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وزارة االعمار واال�سكان
�سركة اآ�سور العامة للمقاوالت االن�سائية

اعالن مـناق�شة رقـم 2009/85
تعلن �سركة ا�سور العامة للمقاوالت االن�سائية احدى ت�سكيالت وزارة االعمار واال�سكان 
الكائن���ة يف �س���ارع الن�سال / بارك ال�سعدون / مقابل الق�سر االبي�ض عن وجود مناق�سة 
�سري���ة لتجهيز قري م�ستورد درجة النفاذي���ة )40-50( اىل م�سروع طريق املرور ال�سريع  

ط/ 6 يف حمافظة املثنى وبكمية )1000( طن. 
يرج���ى م���ن املقاولني من ذوي اخل���رة واالخت�سا����ض الراغبني اال�س���راك يف املناق�سة 
مراجع���ة مق���ر ال�سرك���ة او ادارة م�ساريع املثن���ى او ادارة م�سروع طري���ق ال�سريع ط/6 
لغر����ض احل�سول على م�ستندات املناق�سة لقاء مبلغ مق���داره )100000( مئة الف دينار 
غ���ري قاب���ل للرد. ويتحمل م���ن تر�سو عليه املناق�س���ة اجور ن�سر االع���الن وعلى املناق�ض 
تق���دمي امل�ستم�س���كات املدرج���ة الحق���ا مع عطائ���ه و�سوف يهم���ل كل عطاء غ���ري م�ستوف 
لل�س���روط املطلوب���ة علما بان اخر موعد لقب���ول العطاءات هو ال�ساع���ة الثانية ع�سرة من 

ظهر يوم اخلمي�ض امل�سادف 2009/11/26. 
1- هوية غرفة جتارة جمددة لعام 2009. 2- تقدمي تاأمينات اولية مببلغ )1%( من مبلغ 
العطاء مبوجب �سك م�سدق او خطاب �سمان مرفق معه كتاب �سحة �سدور من امل�سرف 
املعتم���د الم���ر �سركة ا�س���ور العامة للمق���اوالت االن�سائية ومبدة نفاذ العق���د )دون حتديد 
م���دة(. 3- تثبيت عنوان املق���اول بالكامل مع ارفاق �سورة من بطاقة ال�سكن – والبطاقة 
التمويني���ة. 4- تق���دمي براءة ذم���ة من قبل الهيئ���ة العامة لل�سرائ���ب. 5- قائمة باالعمال 
املماثل���ة.  6- اليقب���ل اأي حتف���ظ يقدم من قب���ل املقاول.  7- ارفاق ن�سخ���ة من احل�سابات 
اخلتامي���ة م�سدق���ة من حما�س���ب قانوين الخ���ر ال�سنة لبي���ان الكفاءة املالي���ة.  8- تقدمي 

العطاء بظرفني )فني +جتاري(.
املدير العام ل�شركة ا�شور العامة للمقاوالت االن�شائية

ا�ستن���ادا اىل قانون تعديل قان���ون االنتخابات ال�سادر 
عن جمل�ض النواب قرر جمل�ض املفو�سني يف املفو�سية 

العليا امل�ستقلة لالنتخابات مايلي:
1- املوافق���ة عل���ى ان يكون عدد مقاع���د جمل�ض النواب 
النتخابات جمل�ض النواب ل�سنة 2010 هو )323( مقعدا 
ح�س���ب اخر االح�سائيات ال�سادرة عن وزارة االتجارة 
مبوج���ب كتابها ذي الع���دد)3814( يف 2009/10/11 
وال���ذي او�س���ح ع���دد �س���كان الع���راق لغاي���ة �سه���ر اب 
2009)32274528( اثن���ان وثالث���ون مليونًا ومائتان 
واربع���ة و�سبع���ون الف���ًا وخم�سمائة وثم���ان وع�سرون 

ن�سمة.
2- يكون عدد املقاعد التعوي�سية 16 مقعدا وهو ماميثل 
ن�سب���ة 5%م���ن املقاعد الكلي���ة ب�سمنها 8 مقاع���د خا�سة 
باملكون���ات ا�ستنادا  للمادة )1( من قانون تعديل قانون 
االنتخابات رق���م 16 ل�سنة 2005 واجلدول االتي يبني 
توزيع املقاع���د العامة والتعوي�سي���ة ومقاعد املكونات 

ح�سب املحافظات..

املقاعد العامةمقاعد املحافظات
68بغداد
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11القاد�سية
10مي�سان
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مقاعد االقليات

املكون امل�سيحيمقاعد املحافظات
1بغداد

1نينوى
1اربيل

1كركوك
1دهوك

      
املكون االيزيدياملحافظة
1نينوى

 
املكون ال�سابئيمقاعد املحافظات

1بغداد

مكون ال�سبكمقاعد املحافظات
1نينوى

املقاعد التعوي�شية على امل�شتوى 
الوطني هي )8( مقاعد.

