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ئاگادارییهكان

www.xebat.net
ژماره ()5272

پێنج شهممه 2017/5/18

˛كوَمجانياي (هانت ئوَيل روَذهةالتي ناوةراست ) لة بواري نةوت وطاز كاردةكات لة هةريَمي كوردستان ،ثيَويسيت بة كارمةندة بوَ ئةم ثوَستانةي خوارةوة:
)1. Assistant Security Manager (Field
; Five year experience in security and/or military required
; Must have working knowledge of firearms and safe weapon handling
;) Must have strong computer skills in Microsoft Office suite (Word, PowerPoint, Excel, Outlook
; Ability to maintain a flexible work schedule as needed
 Excellent communication skills including fluency in Kurdish and English, both written and verbal, and Arabic is a
plus.
)2. Local Buyer (Erbil
; Diploma Degree required
; Two to three year experience required
;) Must have strong computer skills in Microsoft Office suite (Word, PowerPoint, Excel, Outlook
; Excellent communication skills including Kurdish, Arabic and English, both written and verbal
 SAP experience preferred.
)3. Receptionist (Erbil
; Diploma degree required
; Two years of relevant experience required
;) Must have strong computer skills in Microsoft Office suite (Word, Access, PowerPoint, Excel, Outlook
 Professional telephone skills; multi-line switchboard experience preferred.
 Excellent interpersonal and communication skills including fluency in Kurdish, and English, both written and verbal.
)4. Control Room Operator (Field
; Diploma Degree or equivalent experience required
; 7 years oil and gas production experience including 3 years facility experience and 2 years control room experience
; Excellent communication skills including fluency in Kurdish, and English, both written and verbal
;) Basic computer skills in Microsoft Office suite (Word, PowerPoint, Excel, Outlook
 Broad knowledge of oil and gas facility operations with H2S.
)5. General Ledger Accountant (Erbil
; Bachelor Degree in Accounting is required
; Three to five years of relevant experience required
;) Must have strong computer skills in Microsoft Office suite (Word, Access, PowerPoint, Excel, Outlook
; SAP experience preferred
 Excellent interpersonal and communication skills including fluency in Kurdish, Arabic and English, both written and
verbal.
˛تيَبيين :

Advertisement
The office of the United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) invites legally registered and qualified companies to
present their best offers for :
1- INVITATION TO BID: No. HCR/IRQER/2017/SUP/ITB/040- SUPPLY
OF TONER CARTRIDGE TO UNHCR OFFICE ERBIL- IRAQ

Prospectives bidders are encouraged to requested for FREE of CHARGE
tender documents by writing to IRQERPROC@unhcr.org.
IMPORTANT:
The deadline for submitting bids is 31/05/2017 – 10:00 hrs IST

تكاية شيظي خؤت بة زماني ئيهطميسي بهيَرة بؤ  HOMEjobs@huntoil.comو ئاماذة بةناونيشاني ثؤشتةكة بكة لة ئيميَمةكةت .دوا رؤذي وةرطرتين شيظي:
 13ي ايار  . 7132هةر شيظيةك دواى ئةم بةروارة ثيَشكةش بكريَت ثيَداضوونةوةي بؤ ناكريَت .تةنها كانديدي طوجناو بؤ ئةم ثؤشتة ثةيوةندي ثيَوة دةكريَت.
To apply for this position please send an up-dated CV in English to: HOMEjobs@huntoil.com & mention
vacancy post in Email Subject Line. Closing date for applications is 31 May 2017. Applications received after
this date will not be considered and only qualified candidates will be contacted.

