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مصرف الرشيد/ االدارة العامة

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

 

العدد: ١١٣
التاريخ: ١١ / ٣ / ٢٠١٩

ÊöŽ«

رقم ٣٨ في ٢٢ / ١ / ٢٠١٩ ولـعـدم حصـول راغب تـعـلن جلنـة الـبيع احلـاقا بـاعالنـنـا ا
زاد ـدرجة اوصافه ادنـاه با وااليجـار في مديـرية بلـديات ميـسان عن تأجـير (٢) كشك ا
عدل فعلى رقم (٢١) لسـنة ٢٠١٣. ا العلني استنـادا لقانون بيع وايجـار اموال الدولة ا
زايدة الـعلنـية مراجـعة مديـرية بـلدية اجملـر الكبـير او سكـرتير من يرغب باالشـتراك بـا
اللجنة خالل مدة ١٥يومـا تبدأ من اليوم التالي من تاريخ نـشر االعالن مستصحبا معه
قدرة لبدل االيـجار لكامل مـدته وستجرى تأمـينات قانـونية ال تقل عن ٢٠% مـن القيمـة ا
ـزايـدة في الـيـوم الـتـالي من مـدة االعـالن الـسـاعـة الـعـاشـرة والـنـصف صـبـاحـا خالل ا
الـدوام الـرسمي ويـكـون مكـان اجـراءها في مـقـر مديـريـة اجملر الـكـبيـر واذا صـادف يوم
زاد العلني عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل ا
زايـدة اجـور النـشـر واالعالن واجور الـلـجنـة الـبالـغة ٢%  وايـة اجور من تـرسو عـلـيه ا

قانونية اخرى.
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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

 

العدد: ١٠٦
التاريخ: ١١ / ٣ / ٢٠١٩

ÊöŽ«

رقم ٤٢٠٩ في ٣ / ٢ / بـناء على ما جـاء بكتاب مـديرية بلـديات ميسان/ شـعـبة االمالك ا
٢٠١٩ تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلديات ميـسان عن تأجير (اخملزن التجاري)
ـدة سنة واحدة وكما مب ساحة ١٠٠٠ م٢ و رقمة ٦٩ / ٣٥١١  على جزء من القطـعة ا
رقم (٢١) لـسنة ٢٠١٣ زاد الـعلـني استـنادا لـقانـون بيع وايـجار امـوال الدولـة ا ادناه بـا
ـيمـونة او ـزايدة الـعلـنيـة مراجـعة مـديريـة بلـدية ا ـعدل فـعلى من يـرغب باالشـتراك بـا ا
سـكــرتـيــر الـلــجـنـة خـالل مـدة ٣٠ يـومــا تـبــدأ من الـيــوم الـتــالي 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 االعـالن السـاعـة الـعـاشـرة والـنـصف مـدته وسـتـجـرى ا
ـيمونة واذا صبـاحا خالل الدوام الـرسمي ويكـون مكان اجـراءها في مقر مـديرية بـلدية ا
ـزاد الـعـلـني عـطـلـة رسـمـيـة فـيـؤجل الى الـيـوم الـذي يـلـيه من ايـام الـعـمل صـادف يـوم ا
زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجنة البالغة ٢% الرسمي ويـتحمل من ترسو عليه ا

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

 

العدد: ١٠٥
التاريخ: ١١ / ٣ / ٢٠١٩

ÊöŽ«

رقم ٤٢١١ في ٣ / ٢ / بـناء على ما جـاء بكتـاب مديرية بـلديات مـيسان/ شـعبة االمالك ا
٢٠١٩ تـعـلن جلـنـة الـبـيع وااليـجـار في مـديـريـة بـلـديـات مـيـسـان عن تـأجـيـر (كراج غـسل
دة سـنـة واحدة ـسـاحـة ٦٠٠ م٢و ة  ـرقم ٢ / ١٧ مق ٦ الـدو وتـشحـيم) عـلى الـعقـار ا
رقم (٢١) زاد الـعلـني اسـتنـادا لـقانـون بـيع وايجـار امـوال الدولـة ا وكمـا مـب ادنـاه بـا
زايدة العـلنية مراجـعة بلدية السالم او عدل فـعلى من يرغب باالشتـراك با لـسنة ٢٠١٣ ا
سـكــرتـيـر الــلـجــنـة خالل مـدة  30يـومـا تــبـدأ من الــيـوم الـتــالي من تـاريـخ نـشـر االعالن
قدرة لبـدل االيجار لكامل مستصحـبا معه تأمـينات قانـونية ال تقل عن ٢٠%  من القيمـة ا
ـزايـدة في الـيـوم الـتـالي من مـدة االعـالن السـاعـة الـعـاشـرة والـنـصف مـدته وسـتـجـرى ا
صـباحـا خالل الدوام الـرسمي ويـكون مـكـان اجراءهـا في مقـر مديـرية بـلديـة السالم واذا
ـزاد الـعـلـني عـطـلـة رسـمـيـة فـيـؤجل الى الـيـوم الـذي يـلـيه من ايـام الـعـمل صـادف يـوم ا
زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجنة البالغة ٢% الرسمي ويـتحمل من ترسو عليه ا

واية اجور قانونية اخرى.
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