
 إعالن مزايدات
 

ً ألحكام لانون بٌع  اأوصافه ةالمبٌن اتعلنٌة لتأجٌر العمار اتراء مزاٌدتعلن رئاسة جامعة كربالء / شعبة العمود الحكومٌة عن إج أدناه وفما

فً شعبة  32/3/3134 الموافك ثالثاءالالمعدل ، وذلن فً تمام الساعة الثانٌة عشرة ظهراً من ٌوم  3124لسنة  32وإٌجار أموال الدولة رلم 

ً  ثالثٌنفً المزاٌدة مراجعة شعبة العمود الحكومٌة خالل  باالشترانرئاسة جامعة كربالء ، فعلى الراغبٌن  العمود الحكومٌة / تبدأ من الٌوم  ٌوما

، وٌتحمل من ترسو ار العمارٌج% من المٌمة الممدرة لبدل إ31التالً لنشر هذا اإلعالن مستصحبٌن معهم صن مصدق بالتأمٌنات المانونٌة البالغة 

 .% من لٌمة العمد3علٌه المزاٌدة أجور خدمة ممدارها 

 - : فً المزاٌدة االشترانشروط 

ً  ن الأ -2   . ٌكون ممنوعاً من ممارسة العمل التجاري لانونا
  . سابك مع الجامعة بالتزامأخل  ٌكون لد ن الأ -3
 . وشهادة عدم المحكومٌةبطالة السكن و) أصل وصورة ملونة (  البطالة الوطنٌةأن ٌستصحب معه  -4

البالغة  التأميناتمقدار  مدة اإليجار  رقم اإلعالن الموقع العقار أسم ت
 % من القيمة المقدرة02

 المدٌنة الجامعٌة  نادي كلٌة المانون 2
 ()فرٌحة

 خمسة (601110111) سنة واحدة  0202( لسنة 6إعالن رقم )

 دٌنارمالٌٌن 

 المدٌنة الجامعٌة  كشن استنساخ المانون 3
 ()فرٌحة

 ا ملٌون (301110111) سنة واحدة 0202( لسنة 7إعالن رقم )

 دٌنار 

 المدٌنة الجامعٌة  إٌجار مزاولة التصوٌر )حً الموظفٌن( 4
 ()حً الموظفٌن

ملٌون ( 206110111) سنة واحدة 0202( لسنة 8إعالن رقم )

 الف دٌنار  وخمسمائة

 المدٌنة الجامعٌة  (1رقم ) واالقتصاد كشك استنساخ كلية اإلدارة 5
 ()فرٌحة

ملٌونا   (301110111) سنة واحدة 0202( لسنة 9إعالن رقم )

 دٌنار

 المدٌنة الجامعٌة  (0رقم ) واالقتصاد كشك استنساخ كلية اإلدارة 6
 ()فرٌحة

( ملٌون 209110111) سنة واحدة 0202( لسنة 12إعالن رقم ) 

 وثمانمائة الف دٌنار

 /مالحظة/ 

 .إذا صادف ٌوم المزاٌدة عطلة رسمٌة فٌكون الٌوم الذي ٌبدأ به الدوام الرسمً موعداً إلجراء المزاٌدة  -2
 . ٌمكن اإلطالع على بنود العمد من خالل مراجعة شعبة العمود الحكومٌة -3
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 إعالن مزايدات
 

ً ألحكام لانون بٌع  اأوصافه ةالمبٌن اتعلنٌة لتأجٌر العمار اتراء مزاٌدتعلن رئاسة جامعة كربالء / شعبة العمود الحكومٌة عن إج أدناه وفما

فً شعبة  34/3/3134 الموافكالخمٌس المعدل ، وذلن فً تمام الساعة الثانٌة عشرة ظهراً من ٌوم  3124لسنة  32وإٌجار أموال الدولة رلم 

ً ة خالل فً المزاٌدة مراجعة شعبة العمود الحكومٌ باالشترانرئاسة جامعة كربالء ، فعلى الراغبٌن  العمود الحكومٌة / تبدأ من الٌوم  ثالثٌن ٌوما

، وٌتحمل من ترسو ار العمار% من المٌمة الممدرة لبدل إٌج31التالً لنشر هذا اإلعالن مستصحبٌن معهم صن مصدق بالتأمٌنات المانونٌة البالغة 

 .% من لٌمة العمد3علٌه المزاٌدة أجور خدمة ممدارها 

 - : فً المزاٌدة االشترانشروط 

ً ٌكون  ن الأ -5   . ممنوعاً من ممارسة العمل التجاري لانونا
  . سابك مع الجامعة بالتزامأخل  ٌكون لد ن الأ -6
 . وشهادة عدم المحكومٌةبطالة السكن و) أصل وصورة ملونة (  البطالة الوطنٌةأن ٌستصحب معه  -7

البالغة  التأميناتمقدار  مدة اإليجار  رقم اإلعالن الموقع العقار أسم ت
 % من القيمة المقدرة02

 كلٌة الزراعة كلٌة الزراعة كشن استنساخ  2
 ()العطٌشً

)ثالثمائمة  (4110111) سنة واحدة  0202( لسنة 11إعالن رقم )

 ألف دٌنار (

 المدٌنة الجامعٌة  النادي الطالبً المركزي 3
 (فرٌحة)

 )خمسة( 6,1110111) سنة واحدة 0202( لسنة 10إعالن رقم )

  (دٌنار مالٌٌن

 كلٌة الزراعة نادي كلية الزراعة 4
 ()العطٌشً

  أربعمائة ألف (511,111) سنة واحدة 0202( لسنة 12إعالن رقم )

