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ــرقم 622236 في 2015/5/26 الــصـــادر من بــلــديــة الــنــصــر / فــقــد الــوصل ا
ن يـعـثـر علـيه تـسـلـيمه d³?Š W?O?D?Ž s© الـرجـاء  ?×? محـافـظـة ذي قـار بأسم ®

صدره.
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ـؤيد من قـبل ام مـحلـة ٣٤١ انك مجـهول محل بلـغ في مركز شـرطة الـقدس وا ديـرية من شـرح ا لـقد حتـقق لهـذه ا
كن اجراء التبليغ علـيه واستناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ االقامة ولـيس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
تـقرر تـبلـيغك اعالنـا باحلـضور في مـديريـة التـنفـيذ م الـصدر خالل خـمسـة عشـر يومـاً تبـدأ من اليـوم التـالي للـنشر
ديـرية باجـراءات التـنفيـذ اجلبري عـامالت التنـفيـذية بحـضورك وفي حالـة عدم حـضورك ستـباشـر هذه ا باشـرة ا

وفق القانون:
‰bF « cHM*«
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ـدين ليث مـحـمد ـتضـمن الـزامك مع ا قـرار محـكـمة بـداءة الـشـعب بالـعـدد ٧٦ / ب / ٢٠١١ في  ٢٠ / ١١ / ٢٠١١ وا
حسـ بتأديـتكما بـالتكـافل والتضـامن الى الدائن مديـر عام مصرف الـرافدين/ اضافـة لوظيـفته مبلغ (٩٫٠٠٠٫٠٠٠)
تسـعة مالي دينـار ماعدا رسم الـتحصيل والـفائدة االتـفاقية الـبالغة ١٥ % سنويـا من ٢ / ٩ / ٢٠٠٨ حل التأدية
صاريف واتعاب احملاماة وكيلي الدائن مبلغ مقداره (١٥٠٫٠٠٠) مائة وخمسون الفعلية وحتميلكما كافة الرسوم وا

الف دينار.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية 
تخصصة بالدعاوى التجارية محكمة البداءة ا
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الشروط التالية:-
١- يتم تـقد الـعروض وفـقا لـلوثـائق القـياسـية وفي حـال عدم الـتزام مـقدم الـعطـاء في تطـبيق الـوثيـقة الـقيـاسية

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 
لئ القسم الرابع من الوثيقة القياسية واخلاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة ٢- يلتزم مقدموا العطاء 
ـكـونة لـلعـطاء قـدمـة للـعطـاء مع الـوثائق ا ) ثم تقـدم ورقيـا بـعد خـتمـهـا باخلـتم احلي اخلاص بـالـشركـة ا word) 

وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات.
(مـائتـان وخمـسون الف) ديـنار عـراقي غيـر قابل لـلرد (اال فـي حالة ـبلغ ٢٥٠٠٠٠  ٣- يتم بـيع مواصـفات الـطلـبية 
صـرف اخلاص لشـركتـنا (مـصرف الـرافدين) الـفرع الـرئيسي بـلغ الى ا ـناقـصة من قـبلـنا) او حتـويل ذلك ا الـغاء ا

ورقم احلساب هو ٩٠٩٦٥
٤- يتم فتح العروض (في اليوم الذي يلي تاريخ الغلق) وفي حالة مصادفة عطلة تؤجل الى اليوم التالي وباالمكان
ثبت في الفقرة ثلي الشـركات الى مقر شركـتنا عند السـاعة العاشرة من اليـوم الذي يلي تاريخ الغـلق وا حضور 

(٢٦) ادناه.
٥- يتم تـقد االسعـار بعـملة الـدوالر اليـورو الدينـار العراقي (CIP) واصل بغـداد/ مخازن مـصفى الـدورة وتكون

االسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض وشركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
دير دير العام او ا ناقصة وعنـوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل ا ٦- يتم تقـد العرض بظرف مثبت عليه رقم ا
فوض مع تـثبيت االسم الكامل وعليه ختم الشركات في الصنـدوق اخلاص في استعالمات شركتنا تقبل العروض ا
التي ترسل مغلقة بالبريد او  D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق البريد االلكتروني.
٧- يجب حتديد فـترة نفاذية العرض وتثبيتها على الظرف اخلـاص بالعرض وكذلك حتديد تاريخ نفاذية التأمينات

