
 إعالن مزايدات
 

أدٔاٖ ٚفمًا ألحىاَ لأْٛ بٍغ  اأٚصافٙ تاٌّبٍٕ اثػٍٍٕت ٌتأجٍش اٌؼماس اثشاء ِزاٌذتؼٍٓ سئاست جاِؼت وشبالء / شؼبت اٌؼمٛد اٌحىٍِٛت ػٓ إج

فً شؼبت  41/6/3122 اٌّٛافكاٌخٍّس اٌّؼذي ، ٚرٌه فً تّاَ اٌساػت اٌثأٍت ػششة ظٙشًا ِٓ ٌَٛ  3124ٌسٕت  32ٚإٌجاس أِٛاي اٌذٌٚت سلُ 

تبذأ ِٓ اٌٍَٛ  ًٌِٛا ثالثٍٓفً اٌّزاٌذة ِشاجؼت شؼبت اٌؼمٛد اٌحىٍِٛت خالي  باالشتشانسئاست جاِؼت وشبالء ، فؼٍى اٌشاغبٍٓ  اٌؼمٛد اٌحىٍِٛت /

اس اٌؼماس ، ٌٚتحًّ ِٓ % ِٓ اٌمٍّت اٌّمذسة ٌبذي إٌج31اٌتاًٌ ٌٕشش ٘زا اإلػالْ ِستصحبٍٓ ِؼُٙ صه ِصذق باٌتإٍِٔاث اٌمأٍٛٔت اٌباٌغت 

 .% ِٓ لٍّت اٌؼمذ3تشسٛ ػٍٍٗ اٌّزاٌذة أجٛس خذِت ِمذاس٘ا 

 - : فً اٌّزاٌذة االشتشانششٚط 

  . أال ٌىْٛ ِّٕٛػًا ِٓ ِّاسست اٌؼًّ اٌتجاسي لأًٛٔا -2
  . أخً بإٌتزاَ سابك ِغ اٌجاِؼت أال تىْٛ بزِتٗ ِستحماث ِاٌٍت ٌٍجاِؼت أٚ -3
بطالت اٌسىٓ ٚاٌبطالت ٚشٙادة اٌجٕسٍت اٌؼشالٍت ٌٚٔسخت ٍِٛٔت اٌّذٍٔت ) أصً ٚصٛسة ٍِٛٔت (  أْ ٌستصحب ِؼٗ ٌ٘ٛت األحٛاي -4

 . اٌتٌٍّٕٛت ٚشٙادة ػذَ اٌّحىٍِٛت
 التأميناتمقدار  مدة اإليجار  هاإلعالن ورقمنوع  الموقع العقار أسم ت

استنساخ كليت اإلدارة واالقتصاد بنايت األقسام  2

 (2العلويت رقن )
 اٌّذٌٕت اٌجاِؼٍت 

 )فشٌحٗ(
أسبؼت ِالٌٍٓ  (4000000) سٕت ٚاحذة  2102( لسنت 01إعالى رقن )

 دٌٕاس

كليت الصيدلت لبيع الوأكوالث الجاهزة كشك  3

 فقط
 في هوقع الجاهعت القديوت

 )حً اٌّٛظفٍٓ
ٍٍِْٛ  (1200000) سٕت ٚاحذة 2102( لسنت 00إعالى رقن )

 ِٚائتاْ دٌٕاس 

 اٌّذٌٕت اٌجاِؼٍت  اٌمأْٛوشه استٕساخ  4
 )فشٌحٗ(

( ثالثت ِالٌٍٓ 4711111) سٕت ٚاحذة 2102( لسنت 02إعالى رقن )

 ٚستّائت اٌف دٌٕاس 

ِٕطمت اٌحسٍٍٕت  فً وٍٍت اٌزساػت التصوير الفوتوغرافي 5
 )اٌؼطٍشً(

 ِائت اٌف دٌٕاس (100000) سٕت ٚاحذة 2102( لسنت 01إعالى رقن )

 اٌّذٌٕت اٌجاِؼٍت  واالقتصادنادي اإلدارة  6
 )فشٌحٗ(

( لسنت 6إعالى رقن )إعادة 

2102 
تسؼت  (19000000) سٕت ٚاحذة

 دٌٕاس ػششة ٍٍِْٛ

 ِالحظت/ 

 .إرا صادف ٌَٛ اٌّزاٌذة ػطٍت سسٍّت فٍىْٛ اٌٍَٛ اٌزي ٌبذأ بٗ اٌذٚاَ اٌشسًّ ِٛػذًا إلجشاء اٌّزاٌذة  -2
 . ِشاجؼت شؼبت اٌؼمٛد اٌحىٍِٛتٌّىٓ اإلطالع ػٍى بٕٛد اٌؼمذ ِٓ خالي  -3

 أ . د . ٍِٕش حٍّذ اٌسؼذي                                                                                                                       

 تٚواٌ/ سئٍس جاِؼت وشبالء                                                                                                                       


