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اإعــــــالن
 ا�ستنادًا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم /32 ل�سنة 
/1986 املعدل تعلن دائرة التقاعد وال�سمان االجتماعي 
للعم���ال ع���ن اج���راء مزاي���دة علني���ة اليج���ار العقارات 
املدون���ة يف اجل���دول ادناه وملدة �سن���ة واحدة يف قاعة 
املزاي���دات الكائنة يف بناية الدائ���رة الواقعة يف �سارع 
فل�سط���ن / جممع وزارة العم���ل وال�سوؤون االجتماعية 
، فعل���ى الراغب���ن بااليج���ار االطالع عل���ى املاأجور اوال 
م�ست�سحبن معهم التاأمين���ات القانونية البالغة )%50( 
م���ن بدل االيج���ار ال�سن���وي املق���در ب�سك م�س���دق الأمر 
الدائ���رة والي�سمح بدخول قاعة املزاي���دة اال للمزايدين 
الذين دفعوا التاأمينات القانونية مع البطاقة التموينية 
وبطاق���ة ال�سك���ن وهوية االح���وال املدني���ة، و�ستجري 
املزاي���دة يف ال�ساع���ة العا�سرة �سباح���ًا و�ستكون قائمة 
املزاي���دة مفتوحة ملدة )30( ثالثون يومًا تبداأ من اليوم 
الت���ايل لن�س���ر االعالن بال�سح���ف املحلي���ة ويتحمل من 
تر�سو عليه املزايدة اجور  االعالن وامل�ساريف االخرى 
ويلتزم من تر�سو عليه املزايدة ت�سديد بدل االيجار خالل 
)15( خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ االحالة القطعية ويف 

حال���ة ا�ستمرار ا�سغ���ال املاأجور من قب���ل امل�ستاأجر بعد 
انته���اء عقده وحلن املزايدة اجلديدة يتحمل اجر املثل 

مبا تر�سو عليه املزايدة اجلديدة. 
ح�شني علي مندان
املدير العام وكالة

م�سغول اأو غري م�سغول  موقع العقار بدل االيجار امل�ساحة االو�ساف رقم العقار ت
م�سغول البلديات دور العمال 12500000م2حمل جتاري 8/16/ املدينة العمالية 1
م�سغولالبلديات دور العمال12500000م2حمل جتاري8/18 /املدينة العمالية 2
م�سغولالبلديات دور العمال12500000م2حمل جتاري 8/20/ املدينة العمالية 3
م�سغولالبلديات دور العمال12500000م2حمل جتاري8/21 املدينة  العمالية 4
م�سغولالبلديات دور العمال16500000م2حمل جتاري20/1/ املدينة العمالية 5
م�سغولالبلديات دور العمال16500000م2حمل جتاري 20/5/ املدينة العمالية 6
م�سغول البلديات دور العمال16500000م2حمل جتاري 20/6 /املدينة العمالية 7
م�سغول البلديات دور العمال 16600000م2حمل جتاري20/9/ املدينة العمالية 8
م�سغول البلديات دور العمال40900000 م2حمل جتاري 104 و105 املدينة العمالية 9

م�سغولالبلديات دور العمال20650000 م2حمل جتاري 7/106 املدينة العمالية 10
م�سغولالبلديات دور العمال16650000 م2حمل جتاري7/108 املدينة العمالية 11
م�سغولالباب ال�سرقي 1651500000 م2�سقة جتارية �سقة رقم )1( روك�سي 12
م�سغولالباب ال�سرقي1141500000 م2�سقة جتارية�سقة رقم )2( روك�سي13
م�سغول الباب ال�سرقي 1081500000 م2�سقة جتارية�سقة رقم )3( روك�سي14
م�سغول الباب ال�سرقي651100000 م2�سقة جتارية �سقة رقم )2( روك�سي 15
م�سغولالباب ال�سرقي1302000000 م2�سقة جتارية 445/ ل1/6 روك�سي 16
م�سغول الباب ال�سرقي782400000 م2�سقة جتارية233/ب 64/ج/ال�سطي 17
م�سغولالباب ال�سرقي502200000 م2�سقة جتارية �سقة /5/ ال�سطي 18
م�سغولالباب ال�سرقي551300000 م2�سقة جتارية 453/ح1/12/ ال�سطي19
م�سغولالباب ال�سرقي 702500000 م2غرفتن 29 و30/ روك�سي 20
م�سغولالباب ال�سرقي253000000 م2حمل جتاري 455 /1/اأ/11 / روك�سي 21
م�سغولالباب ال�سرقي293100000 م2حمل جتاري445 / ح3 /1 / روك�سي22
م�سغول املدينة العمالية 16600000 م2حمل جتاري 20/7 / املدينة العمالية 23
م�سغولاملدينة العمالية16600000 م2حمل جتاري 8/6/ املدينة  العمالية 24
م�سغول املدينة العمالية 12500000 م2حمل جتاري 8/11/ املدينة العمالية 25
غري م�سغولة الباب ال�سرقي 24445500 م2غرفة غرفة رقم 7 / روك�سي 26

دائرة التقاعد وال�شمان االجتماعي للعمال/ ق�شم ال�شوؤون القانونية / العقود والعقارات
جلنة البيع وااليجار

