع الجم وريللللة / 
الطللللورجة قللللر  عمللللارة الضللللمان 

الطللللر ة العامللللة )بنايللللة مديريللللة 
 سابقا (

مليلللللللللللللار  1111111111111 7م1665117
 دينار سنويا  

عبارة عن عمارة تتكون من ستة  وابق مع 
سللردا  مللع مصللعد ك ربللائي )يعمللل حاليللا ( 

محلللللل( فات  162والبنايلللللة تتكلللللون ملللللن )
( محل ةي ال ابق 07مساحات واسعة من ا )

( محلللالت ةلللي 11االرضلللي وملللن ضلللمن ا )
كبيلللرة املللا بقيلللة  سلللردا  مسلللتغلة مخلللازن

( 71ال وابللق ةلللن كللل  للابق يحتللوي علللل )
محللل متخلللفة كمخلللازن ومللن ضلللمن ا دائلللرة 
البريد حيث ان جميع البناية مطغولة تجاوزا  
وان الللدائرة غيللر ملزمللة بلللخالء العقللار بعللد 

 التاجير

سلللرا  اللللدين  227العقللار الملللرقم  ـ7
 06ز/ 111م/ 121أ/ 262بللللللا  
 الصدرية 17با  

ثالثللللللة ماليللللللين  216111111 7م22
 وستمائة الف دينار سنويا  

محللل فو ةتحللة واحللدة مطلليد مللن ال للابو  
 والطيلمان متخف لبيع الخضروات

 

سلرا   176هلـ/771العقار المرقم  ـ2
 الصدرية 6ز/ 111الدين م/

ثالثللللللة ماليللللللين  211111111 7م1616
 دينار سنويا  

محللل فو ةتحللة واحللدة مطلليد مللن ال للابو  
لبيللللع اللحللللوم المجمللللدة  والطلللليلمان متخللللف

 والدجا 
 

تسلسل  83/122جزء من العمار  ــ 0
باااال ال/اااٌد/ ال ااا رٌ   378/2
مماباال ال/ااٌد اباا  المااا ر  222م/

 الكٌالنً

مليونللللللللللللللللللللللان  710111111 7م02
 واربعمائة الف دينار سنويا  

محل فو ةتحة واحدة مغلق اثناء الكطف بناء 
 قديم من ال ابو  والسقف من الطيلمان

 
 
 
 

                                       
                                                                        

 
 

 االوصاف بدل البيع المساحة وموقععرقم العقار  ت

 0/70570جزء من العقار الملرقم  ـ1
 27د/55ز/ 606وزيريلللللللللة م/ 0م

 حصة مطاعة

حصلللللللللة  7م5
الماليلللللة ملللللن 

 7م100اصل 

ثمانيللللة ماليللللين  511111111
 دينار

 دار سكن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 



 

 االوصاف التلمينات القانونية االيجاربدل  المساحة رقم العقار ت
 2/72المرقم جزء من العقار  ــ1

