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درجة ادناه في مـحافظة (بغـداد) في (اليوم السابع)) تبـدأ اعتبارا من اليـوم التالي لنشـر االعالن وفقا لقانون شـيدات ا تعـلن الشركة العامـة الدارة النقل اخلاص عن اجراء مـزايدة علنيـة لتأجير ا
كن احلصـول عليهـا من قسم الشـركة اعاله لقـاء مبلغ (٥٠٠٠) ديـنار غيـر قابلـة للرد فـعلى الراغـب احلضـور في الساعة عـدل والشروط الـتي  رقم (٢١) لسـنة ٢٠١٣ ا بيع وايجـار اموال الدولـة ا
دنية وشـهادة اجلنـسية او (الـبطاقة زايـد كتاب يـؤيد براءة ذمـته من الضريـبة معـنون الى (الشركـة العامـة الدارة النقل اخلـاص) وهوية االحـوال ا العاشـرة في مقر  الـشركة اعاله  عـلى ان يقدم ا
زايدة اجور خدمة بنسبـة ٢ % وكذلك يتحمل الناكل فرق البدل وحـدة) وبطاقة السكن (النسخ االصليـة) ودفع التأمينات القانونية الـبالغة ٢٠ % بصك مصدق ويتحمل من ترسـو عليه ا الوطنية ا

زايدة في اليوم التالي. زايدة عطلة رسمية جتري ا في عدد سن العقد وفي حالة مصادفة موعد ا
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الحظات ا التأمينات
٨٤٢٫٥٥٠  الف دينار

اسم العقار
دورة مياه رقم (٢) في مرآب الواسطي 

مدة االيجار ستة واحدة ... يدفع على شكل قسط واحد 

ـؤشر إزاء كل واحد منهم داني الـتالية اسـمائهم باحلكم ا نـطقة اخلامسـة على ا ١- حـكمت محكمـة قوى االمن الداخلي االولى والثـانية ا
ا يلي :  درجة في اجلدول ادناه  واد ا حسب ا

واطن بـاالخبار عن محل إختفائهم وظـف العمومي إلقـاء القبض عليهم اينمـا وجدوا لتنفيذ احلكم الصـادر بحقهم وإلزام ا ٢- إعطاء ا
استناداً للمادة (٦٩ ثانيا وثالثا  – ق أ د ) رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨

ادة (٦٩ رابعا  –ق أ د ) رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ نقولة استناداً الحكام ا نقولة وغير ا  -3حجز اموالهم ا
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تهم الهارب التالية اسماؤهم ادناه :  الى ا
ا ان محالت إخـتفـائكم مجـهولة ـؤشرة إزاء اسم كل مـنكم وحلـد اآلن و ؤشرة ادنـاه لغيـابكم عن مـقرات عمـلكم بـالتواريخ ا ـواد ا ـا كنتـم متهـم وفق ا
اقـتضى تبليغـكم بهذا االعالن على ان حتضـروا امام محكمة قـوى االمن الداخلي للمنـطقة اخلامسة بـالبصرة خالل مدة (٣٠) ثالثون يـوماً من تاريخ تعليق
نقولة وغير وجهة ضدكم وعند عدم حضور أي مـنكم سوف جتري محاكمته غيابياً وحتجز  امواله ا هـذا االعالن في محالت إقامتكم وجتيبوا عن التهمة ا
ـحل اختفائه وظـف العمـومي بـإلقاء القـبض عليه أيـنما وجد وتـسليـمه الى اقرب سلطـة حكومـية والزام االهلـي الذين يعـملون  ـنقولة ويـطلب من ا ا
بإخبار اجلهات اخملتصة استناداً للمادة (٦٩ / اوالً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية لقوى االمن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨
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