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ال�شركة العامة لتجارة احلبوب/ الق�شم القانوين
رقم املناق�سة/2009/50  -  رقم التبويب/3342

lmport 1@iqgrainb. com  -  import 2@iqgrainb.com  -  import 3@iqgrainb.com        :الربيد االلكرتوين

اعـــــادة اعـــــــالن
تعل���ن ال�صركة العامة لتجارة احلبوب عن مناق�صة حتميل وتفريغ �صومعة الوائلية 
فعل���ى الراغبني باال�صرتاك يف املناق�صة وف���ق ال�صروط واملوا�صفات مراجعة الق�صم 
القانوين يف مقر ال�صركة الكائنة يف باب املعظم ل�صراء ال�صروط واملوا�صفات مقابل 
دفع مبلغ قدره )250000( فقط مائتان وخم�صون الف دينار غري قابل للرد و�صيكون 
اآخر موعد لقبول العطاءات لغاية ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرًا ليوم )االثنني( املوافق 
2009/10/12 مع تاأمينات اولية ب�صك م�صدق من اأحد امل�صارف يف بغداد او بكفالة 
م�صرفي���ة المر ال�صركة با�صم املناق�ص ح�صرًا مببلغ ق���دره )50000000 ( خم�صون 
ملي���ون ويف حال���ة تقدمي التاأمينات من خ���ارج بغداد فيكون ع���ن طريق فروعنا يف 
املحافظ���ات وار�صاله���ا مبوج���ب كت���اب ر�صمي م���زود بو�ص���ل قب�ص من الف���رع، اأما 
بخ�صو����ص خطاب ال�صم���ان فري�صل مع تاأيي���د �صحة �صدوره م���ن مواقعنا على ان 

يرفق مع العطاء امل�صتم�صكات التالية:�
الوثائ���ق املطلوب���ة: 1� كت���اب تاأييد ت�صجيل املتق���دم يف الهيئة العام���ة لل�صرائب. 2� 
�ص���ورة هوية االحوال املدنية. 3� بطاقة ال�صك���ن. 4� البطاقة التموينية. 5� البيانات 

االخرى املطلوبة بالعطاء. 6� �صهادة تاأ�صي�ص ال�صركة.
و�ص���وف يهمل اأي عط���اء غري م�صتويف ال�ص���روط اعاله و�صيتحمل م���ن تر�صو عليه 

املناق�صة اجور ن�صر االعالن واية م�صاريف اخرى.
املدير العام بالوكالة

وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية 
دائــرة رعايــة ذوي االحتياجــات اخلا�شــة 

اعالن مناق�شة رقم 5 ل�شنة 2009 
م�سروع ان�ساء دار احل�سانة يف جممع وزارة العمل 

وال�سوؤون الجتماعية 
تعل���ن وزارة العم���ل وال�صوؤون االجتماعية / دائرة رعاية ذوي االحتياج���ات اخلا�صة عن وجود مناق�صة ان�صاء 
دار احل�صانة يف جممع الوزارة. فعلى ال�صركات احلكومية واالهلية االن�صائية ذات الت�صنيف الدرجة اخلام�صة 
فما فوق مراجعة مقر الدائرة يف الوزيرية قرب اجلامعة امل�صتن�صرية للح�صول على وثائق املناق�صة لقاء مبلغ 
ق���دره )75.000( خم�ص���ة و�صبعون الف دينار غري قابل للرد، ويقدم العط���اء داخل ظرف مغلق خمتوم يت�صمن 
العر����ص الفني وجداول الكميات امل�صعرة وامل�صتم�صكات وتكون اال�صعار املقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة 
وبخط وا�صح خاٍل من احلك وال�صطب وجميع االوراق تكون خمتومة بختم ال�صركة مع بيان مدة اجناز العمل 
ويتم و�صع الظرف داخل �صندوق العطاءات يف ديوان الوزارة علما ان اخر موعد لقبول العطاءات هو ال�صاعة 
الثانية ع�صرة ظهرا من يوم الثالثاء امل�صادف 2009/10/13 و�صيهمل العطاء غري امل�صتويف لل�صروط ويتحمل 

من تر�صو عليه املناق�صة اجور االعالن. 
و�صيت���م عقد موؤمت���ر لالجابة على ا�صتف�صارات امل�صاركني يوم االربع���اء امل�صادف 2009/10/7 ويجب ح�صور 

