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تعلن الإدارة العامة مل�شرف الر�شيد/ �شركة عامة عن حاجتها ل�شراء 
الأجهزة واملكائ���ن والأدوات الحتياطي���ة وامل�شتلزمات الت�شغيلية 
املبينة اأدناه فعلى املكات���ب وال�شركات من ذوي الخت�شا�ص الذين 
يرغبون بال�ش���راك باملناق�شة املذكورة مراجع���ة الق�شم الإداري/ 
�شعب���ة الأجه���زة الفنية الكائن���ة يف الطابق الرابع م���ن بناية الفرع 
الرئي�ش���ي يف �ش���ارع امل�شارف للح�ش���ول على ا�شتم���ارة ال�شروط 
واملوا�شف���ات لق���اء مبل���غ ق���دره )250.000( دين���ار )فق���ط مئت���ان 
وخم�ش���ون ال���ف دين���ار ل غر( غ���ر قابلة لل���رد وخالل م���دة )20( 
يوم���ًا من تاريخ ن�شر الإعالن وباإم���كان امل�شرف قبول فقرة واحدة 
للتجهيزات املقدمة اأو اأكرث ح�شب الف�شلية وله رف�ص بقية الفقرات 
وامل�شرف غر ملزم بقبول جميع الفقرات ويتحمل من تر�شو عليه 

املناق�شة اجور الن�شر والإعالن علمًا بان امل�شرف غر ملزم بقبول 
اأوطاأ العطاءات.

املدير العام

االأجهزة واملكائن:
الأدوات  م���ع  الورقي���ة  العمل���ة  تزيي���ف  وك�ش���ف  ع���د  مكائ���ن   -1

الحتياطية
2- اأجه���زة ع���د وك�ش���ف تزييف ال���دولر م���ع طابعة لطب���ع الأرقام 

الت�شل�شلية للدولر مع الأدوات الحتياطية.
3- مكائ���ن ربط ال�ش���دات الورقة م���ع الأدوات الحتياطية وبكرات 

ربط ال�شدات.

بتاري���خ 2009/4/22 �شب���ط منت�شب���و مرك���ز �شرطة كمرك 
�شنج���ار الأموال املدرجة تفا�شيلها اأدن���اه يف منطقة بئر اأدم 
فعل���ى من يدعي بعائديتها مراجعة مديرية كمرك املنطقة رقم 
)8( نين���وى خ���الل )15( خم�شة ع�شرة يومًا م���ن تاريخ ن�شر 
الإع���الن وبعك�شه تتم م�شادرتها وفق اأح���كام املادة 196 من 

ق.ك رقم 23 ل�شنة 1984.

تفا�شيل االأموال:
1- �شي���ارة لندك���روز �شتي�شن، حمورة اىل �شي���ارة بيك اآب، 

اللون/ اأبي�ص، موديل/ 1980، الرقم/ بال.
2- اأوًل: )21( واحد وع�شرون كارتون �شكائر كلواز اأحمر.

ثانيًا: )29( ت�شعة وع�شرون كارتون �شكائر يونايتد.
فوؤاد ح�شن �شهيل/ مدير كمرك املنطقة ال�شمالية

مــ�شـــــرف الــر�شــيـــــد/ الإدارة الـــعـــامـــــة
اإعالن )مناق�شة رقم )2( الق�شم االإداري لعام/2009( مناق�شة جتهيز اأجهزة ومكائن واأدوات احتياطية

الهيئة العامة للكمارك/ مديرية كمرك املنطقة ال�شمالية
رقم الدعوى الكمركية 275/مو�شل/2009

اإعالن كمركي

املديرية العامة مل�شاريع نقل 
الطاقة الكهربائية

م/ متديد اإعالن املناق�شة املر قمة 51/نت/2009
تدعو وزارة الكهرباء/املديرية العامة مل�شاريع نقل الطاقة الكهربائية املكاتب 
وال�ش���ركات م���ن ذوي الخت�شا�ص للم�شارك���ة باملناق�شة اأع���اله واخلا�شة 
ب����) جتهيز مواد وعمل دائ���رة املهند�ص املقيم وال�شي���اج اخلارجي والتعلية 
الرابي���ة مل�شروع حمطة حتويل كهرب���اء جنوب الرمادي( والعائدة ملديرية 
م�شاريع حمطات التحويل وح�شب ال�ش���روط واملوا�شفات الفنية وجداول 
الكميات واملخطط والتي ميكن احل�شول عليها من مقر املدير ية الكائن يف 
بغ���داد- �شاحة امل�شتن�شرية خلف املديرية العام���ة لتوزيع كهرباء الر�شافة 