خلللان  2/0/165دهانلللة بلللا  
 115دجلللللا  / الطلللللورجة م/

 61ز/

  7م016×7م2
 

خمسة  611111111
 ماليين دينار سنويا  

ثالثلللللللللة  211111111
 ماليين دينار

محل فو ةتحة واحلدة متخلف 
 لبيع المالبس

 2/72جزء من العقار المرقم  ــ7
خلان  16/0/165دهانة بلا  

 115دجللللللا / الطللللللورجة م/
 61ز

سلللبعة  211111111 7م10
 ماليين دينار سنويا  

اربعلللللللة  017111111
ماليلللين ومائتلللان اللللف 

 دينار 

محل فو ةتحة واحلدة متخلف 
 لبيع مالبس اال فال

 6/72جزء من العقار المرقم  ــ2
خلان  61/2/165دهانة بلا  

 115دجلللللللا  الطلللللللورجة م/
 61ز/

ثالثللللة  211111111 7م7×سم21
 ماليين دينار سنويا  

مليلللللون  115111111
 وثمانمائة الف دينار 

بسلل ة مللن الخطلل  متخللفة 
 لبيع المالبس

 6/72جزء من العقار المرقم  ــ0
خلان  11/2/165دهانة بلا  

 115دجلللللللا  الطلللللللورجة م/
 61ز/

م7/1615م2×م6161
7 

سلللللتة  616111111
ماليلللللين وخمسلللللمائة 

 الف دينار سنويا  

ثالثلللللللللة  217111111
ماليللين وتسللعمائة الللف 

 دينار

 محل لبيع الجواري 

 6/72جزء من العقار المرقم  ــ 6
 7/2/165  26دهانللة بللا  

خلللللان دجلللللا  / الطلللللورجة م 
 61ز 115

 711111111 7م6
 مليونان دينار سنويا  

مليلللللون  117111111
 ومائتان الف دينار 

غرةة ةي الس ح مبنية ملن 
ال لللابو  والجينكلللو متخللللف 

 مخزن

/ سلللرا  010العقلللار الملللرقم  ــ6
 275/121بلللللللللا  اللللللللللدين 
 22/1 06ز/ 111صدرية م/

تسللعمائة  7111111 7م11
 الف دينار سنويا  

خمسلللللمائة  6011111
 واربعون الف دينار 

محل فو ةتحة واحلدة متخلف 
لبيلللللع الفحلللللم البنلللللاء ملللللن 

 ال ابو   والطيلمان

با  االغا  772العقار المرقم  ـ2
حلللي  77بلللا   60ز/ 111م/

الرطللللللليد قلللللللر  المدرسلللللللة 
 المستنصرية

 710111111 7م217
مليونللللان واربعمائللللة 

 الف دينار سنويا  

مليلللللون  110011111
واربعمائلللللة واربعلللللون 

 الف دينار

محل فو ةتحة واحلدة متخلف 
لبيللع النحاسلليات البنللاء مللن 

 ال ابو  )عكادة( قديم

سلللرا   626العقلللار الملللرقم  ــ5
 120/127الدين با  

مليون  111111111 7م7115
 دينار سنويا  

سللللللللللتمائة  6111111
 الف دينار سنويا  

محل فو ةتحة واحلدة بنلاء  
قلللللللللديم ملللللللللن ال لللللللللابو  
والطلللللليلمان متخللللللف لبيللللللع 

 المطويات 

                                                                                                               

 االوصاف بدل االيجار المساحة رقم العقار ت

و  210العقلللللللللللللللللار الملللللللللللللللللرقم  ـ1
سللللللرا  الللللللدين /  121هللللللـ/210

 71/7با   66ز/ 111الصدرية م/

مليونللللللللللللللللللللللان  710111111 7م71
 واربعمائة الف دينار سنويا  

عبلللارة علللن دكلللان فو ةتحتلللان متخلللف لبيلللع 
 الكماليات 

 1/625جلللزء ملللن العقلللار الملللرقم  ـ7
ةضلللوة  20ز/ 117بلللا  الطلللي  م/

 عر 

مليونان ومائتان  717611111 7م21
 سنويا  وخمسون الف دينار 

 محل متخف مق ل

سرا  اللدين  1/212العقار المرقم  ـ2
طللارع المللؤدي  111/ الصللدرية م/

 الل الطي  عبد القادر الكيالني

تسعمائة الف دينار  7111111 7م12
 سنويا  

محللل فو ةتحللة واحللدة مطلليد مللن ال لللابو  
 والطيلمان متخف لبيع المواد الك ربائية

رع السنك طا 711/1العقار المرقم  ـ0
الرطللليد / مجلللاور دائلللرة عقلللارات 

 الدولة

اربعلللللة ماليلللللين  017611111 7م71
ومائتللان وخمسللون الللف دينللار 

 سنويا  

عبارة عن محل لبيع زيوت السليارات سلابقا  
حاليللا  مكتلل  استنسللاا وقر اسللية وتصللوير 

 ملون

سللرا  اللللدين  770العقللار المللرقم  ـ6
 66ز  111الصدرية م/

واربعمائة مليون  110111111 7م6
 الف دينار سنويا  

محللل فو ةتحللة واحللدة مطلليد مللن ال لللابو  
 والطيلمان متخف لبيع االقمطة

 

تسلسللللل  711/11العقلللار المللللرقم  ـ6
سللللللرا  الللللللدين/ الصللللللدرية  710
 27ز/ 111م/

ثالثللللللة ماليللللللين  211111111 7م22100
 دينار سنويا  

محللل فو ةتحللة واحللدة مطلليد مللن ال لللابو  
 الحصة التموينيةوالطيلمان متخف لبيع 