ممثلني خمولني اثناء فتح العطاءات علمًا ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات. 
امل�صتم�ص���كات املطلوب���ة: 1- هوي���ة ت�صنيف املقاول���ني من الدرجة اخلام�ص���ة فما فوق نافذة املفع���ول.  2- تقدم 
تاأمين���ات اولي���ة بن�صب���ة )1%( من مبلغ العط���اء ترفع اىل )5%( عن���د االحالة وعلى �صكل خط���اب �صمان او �صك 
م�ص���دق �ص���ادر من م�صرف عراقي معتم���د معنون اىل دائرة رعاي���ة ذوي االحتياجات اخلا�ص���ة واليقبل ال�صك 
العادي.  3- تقدم براءة ذمة من الهيئة العامة لل�صرائب نافذة ل�صنة 2009.  4- و�صل �صراء م�صتندات املناق�صة. 
5- �صهادة تاأ�صي�ص ال�صركة واجازة ممار�صة املهنة. 6- تثبيت عنوان ال�صركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين. 
7- قائمة باالعمال املماثلة موؤيدة من اجلهة امل�صتفيدة مع ال�صرية الذاتية تت�صمن ا�صماء املالك الهند�صي والفني 

واالداري واالليات العائدة لل�صركة او اأي مواد اخرى.  8- مدة نفاذ العطاء التقل عن ثالثة ا�صهر. 
املدير العام

مناق�سة رقم : 50 /م/ و �ص ن /2009
تاريخ الغلق: 2009/10/11

اإعالن )جتهيز مكائن مل�سنع الن�سيج 
وبعدد 5 مكائن(

تعل���ن �صركة وا�صط العامة لل�صناع���ات الن�صيجية احدى ت�صكيالت وزارة 
ال�صناع���ة واملع���ادن ع���ن اإع���الن مناق�صة )جتهي���ز مكائن مل�صن���ع الن�صيج 
وبع���دد 5 مكائن( وح�ص���ب املوا�صفات الفنية. فعل���ى الراغبني باال�صرتاك 
باملناق�ص���ة مراجع���ة مق���ر ال�صرك���ة يف حمافظة وا�ص���ط / الك���وت الق�صم 
التج���اري لغر����ص احل�صول عل���ى ال�ص���روط واملوا�صف���ات املطلوبة لقاء 
مبل���غ قدره )50000( دينار غ���ري قابل للرد وتودع العطاءات يف �صندوق 
العط���اءات يف مق���ر ال�صركة يف موعد اأق�صاه نهاية ال���دوام الر�صمي ليوم 
الغل���ق 2009/10/11 وعل���ى ان يق���دم العط���اء بثالثة ظ���روف خمتومة 

مثبت عليها ا�صم ال�صركة ورقم املناق�صة وا�صم املادة:� 
االأول فني والثاين جتاري والثالث للم�صتم�صكات املطلوبة وت�صمل:�

1� �صهادة تاأ�صي�ص ال�صركة. 2� تاأمينات اأولية )1%( ب�صك م�صدق او خطاب 
�صم���ان من م�ص���رف عراقي معتم���د او كفالة م�صرفية �صامن���ة او �صندات 
القر����ص ال�صادرة ع���ن احلكومة العراقية على ان ت�صتكم���ل باقي ن�صبة ال� 
5% عن���د ر�ص���و املناق�صة. 3� ب���راءة الذمة من الهيئة العام���ة لل�صرائب. 4� 

و�صل �صراء املناق�صة.
ميك����ن االطالع عل����ى موا�صف����ات امل����ادة املطلوبة وكذل����ك ال�ص����روط العامة 
 www.wsctiiraq.com للمناق�صة على املوقع االلكرتوين ل�صركتنا

. www.industry.gov.lq  وموقع الوزارة االلكرتوين
علم���ا ان ال�صرك���ة غري ملزم���ة بقب���ول اأوطاأ العط���اءات وم���ن تر�صو عليه 
املناق�ص���ة يتحم���ل اأج���ور ن�ص���ر االإع���الن ويهم���ل اأي عطاء غ���ري م�صتوف 
لل�صروط اأعاله كما تدع���و ال�صركة كافة امل�صاركني بح�صور اإجراءات فتح 