االولية في العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن ( ١٢٠ يوما).
رفقات. ٨- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع ا

سـاهمـ في الشـركـة وحسب الـتعـلـيمـات وترفق مع ٩- يـتم تقـد تأمـيـنات اولـية من قـبل مـقدم الـعطـاء او احـد ا
ـصـارف الـعراقـيـة (مـصرف الـعـرض (خطـاب ضـمـان او صك مصـدق او سـفـتجـة) نـسـخـة اصلـيـة صـادرة من احد ا
صـرف العراقي لـلتجارة مـصرف كوردستـان الدولي لالستثـمار والتـنمية مـصرف اربيل مصـرف جيهان الهدى ا
ـنـصـور لالستـثـمار االقـلـيم الـتجـاري لالسـتـثمـار والـتـمويل (امـيـرالد لالستـثـمـار والتـمـويل الوطـني االسالمي ا
سابـقا) مـصرف بغـداد مصـرف اخلليج الـتجـاري سومر الـتجـاري االئتمـان العـراقي االهلي العـراقي االستـثمار
الـعراقي اشور الـدولي لالستـثمار الـعراقي االسالمي لالستـثمار والـتنمـية التـنميـة الدولي لالستـثمار والـتمويل
توسط مصرف التـجاري العراقي مصرف بـيبلوس اللبـناني مصرف الشرق االوسط الـعراقي لالستثمار الـبحر ا
صارف االجنية العاملة في العراق وترفق مع العرض التجاري وتطلق التعاون االسالمي لالستثمار) وكافة فروع ا
هذه الـتأمـينـات في حالة عـدم احالـة الطـلبـية علـيكم وتـهمل الـعروض الـتي لم ترفق بـها التـأميـنات االولـية. ترفض
التـأمينات االولـية الصـادرة من (بنك اسيـا التركي دار الـسالم لالستثـمار مصـرف الشمـال مصرف دجـلة والفرات
للـتنمـية واالسـتثمـار ومصرف الـوركاء لالستـثمار والـتمويل مـصرف البـصرة الدولي مـصرف الرواحل االسالمي
دة ال تقل تحد لالستثمار) ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة  صرف ا مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل ا

عن (١٢٠) يوما.

١٠- حتديد فترة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة (من  –الى).
١١- تـفرض غـرامة تـأخيـرية عـلى اجملهـز ال يتـجاوز حـدها االعـلى نسـبة ١٠%  من مـبلغ عـقد في حـالة عـدم جتهـيز  

ثبتة في العقد. واد بفترة التجهيز ا ا
ئة من ١٢- تقدم التـأمينات النـهائية عـلى شكل خطاب ضـمان حسن تنـفيذ (حصرا) لـلعقد بـنسبة(٥%) خـمسة من ا
صارف الواردة في الـفقرة رقم ٨ خالل مدة ال مـبلغ العقـد بعد الـتبليغ بـكتاب االحالـة وقبل توقيع الـعقد ومن احـد ا
دة العقد . وتبقى الكفالة نافذة  تتجاوز (١٤) يوما وفي حالة التأخر تهـمل االحالة ويحال اجملهز الى جلنة الناكل
او تمديده عـند تمديد فتـرة التجهيـز او حل انتهاء فتـرة الضمان في حالـة وجود (فترة ضمان) تـطلق كفالة حسن
ـنـصـوصة في الـعـقد ـواد كامـلـة ومـطابـقـة للـمـواصـفات وبـعـد اجناز اجملـهـز كـافة الـتـزاماته ا االداء بـعد اسـتالم ا

وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل شركتنا.
١٣- تـسـتـقطع نـسـبـة(٢٫٧%) من قيـمـة الـعقـد كـضـريبـة لـلشـركـات الـعراقـيـة ولـلشـركـات غيـر عـراقـية والـتي تـسـتلم
تضمنة نصب واشراف مستحقيها بـالدينار العراقي ويتم حجز ٢٫٧ كامانـات ضريبية وتكون النسبة ٣% لـلعقود ا
مـوقعي وال تـعاد الـيكم اال بـعـد تزويـدنا بـبراءة ذمـة من الـهيـئة الـعامـة للـضـرائب وخالل(٣٠) يوم من تـاريخ اجناز
ـئة مـنهـا وارسالـها الى الـهيـئـة العـامة لـلضـرائب قبل الـعمل وبـخالفه يتم اسـتقـطـاع ما نـسبـته (١٠%) عشـرة من ا

اطالق الدفعة االخيرة سواء اكان تنفيذ العقد على دفعة واحدة ام على عدة دفعات.
١٤- تستقطع نسبة (٠٫٠٠٣) من مبلغ العقد كرسم طابع.

