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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار 

العدد: ١٧٥
التاريخ:١٥ / ٤ / ٢٠١٩

ÊöŽ«

رقم ٧٢ في ١١ / ٢ / ٢٠١٩ ولـعدم حصول راغب تعـلن جلنة البيع وااليـجار في مديرية بـلديات ميسان احلاقـا باعالننا ا
رقم (٢١) لسنة زاد العلني استنادا لقانـون بيع وايجار اموال الدولة ا درجة اوصافه ادنـاه با عن تـأجير (معمل الثلج) ا
زايدة العـلنية مـراجعة مديـرية بلديـة كميت او سكـرتير اللـجنة خالل مدة ١٥ ـعدل. فعلى من يـرغب باالشتراك بـا ٢٠١٣ ا
قدرة لبدل يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن ٢٠% من القيمة ا
زايـدة في اليـوم التالي من مـدة االعالن السـاعة العـاشرة والـنصف صبـاحا خالل الدوام االيجـار لكامل مـدته وستـجرى ا
زاد العلني عـطلة رسميـة فيؤجل الى اليوم الذي الـرسمي ويكون مكـان اجراءها في مقر مـديرية كميت واذا صادف يـوم ا
زايدة اجور النشـر واالعالن واجور اللجنة الـبالغة ٢% واية اجور يلـيه من ايام العمل الرسمي ويـتحمل من ترسو علـيه ا

قانونية اخرى.
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ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
جلنة البيع وااليجار

العدد: ١٧١١٤
»ÊöŽالتاريخ: ١٥ / ٣ / ٢٠١٩

رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينـة في ادناه والعائدة الى مديـرية بلدية العـمارة فعلى الراغب تـعلن جلنة البيع وااليـجار في مديرية بلـدية العمارة عن اجراء مزايـدة علنية لتـأجير االمالك ا
زايدة مراجعة سكرتير اللـجنة في مقر بلدية العمارة خالل فتـرة(٣٠) ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشـر االعالن مستصحبا معه التأمينات بـاالشتراك في ا
دة اعاله من تاريخ النشر وعلى الـقانونية البالغة (١٠٠%) من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة في الـساعة العاشرة والنصف صباحا في اليوم التالي النتهاء ا
زايدة اجـور النشـر وكافة ـزايدة عطـلة رسـمية يـكون موعـدها اليـوم الذي يـليه ويتـحمل من ترسـو علـيه ا قـاعة (الكـميت) في ديـوان احملافظـة واذا صادف يوم ا
دنيـة وبطـاقة الـسكن ويـكون عـليه مـراجعة مـديريـة بلـدية الـعمـارة خالل فتـرة (١٠) عشرة ايـام من تاريخ ـترتـبة عـلى ذلك مع جلب هـوية االحـوال ا ـصاريف ا ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. ا
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