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الكويت- 15- نوفمرب 2009 
اأعلنت جمموعة زين ال�شركة الرائدة يف تقدمي خدمات االت�شاالت املتنقلة يف منطقة ال�شرق 
االأو�شط واأفريقيا عن نتائجها املالية املجمعة لفرتة الت�شعة اأ�شهر من ال�شنة املالية احلالية، 
والت���ي ك�شفت عن موؤ�شرات منو يف حجم االإيرادات املجمعة بن�شبة 24% لت�شل اإىل 1.78 

مليار دينار مقارنة مع 1.43 مليار دينار  لل�شهور الت�شعة االأوىل من العام املا�شي.
و ق���ال رئي����س جمل����س االإدارة يف جمموع���ة زين اأ�شع���د اأحمد البن���وان اأن حج���م االأرباح 
املجمع���ة قبل خ�شم الفوائد وال�شرائب  واالإهالكات )EBITDA( �شجل منوًا كبريًا عن 

هذه الفرتة بن�شبة 37 % لت�شل اإىل 757.3 مليون دينار كويتي.
واأ�ش���اف البنوان اأن االأرباح الت�شغيلية ل�شركات املجموعة �شجلت منوا كبريا هي االأخرى 
بن�شب���ة 33 % لتتع���دى 455 مليون دين���ار مقارنة مع 342 مليون دين���ار يف العام املا�شي، 
يف ح���ن بلغت االأرباح ال�شافية حتى نهاية �شبتم���رب املا�شي 195.7 مليون دينار كويتي، 
بربحي���ة لل�شه���م بلغت 0.051 فل�س. ومن ناحيته قال الع�ش���و املنتدب نائب رئي�س جمل�س 
االإدارة الدكتور �شعد الرباك يف تعليقه على هذه النتائج "اإن املجموعة مازالت م�شتمرة يف 
حتقيق النمو يف العديد من املوؤ�شرات املالية الرئي�شية كما هو وا�شح يف عائداتنا املجمعة 
والتي بلغت 1.78 مليار دينار، ويف هام�س االأرباح الت�شغيلية واالأرباح قبل اال�شتقطاعات 
)EBITDA(، وه���ذا االأم���ر نتيج���ة للتو�ش���ع يف �شبكاته���ا ويف برام���ج الت�شوي���ق التي 

اأ�شهمت يف  اجتذاب املزيد من العمالء". 
وبن الرباك يف البيان ال�شحايف الذي اأ�شدرته زين اأن قاعدة عمالء املجموعة  يف ال�شرق 
االأو�شط واأفريقيا حققت زيادة كبرية هي االأخرى بن�شبة 28 %، م�شرية اإىل اأن عدد العمالء 

الن�شطن الذين تخدمهم املجموعة بلغ 71.8 مليون عميل.
واأو�ش���ح الرباك بقول���ه " لقد واجهت املجموعة حتديات �شعبة متمثل���ة يف ا�شتداد االأزمة 
االقت�شادي���ة العاملي���ة خ���الل ه���ذه الف���رتة، والتقلبات احل���ادة الت���ي �شاحبته���ا يف اأ�شعار 
العم���الت،  وخ�شو�شًا يف كثري من �شركاتها التابعة يف اأفريقيا، والتي كان لها  تاأثري كبري 
عل���ى حجم االأرباح االإجمالية ". وذكر اأن ال�شه���ور الت�شعة االأوىل من ال�شنة املالية احلالية 
مثل���ت فرتة �شعبة على االقت�شاد العاملي، وه���و ما اأثر كثريًا على االأ�شواق التي تخدم فيها 
جمموع���ة زي���ن، ولكن رغم ذل���ك ا�شتطاعت املجموع���ة اأن حتقق نتائج مالي���ة جيدة مقارنة 