 االوصاف بدل االيجار المساحة رقم العقار ت

سرا   121ح/ 112العقار المرقم  ـ1
 66ز 111م/75/2اللللدين تسلسلللل 

 الصدرية

مليون وثمانمائة  115111111 7م10116
 الف دينار سنويا  

مطلليد مللن ال لللابو   محللل فو ةتحللة واحللدة
 والطيلمان متخف لبيع الزجاجيات

 176 / 777العقلللللللللار الملللللللللرقم  ـ7
سللللللرا  الللللللدين  726/1تسلسللللللل 

 الصدرية 6ز/ 111م/

اربعلللللة ماليلللللين  015111111 7م71
 وثمانمائة الف دينار سنويا  

محلللل فو ةتحلللة واحلللدة مبنلللي ملللن ال لللابو  
 والطيلمان متخف لبيع الدراجات الك ربائية 

سلرا  اللدين /  207الملرقم  العقار ـ2
 61ز/ 111الصدرية م/

مليون وثمانمائة  115111111 7م17105
 الف دينار سنويا  

محل فو ةتحة واحدة متخف محل حالقة مطيد 
 من ال ابو  والطيلمان

تسلسللل  121أ/767العقلار الملرقم  ـ0
 66ز / 111سللرا  الللدين م/ 222
 77/7 

مليلللللللللللللللللللللللللون  110111111 7م7
 دينار سنويا  واربعمائة الف 

محللل فو ةتحللة واحللدة مطلليد مللن ال لللابو  
 السقف خط  متخف لبيع اللبن

سرا  اللدين  1/166العقار المرقم  ـ6
 6ز 111/ الصدرية م/

ثالثللللللة ماليللللللين  211111111 7م72166
 دينار سنويا  

محللل مطلليد مللن ال للابو  والطلليلمان متخللف 
 لبيع الفلين

تسلسللل  762/161العقللار المللرقم  ـ6
سللللرا  الللللدين الصللللدرية  1/212
المللللؤدي الللللل  12طللللارع  111م/

 الطي  عبد القادر الكيالني

مليون وسبعمائة  112611111 7م11
 وخمسون الف دينار سنويا  

محللل فو ةتحللة واحللدة مطلليد مللن ال لللابو  
 والطيلمان متخف لبيع المواد الغفائية

تسلسللل  756/121العقللار المللرقم  ـ2
سللللرا  الللللدين الصللللدرية  727/1
 01ز/ 111م/

مليونللللان دينللللار  711111111 7م71
 سنويا  

محللل فو ةتحللة واحللدة مطلليد مللن ال لللابو  
 والطيلمان متخف لبيع المالبس والكماليات

 72تسلسلل  6/167العقار الملرقم  ـ5
ز  111سللرا  الللدين / الصللدرية م/

 6با   66

ثالثللللللة ماليللللللين  216111111 7م26
 وستمائة الف دينار سنويا  

مطلليد مللن ال لللابو   محللل فو ةتحللة واحللدة
والسلليلمان مغلللف بالكاطللي الفرةللوري متخللف 

 لبيع ال رطي

سلرا   161 /776العقار الملرقم  ـ7
طللللارع  111الللللدين / الصللللدرية م/

الطلللارع الملللؤدي اللللل الطلللي   12
 عبد القادر الكيالني

سبعمائة وخمسلون  2611111 7م2
 الف دينار سنويا  

محللل فو ةتحللة واحللدة مطلليد مللن ال لللابو  
 والطيلمان متخف بنجرجي 

تسلسللللل  66/122العقلللار الملللرقم  ـ11
سلللرا  اللللدين / الصلللدرية  1/021
 12طللارع    106/6بللا   111م/

الطللارع المللؤدي الللل الطللي  عبلللد 
 القادر الكيالني

ثالثللللللة ماليللللللين  210111111 7م10
 واربعمائة الف دينار سنويا  

ات مطلليد مللن ال للابو  محللل فو ثللالث ةتحلل
 والطيلمان مغلق بالفرةوري متخف مق ل

 
 

 
 االوصاف بدل االيجار المساحة رقم العقار ت

تسلسللل  267/121العقللار المللرقم  ـ1
 06ز/ 111سلللرا  اللللدين م/ 251
 /الصدرية120/0 /