محكمة المواد الشخصية في الشمال
اعالن
الى المدعو  :خلف مطو خنجو
للطلــب المقــدم مــن قبــل المســتدعيه ( شــيرين حمــد
حتــي ) المتضمــن نصبهــا قيمــة عليــك ولمجهوليــة
محــل اقامتــك فــي الوقــت الحالــي تقــررت المحكمــة
تبليغــك اعالنــا فــي صحيفتيــن محليتيــن للحضــور امام
المحكمــة ولــك االعتــراض علــى ذلــك خــال ثالثيــن يــوم
وعنــد عــدم حضــورك ســوف تتخــذ المحكمــة االجــراءات
ضــدك وفــق االصــول
القاضي  /رياض فتحي خليل
***
وون بوون
ناســنامهی بــاری شارســتانی القــدس بهنــاوی دیــدار
قــادر رســول وون بــووه ههركهســێك دۆزییــهوه
بیگهرێنێتــهوه شــوێنی دهرچوونــی.
***
وون بوون
پســوولهی شــارهوانی  4ههولێــر ژمــارهی پســووله
 0738715بــهروار  2015/5/11بهبــری 500000
بهنــاوی رشــاد كریــم رشــید وون بــووه ههركهســێك
دۆزییــهوه بیگهرێنێتــهوه شــوێنی دهرچوونــی.
***
وون بوون
پســوولهی شــارهوانی  4ههولێــر ژمــارهی پســووله
 0738690بــهروار  2015/5/10بهبــری 86.250
بهنــاوی رشــاد كریــم رشــید وون بــووه ههركهســێك
دۆزییــهوه بیگهرێنێتــهوه شــوێنی دهرچوونــی.
***
وون بوون
ناســنامهی كولیژی كارگێری و ئابووری بهشــی :دارایی
و بانــق بهنــاوی احمــد خالیــد وون بــووه ههركهســێك
دۆزییـهوه بیگهرێنێتـهوه شــوێنی دهرچوونــی.
***
وون بوون
ناســنامهی كۆلیــژی كارگێــری و ئابــووری بهشــی
ژمێریــاری بهنــاوی گهزنــگ وشــیار شــفیق وون بــووه
ههركهســێك دۆزییـهوه بیگهرێنێتـهوه شــوێنی دهرچوونــی.
***
وون بوون
ناســنامهی پهیمانــگای تهكنیكــی ههولێــر بهشــی كارهبــا
بهنــاوی احمــد یونــس شــینه وون بــووه ههركهســێك
دۆزییـهوه بیگهرێنێتـهوه شــوێنی دهرچوونــی.
***
وون بوون
ناســنامهی كۆلیــژی كارگێــری و ئابــووری بهشــی ئامــار
بهنــاوی ســیف الدیــن شــیروان عبدالمجیــد وون بــووه
ههركهســێك دۆزییـهوه بیگهرێنێتـهوه شــوێنی دهرچوونی.
***
وون بوون
ناســنامهی پێشــمهرگهی یهكــهی  80فهلــهك بهنــاوی
میڤــان جمــال ابراهیــم وون بــووه ههركهســێك دۆزییـهوه
بیگهرێنێتـهوه شــوێنی دهرچوونــی.
***
دادگهها تاوانێن دهوكێ2/
ژماره/311 :ج2017/
رێكهفتی2017/5/8 :
ئاگههداری
بۆ /تومهتبارێ رهڤی /رجب رمضان جاقر جالی
دهمــێ تــو یــێ تومهتبــار ب كێشــا ژمــاره /311ج2017/
ئـهوا هاتیـه توماركــرن ل بنگههــێ پولیســێن دارهتــو ب
هژمــار  2016/32ل سـهر مــادده ( 444ژ یاســا ســزا)
ژبــهر كــو جهــێ ئاكنجیبوونــا تــه نهیــێ دیــاره بریــار
هاتـه دان تــو بهێیـه ئاگههداركــرن برێــكا بهالڤكرنــێ ب
دوو رۆژنامێــن ناڤخویــی دا ئامادهبــی بهرامب ـهری ڤــێ