بالتحديات التي قابلتها خالل هذه الفرتة.
واأف���اد اأن زين م�شتمرة يف حتقي���ق اأهدافها وفق اخلطط املر�شومة للمرحلة املقبلة، م�شريًا 
اإىل اأن التح�ش���ن الطفي���ف ال���ذي طراأ عل���ى االقت�شاد العامل���ي والذي من املنتظ���ر اأن يكون 
موؤ�ش���رًا عل���ى بداية  دخ���ول اأ�شواق املنطق���ة اإىل مرحلة التعايف �ش���وف ت�شتفيد منه كثريًا 

�شركات املجموعة وحتديدًا يف االأ�شواق االإفريقية خالل العام املقبل 2010.
واأ�ش���ار اإىل اأن  التقلبات  احلادة يف اأ�شعار �ش���رف العمالت االأجنبية كان لها تاأثري وا�شح 
وكب���ري على  �شايف الربحية يف النتائج املالية املجمعة، بواقع 130 مليون دوالر اأمريكي، 

اأي بزيادة قدرها 125% مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2008.
 ولكن الرباك ا�شتدرك بقوله " يف ظل التح�شن امل�شتمر يف م�شتوى ا�شتقرار اأ�شعار �شرف 
العمالت لدى كثري من �شركاتنا التابعة يف اأفريقيا، فاإننا نتوقع حتقيق نتائج اأف�شل خالل 
ع���ام 2010 وما بعده". وبن اأن الف���رتة املا�شية �شهدت ن�شاًط ملحوظًا لعمليات املجموعة 
الت�شغيلي���ة، بع���د اأن نف���ذت  م�شاري���ع تو�شع���ة ل�شبكاتها يف العدي���د من �شركاته���ا التابعة، 
وحتدي���دا يف نيجريي���ا وال�ش���ودان والع���راق، والت���ي اأدت اإىل زيادة كب���رية يف التكاليف 
الثابتة الناجمة عن االإهالكات، باالإ�شافة اإىل التو�شعات الكبرية التي تقوم بها يف ال�شوق 
ال�شعودي���ة و�شوق غانا.واإذ اأو�شح الرباك اأنه اإذا م���ا اأخذنا يف عن االعتبار اأن املجموعة 
ا�شتطاع���ت اأن حت�شل على مكا�شب  ا�شتثنائية قدره���ا 26.6 مليون دينار كويتي من وراء 
جن���اح االكتتاب العام االأويل  لوحدتها يف زامبي���ا خالل الفرتة امل�شابهة من العام املا�شي، 

فاإن املوؤ�شرات املالية عن هذه الفرتة تعترب جيدة. 
وك�ش���ف ال���رباك اأن املجموع���ة ا�شتثم���رت بكثافة خ���الل الفرتة املا�شي���ة يف جمال عرو�س 
اخلدمات اجلديدة مثل خدمة 'ال�شبكة الواحدة" يف قارتي اآ�شيا واأفريقيا، وهو االأمر الذي 
اأدى اإىل حتقيق ن�شب �شنوية قوية بلغت 28 % على �شعيد اكت�شاب العمالء، مبينًا اأن هذه 

اال�شتثمارات �شت�شمح لنا باأن جنني مزيدًا من العوائد املالية يف امل�شتقبل القريب جدا".
اجلدير بالذكر اأن جمموعة "زين" قد اأعلنت عن اإطالق برناجمها الذي يحمل ا�شم " الطريق 
اإىل 2011"، وال���ذي ه���و عبارة عن مبادرة تقوم جمموعة "زين" من خاللها  بالرتكيز على 
اخلدم���ات الت���ي تتعامل مع العمالء وعل���ى االأن�شط���ة التجارية، مع العم���ل يف الوقت ذاته 
على مترك���ز وظائف معينة واإ�شناد وظائف اأخرى غ���ري اأ�شا�شية اإىل �شركاء ا�شرتاتيجين 
خارجي���ن، كما اأن هذا الربنامج �شيزيد اإىل اأق�شى حد من فعالية مبداأ وفورات احلجم كما 
�شي�شهم اإىل حد كبري يف حتقيق كفاءات مهمة ، مبا ي�شمح ملجموعة "زين" بتقدمي خدمات 

