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محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
جلنة البيع وااليجار
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التاريخ: ٢١/ ١/  ٢٠١٩م
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بالنظر لعدم حصول راغب
رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ والقرار١٥٢١ لسنة ١٩٨١ واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

شيد جزء من تعلن جلـنة البيع وااليجـار في مديرية بلـدية العمارة عن اجـراء مزايدة علنـية لتأجيـر (هدم واعادة بناء سـوق جتاري ا
دة (١٠) عـشر سنـوات والعائـدة الى مديريـة بلدية ساطـحة و ـبينـة مواصفـاتها وشـروطها ادنـاه وبا العـقار ١٨ / ٢٢٢٨ الهادي) وا
زايدة مـراجعة سـكرتيـر اللجـنة في مقـر بلديـة العمـارة خالل فترة (١٥) خـمسة عـشر - يوما الـعمارة فـعلى الراغـب باالشتـراك في ا
تـبدأ من اليـوم التالي لـنشر االعالن مـستصحـبا معه الـتأميـنات القانـونية الـبالغـة(١٠٠%) من القيـمة التقـديرية (لـكامل مدة الـتأجير)
دة اعاله من تاريخ النشر وعلى قاعة (الكميت) في وينادى للمزايدة في الـساعة العاشرة والنصف صباحا في اليوم التالي النـتهاء ا
زايـدة اجور النشر زايدة عطلـة رسمية يـكون موعدها الـيوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسـو عليه ا ديوان احملـافظة واذا صادف يـوم ا
دنيـة وبطاقة الـسكن ويـكون عليـه مراجعـة مديرية بـلدية الـعمارة خالل ـترتبـة على ذلك مع جـلب هوية االحـوال ا صاريف ا وكافـة ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفقا للمخططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية من البلدية.

باشرة بالبناء. ستأجر باحلصول على اجازة بناء اصولية قبل ا ٣- يلتزم ا
ستأجر بالبناء خالل السنة االولى من توقيع العقد وبخالفه تتخذ االجراءات القانونية. ٤- يلتزم ا

ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا
بـلغ الضمانة ويعتبر ـساطحة وفي حالة عدم التشـييد خاللها يصادر ا ستأجـر بتقد مبلغ ضمان للـتشييد يعادل بدل ا ٦- يلتزم ا

شيدات الى البلدية دون مقابل. ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من ا عقد ا
٧- اية تعليمات ترد من الوزارة او اجلهات اخملتصة ذات العالقة تعتبر شرطا من شروط التأجير.

طالبة بالتعويض ودون اللجوء الى احملاكم اخملتصة. شيدات الى البلدية بعد انتهاء فترة العقد او التأجير دون ا ٨- تؤول كافة ا
اء والكهرباء واخلدمات والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٩- يتحمل ا

صادقة على قرار االحالة. ١٠- يتم حتويل مبلغ االمانات الى ايراد من قبل البلدية عند ا
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ والقرار ١٥٢١ لسنة ١٩٨١ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تـعلن مديريـة بلديـة العمـارة عن اجراء مزايدة عـلنيـة لتأجـير (قطعـة ارض النشاء مـعارض للسـيارات علـيها عدد
ـدة (١٠) عشـر سنوات ـساطـحة و ـبينـة مواصـفاتـها وشـروطهـا ادناه وبا (٥) الـواقعة في مـنطـقة (الـعوفـية) وا
زايدة مـراجعة سكرتير اللـجنة في مقر بلدية والعائدة الى مديرية بـلدية العمارة فعلى الـراغب باالشتراك في ا
الـعمارة خالل فتـرة (٣٠) ثالثون يومـا تبدأ من اليـوم التالي لنـشر االعالن مسـتصحبـا معه التأمـينات القـانونية
البـالغة (٥٠%) من القيمة التقـديرية (لكامل مدة التأجيـر) وينادى للمزايدة في الساعـة العاشرة والنصف صباحا
زايدة عـلى قاعة (الـكميت) في ديـوان احملافظة ـدة اعاله من تاريخ النـشر وستجـري ا في اليـوم التالي النـتهاء ا
زايـدة اجور ـزايدة عـطلـة رسمـية يـكون مـوعدهـا اليـوم الذي يـليه ويـتحـمل من ترسـو علـيه ا واذا صـادف يوم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكن ويـكون عـليه مـراجعة ـترتبـة على ذلـك مع جلب هـوية االحوال ا ـصاريف ا النـشر وكـافة ا
صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه مديـرية بلدية العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تـاريخ ا

يتحمل االجراءات القانونية.