دادگههــێ ســپێدهیا روژا  2017/7/31بــو دادگههكرنــا
تــه و بهروڤــاژی ڤــێ چهنــدێ دادگههكرنــا تــه هێتــه
كــرن ب پاشــملله ل دویــف یاســایێ.
دادوهر /د .عبدالرحمن سلیمان زیباری
سهرۆكێ دادگهها تاوانا دهوك2/
***
سهرۆكاتیا دادگای تێههلچوونا ناوچا دهوك
دادگهها تاوانێن دهوكێ2/
ژماره/187 :ج2016/
رێكهفتی2017/5/7 :
ئاگههداری
بو /دادگههكریێ پاشمله (نایف عمر عمر)
ڤــێ دادگههــێ بڕیــار ل ســهر تــه دا ب زیندانكرنــێ
بــۆ مــاوێ پێنــج ســال و ههیڤهكــێ ل دویــڤ مــاددێ
 49 ،48 ،47/289ژ یاســا ســزا د كێشــا ژمــاره
/187ج 2016/ئــهوا هاتیــه توماركــرن ل نڤیســینگهها
نههێالنــا گونههباریــا خابــور ب ژمــاره 2014/116
دا تــو بهێینــه ئاگههداركــرن ب رێــكا بهالڤكرنــێ ل
دوو رۆژنامێــن ناڤخۆیــی و هــهوه مافــێ نهرازیبوونــێ
یــێ ههیــه ل ســهر بڕیــارا بریــارا پاشــمله ل دهمــێ
شـهش ههیڤــان ژ رێكهفتنــا ئاگههداركرنــا تـه ب رێــكا
بهالڤكرنــێ ل دوو روژنامێــن ناڤخــو و بهروڤــاژی بریــارا
پاشــمله دێ ل جهــێ بڕیــارا حازربونــێ بیــت.
دادوهر /د .عبدالرحمن سلیمان زیباری
سهرۆكێ دادگهها تاوانا دهوكێ2/
***
سهرۆكاتیا دادگای تێههلچوونا ناوچا دهوك
دادگهها تاوانێن دهوكێ2/
ژماره/359 :ج2016/
رێكهفتی2017/5/11 :
ئاگههداری
بو /دادگههكریێ پاشمله (ابراهیم خمو مصطو)
ڤــێ دادگههــێ بڕیــار ل ســهر تــه دا ب زیندانكرنــێ
بــۆ مــاوێ پێنــج ســال و ههیڤهكــێ ل دویــڤ مــاددێ
/444ئێــك 49 ،48 ،47/ژ یاســا ســزا د كێشــا ژمــاره
/359ج 2016/ئــهوا هاتیــه توماركــرن ل نڤیســینگهها
نههێالنــا گونههباریــا زاخــو ب ژمــاره 2015/141
دا تــو بهێینــه ئاگههداركــرن ب رێــكا بهالڤكرنــێ ل
دوو رۆژنامێــن ناڤخۆیــی و هــهوه مافــێ نهرازیبوونــێ
یــێ ههیــه ل ســهر بڕیــارا بریــارا پاشــمله ل دهمــێ
شـهش ههیڤــان ژ رێكهفتنــا ئاگههداركرنــا تـه ب رێــكا
بهالڤكرنــێ ل دوو روژنامێــن ناڤخــو و بهروڤــاژی بریــارا
پاشــمله دێ ل جهــێ بڕیــارا حازربونــێ بیــت.
دادوهر /د .عبدالرحمن سلیمان زیباری
سهرۆكێ دادگهها تاوانا دهوكێ2/
***
سهرۆكاتیا دادگای تێههلچوونا ناوچا دهوك
دادگهها تاوانێن دهوكێ2/
ژماره/316 :ج2016/
رێكهفتی2017/5/7 :
ئاگههداری
بو /دادگههكریێ پاشمله (مجید حمید احمد)
ڤــێ دادگههــێ بڕیــار ل ســهر تــه دا ب زیندانكرنــێ
بــۆ مــاوێ پێنــج ســال و ههیڤهكــێ ل دویــڤ مــاددێ
 57ژ یاســا ســزا د كێشــا ژمــاره /316ج2016/
ئــهوا هاتیــه توماركــرن ل بنگههــێ پولیســێن ســێمێل
ب ژمــاره  2015/182دا تــو بهێینــه ئاگههداركــرن
ب رێــكا بهالڤكرنــێ ل دوو رۆژنامێــن ناڤخۆیــی و
هــهوه مافــێ نهرازیبوونــێ یــێ ههیــه ل ســهر بڕیــارا
بریــارا پاشــمله ل دهمــێ ش ـهش ههیڤــان ژ رێكهفتنــا
ئاگههداركرنــا تـه ب رێــكا بهالڤكرنــێ ل دوو روژنامێــن
ناڤخــو و بهروڤــاژی بریــارا پاشــمله دێ ل جهــێ بڕیــارا
حازربونــێ بیــت.
دادوهر /د .عبدالرحمن سلیمان زیباری
سهرۆكێ دادگهها تاوانا دهوكێ2/