االت�شاالت يف اإطار هيكل تكاليف فائق الكفاءة.
كم���ا اأن هذا الربنامج الذي اأطلقته املجموعة يهدف اإىل حت�شن الهام�س الت�شغيلي اخلا�س 
مبجموع���ة "زين" وتزوي���د املجموعة بقوة الدف���ع الالزمة لال�شتفادة م���ن اإمكانيات النمو 
امل�شتقبل���ي املحتملة يف االأ�شواق التي تعمل فيها، وبالفعل �شهدت ال�  EBITDA هام�س 
زي���ادة بلغت ن�شبته 43 % ، وهو موؤ�شر قوي ج���دا بالن�شبة اإىل م�شغلي �شبكات االت�شاالت 

املتنقلة."

امانــة بغـــداد / دائــرة الـم�شاريــع
اإعـــــالن رقــــــم )2009/29-د(

تعلن امانة بغداد عن اجراء مناق�شة )اعمال �شارع فل�شطن من �شاحة مي�شلون اىل �شاحة امل�شتن�شرية( 
وف���ق ال�شروط واملوا�شف���ات الفنية التي ميكن احل�ش���ول عليها من ديوان امانة بغ���داد / ق�شم العقود 
العام���ة / �شعب���ة االعالن واملناق�شات الواقعة قرب �شاحة اخلالين لقاء مبلغ قدره )100000( مئة الف 

دينار غري قابل للرد. 
فعل���ى الراغبن باال�شرتاك يف املناق�شة املذكورة تق���دمي عطاءاتهم مبوجبه على ان يرفق مع كل عطاء 
تاأمين���ات اولي���ة مببل���غ )1%( من قيمة العطاء على �ش���كل �شك م�شدق او خطاب �شم���ان �شادر من احد 
امل�شارف املعتمدة يف بغداد الأمر اأمانة بغداد وبالدينار العراقي ح�شرًا ويقدم العطاء على �شكل ظرف 
واح���د مغلق وخمتوم يت�شمن ظرف امل�شتم�شكات املطلوبة )هوية ت�شنيف املقاولن ان�شائية/ الدرجة 
الثانية/ نافذة وجمددة ، براءة ذمة معنونة اىل امانة بغداد �شادرة من الهيئة العامة لل�شرائب جمددة 
ق�ش���م ال�شركات، اعم���ال مماثلة موؤيدة م���ن قبل اجلهات ذات العالق���ة، هوية االح���وال املدنية، البطاقة 

التموينية ، بطاقة ال�شكن ، و�شل ال�شراء والتاأمينات االولية(. 
�شيهم���ل كل عط���اء غري م�شتوف لل�ش���روط املطلوبة علما ان الدائرة غري ملزمة بقب���ول اوطاأ العطاءات 
ويتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور ن�شر االعالن ويكون موعد انعقاد املوؤمتر اخلا�س باالجابة على 
ا�شتف�ش���ارات الراغبن بامل�شارك���ة هو ال�شاعة التا�شعة من �شباح يوم االربعاء امل�شادف 2009/12/2 
يف دائ���رة امل�شاري���ع ويك���ون اخر موعد لتقدمي العط���اءات هو نهاية الدوام الر�شم���ي من يوم االربعاء 
امل�ش���ادف 2009/12/9 وميكن لل�شركات امل�شاركة احل�شور لفتح العطاءات يف �شباح اليوم التايل . 