العطاءات يف يوم االثنني املوافق 2009/10/12. 
املدير العام/ رئي�ص جمل�ص الإدارة

اإعالن مناق�شة ا�شتريادية
تدعو ال�صركة العامة ل�صناعة االأدوية وامل�صتلزمات الطبية يف نينوى 
اإحدى ت�صكي���الت وزارة ال�صناعة واملعادن لال�ص���رتاك يف املناق�صات 

اأدناه:
تاريخ الغلقالكميةا�صم املادةرقم املناق�صةت

57/م/د م 1
ن/2009 

 Ibu profen
F.P

 4000
كغم

االأربعاء 
2009/10/7

58/م/د م 2
ن/2009

 Metronidazol
F.P

 4000
كغم

االأربعاء 
2009/10/7

59/م/د م 3
ن/2009

جهاز فح�ص 
البايروجني

عدد 
)1(

االأربعاء 
2009/10/7

ح�ص���ب ال�ص���روط واملوا�صف���ات التي ميك���ن احل�صول عليه���ا من مقر 
�صركتن���ا الكائ���ن يف حمافظ���ة نين���وى لق���اء مبل���غ ق���دره )75000( 
خم�ص���ة و�صبعون األ���ف دينار للمناق�ص���ة غري قابل لل���رد وتقدمي �صك 
م�ص���دق بالتاأمين���ات االأولي���ة البالغ���ة )1%( م���ن قيمة العط���اء، فعلى 
الراغب���ني باال�ص���رتاك يف املناق�صة تق���دمي عطاءاتهم مبوع���د اأق�صاه 
نهاي���ة ال���دوام الر�صمي من تاري���خ الغلق على ان ت���ودع العرو�ص يف 
�صن���دوق العطاءات مبقر �صركتن���ا وباالإمكان االإط���الع على ال�صروط 
www.( واملوا�صف���ات عل���ى موق���ع �صركتن���ا عل���ى �صبكة االنرتن���ت
www.( وهو:  الوزارة  موقع  وعلى   )ninavhadrug.com

.)industry.gov.Iq
مالحظة: يتم عقد موؤمتر خا�ص باالإجابة على ا�صتف�صارات املناق�صني 
يف مق���ر ال�صركة الق�صم التجاري ليوم االأربعاء 2009/9/30 ال�صاعة 

احلادية ع�صرة ظهرًا.
مع حتيات �سركة اأدوية نينوى

WASSIT STATE COMPANY FOR TE -
TILE INDUSTRIES KUT--IRAQ REF. 

TENDER NO: 50/W.T.I/2009 CLOSING 
DATE: 11/10 /2009
ADVERTISMENT

)Purchasing of machines for textile 
factory .gut.5(
Wassit sate Co. for textile industries، 
one of the establishment ministry of i -
dustry and minerals announces to need 
for: )Purchasing of machines for textile 
factory .gut .5(
Stated، who wish to participate review of 
the commercial department of the co -
pany located in the province of wassit / 
kut for obtaining on the specifications 
and conditions against the amount of 
)50000( ID is non-refundable.
Note that the date of closing of tender 
is on )11/10/2009( and win tender has 
with wags of publishing and adverti -
ing the company also invites all partic -
pants to attend the bid opening proc -
dures 12/10/2009.

Chairman of the Board of Directors

Advertisement Import Tender
The state company for drugs industries and Medical 
Appliances - Ninavah -one of the companies of the 
ministry of industry and Minerals Invites all Tenders 
to participates in the following tenders:
Ser. 
No.

 Tender
Number

 Name of
Material Quantity Closing date

1- 57/T/
DNA/2009 Ibu profen F.P Kg 4000 Wednesday 

7/10/2009

2- 58/T/
DNA/2009

 Metronidazol
F.P Kg 4000 Wednesday 

7/10/2009

3- 59/T/
DNA/2009

 Pyrogen tester
device One Wednesday 

7/10/2009
According to the conditions and specifications which 
could be obtained from the main office at our company 
in Ninavah Governorate against amount of )75000( 
Seventy Five thousands Dinars non refundable، Initial 
guarantee to be presented
amounting )1%( of the offer value by confirmed 
cheque.. All tenderers wishes to Participate in the 
tender could submit their offers at the latest date at 
the end of office hours of the closing date. all tenders 
to be delivered in the tender box at the main
office and could be informed on conditions and 
specifications on our Internet site net: )www.
ninavahdrug.com( And ministry site net: )www.
industry.gov.iq(
Notice: A conference will be held to answer 
the tenderers inquiries at the commercial office 
Wednesday 30/9/2009 at 11 o’clock a.m. of the 
company .on