***
سهرۆكاتیا دادگای تێههلچوونا ناوچا دهوك
دادگهها تاوانێن دهوكێ2/
ژماره/322 :ج2016/
رێكهفتی2017/5/7 :
ئاگههداری
بو /دادگههكریێ پاشمله (احمد حسین احمد)
ڤــێ دادگههــێ بڕیــار ل ســهر تــه دا ب زیندانكرنــێ
بــۆ مــاوێ پێنــج ســال و ههیڤهكــێ ل دویــڤ مــاددێ
/21أ ژ یاســا چهكــی د كێشــا ژمــاره /322ج2016/
ئــهوا هاتیــه توماركــرن ل بنگههــێ پولیســێن ســێمێل
ب ژمــاره  2015/118دا تــو بهێینــه ئاگههداركــرن
ب رێــكا بهالڤكرنــێ ل دوو رۆژنامێــن ناڤخۆیــی و
هــهوه مافــێ نهرازیبوونــێ یــێ ههیــه ل ســهر بڕیــارا
بریــارا پاشــمله ل دهمــێ ش ـهش ههیڤــان ژ رێكهفتنــا
ئاگههداركرنــا تـه ب رێــكا بهالڤكرنــێ ل دوو روژنامێــن
ناڤخــو و بهروڤــاژی بریــارا پاشــمله دێ ل جهــێ بڕیــارا
حازربونــێ بیــت.
دادوهر /د .عبدالرحمن سلیمان زیباری
سهرۆكێ دادگهها تاوانا دهوكێ2/
***
سهرۆكاتیا دادگهها تێههلچوونا ناوچا
دهۆك
دادگهها كهتن ل سێمێلێ

Thank you.
ژماره/304 /جنح2017/
رێكهوت2017/5/10 :
ئاگههداری
بۆ /تهمهتبارێ رهڤی
بــو كهســیێ دادگههكــری (شــیمال نــوری حســین)
تویــێ هاتیـه دادگههكــرن ببــێ ئامادهبــوون ب بهندكرنــا
ســڤك بــو مــاوێ دوو ههیڤــا (شــهرین) لدیــڤ مــاددهێ
(/1/456أ) ژ یاســایا ســزا و ژبــهر نهنیاســا جهــێ
ئاكنجیبوونــا تـه بریــار هاتـهدان تــۆ بێـه ئاگههداركــرن
ب بریــارا دادگههــێ برێــكا دوو روژنامێــت نیشــتهجێ
و تــه مافــێ هــهی نهرازیبوونــا خــۆ دهربــری لســهر
بریــارا دادگههــێ ل دهمــێ هاتی ـه دیاركــرن دیاســایێدا
بــۆ دهمــێ ( )3ســێ ههیڤــا و بهروڤــاژی ڤــێ چهنــدێ
بریــارا دادگههــێ دێ هێتــه پهســندكرن و دێ هێتــه
بجهئینــان.
دادوهر /بیان ادیب رشید
***
دادگهها كهتن ل سێمێلێ
ژماره/312 :جنح2017/
رێكهفتی2017/5/9 :
ئاگههداری
بۆ /تومهتبارێ رهڤی /رشو الیاس رشو
دهمــێ تــو یــێ تومهتبــار ب كێشــا ژمــاره /428
اســاس 2016/ئــهوا هاتیــه توماركــرن ل بنگههــی

