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وزارة النفط
شركة االستكشافات النفطية

شركة عامة
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تــعـلن شــركـة االســتـكــشـافــات الـنــفـطــيـة احـدى
تشـكيالت وزارة الـنفط عن اجـراء مزايـدة علـنية
لـتأجـيـر قطـعـة ارض النشـاء كـافتـيـريا اسـتـنادا
لــقــانــون بــيع وايــجــار امــوال الـدولــة رقم (٢١)
عـدل. فـعلى الـراغـب بـاالشـتراك لسـنـة ٢٠١٣ ا
ـــزايــدة احلـــضـــور في اجملـــمع الـــســـكــني في ا
الــنــفــطي/ الــنــهــروان (الــقــسم الــهــنــدسي) في
الـســاعـة الــعـاشــرة صـبـاحــا من يـوم اخلــمـيس
ـوافق ٢٦ / ٩ / ٢٠١٩ مــســتـصــحـبــ مــعـهم ا
ـطلـوبة (اصل وصورة) مع ـستمـسكات ا كـافة ا
تـأميـنـات اوليـة وقـدرها (٥٠٠٫٠٠٠) خـمـسمـائة
ــــوجـب صك مــــصـــدق او نــــقـــدا الف ديــــنـــار 
ــزايـدة اجـور نـشـر ويـتـحـمل مـن تـرسـو عـلـيه ا
االعـالن واخلـدمـة الـبالـغـة ٢% مـن مبـلـغ االيـجار
ستأجـر انشاء الكـافتريا خالل السنوي وعـلى ا
اسـبـوع من تـاريخ االحـالة الـقـطـعـيـة وفي حـالة
النكول سيتم مصادرة التأمينات االولية واعالن

االرض للمزايدة مرة اخرى.
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 وتـقـام الـفـاحتــة عـلى روحـهـا الـطـاهـرة في جـامع عـمـر
اخملــتـار بـالــيـرمـوك/ االربــعـة شـوارع مـن الـسـاعـة ٧-٩

دة يوم مساء بدءا من ١٥ / ٩ و
انا لله وانا اليه راجعون

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار
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رقم بـناء عـلى ما جـاء بكتـاب مديـرية بـلديات مـيسـان/ شعـبة االمالك ا
١٦٩٤١ في ٨ / ٩ / ٢٠١٩ تــعــلن جلــنــة الــبــيع وااليــجــار في مــديــريــة
درجة تـفاصيـلها في بـلديات مـيسـان عن تأجيـر (محل حرفي رقم ١٠) ا
زاد الـعلني اسـتنادا ادنـاه والعائـدة الى مديريـة بلديـة على الشـرقي با
عـدل فعلى ـرقم (٢١) لسـنة ٢٠١٣ ا لقـانون بـيع وايجار امـوال الدولة ا
ـزايـدة الـعـلـنـيـة مـراجـعـة مـديـريـة بـلـدية عـلى من يـرغب بـاالشـتـراك با
الشرقي او سكرتير اللجنة خالل مدة ٣٠ يوما تبدأ من اليوم التالي من
تـاريخ نشر االعالن مـستصـحبا مـعه صورة من الـبطاقـة الشخـصية مع
ـقـدرة لـبـدل الـتـأمـيـنـات الـقــانـونـيـة الـتي ال تـقل عن ٢٠% مـن الـقـيـمـة ا
زايدة في الـيوم التالي من مدة االعالن االيـجار لكامل مدته وسـتجرى ا
الساعـة العـاشرة والنـصف صباحـا خالل الدوام الـرسمي ويكـون مكان
زاد اجـراءهـا في مـقـر مـديـريـة بـلـديـة عـلى الـشـرقي واذا صـادف يـوم ا
الـعـلـنـي عـطـلـة رسـمــيـة فـيـؤجل الى الــيـوم الـذي يـلــيه من ايـام الـعـمل
ـزايدة اجـور الـنشـر واالعالن واية الـرسمي ويـتـحمل من تـرسـو علـيه ا

اجور قانونية اخرى.
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رقم الحـقـا لـكـتـاب مديـريـة الـتـخـطـيط الـعـمـراني في مـيـسـان ا
نشور في صحيـفة الزمان بالعدد (١٢٤ في ٢٨ / ١ / ٢٠١٩) وا
ـتــضــمن اعـداد تــصـمــيم قــطـاعي (٦٤٤٩ في ٩ / ٩ / ٢٠١٩)  ا
هجرين سكـني اخلاص بالـعمارات الـسكنـية لدائـرة الهجـرة وا
رقـمة (١٤ / ١٥٦٧) ابـو رمانة حـيث ورد سهـوا فترة للـقطعـة ا
راجـعـة (٣٠) ثالثـون يومـا خـطـأ والصـحـيح هو االعـتـراض وا

(٦٠) ستون يوما لذا اقتضى التنويه.
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نـود التـنـويه بـانه  تـمـديد مـوعـد الـغـلق لـطلـبـيـة الـشراء اعاله
ــوافق ٢٥ / ٩ / ٢٠١٩ بــدال من ٨ / ٩ / لــغــايــة يــوم االربــعــاء ا
٢٠١٩ الساعة ١٢:٠٠ ظهرا وفي حـال مصادفة يـوم الغلق لـعطلة

رسمية يستمر االعالن الى ما بعد العطلة.
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