مليللللللللللللللللللللللللللون  116111111 7م17
 وخمسمائة الف دينار سنويا  

مطللللليد ملللللن ال لللللابو   محلللللل فو ةتحتلللللين
 والطيلمان متخف لتصليح الدرجات ال وائية

ق وة طكر  721/16العقار المرقم  ـ7
مقابلللل حديقلللة  171م/ 00/1بلللا  
 االمة

ثالثللللللة ماليللللللين  211111111 7م71
 دينار سنويا  

عبللارة عللن محللل لبيللع الكماليللات البنللاء مللن 
 ال ابو  والطيلمان

/ بلللا  االغللللا 227العقلللار الملللرقم  ـ2
حي الرطيد /  60ز/ 111م/ 10 /

 مقابل المدرسة المستنصرية

اربعلللللة ماليلللللين  011111111 7م1112
 دينار سنويا  

محللل فو ةتحللة واحللدة متخللف لبيللع الحقائلل  
النسائية متخلف )مخلزن( البنلاء ملن ال لابو  

 والسقف طيلمان 

سللرا  اللللدين  207العقللار المللرقم  ـ0
 الصدرية  62ز  111م/

تسعمائة الف دينار  7111111 7م7
 سنويا  

محللل فو ةتحللة واحللدة مطلليد مللن ال لللابو  
والخطلل  والسللقف ةلللين متخللف لبيللع االحفيللة 

 البالستيكية

سللرا   127أ/ 120العقللار المللرقم  ـ6
 الصدرية 62ز/ 111الدين م/

مليلللون ومائتلللان  117111111 7م7115
 الف دينار سنويا  

محلللل فو ةتحلللة واحلللدة مطللليد ملللن البللللوك 
   وجينكو متخف لبيع الفحم والسقف خط

جللزء مللن العقللار المرقـــــــــــــــللـم  ـ6
سللرا  الللدين تسلسللل  2/127أ 52
 الصدرية 62ز 111م/207

تسعمائة الف دينار  7111111 7م2
 سنويا  

محللل فو ةتحللة واحللدة مطلليد مللن ال لللابو  
 والطيلمان متخف لبيع الفتايل 



سرا  اللدين  027/1العقار المرقم  ـ2
الطارع المؤدي  12طارع  111م/

 الل الطي  عبد القادر الكيالني

ثالثللللللة ماليللللللين  217111111 7م0117
 ومائتان الف دينار سنويا  

محلللللل فو ةتحتلللللين مطللللليد ملللللن ال لللللابو  
 والطيلمان متخف اسوا  لبيع المواد الغفائية

سرا  اللدين  1/166العقار المرقم  ـ5
 111الصللدرية م/ 266/716بللا  
 6ز /

سللللللبعة ماليللللللين 217111111 7م172165
 ومائتان الف دينار سنويا  

محل فو ثالث ةتحات تم تق يعع بقوا لع اللل 
ثالث محالت محلين متخف لبيع الفلين ومحلل 
متخلللف لبيلللع اللللدراجات البنلللاء ملللن ال لللابو  

 والطيلمان
 
 
 

                                                                                                               

 
 االوصاف بدل االيجار المساحة رقم العقار ت

المللللللللرقم  جللللللللزء مللللللللن العقللللللللار ـ1
وزيريلللة بغلللداد/ حلللي  0م2560/1
  10بلا   76طارع  610جميلة م/

 الطارع المؤدي الل قا ع النجدة

سللللللتة ماليلللللللين  611111111 7م15126
 دينار سنويا  

محل متخف لبيع الكماليات البناء من ال ابو  
 والسقف كونكريت 

جلللللرف  16م1/2العقلللللار الملللللرقم  ـ7
المن قلللللللة  77/0النلللللللداف بلللللللا  

 الصناعية

اربعلللللة ماليلللللين  016111111 7م2016
 وستمائة الف دينار سنويا  

 محل متخف حدادة سيارات

 0م7777/0جللللللزء مللللللن العقللللللار  ـ2
وزيريللللة مدينللللة الصللللدر / طللللارع 

 76ز/ 17ق اع  776الفالح م/

تسلللللعة ماليلللللين  717111111 7م721166
 ومائتان الف دينار سنويا  

محلين تم ةتح لا عللل المسلاحة الخلفيلة ل لا 
كانلت مسلتغلة محلالت لغسلل وتطلحيم  والتي