dOłQ² « ◊Ëdý

طـالبة بـالتعويض او ـلك الى البلديـة عند احلـاجة اليه وخالل فـترة التأجـير او عنـد انتهاء الـعقد دون ا يسلم ا
اللجوء الى احملاكم اخملتصة
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ والقرار ١٥٢١ لسنة ١٩٨١ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تـعلن جلنـة البيع وااليـجار في مديـرية بلـدية العـمارة عن اجراء مـزايدة علـنية لـتأجيـر (احلديقـة تسلـسل ٢٣٣ / ٤ احملموديـة النشاء
دة (١٠) عشر سنوات والعائدة الى مديرية بلدية العمارة ساطحة و بينة مواصفاتها وشروطها ادناه وبا كازينو ترفيهي عليها) وا
ـزايدة مراجـعة سـكرتيـر اللـجنة في مـقر بـلدية الـعمـارة خالل فتـرة (٣٠) ثالثون يومـا تبـدأ من اليوم فعـلى الراغبـ باالشـتراك في ا
التالي لنشـر االعالن مستصحبا معه التأمينات القـانونية البالغة (١٠٠%) من القيمة التقديـرية (لكامل مدة التأجير) وينادى للمزايدة
دة اعاله من تـاريخ النشر وعلى قاعة (الـكميت) في ديوان احملافظة في الساعة العاشرة والـنصف صباحا في اليوم الـتالي النتهاء ا
صاريف زايدة اجـور النشر وكافة ا زايدة عطلة رسـمية يكون موعدهـا اليوم الذي يليه ويتحـمل من ترسو عليه ا واذا صادف يوم ا
ـدنية وبطـاقة السـكن ويكـون عليه مـراجعة مـديرية بـلدية العـمارة خالل فـترة (١٠) عشرة تـرتبة عـلى ذلك مع جلب هـوية االحوال ا ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. ايام من تاريخ ا
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عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفقا للمخططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية من البلدية.

باشرة بالبناء. ستأجر باحلصول على اجازة بناء اصولية قبل ا ٣- يلتزم ا
ستأجر بالبناء خالل السنة االولى من توقيع العقد وبخالفه تتخذ االجراءات القانونية. ٤- يلتزم ا

ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا
بـلغ الضمانة ويعتبر ـساطحة وفي حالة عدم التشـييد خاللها يصادر ا ستأجـر بتقد مبلغ ضمان للـتشييد يعادل بدل ا ٦- يلتزم ا

شيدات الى البلدية دون مقابل. ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من ا عقد ا
٧- اية تعليمات ترد من الوزارة او اجلهات اخملتصة ذات العالقة تعتبر شرطا من شروط التأجير.

طالبة بالتعويض ودون اللجوء الى احملاكم اخملتصة. شيدات الى البلدية بعد انتهاء فترة العقد او التأجير دون ا ٨- تؤول كافة ا
اء والكهرباء واخلدمات والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٩- يتحمل ا

صادقة على قرار االحالة. ١٠- يتم حتويل مبلغ االمانات الى ايراد من قبل البلدية عند ا
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بناء عـلى ما جاء بكتـاب مديرية بلـديات ميسان/ شـعبة االمـــالك ذي العدد ٦٥٩ في ١٤ / ١
/ ٢٠١٩ تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجـار في مديـرية بـلـديات مـيسـان عن تـأجيـر (حديـقة رقم ٩)
زايدة دة ثالث سنوات با درجة اوصـافه ادناه والعائدة الى مديرية بلدية علي الشرقي و ا
رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ .فعلى من يرغب العلـنية استنـادا لقانون بـيع وايجار اموال الدولـة ا
ـزايدة العلنية مراجعة مديرية بلـدية علي الشرقي او سكرتير اللجنة خالل مدة االشتراك با
ثالثون يوم تبدأ من اليوم التالـي لنشر االعالن مستصحبا مـعه تأمينات قانونية ال تقل عن
ـزايـدة الـسـاعـة الـعـاشـرة ـقـدرة لـبـدل االيـجـار لـكـامل مــدته وسـتـجـرى ا ٢٠% من الــقـيـمـة ا
والــنـصف صـبـاحــا خالل الـدوام الـرسـمي في الــيـوم الـتـالي من مــدة االعالن ويـكـون مـكـان
ـزايدة اجور الـنشر اجـراءها في مقـر مديريـة بلـدية علي الـشرقي ويتـحمل من ترسـو عليه ا
زاد العلني واالعالن واجور اللجنة البالغة ٢% واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم ا

عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.
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وزارة النقل 
الشركة العامة الدارة النقل اخلاص 

العدد: ٣٣١
التاريخ: ١٠/ ١ / ٢٠١٩ ©≥≥±® r — ÊöŽ«
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درجة شيدات ا تعلن الشركـة العامة الدارة النـقل اخلاص عن اجراء مزايـدة علنية لـتأجير اخلطـوط وا
ادنـاه في مـحافـظة (الديـوانيـة) في اليـوم (اخلامـس عشر) تـبدأ اعـتبـارا من اليـوم التـالي لنـشر االعالن
كن احلـصول علـيها رقم (٢١) لـسنة ٢٠١٣  والشروط الـتي  وفقا لـقانـون بيع وايجـار اموال الـدولة ا
من قـسم الشـركة اعاله لـقاء مـبـلغ (٥٠٠٠) دينـار غيـر قابـلـة للـرد. فعـلى الراغـبـ احلضـور في السـاعة
ـزايد كتاب يـؤيد براءة ذمته من احلـادية عشر في قـسم الشركة في مـحافظـة (الديوانيـة) على ان يقدم ا
دنية وشهادة اجلنسية او الضريبة معنون الى (الشركة العامة الدارة النقل اخلاص) وهوية االحوال ا
وحـدة) وبطاقة الـسكن (النسخ االصـلية) وبـدفع التأميـنات القـانونية الـبالغة ٢٠% (البطـاقة الوطنـية ا
زايـدة اجور خـدمة بـنسـبة ٢% مـضروبـا في عدد سـن الـعقـد بصك مـصدق ويـتحـمل من ترسـو علـيه ا
زايدة عطـلة رسمية وكذلك يتـحمل الناكل فـرق البدل في عدد سـن العقد وفي حـالة مصادفة مـوعد ا

زايدة في اليوم التالي. جتري ا
دة سنتان ... يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة. مدة االيجار سنة واحد عدا الفقرة (٧) 
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