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اعمال  مناق�صة  وجود  عن  اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  رعاية  دائ��رة  االجتماعية/  وال�صوؤون  العمل  وزارة  تعلن 
تكميلية ملجمع الرعاية االجتماعية يف مي�صان. فعلى ال�صركات احلكومية واالأهلية االإن�صائية ذات الت�صنيف الدرجة 
املناق�صة  للح�صول على وثائق  امل�صتن�صرية  الوزيرية قرب اجلامعة  الدائرة يف  مقر  فما فوق مراجعة  العا�صرة 
للرد. ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق خمتوم يت�صمن  لقاء مبلغ قدره )50,000( خم�صون الف دينار غري قابل 
وكتابة  رقما  العراقي  بالدينار  املقدمة  االأ�صعار  وتكون  وامل�صتم�صكات  امل�صّعرة  الكميات  وجداول  الفني  العر�ض 
وبخط وا�صح خاٍل من احلك وال�صطب وجميع االأوراق تكون خمتومة بختم ال�صركة مع بيان مدة اجناز العمل 
ويتم و�صع الظرف داخل �صندوق العطاءات يف ديوان الوزارة علما باأن اآخر موعد لقبول العطاءات هو ال�صاعة 
الثانية ع�صرة ظهرًا من يوم االثنني امل�صادف 2009/12/21 و�صيهمل العطاء غري امل�صتويف لل�صروط ويتحمل من 
تر�صو عليه املناق�صة اأجور االإعلن و�صيتم عقد موؤمتر للإجابة على ا�صتف�صارات امل�صاركني يوم االأربعاء امل�صادف 
اأوطاأ  بقبول  ملزمة  غري  الدائرة  ان  علما  العطاءات  فتح  اأثناء  خمولني  ممثلني  ح�صور  ويجب   2009/12/16

العطاءات.
امل�صتم�صكات املطلوبة:�

1� هوية ت�صنيف املقاولني من الدرجة العا�صرة فما فوق نافذة املفعول.
2� تقدم تاأمينات اولية وبن�صبة )1%( من مبلغ العطاء ترفع اىل )5%( عند االإحالة وعلى �صكل خطاب �صمان او 
�صك م�صدق �صادر من م�صرف عراقي معتمد معنون اىل دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة وال يقبل ال�صك 

العادي.
3� تقدم براءة ذمة من الهيئة العامة لل�صرائب نافذة ل�صنة 2009.

4� و�صل �صراء م�صتندات املناق�صة.
5� �صهادة تاأ�صي�ض ال�صركة واإجازة ممار�صة املهنة.

6� تثبيت عنوان ال�صركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين.
7� قائمة باالأعمال املماثلة موؤيدة من اجلهة امل�صتفيدة مع ال�صرية الذاتية تت�صمن اأ�صماء امللك الهند�صي والفني 

واالإداري واالآليات العائدة لل�صركة اأو اأي مواد اأخرى.
8� مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثلثة اأ�صهر.

اجلنوبية  لل�صمنت  العامة  لل�صركة  التابعة  املعامل  احد  ال�صماوة  �صمنت  معمل  يعلن 
الراغبني  فعلى  اأع��له  املناق�صة  اإج��راء  عن  واملعادن  ال�صناعة  وزارة  ت�صكيلت  احدى 
حمافظة  يف  الكائن  التجارية  املعمل/ق�صم  مقر  اىل  احل�صور  املناق�صة  يف  باال�صرتاك 
املثنى لغر�ض احل�صول على كتاب تقدمي ون�صخة من ال�صروط الفنية والقانونية لقاء 
مبلغ قدره )25000( خم�صة وع�صرون الف دينار لكل مناق�صة غري قابل للرد. وتقدمي 
عطاءاتهم يف غلفني احدهما جتاري )ال�صعر( واالآخر فني مت�صمنًا التاأمينات االأولية 
البالغة )1%( من قيمة العطاء مبوجب �صك م�صدق اأو خطاب �صمان علمًا ان اآخر موعد 
لتقدمي العطاءات �صيكون خلل الدوام الر�صمي ليوم االأربعاء امل�صادف 2009/12/23 
ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرًا, على ان يكون تقدمي العطاءات يف املعمل ح�صرًا, ويتحمل 

من تر�صو عليه املناق�صة اجور االعلن.........مع التقدير
امل�صتم�صكات املطلوبة:

1- هوية غرفة التجارة او احتاد رجال االعمال العراقيني )الهوية البل�صتيكية(. وهوية 
احتاد الناقلني جمددة لهذا العام.  

2- كتاب انت�صاب لدى احد فروع الهيئة العامة لل�صرائب نافذ.
3- �صك م�صدق او خطاب �صمان باملبلغ اعله.