السللليارات السابقـــــــــــلللـة وحسللل  ادعللللاء 
الطاغل )حسلن كلردي( وحاليلا  متخلفة سلكلة 
لبيع المواد االنطائية البناء قديم بدون سقف 

 مع وجود غرةة ادارة مسقفة

جلللللرف  1/2/16العقلللللار الملللللرقم  ـ0
النللداف  ريللق بغللداد/ الكللوت قللر  

اعية بلا  جسر ديالل المن قة الصن
77/171 

مليللللللللللللللللللللللللللون  116111111 7م15
 وخمسمائة الف دينار سنويا  

محللللل فو ةتحللللة واحللللدة البنللللاء مطلللليد مللللن 
 ال ابو  والطيلمان متخف لتصليح السيارات

جلللللرف  1/2/16العقلللللار الملللللرقم  ـ6
 07و  05و  77/72النللداف بللا  

 ريلللق بغلللداد ـلللـ الكلللوت المن قلللة 
 الصناعية قر  جسر ديالل

اربعلللللة ماليلللللين  011111111 7م05
 دينار سنويا  

محللل فو ثللالث ةتحللات البنللاء مللن ال للابو  
 والسقف طيلمان متخف سمكرة سيارات 

جلللللرف  1/2/16العقلللللار الملللللرقم  ـ6
 ريق بغداد ـــ  77/21النداف با  

 الكوت المن قة الصناعية

مليون وثمانمائة  115111111 7م72
 الف دينار سنويا  

ال لللابو  محللل فو ةتحلللة واحلللدة بنلللاء  ملللن 
والسللللللقف كونكريللللللت متخللللللف لبيللللللع مللللللادة 

 االوكسجين

 1/2/16جللزء مللن العقللار المللرقم  ــ2
المن قة  77/10جرف النداف با  

 الصناعية / جسر ديالل

مليونللللللللللللللللللللللان  710111111 7م26
 واربعمائة الف دينار سنويا  

محلللل لبيلللع االدوات االحتيا يلللة البنلللاء ملللن 
 ال ابو  والطيلمان )البناء قديم(
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 2/72جللللزء مللللن العقللللار المللللرقم  ـ1
خلللان  6/0/165أ 11دهانلللة بلللا  

ز  115دجللا  بغللداد/ الطللورجة م /
61 

مليونللللللللللللللللللللللان  710111111 7م17155
 واربعمائة الف دينار سنويا  

 غرةة تقع ةي س ح البناية متخفة مخزن

 6/72العقللللار المللللرقم جللللزء مللللن  ـ7
خان دجلا   61/2/165دهانة با  

 61ز  115بغداد الطورجة م 

مليونللللان دينللللار  711111111 7م210
 سنويا  

 بس ة لبيع المحفظات الرجالية

 1/72جللللزء مللللن العقللللار المللللرقم  ـ2
خللللان  0/0/165أ17دهانللللة بللللا  

 115دجللللا  بغللللداد/ الطللللورجة م 
  61ز

مليونللللللللللللللللللللللان  715111111 7م1712
 ة الف دينار سنويا  وثمانمائ

 غرةة ةي ال ابق الثاني متخفة مخزن

 6/72جللللزء مللللن العقللللار المللللرقم  ـ0
خان دجلا   26/2/165دهانة با  

 61ز  115بغداد الطورجة م 

مليون وثمانمائة  115111111 7م11121
 الف دينار سنويا  

 محل متخف لبيع مالبس اال فال

 6/72جللللزء مللللن العقللللار المللللرقم  ـ6
خللان  21/2/165أ 26دهانللة بللا  

 61ز 115دجا  بغداد الطورجة م 

ثالثللللللة ماليللللللين  211111111 7م11172
 دينار سنويا  

 غرةة ةي ال ابق االول متخفة مخزن 

 6/72جللللزء مللللن العقللللار المللللرقم  ـ6
خلللان  7/2/165أ 26دهانلللة بلللا  

 115دجللللا  بغللللداد / الطللللورجة م/
 61ز/

مليلللون ومائتلللان  117111111 7م7
 الف دينار سنويا  

 ةة ةي ال ابق الثاني متخفة مخزنغر

بلللا  االغلللا  1777العقلللار الملللرقم  ـ2
مقابللللللل المدرسللللللة المستنصللللللرية 