 دٌنار

 /مالحظة/ 

 .إذا صادف ٌوم المزاٌدة عطلة رسمٌة فٌكون الٌوم الذي ٌبدأ به الدوام الرسمً موعداً إلجراء المزاٌدة  -4
 . على بنود العمد من خالل مراجعة شعبة العمود الحكومٌة ٌمكن اإلطالع -5
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 إعالن مزايداتإعادة 
 

أدناه وفماً ألحكام لانون  اأوصافه ةالمبٌن اتعلنٌة لتأجٌر العمار اتراء مزاٌدإجن إعادة ربالء / شعبة العمود الحكومٌة عتعلن رئاسة جامعة ك   

فً شعبة  8/3/3134 الموافكالثالثاء المعدل ، وذلن فً تمام الساعة الثانٌة عشرة ظهراً من ٌوم  3124لسنة  32بٌع وإٌجار أموال الدولة رلم 

ً 26)ٌة خالل فً المزاٌدة مراجعة شعبة العمود الحكوم باالشترانرئاسة جامعة كربالء ، فعلى الراغبٌن  العمود الحكومٌة /  ( خمسة عشر ٌوما

 ً ، ار العمار% من المٌمة الممدرة لبدل إٌج31تبدأ من الٌوم التالً لنشر هذا اإلعالن مستصحبٌن معهم صن مصدق بالتأمٌنات المانونٌة البالغة  ٌوما

 .% من لٌمة العمد3وٌتحمل من ترسو علٌه المزاٌدة أجور خدمة ممدارها 

 - : فً المزاٌدة االشترانشروط 

ً  ن الأ -2   . ٌكون ممنوعاً من ممارسة العمل التجاري لانونا
  . سابك مع الجامعة بالتزامأخل  ٌكون لد ن الأ -3
 . وشهادة عدم المحكومٌةبطالة السكن و) أصل وصورة ملونة (  البطالة الوطنٌةأن ٌستصحب معه  -4

 

 هقدار التأهيٌات هدة اإليجار رقن اإلعالى  الوىقع أسن العقار
 

 كافتيريا كلية التربية للعلىم اإلًساًية 

 

 الوديٌة الجاهعية 

 )فريحة(

( لسٌة 3إعالى رقن ) إعادة

2222  

تسعة عشر  (0044224222)  سٌة واحدة

 هليىًاً وأربعوائة ألف ديٌار

 

 كافتيريا واستٌساخ (كشك كلية الهٌدسة )

 

 الوديٌة الجاهعية 

 )حي الوىظفيي(

 ( لسٌة4إعالى رقن )إعادة 

2220 

أربعة هالييي  (446224222) سٌة واحدة

 وستوائة ألف ديٌار 

 

 كشك بيع األطعوة كلية التوريض 

 الوديٌة الجاهعية 

 )فريحة(

( لسٌة 5إعالى رقن )إعادة 

2220 

أربعة  (0442224222) سٌة واحدة

 عشر هليىى ديٌار

 /مالحظة/ 

 .إذا صادف ٌوم المزاٌدة عطلة رسمٌة فٌكون الٌوم الذي ٌبدأ به الدوام الرسمً موعداً إلجراء المزاٌدة  -5
 . طالع على بنود العمد من خالل مراجعة شعبة العمود الحكومٌةٌمكن اال -6
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 ) الضم( إعالن مزايدة / كسر قرار 
 

ربالء تعلن رئاسة جامعة كنظراً لحصول الضم ) كسر المرار ( على مزاٌدة إٌجار كشن استنساخ كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ) مولع فرٌحة (     

لسنة  32أدناه وفماً ألحكام لانون بٌع وإٌجار أموال الدولة رلم  أوصافه ةٌر العمار المبٌنعلنٌة لتأج ةراء مزاٌدإجن  / شعبة العمود الحكومٌة ع

رئاسة جامعة كربالء  فً شعبة العمود الحكومٌة / 8/3/3134 الموافكالثالثاء المعدل ، وذلن فً تمام الساعة الثانٌة عشرة ظهراً من ٌوم  3124

تبدأ من الٌوم التالً لنشر هذا اإلعالن مستصحبٌن معهم  ( أٌام8)فً المزاٌدة مراجعة شعبة العمود الحكومٌة خالل  باالشتران، فعلى الراغبٌن 

، وٌتحمل من ترسو علٌه المزاٌدة أجور خدمة ر فً ضوء حصول الضم ار العمابدل إٌج% من لٌمة 31البالغة  صن مصدق بالتأمٌنات المانونٌة

 .% من لٌمة العمد3ممدارها 

 - : فً المزاٌدة االشترانشروط 

ً  ن الأ -7   . ٌكون ممنوعاً من ممارسة العمل التجاري لانونا
  . سابك مع الجامعة بالتزامأخل  ٌكون لد ن الأ -8
 . وشهادة عدم المحكومٌةبطالة السكن و) أصل وصورة ملونة (  البطالة الوطنٌةأن ٌستصحب معه  -9

 

 هقدار التأهيٌات اإليجارهدة  رقن اإلعالى  الوىقع أسن العقار
 

شك استٌساخ كلية التربية للعلىم ك

  الصرفة

 

 

 الوديٌة الجاهعية 

 )فريحة(

 

رقن  )كسر قرار ( إعالى إعادة

  2222( لسٌة 2)

 

 سٌة واحدة

) أربعة  (440454222) 

هالييي وهائة وخوسة وأربعىى 

 ألف ديٌار (

 /مالحظة/ 

 .إذا صادف ٌوم المزاٌدة عطلة رسمٌة فٌكون الٌوم الذي ٌبدأ به الدوام الرسمً موعداً إلجراء المزاٌدة  -:
 . طالع على بنود العمد من خالل مراجعة شعبة العمود الحكومٌةٌمكن اال -21
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