ملحظة:
- يهمل اي عطاء غري م�صتوٍف لل�صروط املطلوبة.

- يهمل اي حتفظ ان وجد.
- املعمل غري ملزم بقبول اوطاأ العطاءات.

-يكون التقدمي للمناق�صة بالدينار العراقي ح�صرًا.
- تكون اال�صعار نهائية وغري قابلة للتفاو�ض.

- يف حالة كون يوم الغلق عطلة ر�صمية فيكون ا�صتلم العرو�ض يف اليوم الذي يليه.

تعلن ال�صركة العامة للم�صح اجليولوجي والتعدين اإحدى ت�صكيلت 
املزايدة  الثالثة  للمرة  اإع��لن  اإع��ادة  عن  واملعادن  ال�صناعة  وزارة 
اخلا�صة لبيع املواد املدرج تفا�صيلها  اأدناه وفق قانون بيع واإيجار 
اأموال الدولة رقم 32 ل�صنة 1986 املعدل يف موقع املزايدة الكائن 
)�صاحة  ني�صان   9  / �صابقًا  ال�صمنت  خم��ازن  احلبيبية  خم��ازن  يف 
ال�صاعة  متام   2009/12  /21 امل�صادف  االثنني  يوم  احلفر(  ق�صم 
العا�صرة �صباحًا فعلى الراغبني بال�صراء واالطلع على االأجهزة يف 
مقر ال�صركة بعد ن�صر االعلن او احل�صور يوم املزايدة م�صت�صحبني 
)ع�صرة  دينار   )  10000000( البالغة  القانونية  التاأمينات  معهم 
مليني دينار( ب�صك م�صدق الأمر ال�صركة العامة للم�صح اجليولوجي 
البالغة )%2(  والتعدين ويتحمل امل�صرتي اجور االعلن والداللية 
من قيمة البيع ويجب على امل�صرتي رفع االأجهزة خلل �صبعة اأيام 
اأر�صية  من تاريخ تبليغه باالحالة القطعية وبخلفه يتحمل اأجور 
مقدارها )25000( دينار)خم�صة وع�صرون األف دينار( عن كل يوم 

تاأخري.. مع التقدير.
ومواد  عاطلة  االأن����واع  خمتلفة  وخمتربية  كهربائية  اأج��ه��زة   �1

احتياطية خمتلفة م�صتهلكة واأثاث خمتلف االأنواع ومواد حفر.
2� مولدة ميت�صوبي�صي واحد ميكا واط عاطلة ومفككة.

3� مولدة ميت�صوبي�صي K.V.a 59 عاطلة.

E-mail:- vegoil2003@yahoo.com & comme@vegoiliraqicompany.com
رقم املناق�سة 28/م/زن ب/2009 )اعادة اعالن(

 STPP عنوان املناق�سة: جتهيز 2000 طن متعدد ثالثي فو�سفات ال�سوديوم
املوازنة )321(  املدرج يف  التبويب  الوارد �صمن  اأعله  املادة  لتجهيز  املرقمة )28/م/زن ب/2009(  املناق�صة  املجهزين من ذوي اخلربة واالخت�صا�ض لل�صرتاك يف  ال�صركة  تدعو 
مراجعة مقر ال�صركة الكائن يف بغداد/امل�صبح/طريق مع�صكر الر�صيد للح�صول على اوراق املناق�صة لقاء مبلغ قدره 25000 دينار )خم�صة وع�صرون الف دينار( غري قابل للرد وتودع 
العطاءات يف �صندوق العطاءات يف مقر ال�صركة مبوعد اأق�صاه قبل ال�صاعة العا�صرة �صباحا ح�صب توقيت بغداد املحلي ليوم االثنني املوافق 28/كانون االول/2009 كما تدعو ال�صركة 

كافة امل�صاركني الراغبني حل�صور اإجراءات فتح العطاءات يف ال�صاعة العا�صرة �صباحا بتوقيت بغداد املحلي ومبوجب تاريخ الغلق املحدد اعله.
- يقدم العطاء بثلثة ظروف خمتومة ومثبت عليها ا�صم ال�صركة ورقم املناق�صة وا�صم املادة, االأول فني والثاين جتاري والثالث للم�صتم�صكات املطلوبة وت�صمل امل�صتم�صكات ما يلي:-

- �صهادة تاأ�صي�ض ال�صركة
- التاأمينات االولية بن�صبة 1% من قيمة العطاء ب�صك م�صدق او خطاب �صمان من م�صرف عراقي معتمد )يف مدينة بغداد ح�صرا( او كفالة �صامنة او �صندات القر�ض ال�صادرة عن 

