
 )2019) لسنة 9رقم ( إعالن مزايدة(
 

 ةراء مزایدة علنیة لتأجیر العقار المبینتعلن رئاسة جامعة كربالء / شعبة العقود الحكومیة عن إج
المعدل ، وذلك في تمام  2013لسنة  21أدناه وفقًا ألحكام قانون بیع وإیجار أموال الدولة رقم  أوصافھ

رئاسة  في شعبة العقود الحكومیة / 14/3/2019الموافق الخمیس الساعة الثانیة عشرة ظھرًا من یوم 
في المزایدة مراجعة شعبة العقود الحكومیة خالل ثالثین یومًا  باالشتراكجامعة كربالء ، فعلى الراغبین 

% 20تبدأ من الیوم التالي لنشر ھذا اإلعالن مستصحبین معھم صك مصدق بالتأمینات القانونیة البالغة 
% من 2المقدرة لبدل إیجار العقار ، ویتحمل من ترسو علیھ المزایدة أجور خدمة مقدارھا  من القیمة
 .قیمة العقد

 - : في المزایدة االشتراكشروط 

  . أال یكون ممنوعًا من من ممارسة العمل التجاري قانونًا -1
  . أخل بإلتزام سابق مع الجامعة أال تكون بذمتھ مستحقات مالیة للجامعة أو -2
شھادة لتصحب معھ ھویة األحوال المدنیة ( أصل وصورة ملونة ) ونسخة ملونة أن یس  -3

 . بطاقة السكن والبطاقة التموینیة وشھادة عدم المحكومیةوالجنسیة العراقیة 
  

 التأمینات القیمة المقدرة مدة اإلیجار الموقع العقار أسم ت
كشك كلیة الطب البیطري  1

ویتألف من مكونین األول 
 األطعمة والثاني استنساخلبیع 

المدینة الجامعیة 
 (فریحھ)

 )4500000( سنة واحدة
أربعة مالیین 
 وخمسمائة إلف

 دینار

(900000) 
 تسعمائة إلف 

 دینار

 

 مالحظة/ 

إذا صادف یوم المزایدة عطلة رسمیة فیكون الیوم الذي یبدأ بھ الدوام الرسمي موعدًا  -1

 .إلجراء المزایدة 

 . بنود العقد من خالل مراجعة شعبة العقود الحكومیةیمكن اإلطالع على   -2

                                                      

 أ . د . منیر حمید السعدي                                                                                    

 ةوكال/ رئیس جامعة كربالء                                                                                   



 )2019) لسنة 8رقم ( إعالن مزايدة(
 

 ةراء مزایدة علنیة لتأجیر العقار المبینتعلن رئاسة جامعة كربالء / شعبة العقود الحكومیة عن إج
المعدل ، وذلك في تمام  2013لسنة  21م قانون بیع وإیجار أموال الدولة رقم أدناه وفقًا ألحكا أوصافھ

رئاسة  في شعبة العقود الحكومیة / 14/3/2019الموافق الخمیس الساعة الثانیة عشرة ظھرًا من یوم 
 في المزایدة مراجعة شعبة العقود الحكومیة خالل ثالثین یومًا باالشتراكجامعة كربالء ، فعلى الراغبین 

% 20تبدأ من الیوم التالي لنشر ھذا اإلعالن مستصحبین معھم صك مصدق بالتأمینات القانونیة البالغة 
% من 2من القیمة المقدرة لبدل إیجار العقار ، ویتحمل من ترسو علیھ المزایدة أجور خدمة مقدارھا 

 .قیمة العقد

 - : في المزایدة االشتراكشروط 

  . ة العمل التجاري قانونًاأال یكون ممنوعًا من من ممارس -4
  . أخل بإلتزام سابق مع الجامعة أال تكون بذمتھ مستحقات مالیة للجامعة أو -5
شھادة لأن یستصحب معھ ھویة األحوال المدنیة ( أصل وصورة ملونة ) ونسخة ملونة   -6

 . بطاقة السكن والبطاقة التموینیة وشھادة عدم المحكومیةوالجنسیة العراقیة 
  

 التأمینات القیمة المقدرة مدة اإلیجار الموقع العقار أسم ت
) قرب 6×5قطعة ارض ( 1

 األقسام الداخلیة للطالبات
المدینة الجامعیة 

 (فریحھ)
 )5000000( سنة واحدة

 خمسة مالیین 
 دینار

(1000000) 
 دینار ملیون

 

 مالحظة/ 

الدوام الرسمي موعدًا  إذا صادف یوم المزایدة عطلة رسمیة فیكون الیوم الذي یبدأ بھ -3

 .إلجراء المزایدة 

 . یمكن اإلطالع على بنود العقد من خالل مراجعة شعبة العقود الحكومیة  -4

                                                      

 

 یر حمید السعديأ . د . من                                                                                   

 ةوكال/ رئیس جامعة كربالء                                                                                  


