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تعلن دائـرة العيادات الطبيـة الشعبية عن اجراء
واد مستهلكة مزايدة علنية للمرة الثانية لبيع ا
(مــنــاضــد كــتـــابــيــة دوالــيب كــراسي اجــهــزة
تـــبـــــــريــد اثـــاث مـــســـتـــهــلـــكـــة ومـــواد اخــرى
مـتـنـــوعــــــة) وفـقـا لـقـانــون بـيع وايـجـار امـوال
الــدولــة رقم ٢١ لــســنــة ٢٠١٣ في مــقــر الــدائــرة
الــكــائن قــرب دائــرة كــهــربــاء/ الــكــرخ مــنــطــقـة
االســكـان  –الـســاعــة الــعـاشــرة من صــبــاح يـوم
وافق ٢٠١٩/٩/١٠ وفي حالة مصادفة الثالثاء ا
زايدة عطلة رسـمية تؤجل الى اليوم الذي يوم ا
ـزايدة مراعاة يلـيه فعلى الـراغب بـاالشتراك با

االتي:-
١- تــقــد الــتــأمــيــنــات الــقــانــونــيــة الــبــالــغــة
ائة دينار (١٩٠٫٠٠٠) مائة وتسعون الف وثما

فقط ال غير.
ـزايدة ٢-  تـقـد االوراق الـثبـوتـيـة اخلاصـة بـا
ـوحـدة ـدنـيــة او الـبــطـاقــة ا (هــويـة االحــوال ا

بطاقة سكن) نسخة ملونة.
٣- يــلــتـزم بــدفع اجــور جلـان الــتــقـديــر والــبـيع
ـــزايــدة والــنـــشــر واالعالن وحــسـب الــنــسب وا

الواردة بالقانون.
واد احملـالة بعـهدته خالل مدة ٤-  يـلتزم بـرفع ا

(١٥) يوم من تاريخ االحالة القطعية.
٥- تـفرض غـرامـة تأخـيريـة عن كل يـوم متـجاوز
ـشار اليـها في (٤) انـفا وحـسب النـسبة للـمدة ا

قررة بالقانون. ا
ـواد قبل ـزايـدة االطالع عـلى ا ٦-  لـلـراغـبـ بـا
ـزايدة وبعكسه فانه يعد اسقاطا كان ا الدخول 

حلقهم بخيار الرؤية.
ـراد بيـعــــها ـســــتـهـلكـة ا ـواد ا ٧-  ان مـوقع ا
فـي االعـــــــــالن مـــــنـــــطـــــقـــــــــة (حي الــــــعـــــامل

العبيـــدي).
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ـرقـمـ ١٧٢٢ في ٢٠١٩/٧/١١ و٢٠٦٢ في ـشـرح ا بـنـاء عــلى مـا جـاء بـكـتـابي مـديـريــة بـلـديـة ا
شرح احملـال الى السيد (كرار رقم ٦٦ ا تضمنـة حصول نكـول بتأجير الـكشك ا ٢٠١٩/٨/١٩ وا
درجة ياسـ سالم) عليه تعلن جلنـة البيع وااليجار في مديريـة بلديات ميسان بـتأجير الكشك ا
ـرقم (٢١) لسـنة ـزاد العـلني اسـتـنادا لـقـانون بـيع وايجـار امـوال الدولـة ا اوصـافه في ادناه بـا
ـشرح او ـزايـدة الـعـلنـيـة مـراجعـة مـديـريـة بلـديـة ا ـعـدل فـعلى مـن يرغب بـاالشـتـراك با ٢٠١٣ ا
سـكـرتـيـر الـلـجـنة خـالل مدة ١٥ يـومـا تـبـدأ من الـيـوم الـتـالي من تـاريخ نـشـر االعالن بـاجلـريدة
دة مع قدرة لبدل االيجار لكامل ا مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ٢٠ % من القيمة ا
ـزايـدة في الـيوم الـتـالي من مـدة االعالن الـسـاعة ـدنـيـة وسـتجـرى ا صـورة من هـويـة االحوال ا

العـاشـرة والـنصف صـبـاحـا خالل الـدوام الرسـمي ويـكـون مكـان اجـراءهـا في مقـر مـديـرية بـلـدية
ـزاد العـلني عـطلـة رسمـية فـيؤجل الى الـيوم الـذي يلـيه من ايام الـعمل ـشرح واذا صـادف يوم ا ا

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

مدة التأجير

سنة واحدة

ت

١

لك نوع ا

كشك

قاطعة رقم العقار وا

شرح ٦٦ ا

ساحة ا

٧ م ٢

القيمة التقديرية السنوية

٣٥٠٫٠٠٠ فقط ثالثمائة
وخمسون الف دينار ال غيرها
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