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ـعدل تعلن جامعة الكرخ للعلوم عن اجراء مزايـدة علنية لتأجير (نادي طالبي/ كشك عصائر كشك اسـتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا
طلوبة لقاء واصفات ا زايدة الـعلنية مراجعة شعبة العقـود احلكومية في رئاسة اجلامعة لغرض احلصـول على الشروط وا كـوزمتك) فعلى الراغب باالشتراك با
سـتمسكات مبلغ قـدره خمسة وعـشرون الف دينار غـير قابلـة للرد مسـتصحبـ معهم التـأمينات الـقانونيـة البالغـة ٢٠ % من القيمـة التقديريـة السنويـة مع جلب ا
دنـية او بـطـاقة مـوحدة شـهادة اجلـنـسيـة العـراقيـة) مع بـراءة ذمة من امـوال الدولـة صادرة مـن الهـيئـة العـامة الرسـميـة االصـليـة (بطـاقة سـكن هـوية االحـوال ا
اثلة ان وجد واجازة صـحية فيما يخص النادي الطالبي فضال عن كتاب عدم مـحكومية واحلضور في تمام الساعة العاشرة لـلضرائب لعام ٢٠٢٠ وتأييد اعمال 
زايدة واجور نشر زايدة اجور اخلدمة البـالغة ٢ % من بدل رسوم ا صادف االحد ٢٠٢٠/٣/٢٩ ويتحمل من ترسـو عليه ا صـباحا من اليوم التالي لليـوم الثالث ا

االعالن والداللية مع كافة الرسوم القانونية.
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اســتــنـــادا لــقــرار مـــجــلس الـــنــقــابــة
ـتـخـذ بـاجلـلـسـة (٧) في بـاجـتـمـاعه ا
٢٠٢٠/٢/١٩  الــــــفـــــقـــــرة (اوال) قـــــرر
ــواد مــجــلس الــنــقــابــة واســتــنــادا ا
(الــثــامــنــة والــســبــعــون والــتــاســعـة
والسـبعون والـثمـانون) دعـوة الهـيئة
الـعـامـة لالجـتـمـاع غـيـر العـادي وذلك
ـــوافق ٢٠٢٠/٣/١٨ يــوم االربـــعـــاء ا
السـاعـة (الـعـاشـرة صـبـاحـا) في مـقر
نقابـة احملام العراقي قاعة (ناجي
ـنـصور وفي الـسـويـدي) الـكـائن في ا
حالـة عـدم اكتـمال الـنصـاب القـانوني
يــكـــون االجـــتــمـــاع في الـــيـــوم الــذي
ــوافق يــلــيـــــــه اي يــوم اخلــمـــيس ا
كان ٢٠٢٠/٣/١٩ في نـفس الزمـان وا
ـــعــيــنـــ من قــانـــون احملــامــاة رقم ا
ناقشة موضوع: (١٧٣) لسنة ١٩٦٥ 
١- زيـادة رسم الــتـســجـيل في نــقـابـة
احملـــامـــ (االنــــتـــمـــاء اجلـــديـــد) في

النقابة والتقاعد.
٢- اعـادة الــنـظـر بـالـراتب الـتـقـاعـدي
لــــلـــمـــحـــامـــ وزيــــادته عـــلى ضـــوء
ـــالـــيـــة الـــتــــقـــاريـــر والــــبـــيـــانــــات ا
ـقـدمـة من قـبل هـيـئـة واالحـصـائـيــة ا
صـنـدوق تقـاعـد احملامـ الى مـجلس

النقابة.
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