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جمل�س النواب العراقي
اإعـــادة اإعـــالن منــاق�صــة 

نظ���رًا لعدم اكتمال الن�صاب القانوين للمناق�ص���ة رقم )2009/2( يعلن جمل�س 
الن���واب العراق���ي عن اإع���ادة اإعالنه���ا واخلا�ص���ة باإن�صاء وح���دة ت�صوير وبث 

تلفزيوين متكاملة جلل�صات املجل�س وفق املوا�صفات الفنية املتطورة.
ميك���ن احل�صول على املوا�صفات الفنية من ق�ص���م امل�صرتيات يف الدائرة املالية 
يف جمل����س النواب لقاء مبلغ )150,000( مائة وخم�صون األف دينار غري قابل 
للرد. فعلى ال�صركات املتخ�ص�صة وذات اخلربة الراغبة باال�صرتاك يف املناق�صة 

تقدمي عطاءاتهم يف موعد اأق�صاه يوم االأحد امل�صادف 2010/2/14.
امل�صتم�صكات املطلوبة:

1- �صهادة تاأ�صي�س ال�صركة من م�صجل ال�صركات يف وزارة التجارة.
2- تقدمي براءة الذمة من دائرة ال�صريبة نافذة.

3- تق���دمي تاأمين���ات اأولية بقيمة )1%( من قيمة العطاء على �صكل �صك م�صريف 
م�صدق اأو خطاب �صمان من م�صرف عراقي معتمد.

4- اإرف���اق و�ص���ل �صراء املناق�صة عند تق���دمي العطاء )بالن�صب���ة لل�صركات التي 
ا�صرتت املوا�صفات �صابقا ترفق ن�صخة من الو�صل ال�صابق(.

5- حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ال يقل عن �صهرين.
6- يتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور الن�صر واالإعالن.

7- تقدمي قائمة باالأعمال املماثلة اإن وجدت.
املالحظات:

1- تهمل العطاءات الغري م�صتوفية للم�صتم�صكات املطلوبة.
2- الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.

ر مغلق و عر����س فني غري  3- يق���دم عر�ص���ن منف�صل���ن, عر�س جت���اري م�صعَّ
ر مغلق. م�صعَّ

4- الك�صف املوقعي يكون عند �صراء املوا�صفات الفنية.
امل�صرتي���ات  ق�ص���م  هات���ف  عل���ى  االت�ص���ال  يرج���ى  املعلوم���ات  م���ن  للمزي���د 

.)07901113340(

اعــــــــالن
الغاء امل�صادقة على الكيانات ال�صيا�صية

ا�صتنادًا اىل كتاب الهيئة الوطنية العليا للم�صاءلة والعدالة العدد 231 
يف 2010/1/18 املعنون ) حظر م�صاركة ( وا�صارة اىل الق�صم اخلام�س 
من قانون الكيانات ال�صيا�صية واالحزاب رقم 97 ل�صنة 2004 قرر جمل�س 
 )18( رقم  بقراره  لالنتخابات  امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  يف  املفو�صن 

للمح�صر االعتيادي املرقم )5( واملوؤرخ يف 2010/1/18 ما يلي:
الغاء امل�صادقة على الكيانات ال�صيا�صية ادناه:

ا�صم رئي�س الكيان ا�صم الكيان ال�صيا�صيت

ار�صد احمد حممد م�صطفى حزب العدالة الكرد�صتاين العراقي 1
الزيباري 

جوهر حمي الدين جانكري كتلة كل العراق 2
جمال نا�صر ديل الكربويل احلركة الوطنية لال�صالح والتنمية )احلل(3

�صعدي في�صل عبد الله ابراهيم �صعدي في�صل اجلبوري 4
اجلبوري 

�صالح جعفر فندي نا�صر جتمع ال�صواعد العراقية5
ال�صاعدي

�صعد عا�صم عبود اجلنابي التجمع اجلمهوري العراقي 6
�صالح حممد مطلك عمراجلبهة العراقية للحوار الوطني 7

م�صطفى كامل حمد �صبيب املجل�س الوطني لتجمع ع�صائر العراق 8
اجلبوري 

نهرو حممد عبد الكرمي جتمع الوحدة الوطنية العراقي 9
الك�صنزاين

2. يحظر ا�صتخدام ا�صماء و�صعارات الكيانات ال�صيا�صية امللغاة يف 
الدعاية االنتخابية للكيانات ال�صيا�صية واالئتالفات للمر�صحن.

