
 إعالن مزايدات 
 

علنٌة لتأجٌر  اتراء مزاٌدإج مرر اإلعالن عنت 2221/  11/  2استناداً لما جاء بمرار مجلس جامعة كربالء فً جلسته الرابعة المنعمدة بتأرٌخ 

ً المعدل ، وذلن فً تمام الساعة  2213لسنة  21أدناه وفماً ألحكام لانون بٌع وإٌجار أموال الدولة رلم  اأوصافه ةالمبٌن اتالعمار  العاشرة صباحا

فً المزاٌدة مراجعة شعبة  باالشترانرئاسة جامعة كربالء ، فعلى الراغبٌن  فً شعبة العمود الحكومٌة / 11/11/2221 الموافكالخمٌس من ٌوم 

% من 22تبدأ من الٌوم التالً لنشر هذا اإلعالن مستصحبٌن معهم صن مصدق بالتأمٌنات المانونٌة البالغة  سبعة أٌامالل العمود الحكومٌة خ

 .% من لٌمة العمد2، وٌتحمل من ترسو علٌه المزاٌدة أجور خدمة ممدارها ار العمارالمٌمة الممدرة لبدل إٌج

 - : فً المزاٌدة االشترانشروط 

ً أال ٌكون ممنوعاً  -1   . من ممارسة العمل التجاري لانونا
  . سابك مع الجامعة بالتزامأخل  لد كونٌأال  -2
بطالة وشهادة الجنسٌة العرالٌة لونسخة ملونة   أو هوٌة األحوال المدنٌة ) أصل وصورة ملونة ( البطالة الوطنٌةأن ٌستصحب معه  -3

 .السكن والبطالة التموٌنٌة
 التأميناتمقدار  مدة اإليجار  رقم اإلعالن الموقع العقار أسم ت

1  

 النادي الطالبً المركزي
 

 المدٌنة الجامعٌة 
 ()فرٌحة

تسعة  (902220222)  سنة واحدة  0201( لسٌت 1إعالى رقن ) 

 مالٌٌن دٌنار

2  
 نادي كلٌة اإلدارة وااللتصاد

 

 المدٌنة الجامعٌة 
 ()فرٌحة

ثمانٌة  (1802220222) سنة واحدة 0201( لسٌت 0إعالى رقن )

  عشر ملٌون دٌنار

3  
 نادي كلٌة المانون

 

 المدٌنة الجامعٌة 
 ()فرٌحة

سبعة  (702220222) سنة واحدة 0201( لسٌت 3إعالى رقن )

 مالٌٌن دٌنار

4  

 ًادي كليت الزراعت
 

 ) المدٌنة الجامعٌة (
 الحسٌنٌة مولع 

سبعة  (702220222) سنة واحدة 0201( لسٌت 4)إعالى رقن 

 مالٌٌن دٌنار

5  

كشك لبيع األطعوت في كليت التربيت للعلىم 

 اإلًساًيت

 المدٌنة الجامعٌة 
 ()فرٌحة

إثنان  (2202220222) سنة واحدة 0201( لسٌت 5إعالى رقن ) 

 وعشرون ملٌون دٌنار

6  

( قرب كليت 0ريا وهحالث عدد )يكافت

 التوريط

 المدٌنة الجامعٌة 
 (حً الموظفٌن)

ستة عشر  (1602220222) سنة واحدة  0201( لسٌت 6رقن )إعالى 

 ملٌون دٌنار



 المدٌنة الجامعٌة  التصىير الفىتىغرافي                 7
 ()فرٌحة

عشرة     (1202220222) سنة واحدة 0201( لسٌت 7إعالى رقن )

 مالٌٌن دٌنار

 التصىير الفىتىغرافي 8
 

 حًالمدٌنة الجامعٌة 
 (الحسٌنٌة الموظفٌن+)

ملٌون  (104820222) سنة واحدة 0201( لسٌت 8إعالى رقن )

وأربعمائة وثمانون ألف 
 دٌنار

 المدٌنة الجامعٌة  ساحت وقىف السياراث 9
 (ة)فرٌح

أربعة  (1402220222) سنة واحدة 0201( لسٌت 9إعالى رقن )

 عشر ملٌون

 
12 

قرب األقسام  لىظع كشك (6×5قطعت ارض )

  الداخليت للطالباث
 المدٌنة الجامعٌة 

 (ة)فرٌح
تسعمائة ألف  (9220222) سنة واحدة 0201( لسٌت 12إعالى رقن ) 

 دٌنار

 
11 

 المدٌنة الجامعٌة  كشك استٌساخ كليت التربيت للعلىم الصرفت
 ()فرٌحة

 أربعة (402220222) سنة واحدة 0201( لسٌت 11إعالى رقن )

 مالٌٌن دٌنار

 
12 

 المدٌنة الجامعٌة  (1كشك استٌساخ كليت اإلدارة واالقتصاد رقن )
 ()فرٌحة

أربعة  (404220222) سنة واحدة 0201( لسٌت 10إعالى رقن )

 مالٌٌن وأربعمائةألف دٌنار
 
13 

 المدٌنة الجامعٌة  (0كشك استٌساخ كليت اإلدارة واالقتصاد رقن )
 ()فرٌحة

أربعة  (402220222) سنة واحدة 0201لسٌت ( 13إعالى رقن )

 مالٌٌن دٌنار
 
14 

 المدٌنة الجامعٌة  كشك استٌساخ كليت القاًىى
 ()فرٌحة

أربعة  (402220222) سنة واحدة 0201( لسٌت 14إعالى رقن )

 مالٌٌن دٌنار
 
15 

كشك كليت الهٌدست والوكىى هي قسويي 

 )كافتيريا بيع األطعوت + استٌساخ (
 المدٌنة الجامعٌة 
 ) حً الموظفٌن (

خمسة  (504220222) سنة واحدة 0201( لسٌت 15إعالى رقن )

 مالٌٌن وأربعمائة ألف 
 

16 

 المدٌنة الجامعٌة  كشك استٌساخ كليت العلىم
 ()فرٌحة

تسعة  (902220222) سنة واحدة 0201( لسٌت 16إعالى رقن )

  ئشمالٌٌن دٌنار
 
17 

 المدٌنة الجامعٌة  الزراعتكشك استٌساخ كليت 
 (مولع الحسٌنٌة)

 ثمانمائة ألف (8220222) سنة واحدة 0201( لسٌت 17إعالى رقن )

 

18 

 المدٌنة الجامعٌة  كشك استٌساخ كليت التربيت للعلىم اإلًساًيت
 ()فرٌحة

خمسة  (502220222) سنة واحدة 0201( لسٌت 18إعالى رقن )

 مالٌٌن دٌنار

 /مالحظة/ 

 .إذا صادف ٌوم المزاٌدة عطلة رسمٌة فٌكون الٌوم الذي ٌبدأ به الدوام الرسمً موعداً إلجراء المزاٌدة  -1
 . ٌمكن اإلطالع على بنود العمد من خالل مراجعة شعبة العمود الحكومٌة -2

 ديٌالسع باسم خلٌل ناٌلأ . د .                                                                                                                        

 ةً وكال/ رئٌس جامعة كربالء                                                                                                                          


