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تعـلن شركة مـصافي اجلـنوب (شركـة عامة) عن اجـراء  مزايـدة العلـنية
االولى لـتـأجـير حـانـوت رقم / ٩ في الـوحـدة الـسـكـنيـة / الـشـعـيـبة في
ـصـادف ١٦ / ٤ / ٢٠١٨ ) ا تـمـام الـسـاعـة (٩) من صـبـاح يـوم (االثـنـ
كان زايـدة العلـنيـة احلضور بـالزمـان وا فعـلى الراغـب باالشـتراك بـا
احملددين مسـتصحـب معـهم مبلغ الـتأميـنات البـالغ (٥٠٠٫٠٠٠) دينار
ـزايـدة اجور (خـمـسـمائـة الف ديـنـار فـقط) ويتـحـمل من تـرسـوا علـيه ا
ـزايدة جـلب نـسخـة مصورة ـشتـرك با نـشر االعالن والـدالليـة  وعلى ا

دنية او البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن. من هوية االحوال ا
...مع التقدير. 
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صادف 4/4/ 2018الساعة تعلن رئـاسة جامعة كركـوك عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير كافتـيرا كلية الهنـدسة يوم االربعاء ا
الثـانـيـة عشـر ظـهراً في رئـاسـة اجلامـعـة وفقـا لـقـانون بـيع وايـجار امـوال الـدولة رقم  (21) لـسـنة   2013  فـعـلى الراغـب
بلغ زايـدة مراجعـة شعبـة العـقود احلكـوميـة في رئاسة اجلـامعـة الستالم نسـخة من الـشروط لقـــــاء وصل  باالشتـراك في ا
زايدة قدره  (25000)  خمسة وعشـرون الف دينار فقط غير قابل لـلرد يتم دفعها في كلـية الهندسة ويتـحمل من ترسو عليه ا

اجور النشر واالعالن . 
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تـعلن رئـاسة جـامعـة كركـوك عن اجراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر (مكـتب استـنسـاخ) في كلـية الـتربـية الـرياضــــــــــية يـوم االحد
صادف 4/8/  2018 الـساعـة الثـانيـة عشـر ظهـراً في رئاسـة اجلامـعة وفق قـانون بـيع وايجـار امـــــــوال الـدولة رقم  (21) ا
زايدة مـراجعة شعبة الـعقود احلكومـية في رئاسة اجلامـعة الستالم نسخة من لسنة   2013 فـعلى الراغب بـاالشتراك في ا
بلغ قدره  (25000) خمسة وعشرون الف دينار فقط غير قابل للرد يتم دفعها في كلية التربية الرياضية الشروط لقاء وصل 

زايدة اجور النشر واالعالن .  ويتحمل من ترسو عليه ا

ÊöŽ«

 —U−¹ô«Ë lO³ « WM' 

 „u d  WF Uł WÝUz—

علومات تعلن رئاسة جامـعة كركوك عن اجراء مزايدة علنية لتأجير (مرفق االستنـساخ) في كلية علوم احلاسوب وتكنلوجيا ا
ـزايدة مراجعة شـعبة العقود صادف 3/19/ 2018السـاعة الثانيـة عشر ظهراً  فعلى الراغـب باالشتراك في ا يوم االثن ا
ـبلغ قدره (25000) خـمسـة وعشرون الف ديـنار فقط احلكومـية في رئاسـة اجلامعـة الستالم نسـخة من الشـروط لقاء وصل 
ـزايـدة اجـور الـنـشر عـلـومات ويـتـحمـل من ترسـو عـليه ا غـير قـابل لـلرد يـتم دفـعه في كـليـة عـلوم احلـاسـبـات وتكـنـلوجـيـا ا

واالعالن. 
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