جمل�س املفو�سني

State Co. for Agricultural supplies
Announcement Tender No. )MT/1/ 2010( 

To Supply Liquid Nitrogen Unit  -  Announcement
State Co. for Agricultural supplies, one of Ministry of Agriculture formations located in 
Wazzeria behind the Juridical institute announcing the tender No.MT/l/2010 to supply 
Liquid Nitrogen Unit , therefore whoever desires to participate in the said tender of the global , 
producing and manufacturing companies registered officially to contact the Relations section 
in the Headquarters mentioned above to submit the required documents mentioned below 
and to receive a copy of terms of said tender against unrecoverable sum of )75000( I.D. 
in addition to be submitting the offer in two separately envelope the first technical and 
the second is commercial in Arabic and English language in closed and stamped envelope 
indicating to the name of bidder and tender in deadline 12:00 afternoon from the work day 
of 22 /2 /2010 and attached to the documents required in tender with initial insurances 
of )I%( from bid value under a certified cheque or bank letter of guaranty issued to order 
of our company from accredited Iraqi bank valid for four months from the closing date and 
the foreign companies can submit letter of guarantee issuing in order of our company from 
foreign bank accepted by Trade Bank of Iraq valid for the mentioned period and any offer 
will be presented after this date or not met to terms or not accompanied with the initial 
insurancess and. documents required in tender will be neglected.. Our company and 
Ministry of Agriculture are not bound to accept the lowest offers prices. To whom tender 
awarded will bear the publicity expenses. Let be knowledge on terms through our web site 
www. iraqiscas.com. Best regards.
Required documents:
4-Contract and certification of participating company corporation with its initial minutes 
of meeting. 5-Presenting the profile of the company. 6- Presenting official and confirmed 
authentication for the company representative to buy the tender and submit offers. 

Yousif M.Raouf Abdul Hameed 
Director General /Proxy 

Chairman of Board

جمهورية العراق/ وزارة املوارد املائية/ دائرة تنفيذ اأعمال كري الأنهر - جلنة البيع 
م/اإعالن

تعلن دائرة تنفيذ اأعمال كري االأنهر اإحدى ت�صكيالت وزارة املوارد املائية عن 
اجراء مزايدة علنية لبيع كراءة م�صتهلكة نوع )O&K( اأملانية ال�صنع موديل 
)1976(وفق���ا لقانون بيع واإيجار اأموال الدولة رقم )32( ل�صنة 1986 املعدل 
يف مقر الدائرة الكائنة يف حي العدل مقابل خمازن االأدوية يف اال�صكان وذلك 
ي���وم الثالثاء امل�ص���ادف 2010/2/9 يف ال�صاعة احلادي���ة ع�صرة �صباحا واإذا 
�ص���ادف يوم البيع عطلة يك���ون البيع يف اليوم الذي يلي���ه فعلى الراغبن يف 
اال�صرتاك االطالع عل���ى الكراءة يف حمافظة االنبار يف ق�صاء القائم عكا�صات 
واحل�ص���ور اإىل املزاي���دة م�صت�صحبن معهم التاأمين���ات القانونية)400000(