والأية ا�شتف�شارات او معلومات تتم املرا�شلة على الربيد االلكرتوين لق�شم العقود العامة: 
dealsdept@bm.gov.iq

وزارة ال�شحة/ دائرة �شحة ذي قار/ مكتب املدير العام - �شعبة االعالم
العدد 1/1/ 15  -   التاريخ12/ 2009/11   -    مناق�شة رقم )22( ل�شنة 2009م 

تعلن دائرة �شحة ذي قار عن اجراء مناق�شة للم�شاريع املدرجة اأدناه �شمن م�شاريع املوازنة العامة ل�شنة 2009 وفق املوا�شفات الفنية واملخططات بق�شميها االول والثاين فعلى الراغبن 
باال�ش���رتاك يف املناق�ش���ة من ال�شركات املتخ�ش�شة )باالجهزة الطبية(ح�شرا مراجعة الدائرة/�شعب���ة العقود واملناق�شات ل�شراء ن�شخة من العطاء واالطالع على ال�شروط مقابل مبلغ قدره 
)100000( مائة الف دينار غري قابل للرد ويكون اآخر موعد لتقدمي العطاءات يوم االحد املوافق 2009/11/22 م ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا على ان يرفق مع العطاء امل�شتم�شكات ادناه: 
1-هوية ت�شنيف ال�شركات املتخ�ش�شة باالجهزة الطبية ح�شرا وبالنموذج اجلديد �شادرة من الوزارة املخت�شة مع �شهادة تا�شي�س ال�شركة. 2-تاأمينات قانونية بن�شبة 1% من مبلغ العطاء 
املقدم ب�شك م�شدق او خطاب �شمان موثق بكتاب ر�شمي من قبل امل�شرف وتكون مدته نهاية ال�شنة. 3- براءة ذمة من الهيئة العامة لل�شرائب. 4- ان تكون لدى ال�شركة اعمال مماثلة يف 
دوائ���ر حكومي���ة وموثق���ة ر�شميا من تلك الدوائر. 5- تكون اال�شعار املقدمة بالدينار العراقي ح�شرا رقما وكتابة وان يوقع على جميع م�شتندات العطاء وتكون الكتابة وا�شحة وخالية من 
احلك وال�شطب وتكون جميع االوراق خمتومة بختم ال�شركة مع بيان مدة اإجناز العمل والعنوان الكامل لل�شركة وجلب البطاقة التموينية وهوية االحوال املدنية. 6- على ال�شركة ان تقوم 
بتق���دمي c.v يت�شم���ن ا�شم���اء الكادر الفني واالداري واالآليات التي تعود لل�شرك���ة. 7- ارفاق و�شل �شراء العطاء عند التقدمي. 8- تتحمل ال�شركة الت���ي يحال بعهدتها العمل كافة ال�شرائب 
والر�ش���وم الت���ي تفر����س من قبل الدولة. 9- ال يحق لل�شركة احالة العمل اىل �شركة اخرى. 10. يهمل العطاء غ���ري امل�شتويف لل�شروط وال يقبل اي عذر جراء ذلك. 11- �شوف يتم التاكد من 
املوق���ف القان���وين لل�شرك���ة من خالل الوزارة املخت�شة )�شحة �شدور(. 12-الدائرة غري ملزمة بقبول اوط���اأ العطاءات. 13- يتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور ن�شر االعالن. 14- يقدم 
العط���اء يف ظ���رف مغل���ق وخمتوم وموقع با�ش���م املدير املفو�س مع ذكر ا�شم املناق�شة ورقمه���ا. 15- �شتقوم الدائرة بتنظيم موؤمتر لالجابة عن كافة ا�شتف�ش���ارات امل�شاركن قبل �شبعة ايام 
م���ن تاري���خ غل���ق املناق�شة. 16- يعد هذا االعالن جزءًا من م�شتن���دات املناق�شة وجزءًا ال يتجزاأ من العقد وملزم���ًا للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي العط���اء. 17- الدائرة ت�شتبعد ال�شركة 
الغ���ري كف���وءة م���ن خالل جتربتها معه يف املقاوالت ال�شابقة التي نفذتها. 18- ت�شتكمل التامينات النهائية كفالة ح�شن تنفي���ذ بن�شبة 5% من قيمة العقد تدفع بعد االحالة وعند توقيع العقد. 
19- يعول على تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )1( ل�شنة 2008 وال�شروط العامة للمقاوالت الهند�شية بق�شميها االول والثاين. 20- مدة نفاذ العطاء )90( ت�شعون يوما. 21- يكون 
اآخرموعد ل�شراء م�شتندات املناق�شة لغاية نهاية الدوام الر�شمي لليوم الذي ي�شبق غلق املناق�شة. 22- على ال�شركة ان تقدم تقريرًا بالكفاءة املالية لل�شركة من قبل حما�شب قانوين لل�شنة 
االخرية. 23- ال تتحمل الدائرة التبعات القانونية يف حالة الغاء املناق�شة. 24- على ال�شركات املتقدمة تقدمي عر�س جتاري وعر�س فني. 25- على ال�شركة تقدمي جدول ال�شيانة الدورية 

