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GAZPROM NEFT BADRA B.V.
TENDER ANNOUNCEMENT

ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯ ﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻓﻲ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the
following Tender:

ﺗﺩﻋﻭ ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯ ﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻓﻲ )"ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ"( ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻋﻘﺩ ﺑﺩﺭﺓ ﺷﺭﻛﺎﺕ )"ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ"( ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

TENDER No. 1215
TENDER NAME: RENOVATION OF BBC-CPF PERMANENT ROAD IN BADRA OILFIELD

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1215
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺑﻳﻥ ﻣﺧﻳﻡ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ – ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s
e-mail address:

ﻧﻭﺩ ﺍﻋﻼﻣﻛﻡ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺃﻱ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ
ﺧﻁﻲ )ﻳﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ(ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء
ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ،ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻭﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻣﻧﺻﺏ ﺍﻟﺷﺧﺹ
ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﺷﻐﻝ:
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery.

ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء  ،ﺳﻳﺭﺳﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ.

Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a
minimum shall:

ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺗﻠﺑﻳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

;be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq
;be experienced in road construction in Iraq
;be ready and willing to perform all works required under this Tender
;to be able to complete mobilization within 30 days after contract award
provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00
be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of USD 100,000.00, in
;case of contract award
be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender
comply with the Operator’s HSE and security requirements; and
accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender.

-

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the
successful Bidder.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder
submitted the bid or justifying the grounds for such actions.
)The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00
July 14, 2019.
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department
العدد 22226 :
التاريخ 2019/6/11 :

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار
اعالن
بالنظر لعدم حصول راغب
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبين�ة يف ادناه والعائدة اىل
مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة ()15
خمس�ة عشر يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغ�ة ( )%100من القيمة
التقديري�ة وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم الت�ايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل
قاع�ة (الكميت) يف ديوان املحافظة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعده�ا اليوم الذي يليه ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور النرش ـ وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون
علي�ه مراجعة مديرية بلدية العمارة خلال فرتة ( )10عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكم�ال اجراءات التعاقد االصويل
وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية
م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة
ر .اللجنة
ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

1

حانوت رقم 2

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

2

حانوت رقم 3أ

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

3

حانوت رقم 3ب

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

4

حانوت رقم 4

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

5

حانوت رقم 5أ

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

6

حانوت رقم  5ب

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

7

حانوت رقم  5ج

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

8

حانوت رقم 7

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

9

حانوت رقم 8

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

10

حانوت رقم 9

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

11

حانوت رقم 10

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

12

حانوت رقم  11ب

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

13

حانوت رقم  11ج

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

14

حانوت رقم  11د

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

15

حانوت رقم  12أ

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

16

حانوت رقم  12ب

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

17

حانوت رقم  12ج

العمارات الجديدة سوق رقم2

14م2

 700,000سبعمائة الف دينار

3سنوات

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدي�ة عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجير او عند انتهاء العقد دون املطالب�ة بالتعويض او اللجوء اىل
املحاكم املختصة

 ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻣﺭﺧﺻﺎ ﻷﺩﺍء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ  /ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛ ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛ ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺗﻌﺩﺍ ﻭﺟﺎﻫﺯﺍ ﻷﺩﺍء ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛ ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﺧﻼﻝ  30ﻳﻭﻡ ﺑﻌﺩ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ؛ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻳﺔ ) ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ( ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ  50،000.00ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﻁﺎﺏ ﺣﺳﻥ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  100،000.00ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ  ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ؛
 ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺭﺻﻳﻧﺎ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻻﻣﻭﺍﻝ ﻭﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ  /ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻥ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﺿﻭﺍﺑﻁ ﻭﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ؛ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺑﻭﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﺣﻛﺎﻡ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺿﻭﺍﺑﻁ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ﺳﻭﻑ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻁﺎﻉ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ
ﺍﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺍﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ
ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻱ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ )ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء( ﻫﻭ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ 17:00
) (UTC / GMT + 3: 00ﺗﺎﺭﻳﺦ  14ﺗﻣﻭﺯ .2019
ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ \ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ
العدد 4145:
التاريخ 2019/6/20

حمافظة ميسان
دائرة صحة ميسان
مكتب املدير العام
شعبة العقود

اعالن مناقصة رقم ( )12لسنة 2019

تعل�ن دائرة صحة ميس�ان /ش�عبة العقود عن اعلان املناقصات املدرجة تفاصيله�ا ادناه ضمن
تخصيص�ات املوازنة الجارية لس�نة  2019فعىل الراغبني من الذين تتوف�ر فيهم الرشوط مراجعة
دائرة صحة ميس�ان ش�عبة العقود الكائنة يف مدينة العمارة لغرض رشاء مستندات املناقصة لقاء
مبلغ قدره ( 100,000مائة الف دينار عراقي) غري قابل للرد يسلم اىل امانة الصندوق عىل ان يقدم
العطاء مع املستمس�كات املطلوبة داخل ظرف مغلق ومختوم وم�ؤرش عليه رقم املناقصة وموعد
الغل�ق وموق�ع مع تثبيت العن�وان الكامل عىل العط�اء وان اخر موعد لغلق املناقصة هو الس�اعة
الثاني�ة عرش ظهرا من اليوم املذكور يف الجدول ادناه وان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن وسيتم اجراء محارضة يف الساعة العارشة صباحا
يف اليوم املذكور يف الجدول ادناه لغرض توضيح املناقصة واالجابة عىل االستفسارات
اسم المناقصة

رقمها

مناقصة تجهيز
جهاز الرنين
المغناطيسي
المغلق عدد ()1
MRI Close
system
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تاريخ الغلق