اعــــــالن 
تعل���ن وزارة العم���ل وال�س���وؤون االجتماعي���ة ع���ن اج���راء املناق�سة املرقم���ة 2009/3 
واخلا�س���ة بتفعيل خدمة االنرتن���ت فعلى الراغبن باال�سرتاك م���ن ا�سحاب ال�سركات 
واملكاتب املتخ�س�سة مراجعة ديوان الوزارة يف الوزيرية قرب اجلامعة امل�ستن�سرية 
للح�سول على وثائق املناق�سة لقاء مبلغ قدره )50000( خم�سون الف دينار غري قابل 
لل���رد ويقدم العط���اء داخل ظرف مغل���ق وخمتوم يت�سمن موا�سف���ات خدمة االنرتنت 
امل�سع���رة وامل�ستم�سكات القانونية ويكون ال�سعر املقدم بالدينار العراقي رقما وكتابة 
وبخط وا�سح خايل من احلك وال�سطب وجميع االوراق تكون خمتومة بختم ال�سركة 
ويت���م و�س���ع الظ���رف داخ���ل �سندوق العط���اءات يف دي���وان ال���وزارة علما ب���ان اآخر 
موع���د لقب���ول العطاءات هو ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا م���ن يوم )االربعاء( امل�سادف 
2009/12/2 و�سيهم���ل العط���اء غ���ري امل�ست���ويف لل�س���روط ويتحمل م���ن تر�سو عليه 
املناق�س���ة اج���ور ن�سر االعالن ويتم عق���د موؤمتر لالجابة على ا�ستف�س���ارات امل�ساركن 
يوم )اخلمي�س( امل�سادف 2009/11/26 ويجب ح�سور ممثلن اثناء فتح العطاءات 

علما بان الوزارة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات.
امل�ستم�سكات املطلوبة:

1. �سورة هوية ت�سجيل ال�سركة او املكتب.
2. تق���دمي تاأمين���ات اولي���ة بن�سبة )1%( من مبل���غ العطاء ترف���ع اىل )5%( عند االحالة 
وعلى �سكل خطاب �سمان او �سك م�سدق �سادر من م�سرف عراقي معتمد معنون اىل 

وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية وال يقبل ال�سك العادي.
3. تقدم براءة ذمة من الهيئة العامة لل�سرائب نافذة ل�سنة 2009.

4. و�سل �سراء م�ستندات املناق�سة.
5. �سهادة تا�سي�س ال�سركة واجازة ممار�سة املهنة.

6. تثبيت عنوان ال�سركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين.
7. قائمة باالعمال املماثلة موؤيدة من اجلهة امل�ستفيدة مع ال�سرية.

8. مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثالثة ا�سهر.
املدير العام 

اإعالن مناق�شة رقم )4( ل�شنة 2009
تعل���ن وزارة الدف���اع/ املديرية العامة للعقود واملبيع���ات عن حاجتها اإىل 
جتهيز )معدات غو�س( ح�سب املوا�سفات و الكميات املذكورة يف �سروط 
املناق�سة التي ميكن احل�سول عليها من املديرية العامة اأعاله مقابل مبلغ 
قدره )100.000( فقط مئة الف دينار عراقي غري قابل للرد ويكون موعد 
املناق�س���ة للفرتة من 2009/11/15 ولغاي���ة ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا 

من يوم االثنن امل�سادف 2009/12/7.
للمزي���د م���ن املعلوم���ات واال�ستف�س���ار ميك���ن زي���ارة املوق���ع االلكرتوين 

 )www.mod.mil.iq(
املديرية العامة للعقود واملبيعات

اإعــــــالن
تعلن وزارة اخلارجية ع��ن وج�ود املناق�سة ال�سرية املرقمة ) 8 / 2009 ( الأعمال 
)جتهي���ز اأجه���زة حف���ظ الوثائ���ق االآلية(. فعل���ى ال�س���ركات الهند�سي���ة و املقاولن 
املعتمدين من ذوي اخلربة و االخت�سا�س مبجال ن�سب وجتهيز االأجهزة املكتبية 
مم���ن لديهم الرغب���ة بامل�ساركة مراجعة مقر الوزارة الكائ���ن يف ال�ساحلية لغر�س 
ا�ست���الم اجل���داول واملوا�سف���ات اخلا�س���ة باملناق�سة لق���اء مبلغ ق���دره )25000( 
خم�س���ة وع�سرون الف دينار غري قابل لل���رد على اأن يتم تقدمي العطاء داخل ظرف 
مغلق و خمتوم مو�سح عليه ا�سم وعنوان ال�سركة املكتب و رقم املناق�سة و ب�سكل 
وا�سح ، ويكون اآخر موعد لتقدمي العطاءات ال�ساعة الثانية ع�سرة من يوم االثنن 
امل�سادف 2009/11/23 ويتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور االإعالن، ويهمل 

العطاء غري امل�ستويف ل�سروط املناق�سة.

فقدان هوية
هوية  من���ي  فق���دت 
وكي���ل  م�ساع���د 
الكمركي  االإخ���راج 
املرقمة 1/90 با�سم 
)اأ�سام���ة بزيغ عبد( 
ال�سادرة من الهيئة 
للكم���ارك،  العام���ة 
يعرث  مم���ن  الرجاء 
عليه���ا ت�سليمها اىل 

جهة االإ�سدار.