طيلة مدة ال�شيانة م�شادق عليه من قبل مهند�س ال�شركة املخت�س وتلتزم ال�شركة بهذا اجلدول.  
امل�شاريع:

1.جتهيز قراءة �شغط الدم ودفع الدم القلبي امل�شتمر ملركز النا�شرية للقلب / م. احل�شن التعليمي.
2. جتهيز جهاز مراقبة ال�شغط الدموي جلهاز الق�شطرة ملركز النا�شرية للقلب / م. احل�شن التعليمي  

د.هادي بدر الرياحي/ املدير العام
lawdep@thiqarhealth.com:الربيد االلكرتوين للت�شكيل االداري امل�شوؤول عن املناق�شات   -   www.thiqarhealth.comموقع دائرة �شحة ذي قار

وزارة البلديات واال�شغال/ مديرية البلديات العامة
مديريـة بلـديـات حمافظـة ذي قـار - الق�شـم/ القانونيـة 

العدد: 13486  -  التاريخ: 16/11/2009  -  املناق�شة رقم )9( 
اإعالن  اىل كافة املقاولني وال�شركات العربية واالجنبية 

 تعلن مديرية بلديات ذي قار/ الق�شم القانوين عن اجراء مناق�شة رقم )9( للم�شروع املدرج تفا�شيله ادناه على ح�شاب جلنة التنظيفات �شمن تخ�شي�شات تنمية االقاليم لعام 2009 لبلدية ال�شطرة، وح�شب ال�شروط العامة ملقاوالت واعمال الهند�شة املدنية بق�شميها االول والثاين 
وتعليمات تنفيذ العقود احلكومية ال�شادرة من وزارة التخطيط والتعاون االمنائي وجمل�س الوزراء فعلى الراغبن من ال�شركات العربية واالجنبية  واملقاولن من ا�شحاب االخت�شا�س مراجعة �شعبة احل�شابات يف بلدية ال�شطرة للفرتة من 2009/11/17 ولغاية 2009/11/29 
ل�شراء ن�شخة من العطاء وت�شعريته بالدينار العراقي)100( الف دينار واي�شًا يت�شمن العطاء امل�شتم�شكات التالية: 1- هوية ت�شنيف ال�شركات واملقاولن �شادرة من وزارة التخطيط  والتعاون االمنائي �شارية املفعول بالن�شبة لل�شركات العراقية ووثائق ت�شجيل ال�شركات العربية 
واالجنبية بالعراق بالن�شبة لالخرية. 2- التاأمينات االولية تقدم على �شكل وديعة نقدية او �شك م�شدق �شادرة من احد امل�شارف العراقية باملبالغ املذكورة ازاء كل عمل واليقبل ال�شك غري امل�شدق مطلقا على ان يقدم الوديعة او ال�شك من قبل املقاول او ال�شركة ح�شرًا.  3- ا�شت�شهاد 
من الهيئة العامة لل�شرائب يوؤيد �شالمته ال�شريبية وبراءة ذمته جمددة لعام 2009 )ا�شلية وم�شورة(.  4- تقدمي مايوؤكد قدرة وخربة ال�شركة او املقاول يف جمال املقاولة املعنية مع ابراز مايثبت تنفيذ ال�شركة لالعمال املماثلة من جهة ر�شمية. 5- ا�شتمارة العطاء م�شعرة وموقعة 
