
 

 اعالن   

تعلن لجنة االيجار المشكلة في رئاسة جامعة الفرات االوسط التقنية عن اجراء مزايدة علنية 

المعدل اليجار العقارات  2013لسنة  21استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 

شعبة العقود المبينة ارقامها ومواقعهاادناه فعلى من يرغب باالشتراك في المزايدة مراجعة 

الف دينار غير قابل للرد خالل مدة ثالثين يوما  25الحكومية لالطالع على الشروط لقاء مبلغ 

%من القيمة المقدرة 20تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 

ويكون مكان  وستجري المزايدة في تمام الساعة العاشرة من اليوم االخير من مدة المزايدة

% 2اجراءها في رئاسة الجامعة وان يتحمل المستأجر اجور نشر االعالن والداللية والبالغة 

 من قيمة العقد

 www.atu.edu.iq  باالمكان مراجعة الموقع االلكتروني للجامعة 

 قضاء الكوفة قرب مجسرات االمام علي المركز رئاسة جامعة الفرات االوسط التقنية/ الموقع /

اسم  ت
 المقاطعة

رقم 
 المقاطعة 

رقم 
 القطعة 

 المالحظات  الموقع المساحة

 2م اولك دونم

البو حداري  -1
 الجنوبية

قريب من الشارع العام  57 23 3 15/3 24
 مقابل بوابة الجامعة

 ارض زراعية 

البو حداري  -2
 الجنوبيه

على الشارع العام جانب  - - 3 1/80 24
 االيمن رئاسة الجامعة

  ارض زراعية 

البو حداري  -3
 الجنوبية

على الشارع العام جانب  84 11 5 1/90 24
االيمن رئاسة الجامعة 

 1/80بجانب القطعة 

  ارض زراعية 

خلف منشأت وابنية وحقول  - 5 - 141 24 البوحداري -4
 الجامعة 

   ارض بور 

 ارض بور    141قرب القطعة  - 5 9 143 24 البو حداري  -5

 ارض بور   طريق الحرية 75 - 3 107 36 الهطروجية -6

 ارض بور   107قرب قطعة  - 2 3 108 36 الهطروجية -7

 
 
8- 

 ارض بور   108قرب قطعة  - - 3 110 36 الهطروجية

الجهة المقابلة لحقول  50 22 3 1 25 البوحداري -11
 الدواجن 

  ارض زراعية  

 ارض زراعية   مقابل رئاسة الجامعة 5 12 3 59 24 البوحداري -12

 

http://www.atu.edu.iq/


 اعالن   

تعلن لجنة االيجار المشكلة في رئاسة جامعة الفرات االوسط التقنية عن اجراء مزايدة علنية 

المعدل اليجار العقارات  2013لسنة  21قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم استنادا الى 

المبينة ارقامها ومواقعهاادناه فعلى من يرغب باالشتراك في المزايدة مراجعة شعبة العقود 

الف دينار غير قابل للرد خالل مدة ثالثين يوما  25الحكومية لالطالع على الشروط لقاء مبلغ 

%من القيمة المقدرة 20تالي للنشر مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة تبدأ من اليوم ال

وستجري المزايدة في تمام الساعة العاشرة من اليوم االخير من مدة المزايدة ويكون مكان 

% 2اجراءها في رئاسة الجامعة وان يتحمل المستأجر اجور نشر االعالن والداللية والبالغة 

 من قيمة العقد

 www.atu.edu.iq  باالمكان مراجعة الموقع االلكتروني للجامعة 

 المركز رئاسة جامعة الفرات االوسط التقنية/ الموقع /قضاء الكوفة قرب مجسرات االمام علي 

اسم  ت
 المقاطعة

رقم 
 المقاطعة 

رقم 
 القطعة 

 المالحظات  الموقع المساحة

 2م اولك دونم

البو حداري  -2
 الجنوبيه

على الشارع العام جانب  - - 3 1/80 24
 الجامعةااليمن رئاسة 

  ارض زراعية 

البو حداري  -3
 الجنوبية

على الشارع العام جانب  84 11 5 1/90 24
االيمن رئاسة الجامعة 

 1/80بجانب القطعة 

  ارض زراعية 
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