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رئيس مجلس االدارة 

Issue 6310-6315 Saturday - Thursday 30/3 - 4/4/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6310 - 6315 السبت- اخلميس 27 من رجب  1440 هـ 30 من اذار (مارس) - 4 من نيسان (ابريل) 2019م

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ١٤٧
التاريخ: ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩

ÊöŽ«

رقم ٥٦٢٣ في ٢٠ / ٣ / ٢٠١٩ تعلن جلنة البيع بناء على ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان/ شعبة االمالك ا
ـراد انشاء مـلعب رقـمة ٢٦ / ٦٧٦ كمـيت) ا وااليـجار في مـديريـة بلـديات مـيسـان عن تأجـير (جـزء من القـطعـة ا
عدل فعلى من ـرقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا زاد الـعلني استنادا لقانـون بيع وايجار اموال الدولة ا خمـاسي عليها با
زايدة الـعلنـية مراجـعة مديـرية بـلدية كـميت او سكـرتير الـلجنـة خالل مدة٣٠ يومـا تبدأ من يرغب بـاالشتراك بـا
قـدرة لبدل اليـوم التـالي من تاريخ نـشر االعالن مـستـصحـبا معـه تأميـنات قـانونـية ال تـقل عن ٢٠% من القـيمـة ا
زايدة في اليوم التـالي من مدة االعالن الساعة العـاشرة والنصف صباحا خالل االيجـار لكامل مدته وستجـرى ا
ـزاد العلـني عطلـة رسمية الدوام الرسـمي ويكون مـكان اجراءهـا في مقر مـديرية بلـدية كمـيت واذا صادف يوم ا
ـزايدة اجور النشر واالعالن واية فيـؤجل الى اليوم الذي يليه من ايـام العمل الرسمي ويتـحمل من ترسو عليه ا

اجور قانونية اخرى.

زايدة شروط االشتراك با
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـتـمـدة لـدى مديـريـة الـشـباب ـالعب ا ـواصـفات ا العـب اخلمـسـايـة مـطابـقـة  ١- ان تـكون مـواصـفـات انـشاء ا
واد ثابتة. والرياضة على ان ال تشيد 

شيدات الى البلدية بعد انتهاء فتـرة التأجير او في حالة فسخ العقد بدون احلاجة الى انذار او ٢- تؤول كـافة ا
اللجوء الى احملاكم.
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العدد: ١١٢٥٩
التاريخ: ١٨ / ٣ / ٢٠١٩

العدد: ١١٢٨٢
التاريخ: ١٨ / ٣ / ٢٠١٩

العدد: ١٤٢٤٩
التاريخ: ٣١ / ٣ / ٢٠١٩


