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البقاء لله...  
رحوم السيدين انتقلت الى رحمة الله  العلوية شقيقة ا

w UA « rÝU  œ«ułË s ×

وعمـة السـادة رضا الـشامي واخوانـه  وكذلك عمـة الشـهيـد تيـسير
الــشــامي واخــوانه وخــالــة كل من الــســادة عــلي مــحــمــد الـشــامي
واخـوانه  ومـهـدي نـور الـيـاسـري واخـوانه  وسـتـقـام الـفـاحتـة في
حسينية حي احلس  يوم االثن ١١/٤ من الساعة ٣ الى الساعة

. ٥ مساء في كربالء حي احلس
انا لله وانا اليه راجعون
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تـرتب بذمتك بالتـكافل والتضـامن مع الكفيل اعاله وعن (قرض بالنظـر لعدم قيامـكم بتسديـد مبلغ الدين ا
منوح لك والبالغ (٧٥٠٠٠٠٠) ديـنار (سبعة مالي وخمسمائـة الف دينار ال غيرها) عدا الفوائد جتاري) ا
ادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية لزم بدفعه الى مصرفنا واستنادا الى ا صاريف وا وا
ادة الـثانـية من الـقـانون اعاله نـنذركم بـوجوب ـوجب ا مـنوحـة لنـا  رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ ولـلـصالحيـة ا
تـرتبـة عليه خالل عـشرة ايـام اعتبـارا من اليـوم التالي ـشار الـيه اعاله مع الفـوائد ا تسـديد مـبلغ الدين ا
ـادة اخلامسـة الفقرة لـتبلـغكم باالنـذار وبعكسه فـسوف تتـخذ االجراءات الـقانونـية الالزمة وفقـا الحكام ا
ـنـقـولة ـنـقـولـة والـغـيـر ا ـذكـور وذلك بـوضع اشـارة احلـجـز الـتـنـفيـذي عـلى امـوالـكم ا (١) من الـقـانـون ا

ترتب بذمتكم ولقد اعذر من انذر.. بلغ الدين ا استحصاال 
مع التقدير..
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تـرتب بذمتك بالتـكافل والتضـامن مع الكفيل اعاله وعن (قرض بالنظـر لعدم قيامـكم بتسديـد مبلغ الدين ا
منوح لك والبالغ (٧٥٠٠٠٠٠) ديـنار (سبعة مالي وخمسمائـة الف دينار ال غيرها) عدا الفوائد جتاري) ا
ادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية لزم بدفعه الى مصرفنا واستنادا الى ا صاريف وا وا
ادة الـثانـية من الـقـانون اعاله نـنذركم بـوجوب ـوجب ا مـنوحـة لنـا  رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ ولـلـصالحيـة ا
تـرتبـة عليه خالل عـشرة ايـام اعتبـارا من اليـوم التالي ـشار الـيه اعاله مع الفـوائد ا تسـديد مـبلغ الدين ا
ـادة اخلامسـة الفقرة لـتبلـغكم باالنـذار وبعكسه فـسوف تتـخذ االجراءات الـقانونـية الالزمة وفقـا الحكام ا
ـنـقـولة ـنـقـولـة والـغـيـر ا ـذكـور وذلك بـوضع اشـارة احلـجـز الـتـنـفيـذي عـلى امـوالـكم ا (١) من الـقـانـون ا

ترتب بذمتكم ولقد اعذر من انذر.. بلغ الدين ا استحصاال 
مع التقدير..
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تـرتب بذمتك بالتـكافل والتضـامن مع الكفيل اعاله وعن (قرض بالنظـر لعدم قيامـكم بتسديـد مبلغ الدين ا
منوح لك والبالغ (٧٥٠٠٠٠٠) ديـنار (سبعة مالي وخمسمائـة الف دينار ال غيرها) عدا الفوائد جتاري) ا
ادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية لزم بدفعه الى مصرفنا واستنادا الى ا صاريف وا وا
ادة الـثانـية من الـقـانون اعاله نـنذركم بـوجوب ـوجب ا مـنوحـة لنـا  رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ ولـلـصالحيـة ا
تـرتبـة عليه خالل عـشرة ايـام اعتبـارا من اليـوم التالي ـشار الـيه اعاله مع الفـوائد ا تسـديد مـبلغ الدين ا
ـادة اخلامسـة الفقرة لـتبلـغكم باالنـذار وبعكسه فـسوف تتـخذ االجراءات الـقانونـية الالزمة وفقـا الحكام ا
ـنـقـولة ـنـقـولـة والـغـيـر ا ـذكـور وذلك بـوضع اشـارة احلـجـز الـتـنـفيـذي عـلى امـوالـكم ا (١) من الـقـانـون ا

