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الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6547-6548  االربعاء - اخلميس 6 من جمادى االولى 1441 هـ 1-2 من كانون الثاني (يناير) 2020م

W¾MNð
بحـلول الـعام ٢٠٢٠ ال يـسعـنا اال ان نـتقدم
بـالتهـنئة الى شـعبنـا الكر والعـامل في

الـــــقــــطــــاع الــــنـــــفــــطي
وزمـالئـــنــــا في شــــركـــة
ــــنـــــتـــــجــــات تــــوزيـع ا
الـــنـــفــطـــيـــة مــتـــمـــنــ
لـلـجـمــيع عـامـا سـعـيـدا
ملـؤه الـتفـاؤل وحتـقيق
االمــــنـــــيـــــات وكل عــــام
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يسر الشركـة العامة لتجـارة احلبوب دعوتها الصـحاب اجملارش االهلية في
ـراجعة الشركة العامة لتجـارة احلبوب / القسم القانوني الكائن في بغداد 
ــعـظم  – مـدخل الــشــيخ عــمـر لــتـقــد طـلــبـاتـهـم لـغـرض بــغـداد –  بـاب ا
اجـــــــراء الـكـشف واالطالع عـلى شـروط الـتـعـاقـد النـتـاج مـادة الـرز احملـلي

دة (٣٠) ثالثون يوم من تاريخ ٢٠٢٠/١/٢ . وسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
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زايـدة العلنـية للمـرة الثالثة تعـلن شركة مصـافي اجلنوب (شركة عـامة) عن اجراء ا
لبـيع مواد مخـزنية راكـدة وفائضـة عن احلاجة في بـتمام الـساعة (الـتاسعـة) صباح
ـصـادف  ٢٠٢٠/١/١٣ في مـخـازن مـقــر الـشـركـة / الـشـعـيـبـة فـعـلى ) ا يـوم (االثـنـ
ـكـان احملـددين ـزايـدة الـعـلــنـيـة احلـضـور في الـزمـان وا الـراغـبـ بـاالشـتـراك في ا
مـسـتــصـحـبـ مـعـهم مــبـلغ الـتـأمـيــنـات الـقـانـونـيــة (٨٫٤٨٩٫٤٠٠) ثـمـانـيـة ماليـ
واربعـمـائة وتـسـعة وثـمـانـون الف واربع مائـة ديـنار عـراقي ال غـيـرها وجـلب هـوية
وحدة مع بطاقة السكن (االصلية واستنساخ) دنية او البطاقة الوطـنية ا االحوال ا
بـراءة ذمة صـادرة من الهـيـئة الـعامـة لـلضـرائب ضمن مـنـطقـة سكـنـاه. ويتـحمل من

زايدة اجور نشر االعالن والداللية. ترسوا عليه ا
مالحظة: اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي هو موعد الغلق .
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