محافظة بغداد
ت الموقع رقم القطعة  /المقاطعة

المساحة

بغداد  406 / 1 /مقاطعة 27
1
التاجي حماميات

 20دونم

بغداد  406 / 1 /مقاطعة 27
2
التاجي حماميات

 33دونم

بغداد /
 7099 / 1مقاطعة 4
 3جميلة /
وزيرية
الصدر

 7دونم 4
اولك  99,25م2

مشروع استثماري تجاري

بغداد /
 7098 / 1مقاطعة 4
 4جميلة /
وزيرية
الصدر

 6دونم من
مجموع مساحة
القطعة البالغة
مساحتها 41
دونم

 - 1مشروع مخزني متكامل ( مبرد /
تقع هذه القطعة داخل مجمع
مجمد ) مع كافة
االمام علي (ع) على امتداد
المتطلبات االدارية والفنية
المخازن المحترقة التي تم رفع
 - 2مجمع مخزني تجاري
انقاضها .وتبدا من مولدة القسم
 - 3معمل غذائي ( معامل تعليب ,
الفني الكهربائية الى باب
معامل البان  ,مشروع دواجن ) مع
الدخول الخارجي للمجمع .
مركز تسويقي

بغداد /
 5قهوة 19 / 31
شكر

 6اولك 71,50
م2

مركز تجاري

بغداد  156 / 4 /مقاطعة 121
6
الدباش سالم

 38دونم من
مجموع مساحة
 264دونم

 - 1معمل خلط وتعبئة الشاي
والمواد الغذائية في بغداد ومعامل
المعمل متوقف عن العمل منذ
الشاي في
عام  2003ويحتوي على
-2
المحافظات
خطوط انتاجية من مكائن خلط
معمل غذائي ( معامل تعليب  ,معامل
وتعبئة الشاي .
البان  ,مشروع دواجن ) مع مركز
تسويقي

بغداد /
7
المشتل

 8890 / 3مقاطعة 14

 5دونم

المالحظات
المشروع المقترح
الجزء الشمالي من القطعة
وبمساحة  20دونم تقريبا من
مساحة قطعة االرض الكلية
البالغة  98دونم وهي مجاورة
معمل تعليب منتجات غذائية ومخزن
للشارع العام طريق بغداد -
مبرد
موصل مجاور المجمع المخزني
في التاجي تبعد اقل من كيلومتر
عن المدارس والمراكز الصحية
.
الجزء الجنوبي من القطعة
وبمساحة  33دونم تقريبا من
مساحة قطعة االرض الكلية
مجمع سكني
البالغة  98دونم مجاور المجمع
المخزني في التاجي .

مجمع سكني

القطعة في مكان تجاري متميز
يحتوي على جميع الخدمات (
يوجد بعض التجاوزات
للمواطنين يمكن ازالتها عند
االحالة ) .

القطعة تقع في وسط بغداد في
منطقة السنك ومؤجرة حاليا
ساحة لوقوف السيارات

مشمولة بالخدمات ومجاورة
للشارع العام ومجاورة للمناطق
السكنية وقريبة من المدارس
والمراكز الصحية واالسواق .