لكافة الن�شخ مع بيان مدة اجناز العمل والعنوان الكامل لل�شركة ورقم الهاتف. 6- الدائرة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات. 7- عدم ادراج اأي حتفظات او �شروط غري مقبولة. 8- الدائرة غري م�شوؤولة يف حالة عدم امل�شادقة على االإحالة من قبل اجلهات املعنية. 9- تقدمي ما يوؤكد 
الكفاءة املالية للمتقدمن على ان يكون ك�شفًا لل�شنة املا�شية معدًا من قبل حما�شب قانوين. 10- يتحمل املقاول اأو ال�شركة التي يحال بعهدتها العمل كافة ال�شرائب والر�شوم مبا فيها ر�شوم الكمارك والتاأمن او اية ر�شوم اخرى تفر�س من قبل الدولة. 11- العطاء نافذ ملدة �شهرين. 
12- ارفاق و�شل �شراء العطاء عند التقدمي. 13- على مقدمي العطاءات زيارة املوقع واال�شتف�شارعن كل تفا�شيل العمل قبل التقدمي.  14- يهمل اأي عطاء غري م�شتوف للم�شتم�شكات اعاله. 15- �شوف يتم ا�شتبعاد املقاول او ال�شركة غري الكفوءة من خالل التجربة معه يف املقاوالت 
ال�شابق���ة الت���ي نفذه���ا وعل���ى ا�شا����س التقييمات املعدة من قبلنا.  16- يتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور االعالن او اي���ة م�شاريف اخرى.  17- تتحمل الدائرة امل�شتفيدة م�شوؤولية الك�شف الفني املعد من قبلها واعت���دال ا�شعاره. 18- يقدم العطاء يف ثالثة ظروف خمتومة االول 
للعر����س الفن���ي واالخ���ر بقائم���ة اال�شعار والثالث بامل�شتم�شكات اعاله وان اآخر يوم لتقدمي العطاءات نهاي���ة ال�شاعة )12( ظهرا من يوم االحد امل�شادف 2009/11/29 على ان تقدم العطاءات يف الق�شم القانوين ملحافظ���ة ذي قار. 19- �شيتم فتح العطاءات يف بداية الدوام الر�شمي 
لليوم التايل لتاريخ اآخر موعد لقبول ت�شلم العطاءات واملبن اعاله. 20- من لديه الرغبة احل�شور يف ديوان حمافظة ذي قار بالوقت واملكان املحددين اعاله عند فتح العطاءات. 21- �شوف ي�شار اىل عقد موؤمتر يف مبنى مديرية بلديات ذي قار لالجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركن 

يف املناق�شة بتاريخ 2009/11/23.  22- �شوف ي�شار اىل اهمال اأي عطاء يتجاوز مدة تنفيذه تاريخ 2009/12/25. 
طالب كاظم احل�شن 
حمافظ ذي قار

الت�شنيف التاأمينات املطلوبة بالدينار املوقعالدائرة امل�شتفيدةا�شم امل�شروعت
التا�شعة1% من قيمة العطاءبلدية ال�شطرةبلدية ال�شطرةجتهيز حفارة عدد )1( جديدة جاهزة للعمل متعددة االغرا�س وفقا للموا�شفات املذكورة يف التندر1.

