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الــســفــر الــصـــادر من اجلــمــهــوريــة
ن يـعثر العـربية الـسورية الـرجاء 
عليه تسليمه الى سفارة اجلمهورية

العربية السورية.
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جواز السفر الـصادر من اجلمهورية
ن يـعثر الـعربـية السـورية الـرجاء 
عليه تسـليمه الى سفارة اجلمهورية

العربية السورية.

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٣٧٤
التاريخ: ٢٢ / ٧  / ٢٠١٩
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رقمة ١٣٣٠٧ في١٨  / ٧ بناء عـلى ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان/ شعبة االمالك ا
واد / ٢٠١٩ تعلن جلنة البيع وااليجار في مديـرية بلديات ميسان عن تأجير (محل بيع ا
رقم (٨) مق ٢٦  الهـورة والشـمريات الـغذائيـة) العـائدة الى مـديرية بـلديـة علي الـغربي ا
عدل ا رقم (٢١) لـسنة ٢٠١٣  زاد الـعلني اسـتنـادا لقانـون بيع وايجـار اموال الـدولة ا با
ـزايـدة الـعـلـنـيـة مـراجـعـة مـديـريـة بـلـدية عـلـي الغـربي او فـعـلى مـن يرغـب بـاالشتـراك بـا
ســكـرتــيـر الــلـجــنـة خالل مــدة ٣٠ يـومــا تـبــدأ من الـيــوم الـتــالي من تـاريخ نــشـر االعالن
مستـصحـبا معه صـورة من البطـاقة الـشخصـية مع التـأمينـات القـانونيـة التي ال تقل عن
ـزايدة في اليـوم التالي من ـقدرة لبـدل االيجار لـكامل مدته وسـتجرى ا ٢٠%  من القـيمة ا
مـدة االعالن الـسـاعــة الـعـاشـرة والــنـصف صـبـاحــا خالل الـدوام الـرسـمـي ويـكـون مـكـان
ـزاد العلـني عطلـة رسمية اجراءها في مـقر مديريـة بلديـة علي الغـربي واذا صادف يوم ا
ـزايدة فـيـؤجل الى اليـوم الـذي يـليـه من ايام الـعـمل الـرسمي ويـتـحـمل من تـرسو عـلـيه ا

اجور النشر واالعالن واية اجور قانونية اخرى.
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