پولیســێن ســێمێلێ بهپێــی مــاددهی  2یاســایا ژمــارهھ
 6ســاال  2008ژبـهر كــو جهــێ ئاكنجیبوونــا تـه نهیــێ
دیــاره بریــار هات ـه دان تــو بهێی ـه ئاگههداركــرن برێــكا
بهالڤكرنــێ ب دوو رۆژنامێــن ناڤخویــی دا ئامادهبــی
بهرامبــهری ڤــێ دادگههــێ ســپێدهیا روژا 2017/7/4
بــو دادگههكرنــا تــه و بهروڤــاژی ڤــێ چهنــدێ
دادگههكرنــا تــه هێتــه كــرن ب پاشــملله ل دویــف
یاســایێ.
دادوهر /بیان ادیب رشید
***
ێ
دادگهها باری كهسایهتی ل سێمێل 
ژماره/128 /ش2016/
رێكهفت2017/5/17 /
ئاگههداری
بۆ داوالیكهراو  /خلیل درویش صالح  /جهی ئاكنجی
بوون ێ نهدیاره
داواكار ( جانــدا احمــد شــاویش ) رابویــه ب داوا
شــهرعی ئــهوا ژمــاره وی ل ســهری دیاركــری ل
ێ تێــدا دكــهت
بهرامبــهر ڤــ ێ دادگههــ ێ داخــاز 
پهســندكرنا تالقــا دهرهكــی ( تصدیــق طــاق خارجــی
ێ ژ تـه ل 2016/4/1
ێ و
) ئـهوا رودای دنافبـهرا تـه و 
وژب ـهر كــو جه ـ ێ ئاكنجــی بوونــا ت ـه نهدیــاره لدویــف
ئاگاداریــا قـهزا ســێمێل ێ كمبــا دومیــز لـهورا بریــار هاته

دان ئاگههداركرنــا تــه بێتــه كــرن ل دوو روژنامهییــن
روژانهییــ ێ نافخویــ ێ كــو ئامادهبــ ێ ل بهرامبــهر ڤــی
دادگههــی ل دهمژمیــر ( )10دهــی ل ســپیدههیا روژا
 2017/5/29ول بهروڤــاژی ڤــی جهنــدی دادبینــی ل
دهرههقـ ێ تـهدا ب نهئامادهیــی وئاشــكرای ێ هیتـه كــرن
دادوهر  /زیرك محمد صدیق عبدالكریم
***
دادگای باری كهسایهتی له دهوك
ژماره/ 521 /ش2017/
رێكهفت2017/ 5/ 16 /
راگههاندن
بو/داوالێكــراو ( محمــد جاســم محمــد ظیــف ) ل دیــف
داخازیا داواكار ( منال محســن عبدالرحمن ) وكێشــا
ێ ل سـهری دیــار كــری تێــدا داخازیــا ( تفریــق
ژمــارا و 
للضــرر ) كــری وژب ـهر نهدیــار بوونــا جه ـ ێ ئاكنجــی
ێ
بوونــا تــه بــو دادگههــ ێ ل دیــف نڤیســارا بهربــژار 
( تاخــ ێ ســرهلدان ) ئهڤجــا بریــار هاتــه دان كــو
ئاگههداریــا تــه بێتــه كــرن ب رێــكا دوو روژنامێــت
روژانــه دا ئامــاده بــی ل روژا  2017/5/24یــان
ێ
بریكارهك ـ ێ پێــش خوڤ ـه ئامــاده بك ـه وبهروڤاژیــا ڤ ـ 
ێ دادگههــا تــه پاشــهملی هێتــه كــرن
ێ د
چهنــد 
دادوهر /رهژڤان حبیب محمد
***
العدد /3 /ت.خ2017/