احلكومة العراقية )وبخلفه يهمل العر�ض( على ان ت�صتكمل باقي ن�صبة ال� 5% عند ر�صو املناق�صة 
- براءة الذمة من الهيئة العامة لل�صرائب ل�صنة 2009   

- ان �صركتنا غري ملزمة بقبول اأوطاأ االأ�صعار ما مل تكن باقي ال�صروط والبنود ح�صب متطلبات �صركتنا املعلنة يف �صروط املناق�صة 
- يتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اجور الن�صر واالعلن 

- يهمل اأي عطاء غري م�صتوٍف لل�صروط اعله او يرد بعد تاريخ الغلق
تدعو ال�صركة كافة امل�صاركني الراغبني حل�صور املوؤمتر الذي �صيعقد يف مقرها للإجابة على اال�صتف�صارات يف ال�صاعة احلادية ع�صرة �صباحا بتوقيت بغداد املحلي( من يوم االحد املوافق 

20/كانون االول/2009  ويحق ملقدم العطاء الذي �صبق له اال�صرتاك يف املناق�صة ال�صابقة ان يقدم و�صل ال�صراء ال�صابق مع وثائق املناق�صة.
على امل�صارك تقدمي تعهد باأن )ال�صركة او املكتب( لي�ض �صمن القائمة ال�صوداء.

ملحظة:- ميكن االطلع على موا�صفات املادة املطلوبة وكذلك ال�صروط العامة للمناق�صة على كل من املوقع االلكرتوين:
  www.industry.gov.iq و    WWW.vegoiliraqicompany.com

ال�سركة العامة ل�سناعة الزيوت النباتية

وجود  عن  املهني  والتدريب  العمل  دائرة  االجتماعية/  وال�صوؤون  العمل  وزارة  تعلن 
ال�صركات  فعلى  بابل.  يف  املهني  والتدريب  العمل  ق�صم  بناية  اإن�صاء  م�صروع  مناق�صة 
الدرجة اخلام�صة فما فوق مراجعة مقر  الت�صنيف  االإن�صائية ذات  احلكومية واالأهلية 
لقاء  املناق�صة  وثائق  على  للح�صول  امل�صتن�صرية  اجلامعة  قرب  الوزيرية  يف  الدائرة 
مبلغ قدره )200,000( مائتا األف دينار غري قابل للرد. ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق 
خمتوم يت�صمن العر�ض الفني وجداول الكميات امل�صعرة وامل�صتم�صكات وتكون االأ�صعار 
املقدمة بالدينار العراقي رقمًا وكتابة وبخط وا�صح خايل من احلك وال�صطب وجميع 
الظرف  العمل ويتم و�صع  اإجناز  مدة  بيان  مع  ال�صركة  بختم  تكون خمتومة  االأوراق 
داخل �صندوق العطاءات يف ديوان الوزارة علمًا باأن اآخر موعد لقبول العطاءات هو 
ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرًا من يوم االثنني امل�صادف 2009/12/21 و�صيهمل العطاء 
غري امل�صتويف لل�صروط ويتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور االأعلن. و�صيتم عقد 
 2009  /12/14 امل�صادف  االثنني  يوم  امل�صاركني  ا�صتف�صارات  على  للجابة  موؤمتر 
ويجب ح�صور ممثلني خمولني اأثناء فتح العطاءات علمًا اأن الدائرة غري ملزمة بقبول 

اأوطاأ العطاءات.
امل�ستم�سكات املطلوبة:ـ

1� هوية ت�صنيف املقاولني من الدرجة اخلام�صة فما فوق نافذة املفعول.
2� تقدمي تاأمينات اأولية وبن�صبة )1%( من مبلغ العطاء ترفع اإىل )5%( عند االإحالة وعلى 
�صكل خطاب �صمان او �صك م�صدق �صادر من م�صرف عراقي معتمد معنون اإىل دائرة 

العمل والتدريب املهني وال يقبل ال�صك العادي.
3� تقدم براءة ذمة من الهيئة العامة لل�صرائب نافذة ل�صنة 2009.

4� و�صل �صراء م�صتندات املناق�صة.
5� �صهادة تاأ�صي�ض ال�صركة واإجازة ممار�صة املهنة.

6� تثبيت عنوان ال�صركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين.
7� قائمة باالعمال املماثلة موؤيدة من اجلهة امل�صتفيدة مع ال�صرية الذاتية تت�صمن اأ�صماء 

امللك الهند�صي والفني واالداري واالآليات العائدة لل�صركة اأو اأي مواد اأخرى.
8� مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثلثة اأ�صهر.