WITH BEST REGARD

�شركة فندق ال�شدير امل�شاهمة املختلطة 
اعالن بيع �سيارة عدد2 وادوات احتياطية ومواد خمتلفة 

تعل���ن �صرك���ة فن���دق ال�صدير امل�صاهمة املختلطة عن بيع �صيارة وم���واد وادوات احتياطية واثاث م�صتعمل عن طريق املزايدة العلنية فعل���ى الراغبني باال�صرتاك يف املزايدة 
احل�ص���ور يف ال�صاع���ة العا�صرة من �صباح يوم االربع���اء امل�صادف 2009/10/7 يف مقر ال�صركة الكائن يف �صاحة االندل����ص م�صت�صحبني معهم التاأمينات االولية كما مبني 

ادناه ويتحمل من تر�صو عليه املزايدة اجور ن�صر االعالن والداللية بن�صبة %2.
1. تاأمينات )3000000( ثالثة ماليني دينار نقدًا او ب�صك م�صدق.

عن:- اأ( بيع �صيارة نوع مريكوري �صالون امريكي املن�صاأ موديل/1996 اللون زيتوين.  ب( بيع �صيارة نوع فورد بوك�ص امريكي 7 راكب موديل/1998 اللون ذهبي.
2. تاأمين���ات قدره���ا )5000000( خم�ص���ة مالي���ني دينار نقدا او ب�ص���ك م�صدق عن بيع مواد وادوات احتياطي���ة )لوندري – جنارة – �صحي���ات – كهربائيات – بدالة نوع 

اريك�صون – مطبخ – مواد متفرقة – اثاث م�صتعمل(  
كرمية عبود علي/ املدير املفو�ص 

اعالن للمرة االوىل   -  اإعالن مناق�شات 
م/مناق�سة قلع وحتميل ونقل وتفريغ مادة حجر الكل�ص من مقالع احلجر اىل موقع 

الك�سارة التابعة اىل معمل �سمنت املثنى وبكمية )100000( مائة الف طن حجر.
يعل���ن معم���ل املثنى اح���د املعامل التابعة لل�صرك���ة العامة لل�صمنت اجلنوبية اح���دى ت�صكي���الت وزارة ال�صناعة واملعادن عن 
اج���راء املناق�ص���ة اعاله فعلى الراغبني باال�صرتاك يف املناق�صة احل�ص���ور اىل مقر املعمل/ق�صم التجارية الكائن يف حمافظة 
املثنى لغر�ص احل�صول على كتاب تقدمي ون�صخة من ال�صروط الفنية والقانونية لقاء مبلغ قدره )100000( مائة الف دينار 
ل���كل مناق�صة غري قابل للرد. وتق���دمي عطاءاتهم يف غالفني احدهما جتاري )ال�صعر( واالآخر فني مت�صمنًا التاأمينات االولية 
البالغ���ة )1%( م���ن قيمة العطاء مبوج���ب �صك م�صدق اأو خطاب �صم���ان علمًا ان اآخر موعد لتقدمي العط���اءات �صيكون خالل 
ال���دوام الر�صم���ي ليوم االربع���اء امل�صادف 2009/10/14 ال�صاع���ة الثانية ع�صرة ظهرًا، على ان يك���ون تقدمي العطاءات يف 

املعمل ح�صرًا، ويتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اجور االعالن..مع التقدير.
امل�صتم�ص���كات املطلوب���ة: 1- هوية غرفة التج���ارة او احتاد رجال االعم���ال العراقيني )الهوية البال�صتيكي���ة(. وهوية احتاد 
الناقلني جمددة لهذا العام. 2- كتاب انت�صاب لدى احد فروع الهيئة العامة لل�صرائب نافذ. 3- �صك م�صدق او خطاب �صمان 

باملبلغ اعاله. 
مالحظ���ة: - يهم���ل اي عط���اء غري م�صتوٍف لل�ص���روط املطلوبة. - يهمل اي حتف���ظ ان وجد. - املعمل غري مل���زم بقبول اوطاأ 
العط���اءات. -يك���ون التقدمي للمناق�ص���ة بالدينار العراقي ح�صرًا. - تكون اال�صعار نهائية وغ���ري قابلة للتفاو�ص. - يف حالة 

كون يوم الغلق عطلة ر�صمية فيكون ا�صتالم العرو�ص يف اليوم الذي يليه.
املدير العام 