اإعــــــالن
تعلن وزارة اخلارجية ع��ن وج�ود املناق�سة ال�سرية املرقمة 
) 8 / 2009 ( الأعمال )جتهيز اأجهزة حفظ الوثائق االآلية(. 
فعل���ى ال�س���ركات الهند�سية و املقاول���ني املعتمدين من ذوي 
اخل���رة و االخت�سا����ض مبجال ن�س���ب وجتهي���ز االأجهزة 
املكتبي���ة ممن لديهم الرغبة بامل�ساركة مراجعة مقر الوزارة 
الكائن يف ال�ساحلية لغر�ض ا�ستالم اجلداول واملوا�سفات 
اخلا�س���ة باملناق�س���ة لق���اء مبل���غ ق���دره )25000( خم�س���ة 
وع�س���رون ال���ف دين���ار غري قاب���ل للرد عل���ى اأن يت���م تقدمي 
العط���اء داخ���ل ظ���رف مغل���ق و خمت���وم مو�سح علي���ه ا�سم 
وعن���وان ال�سركة املكتب و رق���م املناق�سة و ب�سكل وا�سح ، 
ويكون اآخ���ر موعد لتقدمي العطاءات ال�ساعة الثانية ع�سرة 
م���ن ي���وم االثن���ني امل�س���ادف 2009/11/23 ويتحمل من 
تر�س���و عليه املناق�سة اأج���ور االإعالن ، ويهمل العطاء الغري 

م�ستويف ل�سروط املناق�سة.

ي�سر وزارة البلديات واال�سغال العامة ان تدعو جميع ا�سحاب ال�سركات 
قر�ض  من  واملمولة  اع��اله  املناق�سة  وثائق  ب�سراء  الراغبني  واملقاولني 
�سبق  والتي  ال��دويل  للبنك  التابعة   )IDA( الدولية  التنمية  موؤ�س�سة 
البديل يف  ال��وزارة  مقر  ملراجعة  االع��الن عنها يف 2009/10/6  ان مت 

املن�سور وعلى العنوان التايل:
بغداد املن�سور – �ساحة الرواد - وزارة البلديات واال�سغال العامة 

مكتب االدارة اال�سراتيجية - الطابق ال�ساد�ض
علمًا باأن اآخر موعد لت�سليم العطاءات �سيكون يف 2009/12/7 ال�ساعة 

الثانية ع�سرة ظهرًا 
وملزيد من املعلومات ميكنكم االت�سال:

 Mobile: No.00964781301557،00964781301556                                        
  او االت�سال عر الريد االلكروين:

Email:mmpw.pmt@gmail.com

ـــــــــالن اع
م/ مناق�شة عن ان�شاء حمطة 

معاجلة املياه بطاقة 100م3/
�شاعة

يف ق�شاء امليمونة يف حمافظة 
مي�شان

تعلن وزارة البيئة عن اجراء اإعادة اإعالن مناق�سة تاأثيث بناية مديرية بيئة النجف اال�سرف احدى ت�سكيالت وزارتنا 
 – ال��وزارة  مقر  يف  الكائن  العقود  ق�سم  مراجعة  االخت�سا�ض  ذات  واملكاتب  ال�سركات  من  باال�سراك  الراغبني  فعلى 
الكرادة العر�سات قرب مطعم الالذقية ل�سراء االوراق اخلا�سة باملناق�سة لقاء مبلغ قدره )100000( مئة الف دينار 
فقط غري قابل للرد يدفع اىل امني ال�سندوق ويو�سع العطاء يف غالف خمتوم يكتب عليه ا�سم ورقم املناق�سة وا�سم 
امل�سرك وان اخر موعد لتقدمي العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الثانية ظهرًا ليوم االربعاء امل�سادف 2009/11/25 
و�سيكون موعد فتح العطاءات يف اليوم التايل مبا�سرة وبح�سور مقدمي العطاءات على ان يو�سع العطاء يف �سندوق 
العطاءات يف ا�ستعالمات مقر الوزارة اعاله و�سوف يهمل اأي عطاء غري م�ستوف لل�سروط القانونية وان الوزارة غري 
ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات ويتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اجور االعالن وكافة م�ساريف الن�سر و�سيتم انعقاد 
املوؤمتر اخلا�ض باملناق�سة اعاله لالجابة على ا�ستف�سارات مقدمي العطاءات  بتاريخ 2009/11/22 يف مقر الوزارة 

الكرادة. 
اواًل: امل�ستم�سكات املطلوبة: 

1-�سهادة تاأ�سي�ض ال�سركة م�سدقة من م�سجل ال�سركات يف وزارة التجارة بالن�سبة لل�سركات املحلية و�سهادة التاأ�سي�ض 
لل�سركات االجنبية م�سدقة وفق القانون. 

