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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٦٦
التاريخ: ٤ / ٩ / ٢٠١٩

ÊöŽ«

رقم ٣٤٨ في ٧ / ٧ / ٢٠١٩ ولعدم حـصول راغب تعلن جلـنة البيع وااليجار احلاقا باعالنـنا ا
درجـة اوصـافه ادناه والـعـائدة الى مـديـرية في مديـريـة بلـديـات ميـسـان عن تـأجيـر (١كـشك) ا
رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ زاد الـعلني استنادا لـقانون بيع وايجار امـوال الدولة ا بلـدية العزير با
زايـدة العلـنية مـراجعة مـديرية بـلدية الـعزير او سـكرتير ـعدل فعلى مـن يرغب باالشـتراك با ا
الـلـجـنـة خالل مـدة ١٥ يـومـا تـبدأ مـن اليـوم الـتـالي من تـاريخ نـشـر االعالن مـسـتـصـحـبـا معه
زايدة قدرة لـبدل االيجار لكامل مدته وستجرى ا تأمينات قـانونية ال تقل عن ٢٠% من القيمة ا
في اليـوم الـتـالي من مـدة االعالن الـسـاعـة الـعاشـرة والـنـصف صـبـاحـا خالل الـدوام الـرسمي
ـزاد الـعلـني عـطـلة ويـكـون مـكان اجـراءهـا في مـقر مـديـريـة العـزيـر الـكبـيـر واذا صـادف يوم ا
زايدة رسمـية فيـؤجل الى اليوم الـذي يليـه من ايام العـمل الرسمي ويـتحمل من تـرسو علـيه ا

اجور النشر واالعالن واجور اللجنة البالغة ٢% واية اجور قانونية اخرى.
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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٥٥
التاريخ: ٢ / ٩ / ٢٠١٩

ÊöŽ«
ـرقم ١٦١٩٣ في ٢٨ / ٨ / ٢٠١٩ تـعـلن جلنـة الـبيع وااليـجـار في مديـرية بنـاء علـى ما جـاء بكـتـاب مديـريـة بلـديـات ميـسـان/ شعـبة االمالك ا
رفـقة طيا والتي تـبدأ بالتسـلسل :١كشك رقم ٤٢ وتنتـهي بالتسلسل :٩ ـدرجة تفاصيلـه في القائمة ا بلـديات ميسان عن تـأجير (٩ اكشاك ) ا
عدل رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا زاد العلني استـنادا لقانون بيع وايجار امـوال الدولة ا كشك رقم ٥١ والعائدة الى مـديرية بلدية اجملر الكـبير با
زايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية اجملر الكبير او سكرتير اللجنة خالل مدة٣٠ يوما تبدأ من اليوم التالي من فعلى من يرغب باالشتراك با
ـقدرة لـبدل تاريخ نـشـر االعالن مسـتصـحـبا مـعه صورة من الـبـطاقـة الشـخصـيـة مع التـأميـنـات القـانونـية الـتي ال تـقل عن ٢٠% من القـيـمة ا
زايدة في اليـوم التالي من مدة االعالن الساعة الـعاشرة والنصف صباحـا خالل الدوام الرسمي ويكون مكان االيجار لكامل مـدته وستجرى ا
ـزاد العلني عطلـة رسمية فيـؤجل الى اليوم الذي يلـيه من ايام العمل الرسمي اجراءهـا في مقر مديريـة بلدية اجملر الكـبير واذا صادف يوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واية اجور قانونية اخرى. ويتحمل من ترسو عليه ا
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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٦١ 
التاريخ: ٤ / ٩ / ٢٠١٩

ÊöŽ«

ـرقم ٣٨٠ في ٣٢ / ٧ / ٢٠١٩ ولعـدم حصـول راغب تعـلن جلنـة البـيع وااليجار في احلاقـا باعالنـنا ا
زاد الـعـلني مـديـرية بـلـديـات ميـسـان عن تأجـيـر (١) كـشك العـائـد الى مـديريـة بـلديـة قـلعـة صـالح بـا
عـدل فعلى من يـرغب باالشتراك رقم (٢١) لسـنة ٢٠١٣ ا اسـتنادا لـقانون بيع وايـجار اموال الـدولة ا
زايـدة العلـنيـة مراجعـة مديريـة بلـدية قلـعة صالح او سـكرتـير اللـجنـة خالل مدة ١٥يومـا تبدأ من بـا
الـيوم الـتالي من تـاريخ نشـر االعالن مسـتصـحبـا معه صـورة من البـطاقـة الشـخصـية مع الـتأمـينات
ـزايدة في الـيوم ـقدرة لـبـدل االيجـار لكـامل مدتـه وستـجرى ا القـانونـية ال تـقل عن ٢٠% من الـقيـمة ا
التالي من مدة االعالن الساعة العاشرة والنصف صباحا خالل الدوام الرسمي ويكون مكان اجراءها
ـزاد العلني عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي في مقر مديرية بلدية قلعة صالح واذا صادف يوم ا
ـزايـدة اجـور الـنشـر واالعـالن وايـة اجور يـلـيه مـن ايام الـعـمـل الـرسمـي ويـتـحمـل من تـرسـو عـلـيه ا

