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زايدة العلـنية لتأجيـر (الكافتريا) الـكائنة في االقسام تعلن رئـاسة جامعة كركـوك عن اجراء ا
صادف ٢٠٢٠/٣/٩ الساعة الثـانية عشر ظهرا في رئاسة الـداخلية في الصيادة يوم االثـن ا
اجلــامـعــة  وفق قــانـون بــيع وايـجــار امـوال الــدولـة رقم (٢١) لــسـنــة ٢٠١٣ فـعــلى الـراغــبـ
ـزايدة مراجـعة شـعبة الـعقـود احلكومـية في رئاسـة اجلامـعة الستالم نـسخة بـاالشتراك في ا
ـبلغ قـدره (٢٥٠٠٠) خمـسة وعشـرون الف دينـار فقط غـير قـابل للرد من الـشروط لـقاء وصل 
ـزايـدة اجـور الـنـشـر يـتم دفـعـهـا في مـديـريـة االقـسـام الـداخـلـيـة ويــتـحـمل من تـرسـو عـلـيه ا

واالعالن.
—U−¹ô«Ë lO³ « WM'
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زايدة العلنية لتأجير (حق التصوير) الكائنة في كلية تعلن رئاسة جامـعة كركوك عن اجراء ا
ـصـادف ٢٠٢٠/٣/٢ السـاعة الـثـانيـة عشـر ظـهرا في رئـاسة الـتـربيـة االساسـيـة يوم االثـن ا
اجلــامـعــة  وفق قــانـون بــيع وايـجــار امـوال الــدولـة رقم (٢١) لــسـنــة ٢٠١٣ فـعــلى الـراغــبـ
ـزايدة مراجـعة شـعبة الـعقـود احلكومـية في رئاسـة اجلامـعة الستالم نـسخة بـاالشتراك في ا
بـلغ قدره (١٥٠٠٠) خـمسة عـشر الف ديـنار فـقط غيـر قابل لـلرد يتم من الشـروط لقـاء وصل 
ــزايـدة اجــور الـنــشـر ــالـيــة في الــكـلــيـة ويــتـحــمل من تــرسـو عــلـيه ا دفـعــهـا في الــشـؤون ا

واالعــــــــالن.
—U−¹ô«Ë lO³ « WM'
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زايدة الـعلنيـة لتأجيـر (مكتب اسـتنساخ) الـكائنة في تعـلن رئاسة جامـعة كركوك عن اجـراء ا
صادف ٢٠٢٠/٣/١ الـساعة الثانيـة عشر ظهرا في رئاسة كلـية التربية االسـاسية يوم االحد ا
اجلــامـعــة  وفق قــانـون بــيع وايـجــار امـوال الــدولـة رقم (٢١) لــسـنــة ٢٠١٣ فـعــلى الـراغــبـ
ـزايدة مراجـعة شـعبة الـعقـود احلكومـية في رئاسـة اجلامـعة الستالم نـسخة بـاالشتراك في ا
ـبلغ قـدره (٢٥٠٠٠) خمـسة وعشـرون الف دينـار فقط غـير قـابل للرد من الـشروط لـقاء وصل 
ـزايـدة اجـور الـنـشـر ـالـيـة في الـكـلـيـة ويـتـحـمل من تـرسـو عـلـيه ا يـتم دفـعـهـا في الـشـؤون ا

واالعالن.
—U−¹ô«Ë lO³ « WM'
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قـاطعـة ٢١ / ديوم/ عـدات االتصـاالت والقـدرة عن بيـع قطع االراضي الـسكـنيـة في ا تـعـلن الشـركة الـعامـة 
زايـدة ابتداء من يوم نتـسبي مصنع صالح الـدين احد مصـانع هذه الشـركة وللمـشمول بـدخول ا تكـريت 
زايدة من صـابيح) فعـلى الراغب بـدخول ا صـادف ٢٠٢٠/٣/١٥ في مصنع صالح الـدين (مصنع ا االحد ا
زايـدة احلضور في منـتسـبي مصـنع صالح الدين واالدارة الـعامة حـصرا من الـذين تنـطبق علـيهم شـروط ا
كـان احملددين بـالـساعـة التـاسعـة صـباحـا ودفع مبـلغ الـتأمـينـات االوليـة البـالـغة ٥ % من الـقيـمة الزمـان وا
ـادة (١٧/ثالـثا/أ) من الـقانـون ٢١ لسـنة  ٢٠١٣ بـيع وايجـار اموال زايـدة وحسب ا التـقديـرية قـبل دخـول ا
ـزايدة وبامكـان الراغب ـزايدة اجور اخلدمـة البالغـة  ٢ % من بدل رسو ا الدولة ويـتحمل من ترسـو عليه ا
صنع عـلمـا انه ال يجوز واصفـات وارقام الـقطع السـكنـية في مـوقع ا ـزايدة االطالع عـلى ا بالـدخول الى ا
ـزايدة عطـلة رسمـية او ظرف طار للـموظف احلصـول على اكثـر من قطعـة ارض سكنيـة واذا صادف يوم ا

زايدة في اليوم التالي. يتم اجراء ا
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