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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار 

العدد: ٢٣٦
التاريخ:١٣ / ٥ / ٢٠١٩
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رقم ٨٦٣٧  في ٩ / ٥ / ٢٠١٩ تعلن بناء عـلى ما جاء بـكتاب مـديرية بـلديات مـيسان/ شعـبة االمالك ا
جلنـة البـيع وااليجـار في مـديريـة بلـديات مـيسـان عن تأجـير (٣) مـلك الـعائـدة الى مديـرية بـلديـة علي
رقمة ١/ ١١٧٤ وتنـتهي بالـدكان رقم ٣ على الغـربي والتي تبـدأ بالدكان رقم ١ عـلى جزء من الـقطعـة ا
زاد العـلني استنـادا لقانون بيع وايـجار اموال الدولة جـزء من القطعة ١ / ١١٧٧ مق ٣٩ النجيـدية با
زايدة العلـنية مراجعة مـديرية بلدية علي عـدل فعلى من يرغب باالشتـراك با رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا ا
الغربي او سكرتـير اللجنة خالل مدة ٣٠ يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن مستصحبا
قدرة لبدل معه صورة من البطاقة الشخصية مع التأمينات القانونية التي ال تقل عن٢٠%  من القيمة ا
زايـدة في الـيوم الـتالـي من مدة االعالن الـسـاعة الـعـاشرة والـنصف االيـجـار لكـامل مـدته وستـجـرى ا
صـباحـا خالل الدوام الـرسمي ويـكون مـكان اجـراءها في مـقر مـديريـة بلـدية عـلي الغـربي واذا صادف
زاد العلني عطلة رسمية فيـؤجل الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو يوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واية اجور قانونية اخرى. عليه ا
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ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
جلنة البيع وااليجار

العدد: ١٩٧٢٨
»ÊöŽالتاريخ: ٩ / ٥ / ٢٠١٩

رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بيـنة في ادناه تـعلن جلنـة البيع وااليـجار في مديـرية بلـدية العـمارة عن اجراء مـزايدة علـنية لـتأجيـر االمالك ا
زايدة مراجعة سكرتير اللجنة في مقر بلدية والعائدة الى مديرية بلدية العـمارة فعلى الراغب باالشتراك في ا
العمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثون يوما تبـدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحـبا معه التأميـنات القانونية
الـبالغة (١٠٠%) من الـقيمـة التقديـرية وينادى لـلمزايدة في الـساعة الـعاشرة والنـصف صباحا في الـيوم التالي
ـزايدة عـطـلة ـدة اعاله من تـاريخ الـنشـر وعـلى قـاعة الـكـمـيت في ديوان احملـافـظـة واذا صادف يـوم ا النـتـهاء ا
ـترتبة صاريف ا زايدة اجـور النشر وكـافة ا رسـمية يكـون موعدهـا اليوم الذي يـليه ويتحـمل من ترسو علـيه ا
دنـية وبطاقـة السكن ويكـون عليه مراجـعة مديريـة بلدية الـعمارة خالل فترة على ذلك مع جلب هـوية االحوال ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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ستـهلكة ـواد ا زايـدة العلـنية اخلـاصة با تعـلن عمادة مـعهد الـفنون الـتطبـيقيـة عن وجود ا
ــشـطـوبـة وفق قـانـون بـيـع وايـجـار امـوال الـدولـة رقم (٢١) لـســنـة ٢٠١٣ فـعـلى الـراغـبـ وا
ـالية لـلمعـهد للحـصول على الـشروط لقـاء مبلغ وقدره زايدة مـراجعة الـشعبة ا ـشاركة بـا با
ـزايدة هـو السـاعة ( (25000الف ديـنار لـلمـزايدات (١و٢) غـيـر قابـلة لـلـرد علـما بـان موعـد ا

(٢٠ / ٥ / ٢٠١٩) ويــتـحـمـل من تـرســو عـلـيه ـوافق ) ا (الــعـاشــرة) من صـبــاح يـوم (االثـنــ
ـصورة داخل ظرف ستـمسكـات الرسـمية ا تقـدم تقـد ا ـزايدة اجـور نشر االعالن وعـلى ا ا

زايدة. مغلق عند بدء ا
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واد غير ثابتة ١-ان يكون التشييد 
شيدات الى البلدية بعد انتهاء فترة التشييد. ٢dOłQ²- تؤل  كافة ا « ◊Ëdý

طالبـة بالتعويض او لك الى البلـدية عند احلـاجة اليه وخالل فتـرة التأجيـر او عند انتـهاء العقـد دون ا يسـلم ا
اللجوء الى احملاكم اخملتصة.


