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ورد سهـواً في جريدة الزمان بالعدد
ـــــــرقم (6229) في 2018/12/25 ا
عن إعالن رغـبـتــهـا في الـتــعـاقـد مع
ـــكـــافـــحـــة احلـــشــــــــــرات شـــركـــة 
والقـوارض ورد سهـواً إن تـــــــاريخ
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نـــشـــر في جـــــريــدة الـــزمــــــــــــــــــــــان الـــعــدد 6222
ـنـاقـصة رقم 2018/1 فــــــــي 12/17/ 2018 اعالن ا
حـيث ورد (مــنــاقـصــة تـأهــيل فـرع الــفـاو الــكـائن في
الـصــبـرة) خـطــأ والـصــحـيح (فــرع الـفـاو الــكـائن في

البصرة) لذا اقتضى التنويه.

وزارة النفط
شركة مصافي اجلنوب

(شركة عامة)
جلنة بيع وايجار اموال الدولة

العدد:/ ٥٣
التاريخ: ٢٣ / ١٢/  ٢٠١٨م
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 تــعـلـن شـركــة مـصــافي اجلـنــوب (شـركــة عـامــة) عن اجـراء
زايدة الـعلنية الـثانية اليـجار بناية سـاحة وقوف سيارات ا
( الــنــفــثــا في تــمــام الــســاعــة (٩) من صــبــاح يــوم (االثــنـ
ـصـادف ١٤ / ١ / ٢٠١٩ والـتي حتـتـوي علـى محـل مطـعم ا
ومطبخ وحمامات وقاعة استراحة ومصلى ومرافق صحية.
ـزايـدة الــعـلـنــيـة احلـضـور فـعـلى الــراغـبـ بــاالشـتـراك بــا
ــكــان احملــددين مـســتــصــحـبــ مــعــهم مــبـالغ بــالــزمـان وا
الـتــأمـيـنـات الــبـالـغـة (٢٫٤٠٠٫٠٠٠) ديــنـار فـقط (مــلـيـونـان
واربعـمـائة الف ديـنـار) ال غيـرهـا ويتـحـمل من ترسـوا عـليه
ــشــتــرك ــزايــدة اجــور نــشــر االعالن والـــداللــيــة وعــلى ا ا
دنية او البطاقة الوطنية مع زايدة جلب هوية االحـوال ا با

بطاقة السكن.
مالحـظة: اذا صـادف يـوم الغـلق عـطلـة رسـميـة يـكون الـيوم

التالي هو موعد الغلق.
مع التقدير..
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وزارة النقل 
الشركة العامة الدارة النقل

اخلاص 
العدد:١٦٨٠١

التاريخ: ٢٣ / ١٢/  ٢٠١٨م
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شيدات تعلن الـشركة العـامة الدارة النـقل اخلاص عن اجراء مزايـدة علنـية لتأجـير اخلطـوط وا
ـدرجـة ادناه في مـحـافظـة (ذي قـار) في الـيوم (اخلـامس عـشر) تـبـدأ اعتـبـارا من اليـوم الـتالي ا
ـرقم (٢١) لـسـنة ٢٠١٣ والـشـروط التي لـنـشر االعـالن وفقـا لـقانـون بـيع وايـجار امـوال الـدولة ا
ـكن احلصـول عـلـيـها من قـسم الـشـركـة اعاله لقـاء مـبـلغ(٥٠٠٠) ديـنار غـيـر قـابـلة لـلـرد. فـعلى
الراغب احلضور في الساعة احلادية عـشر في قسم الشركة في محافظة (ذي قار) على ان يقدم
زايـد كتـاب يؤيـد براءة ذمـته من الـضريـبة مـعنـون الى (الشـركة الـعامـة الدارة النـقل اخلاص) ا
وحدة) وبطاقة السكن (النسخ دنية وشهادة اجلنـسية او (البطاقة الوطنيـة ا وهـوية االحوال ا
االصليـة) وبدفع التـأمينـات القانـونية الـبالغـة ٢٠% مضروبـا في عدد سنـ العقـد بصك مصدق
ـزايدة اجـور خدمة بـنسبـة ٢% وكذلك يتـحمل الـناكل فرق الـبدل في ويتـحمل من ترسـو عليه ا
زايدة في اليوم التالي. زايدة عطلة رسمية جتري ا عدد سن العقد وفي حالة مصادفة موعد ا

مدة االيجار سنتان ... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة
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ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٠٤٣٣
التاريخ: ٥/ ١٢/  ٢٠١٨م
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تعـلن جلنـة البـيع وااليجـار في مديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مزايـدة علـنية لـتأجـير االمالك
ـزايدة ـبـيـنة في ادنـاه والـعـائدة الى مـديـريـة بلـديـة الـعمـارة فـعـلى الراغـبـ بـاالشتـراك في ا ا
مراجعة سكرتير اللجنة في مقر بلـدية العمارة خالل فترة (١٥) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم
التالـي لنشر االعالن مستصحبـا معه التأمينات القـانونية البالغة (١٠٠%)  من الـقيمة التقديرية
(الـكامل مدة التـأجير) وينادى لـلمزايدة في السـاعة العاشـرة والنصف صباحـا في اليوم التالي
زايدة دة اعاله من تاريخ الـنشر وعلى قـاعة مديريـة بلديـة العمارة واذا صـادف يوم ا النتهـاء ا
زايدة اجور النشر وكافة عطلة رسميـة يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه ا
دنية وبطاقة الـسكن ويكون عليه مراجعة ترتبة على ذلك مع جلب هـوية االحوال ا ـصاريف ا ا
ـصادقة الكـمال اجراءات الـتعاقد مديريـة بلدية الـعمارة خالل فـترة (١٠) عشـرة ايام من تاريخ ا

االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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طالبة لك الى البلـدية عند احلاجة اليه وخالل فتـرة التأجير او عند انتـهاء العقد دون ا يسلم ا
بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة
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