مديرية تنفيذ ئاكرى
اعالن
بنــاء علــى القــرار الصــادر مــن هــذه المديريــة فــي االضبــارة التنفيذيــة المرقمــة /3 /ت.خ 2017/المتضمــن بيــع االمــوال المنقولــه العائــدة للمديــن المبيــن اوصافهــم بجــدول المرفــق باالعالن تعلن هــذه المديرية عن بيعه بالمزايدة العلنية
فعلــى الراغبيــن بالشــراء مراجعــة هــذه المديريــة مســتصحبين معهــم التامينــات القانونيــة البالغــة  %10مــن القيمــة المقــدرة وســتجري المزايــدة فــي الســاعة الثانيــة عشــرة (  ) 12:00ظهــرا مــن اليــوم الثالــث التالــي لنشــر اعــان واذا
صــادف عطلــة رســمية ففــي اليــوم الــذي يليــه علمــا ان الدالليــة ورســوم التســجيل علــى المشــتري  .االوصــاف -:
المنفذ العدل /بدران عبدالرحيم حاجي
جدول مخصص للمواد الموجودة داخل مخزن الخاصة باالداوات االحتياطية
المالحظات
القيمة المقدرة
العدد
الرقم نوع المواد
القطعة يستعمل بين االستانة وبرينة
$ 250
8
ثكالة حديد
1
متنوع االحجام لسيارات واالليات
$5
100
2
فلتر طاز
$5
30
3
فلتر طاز CAT
حجم صغير
$ 10
35
شوطة هواء
4
حجم كبير
$ 15
44
شوطة هواء
5
متنوعة االحجام
$3
200
6
فلتر طاز
$ 50
2
سلف سيارة
7
$ 200
19
ماطور ماء افقي
8
$ 200
12
ماطور ماء عمودي
9
$8
6
 10كرين زنجيل يدوي
نوزل للسيارات اورال
$3
40
 11نوزه ل اورال
$ 100
1
 12طري بوكس
$ 100
5
 13دشلي
$ 100
12
 14قاعدة كوثلى
$ 100
6
 15سلنك T4
$ 100
8
 16دشلي حجم كبير
احمر اللون يستعمل للحفر
$ 100
8
 17قفيس بوري
 $ 15لكل طن
 530كيس ما
 18المواد الكيمياوية للحفر (كبريت)
(كيس)
يعادل  1طن
متنوع االحجام
$ 500
8
 19برينة حفر غير مستعمل (جديد)
متنوع االحجام
$ 100
10
 20برينة حفر مستعمل
للسيارات اورال روسي
$ 100
10
 21اطارات لسيارة
للسيارات والمكائن
$ 200
 24برميل
 22دهن محرك
للسيارات فقط
$1
700
 23دهن فوكس
للسيارات اورال الروسية
$ 100
2
 24طاردن طويل
$ 10
70
 25فلينكوت طريس
جدول مخصص للمواد المتفرقة الموجودة
المالحظات
القيمة المقدرة
العدد
الرقم نوع المواد
القياس 12 * 3
$ 1.000
1
كابينة عمل
1
القياس  3 * 6يربط خلف السيارة
$ 700
1
كابينة عمل
2
فارغ
$ 15
25
مكينة غاز
3
$ 180
10
ماطور مضخة ماء
4
 12بستن CAT
$ 10.000
1
محرك كتر صيني
5
مستهلك وغير صالح للعمل
يباع بالوزن 1
1
مضخة ماء
6
طن $ 60
من نوع  30 EXكليو وات
يباع بالوزن 1
21
ماطور دفع البترول
7
طن $ 60
يباع بالوزن 1
3
مكائن عاطلة
8
طن $ 60
الموجود خلف قاعة التصليح وبرتقالي
$ 500
4
ماطور مضخة لدفع الماء
9
اللون
الموجود قرب ورشة الكهربائي للسيارات
$ 250
22
 10اطارات المكائن
يستعمل لكيلة المعدات والسكنية كريده ر
$ 40
10
 11زوايا حديد