اأربعمائ���ة األ���ف دينار نقدا او ب�ص���ك م�صدق الأمر الدائ���رة وعلى امل�صرتي دفع 
ن�صب���ة 20 %من ب���دل البيع بع���د ر�صو املزاي���دة عليه مع جلب هوي���ة االأحوال 
املدني���ة والبطاقة التموينية وبطاقة ال�صكن وعلى امل�صرتي رفع الكراءة خالل 
)45( يوم���ا م���ن تاري���خ امل�صادقة عل���ى البيع وبعك�ص���ه يتحمل غرام���ة قدرها 
)50000(خم�صون األف دينار عن كل يوم تاأخري حلد ع�صرة اأيام بعدها يعترب 
ناكال. ويتحمل من تر�صو عليه املزايدة اأجور ن�صر االإعالن والداللية بن�صبة 2 

% من بدل البيع.
املدير العام

ال�صركة العامة للتجهيزات الزراعية
املناق�سة املرقمة MT/1/2010  -  لتجهيز وحدة الإنتاج النرتوجني ال�سائل

اإعـــــــــــالن
تعلن ال�صركة العامة للتجهيزات الزراعية احدى ت�صكيالت وزارة الزراعة الكائنة يف الوزيرية/ خلف املعهد الق�صائي عن 
املناق�صة املرقمة MT/1/2010 اخلا�صة بتجهيز وحدة النتاج النرتوجن ال�صائل. فعلى الراغبن باال�صرتاك يف املناق�صة 
�صعبة  مراجعة   ر�صميا  وامل�صجلة  اعاله  املادة  بتجهيز  املتخ�ص�صة  الر�صينة  وال�صركات  وامل�صنعة  املنتجة  ال�صركات  من 
العالقات يف مقر ال�صركة الكائن يف بغداد/ الوزيرية/ خلف املعهد الق�صائي م�صت�صحبن معهم الوثائق املبينة ادناه لغر�س 
�صراء ن�صخة من �صروط املناق�صة لقاء مبلغ قدره )75000( خم�صة و�صبعون الف دينار غري قابل للرد على ان يتم تقدمي 
العطاء بظرفن منف�صلن االول فني والثاين جتاري وباللغتن العربية واالنكليزية وبظرف مغلق وخمتوم موؤ�صرا عليه 
ا�صم املناق�س واملناق�صة يف موعد اق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صرة من ظهر يوم 2010/2/22 مرفقا به الوثائق وامل�صتم�صكات 
م�صريف  �صمان  خطاب  او  م�صدق  �صك  مبوجب  العطاء  مبلغ  من   )%1( بن�صبة  االولية  والتاأمينات  املناق�صة  يف  املطلوبة 
تقدمي  االجنبية  ال�صركات  وبامكان  الغلق  تاريخ  من  ا�صهر  اربعة  ملدة  نافذ  معتمد  عراقي  م�صرف  من  �صركتنا  المر  �صادر 
خطاب �صمان �صادر المر �صركتنا من م�صرف اجنبي مقبول من امل�صرف العراقي للتجارة نافذ للفرتة املذكورة و�صوف يهمل 
كل عر�س يرد بعد موعد الغلق او غري م�صتوف لكافة ال�صروط او غري مرفق به التاأمينات االولية وامل�صتم�صكات والوثائق 
املناق�صة  العطاءات ويتحمل من تر�صو عليه  الزراعة غري ملزمة بقبول اوطاأ  املناق�صة وان �صركتنا ووزارة  املطلوبة يف 
www.iraqiscas. اجور ن�صر االعالن وباالمكان االطالع على ال�صروط من خالل موقع �صركتنا على �صبكة االنرتنت

التقدير مع   ..com
امل�ستم�سكات املطلوبة:

1- عقد و�صهادة تاأ�صي�س ال�صركة التي لها الرغبة باال�صرتاك باملناق�صة وحم�صر االجتماع االويل لها.
2- نبذة تف�صيلية عن ال�صركة.

3- تقدمي التخويل الر�صمي امل�صدق ملخول ال�صركة ل�صراء �صروط املناق�صة وتقدمي العرو�س.
يو�سف حممد روؤوف عبد احلميد
املدير العام/ وكالة/ رئي�س جمل�س االدارة
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