2-كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة لل�سرائب معنون اىل وزارة البيئة.
العطاء املقدم على �سكل �سك م�سدق او خطاب �سمان �سادر من م�سرف  3-تاأمينات اولية التقل عن )1%( من قيمة 

عراقي نافذ ملدة )90( يومًا على االقل، المر وزارة البيئة وبا�سم مقدم العطاء ح�سرًا. 
4-تقدم العطاءات بظرفني مغلقني )فني وجتاري( يدون على كل ظرف ا�سم ورقم املناق�سة وخمتومة بختم ال�سركة 

�ساحبة العطاء مع و�سل �سراء املناق�سة. 
5-تقدمي اعمال مماثلة منجزة او اعمال حالية غري منجزة ولديه خرة خالل ال�سنوات ال�سابقة يف هذا املجال. 

6-تاأييد  الكفاءة املالية بتقدمي ح�ساب ختامي م�سدق من حما�سب قانوين او تاأييد من م�سرف معتمد. 
ثانيًا: ال�سروط

1-على اجلهة املقدمة للعطاء حتديد املدة الالزمة للتجهيز وفقًا جلدول الكميات. 
2-اليجوز احلك او ال�سطب او التعديل الأي من فقرات العطاء مهما كان نوعه واذا رغب مقدم العطاء يف و�سع �سروط 

او حتفظات يثبت ذلك يف طلب م�ستقل يرفق مع العطاء. 
3-يثبت العنوان الذي ميكن خماطبته عليه ب�سكل تف�سيلي ودقيق. 
4-يكون العطاء نافذًا ملدة )90( يومًا يبداأ من تاريخ غلق املناق�سة. 

5-للوزارة الغاء املناق�سة وعدم اجراء املفا�سلة وح�سب مقت�سيات امل�سلحة العامة واليحق ملقدمي العطاءات املطالبة 
بالتعوي�ض جراء ذلك. 

6-يكون التعاقد والتنفيذ وفقًا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )1( ل�سنة 2008. 
7-يف حالة رغبة ال�سركة مقدمة العطاء فتح االعتماد امل�ستندي فيتم التقييد مبا جاء بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية 

رقم )1( ل�سنة 2008 املادة )9( على ان تتحمل ال�سركة كافة امل�ساريف الناجتة عن فتح االعتماد امل�ستندي. 

مدير ق�شم العقود

اعــــالن   مناق�شـــة رقــــــــم 2/ 2009
العـــــدد:   ب  ت  3718/231 

الـــــتـــاريـــخ:   2009/11/11 

تنــــويـــــه
بتاريخ   1643 العدد  يف  جريدتنا  يف  �سهوًا  ورد 
ا�ستئناف  حمكمة  اىل  التابع  االإعالن  عن   2009/11/1
بابل االحتادية حمكمة بداءة اال�سكندرية حيث ورد ا�سم 
)ح�سن  وال�سحيح هو  ها�سم خليل( خطاأ  )ح�سني  املدعي 

ها�سم خليل( لذا اقت�سى التنويه

تعلن جمعية حي ال�سالم اخلدمية عن اجراء مزايدة بتاأجري 
م�ستل وذلك بعد )15( يوما من تاريخ ن�سر االعالن يف ال�ساعة 
مقر  مراجعة  بامل�ساركة  الراغبني  فعلى  �سباحا  العا�سرة 
اجلمعية الكائن خلف مركز �سرطة حي العامل م�ست�سحبني 
املقدرة  القيمة  من   %20 بن�سبة  القانونية  التاأمينات  معهم 

ويتحمل من تر�سو عليه املزايدة اجور ن�سر االعالن 
1. م�ستل ال�سوق الغربي

اعــــــــــــالن

زهري حممد علي �شاكر 
ء. رئي�س جمل�س االدارة

جمهورية العراق / وزارة النفط
مركز البحث والتطوير النفطي

ي�سر مركز البحث والتطوير النفطي الكائن يف منطقة الوزيرية خلف معهد التدريب 
النفطي/ بغداد اأن يعلن عن املناق�سة رقم )2009/2( لتاأجري �سيارات حديثة وفق 
ال�سروط واملوا�سفات املذكورة يف وثائق املناق�سة لنقل منت�سبي املركز من اماكن 
�سكناهم اىل مقر املركز وبالعك�ض لعام 2010 فعلى الراغبني باال�سراك باملناق�سة 
من ال�سركات واملكاتب واملتعهدين من ذوي االخت�سا�ض تقدمي عطاءتهم مبوجب 
ال�سروط واملوا�سفات التي ميكنهم احل�سول عليها من الوحدة القانونية يف مقر 
يقدم  ان  على  للرد  قابل  غري  دينار(  األ��ف  )خم�سون  ق��دره  مبلغ  لقاء  اع��اله  املركز 
االولية  التاأمينات  مع  املطلوبة  امل�ستم�سكات  به  وترفق  خمتوم  ظرف  يف  العطاء 
بن�سبة )1%( من مبلغ العطاء علما باأن اآخر موعد لتقدمي العطاءات هو نهاية الدوام 
املناق�سة  تر�سو عليه  امل�سادف 2009/12/20 ويتحمل من  ليوم االحد  الر�سمي 

اأجور ن�سر هذا االعالن. مع التقدير.

اإعادة اإعالن مناق�شة
رقم 2009/8 للمرة الثانية

وزارة البـيـئــة

...اعـــــالن...

  مدير املركز