املدير العام

وجود  عن  املهني  والتدريب  العمل  دائرة  االجتماعية/  وال�صوؤون  العمل  وزارة  تعلن 
مناق�صة م�صروع اإن�صاء بناية ق�صم العمل والتدريب املهني يف الديوانية. فعلى ال�صركات 
مقر  مراجعة  فوق  فما  الرابعة  الدرجة  الت�صنيف  ذات  االإن�صائية  واالأهلية  احلكومية 
لقاء  املناق�صة  وثائق  على  للح�صول  امل�صتن�صرية  اجلامعة  قرب  الوزيرية  يف  الدائرة 
مبلغ قدره )200,000( مئتي األف دينار غري قابل للرد. ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق 
خمتوم يت�صمن العر�ض الفني وجداول الكميات امل�صعرة وامل�صتم�صكات وتكون االأ�صعار 
املقدمة بالدينار العراقي رقمًا وكتابة وبخط وا�صح خايل من احلك وال�صطب وجميع 
الظرف  العمل ويتم و�صع  اإجناز  مدة  بيان  مع  ال�صركة  بختم  تكون خمتومة  االأوراق 
داخل �صندوق العطاءات يف ديوان الوزارة علمًا باأن اآخر موعد لقبول العطاءات هو 
ال�صاعة الثانية ع�صرة  ظهرًا من يوم االثنني امل�صادف 2009/12/21 و�صيهمل العطاء 
غري امل�صتويف لل�صروط ويتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور االأعلن. و�صيتم عقد 
 2009  /12/14 امل�صادف  االثنني  يوم  امل�صاركني  ا�صتف�صارات  على  للجابة  موؤمتر 
ويجب ح�صور ممثلني خمولني اأثناء فتح العطاءات علمًا اأن الدائرة غري ملزمة بقبول 

اأوطاأ العطاءات.
امل�ستم�سكات املطلوبة:ـ

1� هوية ت�صنيف املقاولني من الدرجة الرابعة فما فوق نافذة املفعول.
2� تقدمي تاأمينات اأولية وبن�صبة )1%( من مبلغ العطاء ترفع اإىل )5%( عند االإحالة وعلى 
�صكل خطاب �صمان او �صك م�صدق �صادر من م�صرف عراقي معتمد معنون اإىل دائرة 

العمل والتدريب املهني وال يقبل ال�صك العادي.
3� تقدم براءة ذمة من الهيئة العامة لل�صرائب نافذة ل�صنة 2009.

4� و�صل �صراء م�صتندات املناق�صة.
5� �صهادة تاأ�صي�ض ال�صركة واإجازة ممار�صة املهنة.

6� تثبيت عنوان ال�صركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين.
7� قائمة باالعمال املماثلة موؤيدة من اجلهة امل�صتفيدة مع ال�صرية الذاتية تت�صمن اأ�صماء 

امللك الهند�صي والفني واالداري واالآليات العائدة لل�صركة اأو اأي مواد اأخرى.
8� مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثلثة اأ�صهر.

املدير العام

ــدان  ـــ ـــ ـــ ـــ ــق ف  

اإين )خليل اإبراهيم حممد( فقدت مني حقيبة يدوية فيها م�صتم�صكات 
لل�صيارات  العامة  ال�صركة  من  �صادر  اإي�صال  و�صل  ومنها  �صخ�صية 

رقم 87 يف 2009/12/27.
اأرج�����������و مم������ن ي����ع����ر ع���ل���ي���ه���ا االت�����������ص�����ال ب����امل����وب����اي����ل رق����م 

07906503696عراقنا. 

وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلا�شة

اعالن مناق�سة رقم )6( ل�سنة 2009
اعمال تكميلية ملجمع الرعاية الجتماعية يف مي�سان

املدير العام  

املدير العام   املدير العام  

اعالن للمرة االوىل 
اإعالن مناق�شات

م/مناق�سة نقل منت�سبي معمل �سمنت ال�سماوة 
من مناطق  �سكناهم اىل املعمل وبالعك�س.

وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
 دائرة العمل والتدريب املهني

اعالن مناق�سة رقم )  ( ل�سنة 2009
م�سروع اإن�ساء ق�سم العمل والتدريب املهني يف بابل

وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
 دائرة العمل والتدريب املهني

اعالن مناق�سة رقم )  ( ل�سنة 2009
م�سروع اإن�ساء ق�سم العمل والتدريب املهني يف الديوانية

وزارة ال�شناعة واملعادن
ال�شركة العامة للم�شح اجلي�ل�جي والتعدين

اإعادة اإعالن مزايدة رقم 2009/3
 بيع مواد خمتلفة

وزارة ال�شناعة واملعادن  / ال�شركة العامة ل�شناعة الزي�ت النباتية
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