السادة جريدة الغد
السادة جريدة الدستور
الموضوع  /إعالنات الدائرة الرسمية
(التبليغ )
أرجو التكرم بنشر اإلعالالن المرقالف قالل الاال ات الداخليالة نالج جريالد كل الغالرال لال يالوم
األربعال المواقف  2027/2/22بالسعر الرسمل للكلمة الواحدة.
اقبلوا االحتال الالرام،،،

المدير العام
بشار صابر ناصر

نسخة /للسيد ندير نديرية اإل اال اإلعالم الضريبل
نسخة /للسيد ندير نديرية الشؤ ن المالية /الم اسبة
حسب السعر الرسمل للكلمة الواحدة

ننسخة /للسيد ندير نديرية الشؤ ن الكانونية
م ط/جمانة الكضاة

إػالن بٍغ بالمزاد الؼلىً
صادر مه دائرة ضرٌبت الذخل والمبٍؼاث للمرة االولى
استىاداً لىص المادة  93مه قاوون ضرٌبت الذخل رقم  93لسنىت  4103و ونص المنادة  43منه قناوون الرنرٌبت
الؼامت ػلى المبٍؼاث رقم  5لسىت  0333و تؼذٌالتً و وص المادة  5مه قاوون تحصٍل االموال االمٍرٌت رقم 5
لسننىت  0344وننص وتؼذٌالتننً تاننرر التىىٍننم ػلننى االمننوال ٍننر المىاولننت الؼائننذة للم ل ن محمننذ يسننٍه ػلننً
المىاصرة رقم النونىً  3490101453وٌؼلنه للؼمنوب باونً مطنرو للبٍنغ بنالمزاد الؼلىنً ػنه نرٌنئ النذائرة
ضرٌبت الذخل و المبٍؼاث كامل قطؼت األرض الموصوفت ادواي -:
قطؼت األرض رقم  737مه يوض البلذ رقم  3قرٌت مذٌه مه أراضً ال رك بمسنايً إممالٍنت  459.071متنر
مربغ
و الموصوفت يسب تارٌر الخبرة ويسب سىذ التسجٍل و مخطط االراضً بما ٌلً -:
تبٍه ان قطؼت االرض تىظٍم س ه ( ٌـ ) تانغ ػلنى رنارع مؼبنذ ضنمه مىطانت رنؼبًٍ و مجناورة لبىنا رنؼبً و
تحتنناا الننى قطننغ مننه االمنناب بمؼننذل ( 0وايننذ) متننر و مننه الخل ن يننوالى ( 3اربؼننت) متننرد وقننذ مننا ث الاٍمننت
التخمٍىٍت بمبلغ إممالً  4111دٌىار ( خمست أالف دٌىار ).
فؼلى مه ٌر ب بالشرا مرامؼت دائرة ضنرٌبت النذخل و المبٍؼناث الطنابئ  41مذٌرٌنت الشننون الااوووٍنت لجىنت
البٍغ بالمزاد الؼلىً و تاذٌم الؼنروض خنالل ٌ 91ومنا ً منه الٍنوب النمي ٌلنً تنارٌه وشنر ٌنما االػنالن بالصنح
المحلٍت مصطحبا ً مؼنً  %01منه الاٍمنت التخمٍىٍنت المانذرة لاطؼنت االرض ػلمنا بننن أمنور الىشنر و الطوابنغ
تؼود ػلى المزاود االخٍر .

رئٍس لجىت البٍغ بالمزاد الؼلىً
سالم مذاواث

