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ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة 
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٢١٠٩٧
»ÊöŽالتاريخ: ٢٣ / ٥ / ٢٠١٩
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لك الى الـبلـدية عـند احلـاجة الـية وخالل فـترة الـتأجـير او عـند انـتهـاء العـقد دون ?dO?łQ²∫  يـسـلم ا « ◊Ëd?ý

طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة . ا

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٢٧٠
»ÊöŽالتاريخ: ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩

ــــرقم ٩٢٤٩ في ٢٠ / ٥ / ٢٠١٩ بنـاء على مـا جاء بكـتاب مـديرية بـلديـات ميسـان/ شعـبة االمالك ا
تـعلن جلنـة البيع وااليجـار في مديريـة بلديات مـيسان عن تـأجير (مخـزن للمـواد التجاريـة) العائدة
ـرقمة (٧ / ٥٢٣) مق ٢٦ الـهورة والشـمريات الى مديـرية بلـدية علـي الغربي عـلى جزء من القـطعة ا
عـدل فعلى من رقم (٢١) لـسنـة ٢٠١٣ ا زاد الـعلـني استـنادا لقـانون بـيع وايجـار اموال الدولـة ا بـا
زايدة العلنـية مراجعة مديـرية بلدية عـلي الغربي او سكرتيـر اللجنة خالل مدة يرغب باالشتراك بـا
٣٠ يـومــا تـبـدأ مـن الـيـوم الــتـالي مـن تـاريخ نــشـر االعالن مــسـتـصــحـبــا مـعه صــورة من الـبــطـاقـة
قدرة لبدل االيجار لكامل مدته الئشخصية مع التأمينات القانونية التي ال تقل عن ٢٠% من القيمة ا
زايدة في اليوم الـتالي من مدة االعالن الساعـة العاشرة والنـصف صباحا خالل الدوام وستجـرى ا
ـزاد العـلني الـرسمي ويـكون مـكـان اجراءهـا في مقـر مديـريـة بلـدية عـلي الغـربي واذا صـادف يوم ا
زايدة عـطلة رسمـية فيؤجل الى الـيوم الذي يلـيه من ايام العـمل الرسمي ويتـحمل من ترسو عـليه ا

اجور النشر واالعالن واية اجور قانونية اخرى.
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مالحظة:
واد غير ثابتة  ١- ان يكون التشييد 

شيدات الى البلدية بعد انتهاء فترة التأجير ٢- تؤل كافة ا

رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
ـبيـنة في تـعلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديريـة بلـدية الـعمـارة عن اجراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـير االمالك ا
ـزايدة مراجعة سكرتير اللجنة في ادناه والعائدة الى مديرية بلديـة العمارة فعلى الراغب باالشتراك في ا
مـقـر بلـديـة الـعـمـارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يـومـا تـبـدأ من اليـوم الـتـالي لـنـشـر االعالن مسـتـصـحـبـا معه
الـتأمينـات القانونـية البالـغة (١٠٠%) من القيـمة التقـديرية وينـادى للمزايدة فـي الساعة العـاشرة والنصف
دة اعاله من تـاريخ النـشر وعلى قـاعة الكـميت في ديوان احملـافظة واذا صـباحا في الـيوم الـتالي النتـهاء ا
ـزايدة اجور ـزايدة عـطلـة رسمـية يـكون موعـدها الـيوم الـذي يلـيه ويتـحمل من تـرسو عـليه ا صـادف يوم ا
ـدنـيـة وبطـاقـة الـسـكن ويـكـون عـليه ـتـرتـبة عـلى ذلك مـع جلـب هويـة االحـوال ا ـصـاريف ا الـنـشـر وكافـة ا
صـادقة الكـمـال اجراءات الـتعـاقد مراجـعة مـديـرية بـلديـة الـعمـارة خالل فتـرة (١٠) عـشرة ايـام من تـاريخ ا

االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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