جتهيز �شيارة حمل قالب عدد )1( نوع كيا )2( طن وح�شب املوا�شفات املثبتة يف التندر �شرط ان 2.
التا�شعة1% من قيمة العطاءبلدية ال�شطرة بلدية ال�شطرةتكون �شنة ال�شنع عام 2009 ف�شاعدا

اإعالن مناق�شة رقم )4( ل�شنة 2009
للعق���ود  العام���ة  املديري���ة  الدف���اع/  وزارة  تعل���ن 
واملبيعات عن حاجتها اإىل جتهيز )معدات غو�س( 
ح�ش���ب املوا�شفات و الكميات املذكورة يف �شروط 
املناق�ش���ة التي ميكن احل�شول عليه���ا من املديرية 
العامة اأع���اله مقابل مبلغ ق���دره )100.000( فقط 
مئ���ة الف دينار عراقي غري قابل للرد ويكون موعد 
املناق�شة للفرتة من 2009/11/15 ولغاية ال�شاعة 
الثاني���ة ع�ش���رة ظه���رًا من ي���وم االثن���ن امل�شادف 

.2009/12/7
للمزي���د م���ن املعلوم���ات واال�شتف�شار ميك���ن زيارة 

 )www.mod.mil.iq( املوقع االلكرتوين

املديرية العامة للعقود واملبيعات

جــــامـــعــــة وا�شـــــط
اإعالن للمرة االأوىل

تعل���ن رئا�شة جامع���ة وا�شط/ �شعبة العقود احلكومية الكائن���ة يف مدينة الكوت عن وجود املناق�شة العام���ة املرقمة )2/ا�شتثمارية/2009( 
مل�ش���روع )خدم���ات البنى التحتية وخدمات امل�شروع ملوق���ع اجلامعة/م�شروع اإن�شاء طرق للجامعة مع مواقف �شي���ارات واالأر�شفة اجلانبية 
واجلزرات الو�شطية( �شمن املوازنة اال�شتثمارية ل�شنة 2009/التبويب/النوع )2( تف�شيل)12( الت�شل�شل )10( فعلى الراغبن باال�شرتاك 
مم���ن توجد لديه القدرة والكفاءة م���ن ذوي االخت�شا�س والذين يحملون هوية ت�شنيف املقاولن )الدرجة/االأوىل/ال�شنف/اإن�شائية( نافذة 
ووفق النموذج املعتمد من قبل وزارة التخطيط والتعاون االإمنائي)الهوية ال�شفراء( وتكون خا�شعة لتاأييد �شحة ال�شدور اأو من ال�شركات 
املتخ�ش�ش���ة وامل�شجل���ة يف دائرة م�شجل ال�شركات/وزارة التجارة ومتتل���ك �شهادة تاأ�شي�س م�شدقة مراجعة دي���وان رئا�شة جامعة وا�شط/
�شعبة العقود احلكومية للح�شول على كافة م�شتندات املناق�شة والتي ت�شتمل على )املخططات – املوا�شفات –جداول الكميات – ال�شروط 
العام���ة للمق���اوالت – تعليمات اىل مقدمي العط���اءات –ا�شتمارة تقدمي العطاء( مقاب���ل مبلغ قدره )300000( ثالثمئ���ة اآلف دينار غري قابل 
لل���رد.. علم���ًا باأن مبلغ التاأمينات االأولية هو بن�شبة )1%( م���ن مبلغ العطاء تقدم على �شكل �شك م�شدق اأو خطاب �شمان �شادر مبوجب كتاب 
ر�شم���ي م���ن م�شرف عراقي معتمد ويذكر فيها ا�شم ورقم املناق�شة وان ال يك���ون م�شروطًا ويدفع حن الطلب وتذكر فيه مدة نفاذيته ويف�شل 
اأن يك���ون �ش���ادرًا من اأحد م�شارف حمافظ���ة وا�شط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوين للم�شرف ال�شادر من���ه وبتوقيع املدير العام اأو املدير 
املفو����س اأو م���ن ينوب عنهم���ا يوؤيد فيه �شحة �شدور ذلك اخلطاب با�ش���م )جامعة وا�شط/ال�شوؤون املالية( نافذ مل���دة ال تقل عن )90( ت�شعن 
يوم���ًا تب���داأ من تاريخ غلق املناق�ش���ة على اأن تكون التاأمينات با�شم املدير املفو�س لل�شركة او املقاول علم���ًا اأن مدة نفاذ العطاء )90( ت�شعون 
يوم���ًا تب���داأ م���ن تاريخ غلق املناق�ش���ة ويقدم العطاء داخل ظ���رف مغلق وخمتوم مكت���وب عليه ا�شم ورق���م املناق�شة مع التوقي���ع على جميع 
ال�شفح���ات وم�شتن���دات املناق�شة وتودع لدى مق���رر جلنة فتح العطاءات يف �شن���دوق العطاءات.. وتعد ال�ش���روط املن�شو�س عليها وكتاب 
االإحال���ة م���ع ه���ذا االإعالن ج���زءًا ال يتجزاأ من العقد الذي يت���م اإبرامه مع املقاول اأو ال�شرك���ة الذي حتال بعهدته املناق�ش���ة ويتحمل من تر�شو 
علي���ه املناق�ش���ة اأجور الن�شر واالإعالن ولكافة املراحل.. علمًا اإن موعد غل���ق املناق�شة �شيكون يف ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرًا من يوم االثنن 
امل�ش���ادف 2009/12/7 وبعده���ا ال يقبل اأي عطاء علمًا باأن موع���د انعقاد املوؤمتر اخلا�س باالإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركن يف املناق�شة 
�شيكون يف يوم االأربعاء امل�شادف 2009/11/25 يف ق�شم ال�شوؤون الهند�شية/رئا�شة اجلامعة.. يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحًا وللمزيد 
gov_contracts@( م���ن املعلومات حول امل�شتم�شكات املطلوبة وال�شروط العامة للمقاولة.. يرجى مرا�شلتنا على الربيد االلكرتوين