 66با   60ز/ 111م/

مليلللون ومائتلللان  117111111 7م2125
 الف دينار سنويا  

 محل متخف لبيع المطروبات الغازية

سرا  اللدين  1/626العقار المرقم  ـ5
بلللللا   7/127أ 127بلللللا  قلللللديم 

طللللارع  111الصللللدرية م/ 160/1
12 

مليللللللللللللللللللللللللللون  116111111 7م10
 وخمسمائة الف دينار سنويا  

 محل متخف مكت  للسياحة والسفر
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 هان   5/38جزء من العمار المرلم  ـ1

 5/8/253لو  4و ل  8 ل 85بال 
ز  203خان  جاج بغ ا / ال/ورج  م/

52 

ثالث  مالٌٌن  801000000 م14
 ومائتان الف  ٌنار سنوٌا  

 غرف  فً الطابك الثانً متخذة مخزن

 هان   5/38جزء من العمار المرلم  ـ7
خان  جاج بغ ا /  7/8/253أ85بال 

 52ز 203ال/ورج  م/

ملٌونان وستمائ   106000000 1م2005
 الف  ٌنار سنوٌا  

 غرف  فً الطابك االول متخذة مخزن

 هان   5/38جزء من العمار المرلم  ـ2
خان  جاج بغ ا /  5/4/253أ22بال 

 52ز 203ال/ورج  م

ثالث  مالٌٌن  800000000 1م21
  ٌنار سنوٌا  

 غرف  فً الطابك االول متخذة مخزن

 هان   7/38جزء من العمار المرلم  ـ0
خان  جاج م  3/8/253أ22بال 
 52ز/ 203/

ملٌون وثمانمائ   203000000 1م20
 الف  ٌنار سنوٌا  

بناءها من الطابوق وال/ٌلمان متخذة غرف  
 مخزن

خان  جاج  6/73/253العمار المرلم  ـ6
 52ز/203بغ ا / ال/ورج م/

ملٌون وثالثمائ   208000000 1م1
 الف  ٌنار سنوٌا  

 غرف  فً الطابك االول متخذة مخزن

جرف الن اف  2/7/25العمار المرلم  ــ6
ٌمع الى طرٌك بغ ا  ــ  13/73بال 
 المنطم  ال نااٌ  جسر  ٌالىكوت 

ملٌونان  104000000 1م23
 واربعمائ  الف  ٌنار سنوٌا  

محل ذو فتح  واح ة البناء من الطابوق 
 والسمف /ٌلمان

 4م3333/4جزء من العمار المرلم  ــ7
 16ز 513وزٌرٌ  م ٌن  ال  ر م

 21لطاع 

ملٌون وثمانمائ   203000000 1م705
 الف  ٌنار سنوٌا  

ح  واح ة متخذ لبٌع الماكوالت محل ذو فت
 البناء من الطابوق وال/ٌلمان



 4م3333/4جزء من العمار المرلم  ــ3
وزٌرٌ  )م ٌن  ال  ر( /ارع الفالح 

 16ز 513م

ملٌونان  ٌنار  100000000 1م25
 سنوٌا  

محل ذو فتح  واح ة بناءه من الطابوق 
 وال/ٌلمان متخذ ممهى

 4م3333/4جزء من العمار المرلم  ــ3
بال  21لطاع  13ز 513وزٌرٌ  م

26 

ثالث  مالٌٌن  806000000 1م15
 وستمائ  الف  ٌنار سنوٌا  

محل ذو فتح  واح ة البناء ر يء من 
 الطابوق وال/ٌلمان استعمال تجاري

 4م3333/4جزء من العمار المرلم  ــ20
 16ز513وزٌرٌ  م ٌن  ال  ر م

ملٌون وثمانمائ   203000000 1م705
  ٌنار سنوٌا   الف

محل ذو فتح  واح ة البناء من الطابوق 
 وال/ٌلمان متخذ لبٌع اال وات االحتٌاطٌ 

 4م3333/4جزء من العمار المرلم  ــ22
 16ز 513وزٌرٌ  م ٌن  ال  ر م

 21لطاع 

ثالث  مالٌٌن  800000000 1م2105
  ٌنار سنوٌا  

محل ذو فتح  متخذ لت لٌح ال راجات البناء 
 ال/ٌلمانمن الطابوق و

 
 

 


