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))اعادة اعالن مناق�صة رقم )1( 
لعام 2009 جتهيز مكائن زراعية((

ت�شكيالت  احدى  الزراعي  والتعاون  لالر�شاد  العامة  الهياأة  ي�شر 
مناق�شة  وجود  عن  تعلن  ان  غريب  ابي  يف  الكائن  الزراعة  وزارة 
باال�شرتاك  الراغبني  فعلى  زراعية  مبكائن  لتجهيزها  �شرية 
واالفراد  ال�شركات  من  واالخت�شا�س  اخلربة  ذوي  من  باملناق�شة 
واملكاتب املعتمدة امل�شجلني لدى غرفة جتارة بغداد ولغاية الدرجة 
القانوين  الق�شم   / الهياأة  مقر  اىل  احل�شور   2009 لعام  ال�شاد�شة 
لغر�س احل�شول على املوا�شفات الفنية لقاء مبلغ مقداره )25000( 
تر�شو  من  ويتحمل  للرد  قابل  غري  دينار  الف  وع�شرون  خم�شة 
عليه املناق�شة اجور ن�شر االعالن. وان مدة االعالن )10( ع�شرة 
امل�شتم�شكات  اآخر اعالن. على ان يرفق مع االعالن  ايام تبداأ من 

التالية:
1. هوية غرفة جتارة لعام 2009 جمددة.

2. تاأمينات اولية بن�شبة )1%( من قيمة العطاء تقدم ب�شك م�شدق 
او خطاب �شمان الآمر الهياأة وبا�شم ال�شخ�س مقدم العطاء ح�شراً.

3. تقدمي ما يوؤيد اال�شرتاك يف اعمال مماثلة.
الهياأة  اىل  معنون  لل�شرائب  العامة  الهياأة  من  خمال�شة  كتاب   .4

ح�شراً.
5. و�شل �شراء.

6. عقد تاأ�شي�س ال�شركة او اجازة املكتب ا�شولية.
7. الهياأة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات.

8.تكون مدة التجهيز )60( �شتني يوما من تاريخ توقيع العقد.
– �شهادة  املدنية  االحوال  )هوية  �شخ�شية  م�شتم�شكات  تقدمي   .9

اجلن�شية العراقية – البطاقة التموينية – بطاقة ال�شكن(.
10. تهمل العطاءات غري امل�شتوفية لل�شروط القانونية.

11. تقبل العطاءات لغاية ال�شاعة الـ )12( الثانية ع�شرة ظهراً يوم 
االحد امل�شادف 2009/10/11.

وزارة الزراعة
�شركة ما بني النهرين العامة للبذور

م/ اعالن مناق�صة تنظيف مقر ال�صركة رقم )3(
تعلن �شركة ما بني النهرين العامة للبذور احدى �شركات وزارة الزراعة عن اجراء مناق�شة تنظيف مقر 
يف  ال�شركة  يف  التجاري  الق�شم  مراجعة  باملناق�شة  اال�شرتاك  الراغبني  واملكاتب  ال�شركات  فعلى  ال�شركة، 
موقعها الكائن يف الكرادةـ  �شاحة الواثق �شارع �شلمان فائق مقابل م�شت�شفى دار النجاة االهلي ل�شراء �شروط 
تقدم  ان  على  للرد  قابل  غري  دينار(  الف  وع�شرون  )خم�شة  دينار   )25000( قدره  مبلغ  لقاء  املناق�شة 
العطاءات يف ظرف مغلق خمتوم مذكور عليه ا�شم املناق�شة ورقمها يف موعد اق�شاه ال�شاعة الثانية ع�شرة 

من ظهر يوم )االحد( املوافق 2009/10/25 على ان يت�شمن العطاء:
1ـ براءة ذمة �شادرة من الهيئة العامة لل�شرائب معنونة اىل ال�شركة.

2ـ ك�شف باالعمال املماثلة م�شدقة.
3ـ تاأمينات اولية بن�شبة 1% �شمان حل�شن التنفيذ .

4ـ و�شل �شراء �شروط املناق�شة.
ـ  العراقية  اجلن�شية  �شهادة  ـ  املدنية  االحوال  )هوية  املفو�س  املدير  او  للمقاول  ال�شخ�شية  امل�شتم�شكات  5ـ 

البطاقة التموينية ـ بطاقة ال�شكن(.
و�شوف يهمل اأي عطاء ال يحتوي على ال�شروط املطلوبة او يرد بعد هذا التاريخ علما ان ال�شركة غري ملزمة 
بقبول اأوطاأ العطاءات و�شيتم عقد اجتماع لالجابة عن اأي ا�شتف�شار قبل �شبعة ايام من تاريخ املناق�شة 
تنفيذ  لتعليمات  االعالن  هذا  ويخ�شع   %2 البالغة  االعالن  ن�شر  اجور  املناق�شة  عليه  تر�شو  من  ويتحمل 

