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الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد6457 االربعاء 19 من محرم  1441 هـ 18 من ايلول (سبتمبر) 2019م
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نـشـر سـهـوا اعالن شـركـة الـتـأمـ الـوطـنيـة في
جريـدة الـزمـان الـعدد ٦٤٥٦ في ١٧ / ٩ / ٢٠١٩
عن اجراء مـزايدة عـلـنيـة للـمرة الـثانـية لـتأجـير
مــحالت والــكــائـنــة في مــحــافـظــة كــربالء ومـدة

التأجير سنت لذا اقتضى التنويه.
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العدد: ٤٧
التاريخ: ١٧ / ٩ / ٢٠١٩
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ـزايـدة الـعـلـنـيـة االولـى اليـجـار قـطـعة ارض تـعـلن شـركـة مـصـافي اجلـنـوب (شـركـة عـامـة) عن اجـراء ا
زمع رقـمة (١٤ / ١٠٥٨) مـقاطـعة (٥٥) النـجمـي اجلنوبـي ناحـية خور الـزبيـر وا مـساحـتهـا (٨٠٠م٢) ا
ـزمع ابرامـه ب الـطـرفـ لـقـانـون بيع انـشاء مـجـمع صـحي (عـيـادات طـبـية) ويـخـضع عـقـد االيـجـار ا
ـدة(١٠) عشـرة سـنوات في تـمـام السـاعة (٩) من ـعدل و رقم ٢١ لـسنـة ٢٠١٣ ا وايـجـار اموال الـدولـة ا
ــزايـدة الـعــلـنـيـة ـصـادف ١٤ / ١٠ / ٢٠١٩ .فــعـلى الـراغــبـ بـاالشــتـراك في ا ) ا صـبـاح يــوم (االثـنـ
كان احملددين مـستصحب معهم مبلغ التـأمينات القانونية البالغة (٦١٤٤٠٠٠) احلضور في الزمان وا
دنيـة او البـطاقة سـتة مالي ومـئة واربع واربـع الف ديـنار عراقـي ال غيرهـا وجلب هـوية االحـوال ا
ـوحدة مع بـطاقـة الـسكن (االصـلـية واالسـتـنسـاخ) مع بـراءة ذمة صـادرة من الـهيـئـة العـامة الـوطـنيـة ا
زايدة اجور نـشر االعالن والداللية وتقد للضرائب ضـمن منطقة سكـناهم. ويتحمل من ترسـوا عليه ا
تخـصص وتخـضع آليـة البـناء واخلرائط واالمـور الفـنيـة والتـصاميم اجازة النـشاء اجملـمع الصحـي ا

لضوابط وتعليمات وزارة الصحة ودائرة صحة البصرة ونقابة االطباء..
مالحظة: اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي هو موعد الغلق .

مع التقدير..
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