ـوجب ما يتم حتـديده من وزارة الـتجارة (الـشركة ١٥- سـيتم اسـتقطـاع مبلغ اجـازة االستـيراد بعـد اصدار العـقد 
العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية) للمواد الكيمياوية حصرا.

نشأ. لحقية التجارية العراقية او السفارة في بلد ا نشا يجب ان تكون مصدقة من قبل ا ١٦- شهادة ا
ـوجب ما يتم حتـديده من قبل وزارة الـصحة الـبيئة ١٧- سيـتم استقـطاع مبـلغ االجور البـيئيـة بعد اصدار الـعقد 

واد الكيمياوية). بالنسبة لطلبيات ا
ناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه. قدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات ا ١٨- ال يجوز 

ـطلوبـة وثابت (لن يـتغيـر الي سبب كان) ناشئ ا ـواد ينبـغي ان يحـدد في العرض ويـكون من ضمـن ا ١٩- مـنشأ ا
مع حتديد طريقة وميناء الشحن ومنفذ الدخول.

دينة  –الشارع  –البناية  –العنـوان البريدي والهاتف) واسم ٢٠- يقوم اجملهز بـتثبيت عنـوانه الكامل (الدولة  –ا
راسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض. دير العام للشركة او من يخولهم في العروض وا ا

ناقصة اجور نشر االعالن مقدارها (١٥٠ دوالر). ٢١- يتحمل من ترسو عليه ا
ـعمـول بـها في الـعـراق في حـالة وقـوع مـنازعـات او في كل مـا لم يرد به نص ٢٢- تـطبـيق الـقوانـ والـتعـلـيمـات ا
ويكون النزاع خاضعا لوالية القـضاء العراقي مع تطبيق قانون حتصيل الديون احلكومية رقم ٥٦  لسنة ١٩٧٧ بان

الية تترتب لشركتنا بذمة الطرف االخر. ستحقات ا ا
واد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج قبل تاريخ الغلق (مع العرض) وبخالفه سيتم اهماله. ٢٣- في طلبيات ا

شـاركة في اي طلبية والـتي تطلب اي معلـومات فنية شراء الـطلبية ويتم ٢٤- يتوجب على الشركـات التي ترغب با
ؤتمر ارفاق وصل الشراء مع الرسالـة وقبل مدة مناسـبة من تاريخ الغلق وستـقوم شركتنـا بتحديد تاريخ انـعقاد ا

ناقصة. ناقصة وقبل موعد ال يقل عن(١٠) ايام من تاريخ غلق ا شترك في ا اخلاص باالجابة عن استفسارات ا
ـواد سوف تـعتـبر غـير مـطابـقة لـلمـواصفـات عنـد ورود مسـتنـدات الشـحن غيـر مطـابقـة لشـروط العـقد او ٢٥- ان ا

لشروط االعتماد.
٢٦- تاريخ الغلق الساعة (١) بعد الظهر ليوم ٤ / ١٢ / ٢٠١٨.

٢٧- كـافة االجراءات لـطلبـيات الشـراء خاضعة لـتعلـيمات تـنفيـذ العقـود احلكومـية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ والضوابط
والتعديالت.

www,oil.gov.iq  :وقع االلكتروني كن االطالع على شروط تقد العطاءات وعلى ا مالحظة 
                    www.mrc.oil.gov.iq-                                                                       

 W¹œ«dO²Ýô«  UO³KD « ÊöŽ« sŽ jÝu « w UB  W dý sKFð

∫ÁU½œ« 5³  UL Ë ©WOÝUOI « ozUŁuK  UI Ë®

 W U Ë Ø ÂUF « d¹b*«