املناق�شة. م�شتندات  بيع  مركز  اأو   )yahoo.com
اأ.م.د. كاظم جهيد كاطع
م�شاعد رئي�س جامعة وا�شط لل�شوؤون القانونية واالإدارية

اإعــــــالن
تعلن وزارة اخلارجية ع��ن وج�ود املناق�شة ال�شرية املرقمة ) 8 / 2009 ( الأعمال )جتهيز اأجهزة حفظ 
الوثائ���ق االآلية(. فعلى ال�شركات الهند�شية و املقاول���ن املعتمدين من ذوي اخلربة و االخت�شا�س 
مبج���ال ن�شب وجتهيز االأجهزة املكتبية مم���ن لديهم الرغبة بامل�شاركة مراجعة مقر الوزارة الكائن 
يف ال�شاحلية لغر�س ا�شتالم اجلداول واملوا�شفات اخلا�شة باملناق�شة لقاء مبلغ قدره )25000( 
خم�ش���ة وع�ش���رون الف دينار غري قابل للرد على اأن يت���م تقدمي العطاء داخل ظرف مغلق و خمتوم 
مو�ش���ح علي���ه ا�شم وعن���وان ال�شركة املكتب و رق���م املناق�شة و ب�شكل وا�ش���ح ، ويكون اآخر موعد 
لتق���دمي العط���اءات ال�شاعة الثانية ع�شرة من ي���وم االثنن امل�ش���ادف 2009/11/23 ويتحمل من 

تر�شو عليه املناق�شة اأجور االإعالن، ويهمل العطاء غري امل�شتويف ل�شروط املناق�شة.

ـــــــــــات ـــــــــــالن اع

اعــــــالنــــــات

قاعدة عمالء املجموعة بلغت 72 مليون عميل بزيادة قدرها 28 %

دينار مليون   196 بقيمة  اأرباحًا  "زين" حتقق 
-البنوان : زيادة يف االأرباح الت�شغيلية بن�شبة 33 % لت�شل اإىل 455 مليون دينار

- الرباك: اإيرادات املجموعة بلغت 1.78 مليار دينار بزيادة قدرها 24 % 
-  االأرباح قبل خ�شم الفوائد وال�شرائب واالإهالكات ارتفعت 37% لت�شل اإىل 757 مليون دينار