12
13
14
15
16

اطارات للشفل
اطارات للسيارات القالب
اطار للسيارات اورال روسي
سيت ولف اوتكو ABB
مضخة ماء

2
2
2
8
1

$ 40
$ 200
$ 125
$ 200
$ 400

17
18

دريل كولدر برينة
مضخة هواء

15
1

$ 300
$ 2.500

19
20
21
22

مولدة CAT
محرك ديزل
بلدوزر زنجيل
عربانة لولودر

1
1
2
2

$ 2.500
$ 700
$ 22.000
$ 4.000

23

عربانة تريلة

1

$ 3.000
$ 65.000
$ 3.500

اطارات مع ويل حديد
قفل وسيت ولف
حجم وسط الموجود خلف قاعة التصليح
يسارا
احجام مختلفة
حجم كبير مربوط مع الريك الصيني
RiC
غير صالح لالستعمال ومحرك عاطل
مضخة ماء
لرفع وتنزيل انابيب النفط (متروك)
طويل  12متر اصفر اللون واحمر اللون
(متروك)
طويل فالت لحمل كابينة على ظهرها
نيلي اللون
راس تريلة مع عربانة لولودر (متروكة)
مجموع ثمانية زوج اطارات (متروكة)

1
 24كراس لولودر
1
 25عربانة لولودر
جدول مخصص لورشة وتصليح المضخات والمكائن والمعدات
المالحظات
القيمة المقدرة
العدد
الرقم نوع المواد
مستعمل وغير صالح لالستعمال
$ 2.000
1
 1مضخة حجم كبير
مستعمل  3.5اينج
$ 100
2
 2خنزيرة ماء
مستعمل  6اينج
$ 120
4
 3خنزيرة ماء
غير صالح لالستعمال
$ 25
25
 4ماطور مضخة دفع الماء
معلق في سقف
$ 500
1
 5كرين موقعي
لشطف الدهون
$ 200
1
 6جهاز خزن دهن
$ 50
5
 7طاردن قصير
حجم وسط
$ 400
4
 8ماطور لدفع الماء
$ 120
5
 9ملف مضخة ماء
عمودي
$ 200
14
 10ماطور مضخة ماء
بدون محرك
$ 150
3
 11كومبريسر هواء
غير صالح لالستعمال
$ 50
----- 12قفل يدوي
عمودي وافقي  6اينج
$ 250
4
 13مضخة ماء
مع المحرك
$ 150
1
 14كومبريسر هواء
مزرف يدوي
$ 150
1
 15دريل عمودي
جدول مخصص لالجهزة حفر االبار النفطية ( ) RiC
المالحظات
القيمة المقدرة
العدد
نوع المواد
الرقم
للحفر ابار النفط مع جميع ملحقاته كامال
$ 200.000
1
برج  RiCصيني
1
يحفر بعمق  1500متر الى  2000متر
فقط
للحفر ابار النفط مع جميع ملحقاته كامال
$ 250.000
1
برج  RiCامريكي 1
2
يحفر بعمق  4000االلف متر موديل قديم
لفحص انواع الغازات والطين والماء
$ 85.000
1
جهاز سيبرتير
3
والنفط الخام وضغط البير
مضخة سمنت
$ 145.000
1
سمينتك يونت محمل على سيارة
4
اكتروس مارسيدس

