
 (  وزارة المالية/دائرة عقارات الدولة) 

 ) إعـــالن  (

      بالمزايدة العلنية ادناه  العقار المدرجة اوصافهبيع ائرة عقارات الدولة عن تعلن وزارة المالية / د     

 اءربالشفعلى الراغبين )المعدل(  1122( لسنة 12) الدولة رقم أموال وإيجارقانون بيع  أحكاموفق 

لالطالع على التفاصيل مستصحبين معهم (  الديوانية)   رع دائرة عقارات الدولة في محافظةمراجعة ف

طلوبة قبل االشتراك بالمزايدة والمستمسكات الم المقدرةقيمة ال من (%02)القانونية البالغة  التأمينات

 في تمام الساعة الديوانيةفرع دائرة عقارات الدولة في محافظة في  المزايدةوستجري 

ويتحمل من ترسو في الصحف  اإلعالنباليوم الذي يلي نشر  تبدأ ( يوما  02بعد مرور ) العاشرة صباحا  

يوم جمعة فتكون  أوصادف يوم المزايدة عطلة رسمية  وإذا البيع %من بدل0خدمة  أجورعليه المزايدة 

 االلكتروني الموقع على االطالع للمزايدة بالدخول الراغبين وبأمكان. المزايدة في اليوم الذي يليه مباشرة.

(www.mof.gov.iq) 

 

  اقرب نقطة دالة درةالقيمة المق اوصاف العقار مساحته رقم العقار                 

 022 تقية 0م 46/9

0م
 

 

 622.222.222 عرصة خالية

اربعمائةةةةةةة م يةةةةةةون 

 دينار

دار القائةةةةةةةةةةةةةةةةد 

العقةةةةار المةةةةرقم 

 تقية 0م 46/0

 

  اقرب نقطة دالة القيمة المقدرة اوصاف العقار مساحته لعقاررقم ا

624/4606 

 ق عة سكرسراي/

0م 426
 

 دار يحتوي ع ى استقبال

وصالة  0/عددنوم  وغرفة

 ومطبخ وصحياتوحمام 

البناء جيد من الب وك 

 واالسمنت  والشي مان

040.422.222 

 مائتان وثالثة عشر

الف وخمسمائة  م يون

 دينار

 مركز شباب

 ق عة سكر

 

 

 

http://www.mof.gov.iq/


  اقرب نقطة دالة القيمة المقدرة اوصاف العقار مساحته رقم العقار

4/6660 

 حيدرية 04م

دار ( / 0م 402ة البنةةاء  مسةةاح 0م 040.42
 اسةةةةةةتقبالسةةةةةةكن يتكةةةةةةون مةةةةةةن 

 ومطةةةةةةةةبخ  صةةةةةةةةحية ومغاسةةةةةةةةل
في الطابق االرضي وغرفتي نوم 

الطةابق نةوم ومخةزن فةي وغرفة 
 االول 

008.040.422 

مئتةةةةةةةان وسةةةةةةةبعة 

وعشةةرون م يةةون 

وثمانمائةةةةة واثنةةةةا 

 عشةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةف

 دينار وخمسمائة

مدرسة اصةحاب 

الحسةةةين مقابةةةل 

 ساحة متروكة

 

  اقرب نقطة دالة قيمة المقدرةال اوصاف العقار مساحته رقم العقار

0/4400 

 جزيرة 44م

004.26 

0م
 

 

( 0م 462مساحة البنةاء  

 نمةةةةةةةةةةة دار يتكةةةةةةةةةةةون م/ 

 نةةةةةةوم وغرفةةةةةةة اسةةةةةةتقبال

وحمةةةام ومطةةةبخ   0عةةةدد/

فةةةةةةةي  ومرافةةةةةةق صةةةةةةةحية

وغرفةةةة الطةةةابق االرضةةةي 

ومخةةزن وحمةةام فةةي نةةوم 

الطةةةةةةةةةابق االول/درجةةةةةةةةةة 

العمةةةةران وسةةةةط ومسةةةة   

 بالكونكريت

094.404.222 

حةةةةةةةةةد مئتةةةةةةةةةان ووا

وتسةةةةةةعون م يةةةةةةون 

وخمسةةةةمائة وسةةةةتة 

 وثالثون الف دينار

حةةي االمةةام ع ةةةي 

 ع يةةةةةه السةةةةةالم( 

/سةةةةةةةةيف سةةةةةةةةعد 

سابقا/مدرسةةةةةةةةةةةة 

 التحدي

 

  اقرب نقطة دالة القيمة المقدرة اوصاف العقار مساحته رقم العقار

 44م 0/6899

 جزيرة

دار ( / 0م 464بنةةاء  مسةةاحة ال 0م 084
 اسةةةةةةتقبالسةةةةةةكن يتكةةةةةةون مةةةةةةن 

 وحمةةةام ومطةةةبخ  وغةةةرفتين نةةةوم
فةةةةةي الطةةةةةابق ومرافةةةةةق صةةةةةحية 

ومخةةزن  واحةةدةاالرضةةي وغرفةةة 
فةةةةي صةةةةغير  ومرافةةةةق صةةةةحية 

/اضةةةةةافة مرافةةةةةق الطةةةةةابق االول 
 صحية مسقف بالشي مان

082.222.222 

مئتان وسبعون 

 م يون دينار

 مدرسة التحدي

 

 

 



 تأجير 

 

الموجود في فرعها في محافظة  تالفالثا  اال بيع ائرة عقارات الدولة عنتعلن وزارة المالية / د     

 )المعدل(  1122( لسنة 12) الدولة رقم أموال وإيجارقانون بيع  أحكاموفق   بالمزايدة العلنية الديوانية

خزانات ماء ,سجاد ,ماطورات ماء , جهاز فحص بردات , ,كراسي ,مراوح ,م بأنواعها مكاتب ويتكون من 

, مدفأة , جهاز ت فون ارضي  , طابعة قديمة , بطارية مولدة , بطارية سيارة , تخم قنفات   UPSالعم ة, 

يمة المقدرة بالق  (حديد , مولدة , وغيرها من المواد,دراجة نارية  ستوتة( شاشات حاسبة , دواليب 

مراجعة فرع  اءربالشفعلى الراغبين  ( م يون ومائتان وثالثة واربعون الف وخمسمائة دينار4.060.422 

القانونية  التأميناتلالطالع على التفاصيل مستصحبين معهم (  الديوانية)  دائرة عقارات الدولة في محافظة

فرع في  المزايدةطلوبة قبل االشتراك بالمزايدة وستجري والمستمسكات الم المقدرةقيمة ال من (%02)البالغة 

 ( يوما  44بعد مرور ) العاشرة صباحا  في تمام الساعة  دائرة عقارات الدولة في محافظة الديوانية

 البيع %من بدل0خدمة  أجورفي الصحف ويتحمل من ترسو عليه المزايدة  اإلعالنباليوم الذي يلي نشر  تبدأ

  يوم جمعة فتكون المزايدة في اليوم الذي يليه مباشرة. أوايدة عطلة رسمية صادف يوم المز وإذا

م القطعة رق

 والمقاطعة

 اقرب نقطة دالة بدل اإليجار السنوي الغرض من اإليجار المساحة

3/61745 

 جزيرة  54م

 دونم 8
 

اقامة خباطة مركزية 

 عليها

 

442.112111 

احد عشر مليون 

 ومئتا الف دينار

قررررررررب مجمررررررر  

معامرررررررررررررررررررررررررر  

 الثرمستون

 