لقاء مبلغ قدره )150.000( مئة وخم�شون الف دينار غر قابل للرد.
علم���ًا ان اآخر موع���د لتقدمي العطاءات �شيكون لغاي���ة ال�شاعة الثانية ع�شرة 
ظه���رًا ليوم )الأربعاء( 2009/10/28 )ويتحمل م���ن تر�شو عليه املناق�شة 

اأجور ن�شر الإعالن( وان ال�شركة غر ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
مالحظ���ة: تقدمي هوية ت�شنيف املقاولني اإن�شائية الدرجة ال�شابعة فما فوق 

نافذة وجمددة )الن�شخة الأ�شلية وامل�شورة عند �شراء املناق�شة(.
ع/ املدير العام

العدد/14559  -  التاريخ2009/10/13 
اعالن ك�شر قرار - بالنظر حل�شول ك�شر قرار 

ا�شتنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 32 ل�شنة 1986 املعدل تعلن جلنة البيع واليجار الوىل يف حمافظة 
مي�شان عن اجراء مزايدة علنية لتاأجر جزء من القطعة الواقعة �شمن حديقة ال�شندباد لن�شاء منطقة العاب مائية واملبينة 
موا�شفاتها و�شروطها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة وملدة )ثالث �شنوات( فعلى الراغبني بال�شراك باملزايدة 
مراجع���ة �شكرت���ر اللجن���ة مبقر مديرية بلدية العمارة خ���الل )7( ايام تبداأ من اليوم التايل لن�ش���ر العالن م�شت�شحبا معه 
التاأمينات القانونية البالغة على ان ل تقل عن 20% ع�شرين باملئة من القيمة التقديرية و�شتجري املزايدة يف متام ال�شاعة 
العا�ش���رة �شباحا من اليوم الخر لن�شر الع���الن وعلى قاعة مديرية بلدية العمارة واذا �شادف يوم املزايدة عطلة ر�شمية 
يك���ون موعده���ا الي���وم الذي يليه ويتحمل م���ن تر�شو عليه املزايدة اج���ور الن�شر والدللية وكاف���ة امل�شاريف املرتبة على 
ذل���ك مع جلب هوية الحوال املدنية وبطاقة ال�شكن ويلت���زم امل�شتاأجر باكمال اجراءات التعاقد ال�شويل مع مديريتنا بعد 

امل�شادقة على الحالة وخالل فرة )30( ثالثني يوما وبعك�شه �شوف تتخذ كافة الجراءات القانونية.
خالد عبد الواحد كبيان 
نائب حمافظ مي�شان/ رئي�ص اللجنة
�ش���روط التاأج���ر: 1.املحافظة على املغرو�شات وادامتها. 2. عدم ان�شاء اي م�شيدات ثابتة. 3. يلتزم امل�شتاأجر باي توجيه 
ي�ش���در م���ن املراجع. 4. املحافظة على كافة امل�شيدات داخل اجل���زء املخ�ش�ص لاللعاب. 5. اللعاب التي يتم ن�شبها من قبل 
امل�شتاأجر عن انتهاء العقد تعود ملكيتها اىل امل�شتاأجر. 6. يتعهد من حتال عليه بن�شب اللعاب خالل ع�شرة ايام من تاريخ 

الحالة. 
موا�شف���ات اللع���اب: 1. لعب���ة �شيارات الت�ش���ادم املائية بابعاد 10×20م ع���دد )2(. 2. لعبة كرات امل�ش���ي على املاء بابعاد 
10×10م عدد )1(. 3. زحليقات مائية وجافة بابعاد 8×7×5م عدد )5(. 4. قلعة لالطفال دون �شن خم�ص �شنوات قيا�ص 

5×6×4م عدد )2(. 5. احوا�ص كرات لالطفال عدد )1(. 6. حمطة ا�شراحة لالطفال قيا�ص 8×8م عدد )2(.
مدة التاأجرالقيمة التقديريةامل�شاحةموقعهنوع امللك ورقمهت

.1

تاأجر جزء من القطعة الواقعة �شمن 
حديقة ال�شندباد املراد العالن عن تاأجرها 

لن�شاء منطقة العاب مائية وتكون العاب 
جاهزة �شريعة الن�شب وبدون م�شيدات

جزء من 
القطعة املرقمة 
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قادرية
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419 اربعمائة وت�شعة ع�شر 
دينار للمر املربع الواحد + 

15% من قيمة بدل ال�شم الخر 
ثالث �شنوت

جمهورية العراق/ حمافظة مي�شان/ جلنة البيع 
واليجار الوىل


