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مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية

محكمة بداءة الكاظمية 
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يـسر الـشـركـة الـعـامـة لالتـصـاالت احدى تـشـكـيالت وزارة االتـصـاالت ان تـدعـو الشـركـات اخملـتـصـة الـراغـبة
ـكن احلصول عـلى الشروط عن ذكـور اعاله لتقـد عطاءاتـهم الفـنية و ـشروع ا باالشتـراك والتقـد على ا
طريق ارسال مخـولكم مع كتاب التخويل الـرسمي الى مقر الشركة الـكائن في (بغداد - شارع ابو نؤاس قرب
ديـر العام  –الطـابق العـاشر) ولـقاء مبـلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠) ملـيون ديـنار عـراقي فقط فـندق بـغداد  –مكـتب ا
وافق يوم االثن ٢٠ / ٨ غير قابل لـلرد وسيكون أخر مـوعد لتقد الـعطاءات الساعة الـثانية عشرة ظـهراً ا
ـقدمة ويـكتب علـيها / ٢٠١٨ على ان تـقدم العـطاءات بظـرف (فنـي وجتاري) مغـلق ومختـوم بختم الـشركة ا
وقع الـرسمي والـبريد االلـكتـروني للشـركة واسم وعـنوان اخملول ـشروع والـعنوان الـكامل لـلشركـة وا اسم ا
ـتــابـعـة الـعـطــاء وعـلى ان يـرفق مع الــعـطـاء تـأمـيــنـات عـلى شـكل خــطـاب ضـمـان او صك مــصـدق بـقـيـمـة
(٧٥٠٠٠٠٠٠)  خمسة وسـبعون مليون دينار ومن مـصرف معتمد في العراق وحتـديد نفاذية العطاء بـ (١٢٠)
يـومـاً مـن تـاريخ الـغـلق وتـوضع الـعـطــاءات في صـنـدوق الـعـطـاءات في مـقــر الـشـركـة الـعـامـة لالتـصـاالت –
زيد االستعالمات  –الطـابق االرضي وسيهمل العطاء الغير مكتمل للمـواصفات الفنية والشروط القانونية و
ـعـلـومـات االتـصـال عـلى ارقـام الـهـواتف (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) او الـبـريـد االلـكتـروني او من ا
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مـنوح للـمدين اعاله والبالغ (١٣١٢٩٤٦) سـتحق بذمـتكم بالتـكافل والتـضامن عن (تسـهيالت) ا نظرا لـعدم قيامـكم بتسـديد مبـلغ الدين ا
ـادة الثالثة من لزمـ بدفعه الى مصرفـنا واستنادا الى ا ديـنار (مليون وثالثـمائة واثنا عـشر الف وتسعمـائة وستة واربعـون دينار) وا
ادة الـثـانيـة من القـانون اعاله ـوجب ا مـنـوحة لي  قـانون حتـصـيل الديـون احلكـوميـة رقم ٥٦ لـسنـة ١٩٧٧ فاني وحـسب الـصالحيـة ا
ترتبة علـيه خالل عشرة ايام اعتبـارا من اليوم التالي لـتبلغكم باالنذار شار اليه اعاله مع الفـوائد ا انذركم بوجـوب تسديد مبلغ الـدين ا
ذكور وذلك بوضع اشارة احلجز ادة اخلامسة الفقرة (١) من القانون ا وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام ا

نقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.. نقولة والغير ا التنفيذي على اموالكم ا
مع التقدير.. 
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رقـمة اعاله يـطلب فيـها (منح االذن ـدعي (مديـر عام مصـرف الرافـدين/ اضافة لـوظيفـته الدعـوى البدائـية ا اقام ا
بلغ القائم بالـتبليغ وتأييد اجمللس البلدي عليه لـلمصرف بكسر الصندوق) وجملهولـية محل اقامتك حسب شرح ا
ـصادف يوم ١٣ / ٨ / ـرافعة ا تـقرر تبـليغك اعالنـا بصـحيفـت محـليتـ للحـضور امام هـذه احملكمـة في موعد ا
رافـعة بـحقك غـياباً ٢٠١٨ السـاعة الـتاسعـة صبـاحا وعـند عـدم حضورك او من يـنوب عـنك قانـوناً سـوف جتري ا

وعلناً وفق القانون . 
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