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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٣٣٦
التاريخ: ٢ / ٧  / ٢٠١٩
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رقم ٢٧١ في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩ ولعدم حصول راغب تعلن جلنة البيع وااليجار احلاقا باعالننا ا
ـزاد العـلني اسـتنادا درجـة اوصافه ادنـاه با في مديـرية بـلديـات ميـسان عن تـأجير (٣) مـلك ا
عـدل فعـلى من يـرغب باالشـتراك ـرقم (٢١) لسـنة ٢٠١٣ .ا لقـانون بـيع وايـجار امـوال الدولـة ا
زايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية علي الغربي او سكرتير اللجنة خالل مدة ١٥ يوما تبدأ با
من الـيوم الـتالي من تاريخ نـشر االعالن مـستصـحبـا معه تأمـينات قـانونـية ال تقل عن ٢٠% من
ـزايدة في الـيوم الـتـالي من مدة االعالن ـقـدرة لبـدل االيجـار لـكامل مـدته وسـتجـرى ا الـقيـمة ا
الـساعة العاشرة والنصف صـباحا خالل الدوام الرسمي ويكون مـكان اجراءها في مقر مديرية
زاد العلني عطلـة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه من بلدية علي الـغربي واذا صادف يوم ا
ـزايـدة اجور الـنـشـر واالعالن واجـور اللـجـنة ايـام العـمل الـرسـمي ويـتحـمل من تـرسـو علـيه ا

البالغة ٢% واية اجور قانونية اخرى.
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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٣٢٩
التاريخ: ١ / ٧  / ٢٠١٩
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ـرقم ١٣٦ في ١٩ / ٣ / ٢٠١٩ ولعـدم حـصول راغب تـعـلن جلنـة الـبيع احلاقـا بـاعالننـا ا
درجة اوصافه وااليجار في مـديرية بلـديات ميسـان عن تأجير (سـاحة وقوف سيـارات) ا
رقم (٢١) لـسنة ٢٠١٣. ـزاد العلـني استنـادا لقانـون بيع وايـجار اموال الـدولة ا ادناه با
ـزايـدة الـعلـنـيـة مـراجعـة مـديـرية بـلـديـة كـميت او ـعدل فـعـلى من يـرغب بـاالشـتراك بـا ا
سـكــرتـيــر الـلــجـنــة خالل مـدة ١٥يــومـا تــبـدأ من الــيـوم الــتـالـي من تـاريخ نــشـر االعالن
قدرة لبـدل االيجار لكامل مستصحـبا معه تأمـينات قانـونية ال تقل عن ٢٠%  من القيمـة ا
ـزايـدة في الـيـوم الـتـالي من مـدة االعالن الـسـاعـة الـعـاشـرة والنـصف مـدته وسـتـجـرى ا
صبـاحـا خالل الدوام الـرسـمي ويكـون مكـان اجـراءها في مـقـر مديـرية بـلـدية كـميت واذا
ـزاد الـعـلـني عـطـلـة رسـميـة فـيـؤجل الـى الـيوم الـذي يـلـيه مـن ايام الـعـمل صـادف يـوم ا
زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجنة البالغة ٢% الرسمي ويتحمل من ترسو عليه ا

واية اجور قانونية اخرى.
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تــعــلـن جلــنــة الـــبــيع وااليـــجــار االولى في
محـافظة بغـداد عن اجراء مزايدة عـلنية في
مـقــر ديـوان مــحــافـظــة بـغــداد وفق احــكـام
قــانـون بـيع وايــجـار امــوال الـدولـة رقم ٢١
ـعدل اليجـار جزء من القـطعة لـسنة ٢٠١٣ ا
ـرقمـة (١-٤٢٤٣) الـثـعالـبـة ضـمن احلدود ا
ساحة ٢ دو االدارية لنـاحية الـفحامـة و
ــدة ٢٠ســنـــة من امالك مــحـــافــظــة بــغــداد
وبـــايــجـــار ســنـــوي مــقــدر (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠)
عـشـرة ماليـ ديـنـار سـنـويـا النـشـاء نـادي
رياضي مع مدرسـة كرويـة عليـها عن طريق

ــسـاطــحــة. فـعــلى الـراغــبـ الــدخـول في ا
ـزايدة مراجعة ديـوان محافظـة بغداد بعد ا
مــرور ٣٠ يــومــا من الــيــوم الــتــالـي لــنــشـر
االعالن في تمام الساعة الثـانية عشر ظهرا
مـستـصـحبـ معـهم وصل قـبض صادر من
مـحــافـظـة بـغــداد بـالـتـأمــيـنـات الـقــانـونـيـة
الالزمة والبالغة ٢٠%  من القيمـة التقديرية
ستـمسكات من بدل االيجـار لكامل مـدته وا
ـزايدة الثـبـوتيـة. وفي حـال مصـادفـة يوم ا
عـطـلـة رسـمــيـة فـسـتــجـري في الـيـوم الـذي

يليه.

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٤٢
التاريخ: ٣ / ٧  / ٢٠١٩
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ــرقم ٢٧٣ في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩ ولــعـدم حــصـول راغب احلــاقـا بــاعالنــنـا ا
تـعلن جلنـة البيع وااليجـار في مديريـة بلديـات ميسـان عن تأجير ( (1ملك
زاد العـلني استنـادا لقانون بـيع وايجار اموال درجة اوصافه ادنـاه با ا
زايدة عدل فعلى من يرغب باالشتراك با رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ .ا الدولة ا
العلنية مـراجعة مديرية بلـدية علي الشرقي او سكرتـير اللجنة خالل مدة
١٥ يـومـا تبـدأ من الـيوم الـتالي من تـاريخ نـشر االعالن مـستـصـحبـا معه

ـقـدرة لبـدل االيـجار لـكامل تـأميـنـات قانـونيـة ال تـقل عن٢٠% من الـقيـمة ا
زايدة في اليوم التالي من مدة االعالن الساعة العاشرة مدته وستجرى ا
والـنـصف صبـاحـا خالل الـدوام الـرسمي ويـكـون مـكان اجـراءهـا في مـقر
ـزاد العلـني عطـلة رسـمية مـديريـة بلـدية علي الـشرقي واذا صـادف يوم ا
فـيؤجل الى الـيوم الـذي يلـيه من ايام الـعمل الـرسمي ويـتحمـل من ترسو
زايدة اجور النشـر واالعالن واجور اللجنة الـبالغة ٢% واية اجور عليـه ا

قانونية اخرى.
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