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التاريخ: ١٩ / ٧ / ٢٠١٨ وزارة النقل 
الشركة العامة الدارة النقل اخلاص 

القسسم/ االمالك والعقارات 
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تعـلن الـشـركـة الـعامـة الدارة الـنـقل اخلـاص عن اجـراء مزايـدة عـلـنـيـة لتـأجـيـر اخلـطوط
درجة ادناه في محافظة (بغداد) في (الـيوم اخلامس عشر) تبدأ اعتبارا من شيـدات ا وا
ـرقـم(٢١) لـسـنة الـيـوم الـتـالي لـنـشـر االعالن وفـقـا لـقـانـون بـيع وايـجـار امـوال الـدولـة ا
ـكن احلـصـول عـلـيهـا من قـسم الـشـركـة اعاله لـقـاء مـبلغ (٥٠٠٠) ٢٠١٣والشـروط الـتي 
دينار غيـر قابلة للرد فعلى الراغب احلضور في الساعة العاشرة في مقر  الشركة اعاله
زايد كتـاب يؤيد براءة ذمـته من الضريبـة معنون الى (الشـركة العامة الدارة  وان يـقدم ا
وحـدة وبطـاقة دنـية وشـهادة اجلـنـسيـة او البـطاقـة ا الـنـقل اخلاص) وهـوية االحـوال ا
الـسكن (النسخ االصـلية) ودفع التـأمينات الـقانونيـة البالغة ٢٠% بصك مصـدق ويتحمل
زايدة اجور خدمة بنسبة ٢% وكذلك يتحمل الناكل فرق البدل في عدد من ترسو عـليه ا
زايدة في اليوم التالي. زايدة عطلة رسمية جتري ا سن العقد علما اذا صادف موعد ا

مدة االيجار ستة واحدة ... يدفع على شكل قسط واحد
ماعدا الفقرة (١) مدة االيجار سنتان... يدفع على شكل قسط واحد لكل سنة
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اشــــــــارة الى اعــــــالن الـوارد في صحـيــــــــفة الـزمـــــــــان بالـعــــــــدد (٦٠٩٥- ٦٠٩٦)
في  ٢٢ / ٧ / ٢٠١٨ واخلاص اعالن مناقـصة جتهـيز مادة احلـنطة ٦ / ٢٠١٨ حيث 
شـتريات نـاقصـات وا عـلومـات ا وقع االلـكتـروني  ذكر بـاللـغة الـعربـية واالنـكلـيزيـة ا
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