االربعاء
2019/7/3

تاريخ
المحاضرة

االربعاء
2019/6/26

الهوية المطلوبة

التأمينات االولية

المالحظات

مكتب علمي
مسجل في وزارة
الصحة شرط
ان يكون وكيال
للشركة المصنعه
ااو شركة استيراد
وتصدير

قيمة التأمينات
االولية تبلغ
15,000,000
فقط خمسة عشر
مليون دينار عراقي
والبالغة %1من
القيمة التقديرية

اعالن للمرة
االولى

الدكتور الصيدالين
عيل حممود العالق
املدير العام
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1358ج2019/3
اتالريخ 2019/6/17
اعالن
اىل املتهم الهارب  /ضياء عبد الواحد عبادة
حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة (/1358ج)2019/3
والخاصة باملشتكي ( محمد ابراهيم محمد) وفق احكام
امل�ادة /1/456أ من قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل
اقامتك حس�ب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه
قررت املحكم�ة تبليغك االعنا بوج�وب الحضور يف موعد
املحاكمة املصادف يوم  2019/7/31وعند عدم حضورك
سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حسن عبد االمري الحدراوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة 2019 / 567 :
التاريخ 2019 / 6 / 18 :
اىل  /املنفذ عليه  /حسن فليح حسني
لقد تحق�ق لهذه املديرية من انك مجه�ول محل االقامة وليس
ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه
واس�تنادا للم�ادة  27من قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ النعمانية خالل خمس�ة عرش يوما
تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ
الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل
عيل حسون عيال
اوص�اف املح�رر  :ق�رار الحكم املرق�م  / 530ب  2019 /يف 10
 2019 / 6 /بمبل�غ  18 0000000مائ�ة وثمانون مليون دينار
لصالح الدائن نارص كاظم محمد .

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2019/346 :
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اسم املتهم الغائب  :ن.ع محمد جلوب غريج جحيش البدري
 3ـ رقم الدعوى 2019/346 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2018/6/2 :
 5ـ تاريخ الحكم 2019/4/30 :
 6ـ املادة القانوية ( )5من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل
 7ـ املنسوب اىل /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
 8ـ خالصة الحكم  :عدم ش�مول املته�م اعاله بقانون العفوالعام رقم
 27لسنة  2016كونه ما زال ماكث يف الغياب لحد االن
 9ـ الحبس الش�ديد ملدة (خمس سنوات) وفق احكام املادة ( )5من ق
ع د رقم  14لسنة  2008وبداللة املواد /61اوال و /69اوال من ق أ د رقم
 17لس�نة  2008وذلك لغيابه من تاريخ  2015/5/20وذلك لغيابه من
تاريخ  2018/6/2ولحد االن
 10ـ ط�رده من الخدمة يف قوى االم�ن الداخيل وتنحيته عن الوظيفة
نهايا اس�تنادا الحكام املادة / 38ثانيا من ق ع د رقم  14لس�نة 2008
املعدل بداللة املادة /89اوال من ق أ د رقم  17لسنة  2008بعد اكتساب
الحكم الدرجة القطعية
 11ـ اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد
لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه
استنادا الحكام املادة /69ثانيا وثالثا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 12ـ حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة /69
رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 13ـ تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب (جب�ار عاتي جرب )
البالغ�ة ( )25,000خمس�ة وعرشين الف دين�ار عراقي ترصف له من
خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة  / 60سادس�ا
م�ن ق أ د رق�م  17لس�نة  2008قابلا لالعتراض والتميي�ز اس�تنادا
الح�كام امل�ادة /71اوال وثانيا من نف�س القانون وافه�م علنا بتاريخ
2019/4/30
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2019/344 :
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
 2ـ اسم املتهم الغائب  :النقيب عيل طارق عباس فارس الربيعي
 3ـ رقم الدعوى 2019/344 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة 2016/10/29 :
 5ـ تاريخ الحكم 2019/4/30 :
 6ـ املادة القانوية ( )5من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل
 7ـ املنسوب اىل /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
 8ـ خالصة الحكم  :عدم ش�مول املته�م اعاله بقانون العفوالعام رقم
 27لسنة  2016كونه ما زال ماكث يف الغبياب ولعدم صدور امر طرد او
استقاله بحقه بموجب كتاب دائرته املرقم  158يف 2019/2/21
 9ـ الحبس الش�ديد ملدة (خمس سنوات) وفق احكام املادة ( )5من ق
ع د رقم  14لسنة  2008وبداللة املواد /61اوال و /69اوال من ق أ د رقم
 17لس�نة  2008وذلك لغيابه من تاريخ  2015/5/20وذلك لغيابه من
تاريخ  2016/10/29ولحد االن
 10ـ ط�رده من الخدمة يف قوى االم�ن الداخيل وتنحيته عن الوظيفة
نهايا اس�تنادا الحكام املادة ثانيا من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل
بداللة املادة /89اوال من ق أ د رقم  17لسنة  2008بعد اكتساب الحكم
الدرجة القطعية
 11ـ اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد
لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه
استنادا الحكام املادة /69ثانيا وثالثا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 12ـ حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة /69
رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 13ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب (حسين عبد االمري جابر
) البالغة ( )25,000خمس�ة وعرشي�ن الف دينار عراقي ترصف له من
خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة  / 60سادس�ا
م�ن ق أ د رق�م  17لس�نة  2008قابلا لالعتراض والتميي�ز اس�تنادا
الح�كام امل�ادة /71اوال وثانيا من نف�س القانون وافه�م علنا بتاريخ
2019/4/30
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