العقود رقم 1 ل�شنة 2008.
meso_nahrin@yahoo.com :الربيد االلكرتوين

ال�شلكي: 7403231
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ن�شيم عريبي عبد اهلل
معاون املدير العام
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وزارة ال�شناعة واملعادن/ قطاع ال�شناعات الهند�شية
�شركة ابن ماجد العامة ـ الب�شرة

اعادة اعالن مناق�صة رقم 51/م /ب ن م/2009
مو�صوعها دق ركائز ج�صر التنومة عدد /72ركيزة

)حملية ـ للمرة الثانية(
تدعو �شركة ابن ماجد العامة املجهزين من ذوي اخلربة واالخت�شا�س لال�شرتاك يف املناق�شة املرقمة اعاله 
مو�شوعها دق ركائز ج�شر التنومة عدد /72 ركيزة، ومراجعة مقر ال�شركة يف حمافظة الب�شرة ـ قرب �شاحة 
املناق�شة لقاء مبلغ قدره )25000( فقط خم�شة وع�شرون الف دينار غري قابل  �شعد للح�شول على اوراق 
للرد وتودع العطاءات يف �شندوق العطاءات يف مقر ال�شركة مبوعد اق�شاه نهاية الدوام الر�شمي ليوم الغلق 

املبني ادناه وعلى اأن:
فني  االول  املادة،  وا�شم  املناق�شة  ورقم  ال�شركة  ا�شم  عليها  ومثبت  خمتومة  ظروف  بثالثة  العطاء  يقدم  ـ 

والثاين جتاري والثالث يحتوي على امل�شتم�شكات املطلوبة وت�شمل:
* �شهادة تاأ�شي�س ال�شركة او هوية ت�شنيف املقاولني او هوية غرفة التجارة.

او  املناق�شة ب�شك م�شدق او خطاب �شمان من م�شرف عراقي معتمد  * تاأمينات اولية بن�شبة 1% من مبلغ 
كفالة م�شرفية �شامنة او �شندات القر�س ال�شادرة عن احلكومة العراقية على ان ت�شتكمل باقي ن�شبة الـ 

5% عند ر�شو املناق�شة.
* كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة لل�شرائب ل�شنة 2009.

* و�شل �شراء املناق�شة.
* ال�شركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.

ـ يتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور ن�شر االعالن.
تدعو ال�شركة كافة امل�شاركني حل�شور املوؤمتر الذي ينعقد يف مقرها يف ال�شاعة العا�شرة �شباحًا يوم اخلمي�س 
يلي  الذي  لليوم  �شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  يف  العطاءات  فتح  اإجراءات  ح�شور  وكذلك   2009/10/15 امل�شادف 

تاريخ الغلق املبني ادناه.
ـ يهمل اأي عطاء غري م�شتوٍف لل�شروط اعاله.

املدير العام
عبد املطلب مطرود في�شل
رئي�س جمل�س االدارة
2009/10/6
E-Mail:ibnmajidco@yahoo.com
Web site:- www.ibnmajidco.com الوزارة  موقع   www.industry.gov.iq

جلنة البيع الفرعية يف الب�صرة
اعالن متديد مزايدة

عن  الب�شرة   / فرع  احلبوب  لتجارة  العامة  ال�شركة  تعلن 
متديد املزايدة العلنية لبيع املواد املدرجة تفا�شيلها ادناه 
التايل  اليوم  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  ملدة  )الثانية(  للمرة 
لن�شر االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 
ل�شنة 1986 املعدل لغر�س الت�شدير خارج البالد و�شتجري 
املزايدة ال�شاعة العا�شرة من اليوم اخلام�س ع�شر من اليوم 
احل�شور  بال�شراء  الراغبني  فعلى  االعــالن.  لن�شر  التايل 
باملكان والزمان املعينني م�شت�شحبني معهم التاأمينات املبينة 
ح�شراً  امل�شرتي  وبا�شم  ال�شركة  المر  م�شدق  ب�شك  ادناه 
من  الذمة  وبراءة  ال�شكن  بطاقة  او  التموينية  والبطاقة 
خدمة  اجور  املزايدة  عليه  تر�شو  من  ويتحمل  ال�شريبة 
عليه  تر�شو  من  ويلتزم  اخرى  م�شاريف  واية   %2 بن�شبة 
يتحمل  وبعك�شه  املحددة  املدة  خالل  املــواد  رفع  املزايدة 
غرامة قدرها مئة الف دينار عن كل يوم تاأخري علما ان 
البيع خا�شع لك�شر القرار ملدة )5( خم�شة ايام اعتبارا من 

تاريخ االحالة.

املدير العام