قانونية اخرى.
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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٥٦
التاريخ: ٢ / ٩ / ٢٠١٩

ÊöŽ«

رقم ١٦٣٩٧ في ٢٩/ ٨/ ٢٠١٩ تعـلن جلنة بنـاء على ما جـاء بكتـاب مديريـة بلديـات ميسـان/ شعبـة االمالك ا
رجة تفاصـيله في ادناه والعائدة الى مديرية البيع وااليجار في مـديرية بلديات ميسـان عن تأجير (٢ ملك) ا
عدل رقم (٢١) لـسنـة ٢٠١٣ ا ـزاد العلـني استـنادا لـقانون بـيع وايجـار اموال الـدولة ا بلـدية قـلعة صـالح با
ـزايدة العلنيـة مراجعة مديـرية بلدية قلـعة صالح او سكرتيـر اللجنة خالل مدة فعـلى من يرغب باالشتراك با
٣٠ يومـا تبـدأ من الـيوم الـتالي مـن تاريخ نـشر االعالن مـسـتصـحبـا معـه صورة من الـبطـاقـة الشـخصـية مع
زايدة في ـقدرة لبدل االيـجار لكـامل مدته وستـجرى ا الـتأميـنات القانـونية الـتي ال تقل عن ٢٠% من القـيمة ا
اليوم التالي من مـدة االعالن الساعة العـاشرة والنصف صبـاحا خالل الدوام الرسمي ويـكون مكان اجراءها
زاد العـلني عطـلة رسمـية فيـؤجل الى اليوم الـذي يليه في مقـر مديريـة بلديـة قلعـة صالح واذا صادف يـوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واية اجور قانونية اخرى. من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه ا
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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٥٣
التاريخ: ٢ / ٩ / ٢٠١٩

ÊöŽ«

رقم ١٦١٩٧ في ٢٨ / ٨ / ٢٠١٩ تعلن ناء على ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان/ شعبة االمالك ا
ـرجة تفـاصيله في رقم ١٤٢) ا جلنة الـبيع وااليـجار في مديـرية بلـديات ميـسان عن تأجـير (الـكشك ا
زاد العلني استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة ادناه والعائدة الى مديرية بلدية قلعة صالح با
ـزايدة الـعلـنيـة مراجـعة مـديريـة بلـدية عـدل فعـلى من يرغب بـاالشتـراك با رقم (٢١) لـسنـة ٢٠١٣ ا ا
قـلـعـة صـالح او سـكرتـيـر الـلـجنـة خالل مـدة ٣٠ يـومـا تـبدأ من الـيـوم الـتـالي من تـاريخ نـشر االعالن
مـسـتصـحـبا مـعه صـورة من الـبطـاقـة الشـخـصيـة مع الـتأمـيـنات الـقـانـونيـة الـتي ال تقل عن ٢٠% من
زايدة في الـيوم الـتالي من مدة االعالن الـساعة ـقدرة لبـدل االيجار لـكامل مـدته وستجـرى ا القيـمة ا
الـعاشرة والـنصف صـباحـا خالل الدوام الـرسمي ويكـون مكـان اجراءهـا في مقـر مديريـة بلـدية قـلعة
ـزاد الـعـلـني عـطـلـة رسمـيـة فـيـؤجل الـى اليـوم الـذي يـلـيه مـن ايام الـعـمل صـالح واذا صـادف يـوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واية اجور قانونية اخرى. الرسمي ويتحمل من ترسو عليه ا
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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٥٤
التاريخ: ٢ / ٩ / ٢٠١٩
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رقم ١٦٢٦٧ في ٢٨ / ٨ / ٢٠١٩ بـنـاء على مـا جـاء بكـتـاب مديـريـة بلـديـات ميـسـان/ شعـبـة االمالك ا
رقمة/ تعلن جلنـة البيع وااليجار في مديريـة بلديات ميسـان عن تأجير (بارك على جزء من الـقطعة ا
ـزاد العلـني استنـادا لقانون يمـونة با رجة تـفاصيـله في ادناه والعـائدة الى مديـرية بلديـة ا ٦٢٨) ا
ـزايدة العلنية عدل فـعلى من يرغب باالشتراك با ـرقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا بيع وايجار اموال الدولة ا
يمونة او سكرتـير اللجنة خالل مدة٣٠ يومـا تبدأ من اليوم التالي من تاريخ مراجعة مديرية بلـدية ا
نـشر االعالن مستصـحبا معه صـورة من البطاقـة الشخصيـة مع التأميـنات القانـونية التي ال تقل عن
زايـدة في اليوم الـتالي من مدة االعالن قـدرة لبدل االيـجار لكـامل مدته وستـجرى ا ٥٠% من القيـمة ا
الساعة العاشرة والـنصف صباحا خالل الدوام الرسـمي ويكون مكان اجراءها في مـقر مديرية بلدية
ـزاد الـعلـني عـطلـة رسـميـة فيـؤجل الى الـيوم الـذي يـليه مـن ايام الـعمل يـمـونة واذا صـادف يوم ا ا

زايدة اجور النشر واالعالن واية اجور قانونية اخرى. الرسمي ويتحمل من ترسو عليه ا
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