
 ) 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 (  ثنىالم)   مراجعة فرع دائرة عقارات الدولة في محافظة

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

( 51بعد مرور ) العاشرة صباحا  في تمام الساعة  قائمقامية قضاء الرميثة في المزايدةوستجري 

%من 0خدمة  أجورفي الصحف ويتحمل من ترسو عليه المزايدة  عالناإلباليوم الذي يلي نشر  تبدأ يوما  

 يوم جمعة فتكون المزايدة في اليوم الذي يليه مباشرة. أوصادف يوم المزايدة عطلة رسمية  وإذا البيع بدل

 (www.mof.gov.iq) االلكتروني الموقع على االطالع للمزايدة بالدخول الراغبين وبأمكان.

  اقرب نقطة دالة القيمة المقدرة اوصاف العقار مساحته رقم العقار

51/125 

 ام الخيل 05م

0م 022
 

 

 05.222.222 عرصة فارغة

ستتتتتتتة وعشتتتتتترون 

 مليون دينار

قرب ثانوية 

مناهل العلم 

 االهلية

 

  اقرب نقطة دالة القيمة المقدرة اوصاف العقار مساحته رقم العقار

585/51 

 وردية 5م

 559.311.222 ارض خالية من المشيدات 0م 511.90

مائتتتة وث ثتتتة عشتتتر 

مليتتتتتون واربعمائتتتتتة 

وتستتتتتعة وخمستتتتتون 

 الف دينار

محطة قطار 

 الحلة

 ( يوما21اعالن بيع مدة )

  اقرب نقطة دالة القيمة المقدرة اوصاف العقار مساحته رقم العقار

 0م 11/11

 مغربة

غرفتتتة  متتتن ستتتين يتيتتتونار د 0م 022
م ومطتب  وصالة وحما 0عدد/ 

ومرافتتتتر خارويتتتتة واستتتتتقبال 
دروة العمران وسط مشيد متن 

ومستتتقف واالستتتمنت الطتتتابو  
 بالشيلمان

022.222.222 

 مئتا مليون دينار

مقابل مريز 

 شرطة الووادين

 

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


  ة دالةاقرب نقط القيمة المقدرة اوصاف العقار مساحته رقم العقار

 5م 89/58

 ابو محار

952.11 

0م
 

دار سين يتيون متن استتقبال   
غرفتتتة نتتتوم   مطتتتب    مومتتتع 

 صحي  

دروتتتة العمتتتران دون المتوستتتط 
والبنتتاء متتن اليونيريتتت المستتل  

 والطابو 

15.530.222 

واحد وتسعون مليون 

وستتتتتتتتتمائة واثنتتتتتتتتان 

 دينار الفواربعون 

مديريتتة متترور 

 المثنى

  اقرب نقطة دالة درةالقيمة المق اوصاف العقار مساحته رقم العقار

1055/0 

 داموك 01م

0م 135
 

 

قطعة مشيد عليهتا دار يحتتو  
علتتى يليتتدور واستتتقبال وهتتول 
وغتتتتتتتتترفتين نتتتتتتتتتوم وحمتتتتتتتتتام 
وموموعة صحية خاروية متع 
طارمة اماميتة وحديقتة اماميتة 
متتع غرفتتة فتتي الحديقتتة متختت ة 

 لحفظ مولد المنطقة

دروتتة العمتتران / رد ء مبنتتي 
متتتتتتتن الطتتتتتتتابو  واالستتتتتتتمنت 

 وص والشيلمانوال

 311,122,222 

اربعمائتتتة وخمستتتة 

وخمستتتتون مليتتتتون 

وخمستتتتتمائة التتتتتف 

 دينار

منطقتتة الزهتتراء 

قتتتتتترب  وتتتتتتامع 

 االمام الحسين

 

 

 

 ( يوم21تأجير مدة )

 

 

م القطعة رق

 والمقاطعة

بدل اإليجار  الغرض من اإليجار المساحة

 السنوي

 اقرب نقطة دالة

 631و  631

العقور  16م

 والرماحة

 دونم 1
 

 محطة تعبئة وقود

 

3003330333 

اثنان وثالثون 

 مليون دينار

 مرقد سيد خضير



 

 

 

رقم القطعة 

 والمقاطعة

 اقرب نقطة دالة بدل اإليجار السنوي رالغرض من اإليجا حةالمسا

اتخاذها مقر لجمعية  0م 1033 شامية  13

 ابناء الناصرية

 

6303330333 

عشرة ماليين 

 دينار

 

مقابل بناية 

 المحافظة الجديدة