ترتب بذمتكم ولقد اعذر من انذر.. بلغ الدين ا استحصاال 
مع التقدير..
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تـرتب بذمتك بالتـكافل والتضـامن مع الكفيل اعاله وعن (قرض بالنظـر لعدم قيامـكم بتسديـد مبلغ الدين ا
منوح لك والبالغ (٧٥٠٠٠٠٠) ديـنار (سبعة مالي وخمسمائـة الف دينار ال غيرها) عدا الفوائد جتاري) ا
ادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية لزم بدفعه الى مصرفنا واستنادا الى ا صاريف وا وا
ادة الـثانـية من الـقـانون اعاله نـنذركم بـوجوب ـوجب ا مـنوحـة لنـا  رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ ولـلـصالحيـة ا
تـرتبـة عليه خالل عـشرة ايـام اعتبـارا من اليـوم التالي ـشار الـيه اعاله مع الفـوائد ا تسـديد مـبلغ الدين ا
ـادة اخلامسـة الفقرة لـتبلـغكم باالنـذار وبعكسه فـسوف تتـخذ االجراءات الـقانونـية الالزمة وفقـا الحكام ا
ـنـقـولة ـنـقـولـة والـغـيـر ا ـذكـور وذلك بـوضع اشـارة احلـجـز الـتـنـفيـذي عـلى امـوالـكم ا (١) من الـقـانـون ا

ترتب بذمتكم ولقد اعذر من انذر.. بلغ الدين ا استحصاال 
مع التقدير..
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تـرتب بذمتك بالتـكافل والتضـامن مع الكفيل اعاله وعن (قرض بالنظـر لعدم قيامـكم بتسديـد مبلغ الدين ا
منوح لك والبالغ (٧٥٠٠٠٠٠) ديـنار (سبعة مالي وخمسمائـة الف دينار ال غيرها) عدا الفوائد جتاري) ا
ادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية لزم بدفعه الى مصرفنا واستنادا الى ا صاريف وا وا
ادة الـثانـية من الـقـانون اعاله نـنذركم بـوجوب ـوجب ا مـنوحـة لنـا  رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ ولـلـصالحيـة ا
تـرتبـة عليه خالل عـشرة ايـام اعتبـارا من اليـوم التالي ـشار الـيه اعاله مع الفـوائد ا تسـديد مـبلغ الدين ا
ـادة اخلامسـة الفقرة لـتبلـغكم باالنـذار وبعكسه فـسوف تتـخذ االجراءات الـقانونـية الالزمة وفقـا الحكام ا
ـنـقـولة ـنـقـولـة والـغـيـر ا ـذكـور وذلك بـوضع اشـارة احلـجـز الـتـنـفيـذي عـلى امـوالـكم ا (١) من الـقـانـون ا

ترتب بذمتكم ولقد اعذر من انذر.. بلغ الدين ا استحصاال 
مع التقدير..
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صرف الرشيد (ذوي االختصاص) لالشتراك في مناقصة تـدعو االدارة العامة/ 
(تـأهيل فرع الفاو) وبكلفة تخميـنية قدرها (٦٧٫٣٥٠٫٠٠٠) دينار سبعة وستون
مـلـيـون وثالثـمـائـة وخـمـسـون الف ديـنـار) فـعـلى الـراغـبـ بـاالشتـراك فـي هذه
قـاول من ذوي اخلبرة واالخـتصاص مراجـعة بناية ـناقصة من الـشركات وا ا
االدارة الـعامة/ القسم القـانوني/ شعبة احلقوق/ وحـدة العقود لغرض استالم
ـنـاقـصة لـقـاء مـبـلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠) ديـنـار (مـائة الف ـواصفـات اخلـاصـة با ا
ديـنار) غير قابلة للـرد وان اخر موعد لتقد العطـاءات هو اليوم العشرون تبدأ
ـناقـصـة في الـساعـة الـثانـية من الـيوم الـتـالي من تاريخ نـشـر االعالن وتغـلق ا
عــشـر ظـهـرا من اخــر يـوم السـتالم الــعـطـاءات وتـفــتح في الـيـوم الــتـالي وعـلى
شـترك تقـد مستـمسكـات الشركـة والتـأمينـات االولية بـنسبـة (١ %) من مبلغ ا
الكـلـفة الـتخـمـينـية اي مـبلـغ (٦٧٣٫٥٠٠) دينـار (ستـمائـة وثالثـة وسبـعون الف
ـصارف وخـمـسـمـائـة ديـنـار) بـصك مـصـدق او خـطـاب ضـمـان صـادر من احـد ا
ـدة (سـتة ـركـزي العـراقي عـدا مصـرف الـرشيـد نـافذ  ـعـتمـدة من قـبل الـبنك ا ا
اشـهـر) وهويـة تـصـنـيف اخـتـصـاص (مدني + كـهـربـاء + مـيـكـانيـك) صادرة عن
ـفعول وتـسلم العـطاءات بظـرف مغلق ومـختوم يوضع وزارة الـتخطـيط نافذة ا
في صـندوق الـعطاءات الـكائن في الـقسم القـانوني/ الـطابق اخلامس من بـناية
ــركـزي الــعـراقي ـصــارف بـقــرب الـبــنك ا االدارة الـعــامـة الــواقـعــة في شــارع ا
ـناقص تـقد ـستـندات وعـلى ا وسـيـهمل اي عـطاء غـيـر مسـتوفي لـلـشروط وا
ناقصة علن عـنه وجلهة التعـاقد احلكومية الـغاء ا جـدول زمني لتنفـيذ العمل ا
ـناقصة فقط والدائرة دون تـعويض مقدمي العطـاءات ويعاد ثمن شراء وثائق ا
ـناقص الـفـائز اجـور النـشر غـير مـلـزمة بـقبـول اوطـأ العـطاءات كـما ويـتـحمل ا

واالعالن.
البريد االلكتروني :

com.dept@reasheedbank.gov.iq
Test keyun.t@reasheedbank.gov.iq
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