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((Advertising))    -     State Company For Animals Resources
Tab./ Agricultural initiative   -    Tender 14/ 2011/ Public/ international

(Supplying One Hundred Thousand Frozen Bovine Semen Straws)   -   Closing Date 18/ May/ 2011
The Ministry Of Agriculture/ State Company For Animals Resources services advertise for invitation of bidders and people 
with experience to submit their bids for supplying (100000) one hundred thousand frozen bovine semen straws with a note 
the following:-
1. The documents and the conditions of the tender can obtained from The State Company For Animals Resources/ Baghdad/ 
Al-Habibia/ Al-Qanat Road for the sum (150000) dinners two hundred and fifty thousand dinars, a non-refundable.
2. Offers accepted from specialized discreet companies in production of material required under the terms of the tender or 
their agents charts under official authorization duly certified according to the following qualification requirements.
A. financial capacity: The bidder should provide documentary evidence to prove his ability to do the following financial 
requirements: lowest turnover rate of capital for the last five years must be at least four times the offer.
B. experience and technical capacity: The bidder should documented evidence "shows the potential to meet the requirements 
of technical expertise enhanced with a brief history of the company and the date of its establishment and its specialties and 
similar work already carried out together with the financial statements approved by the competent official authorities, which 
highlights the position of the company's financial status.
C. the bidder should submit documented evidence shows that the goods meet the requirements presented by the use of ce -
tificates as well as providing similar goods in terms of volume, value and complexity over the past five years.
3. For those wishing to participate in the auction who meet the conditions set forth in the tender documents to hid in a sealed 
envelope in the center of the State Company For Animals Resources services/ Al-Habibia/ Al-Qanat Road and placed in the 
tender box and the tender should consist two offers technical and other commercial, and accompanied by the following:-
A. Bid Bond 1% of the tender value is a certified check or letter of guarantee issued by an Iraqi hank / government or private 
is not permissible for an Iraqi bank to issue bank guarantee in a foreign company only with the warranty of a foreign bank 
ordered by international rating agencies so that it is acceptable Of Iraqi banks approved by the Central Bank of Iraq, which 
has a high financial seriously.
B. The offer must he valid for a period of (90) days from the closing date.
C. The bidder who turned in his custody is committed to pay the wages of the
tenders advertising.
4. To inquire about any information concerning the tender in question, either commercially or artistically by e-mail (ai_
center2009@yahoo.com).
5. Does not receive the tender after the end of official on day
(18/ may/ 2011) and late bids will be rejected later.
6. The tenders will be open in the central headquarters of the ministry/ The central commission of the tenders opening, the 
bidders can come in the date of the opening which will be in the beginning of the official work day 19/ may/ 2011.
State Company For Animals Resources
Iraq/ Baghdad/ Al-Habibia
scars_agri@yahoo.com

Director General
Chairman Of Board

((Advertising))   -   State Company For Animals Resources
Tab./ Investment Plan   -   Tender 13/ 2011/ Public/ international

(Supplying liquid nitrogen unit with capacity of 20 L per Hour)  -  Closing Date 18/ May/ 2011
The Ministry Of Agriculture/ State Company For Animals Resources services advertise for invitation of bidders and people 
with experience to submit their bids for Supplying liquid nitrogen unit with capacity of 20 L per Hour with a note the fo -
lowing:-
1. The documents and the conditions of the tender can obtained from The State Company For Animals Resources/ Baghdad/ 
Al-Habibia/ Al-Qanat Road for the sum (150000) dinners two hundred and fifty thousand dinars, a non-refundable.
2. Offers accepted from specialized discreet companies in production of material required under the terms of the tender or 
their agents charts under official authorization duly certified according to the following qualification requirements.
A. financial capacity: The bidder should provide documentary evidence to prove his ability to do the following financial 
requirements: lowest turnover rate of capital for the last five years must be at least four times the offer.
B. experience and technical capacity: The bidder should documented evidence "shows the potential to meet the requirements 
of technical expertise enhanced with a brief history of the company and the date of its establishment and its specialties and 
similar work already carried out together with the financial statements approved by the competent official authorities, which 
highlights the position of the company's financial status.
C. the bidder should submit documented evidence shows that the goods meet the requirements presented by the use of ce -
tificates as well as providing similar goods in terms of volume, value and complexity over the past five years.
3. For those wishing to participate in the auction who meet the conditions set forth in the tender documents to hid in a sealed 
envelope in the center of the State Company For Animals Resources services/ Al-Habibia/ Al-Qanat Road and placed in the 
tender box and the tender should consist two offers technical and other commercial, and accompanied by the following:-
A. Bid Bond 1% of the tender value is a certified check or letter of guarantee issued by an Iraqi hank / government or private 
is not permissible for an Iraqi bank to issue bank guarantee in a foreign company only with the warranty of a foreign bank 
ordered by international rating agencies so that it is acceptable Of Iraqi banks approved by the Central Bank of Iraq, which 
has a high financial seriously.
B. The offer must he valid for a period of (90) days from the closing date.
C. The bidder who turned in his custody is committed to pay the wages of the
tenders advertising.
4. To inquire about any information concerning the tender in question, either commercially or artistically by e-mail (ai_
center2009@yahoo.com).
5. Does not receive the tender after the end of official on day
(18/ may/ 2011) and late bids will be rejected later.
6. The tenders will be open in the central headquarters of the ministry/ The central commission of the tenders opening, the 
bidders can come in the date of the opening which will be in the beginning of the official work day 19/ may/ 2011.
State Company For Animals Resources
Iraq/ Baghdad/ Al-Habibia
scars_agri@yahoo.com

Director General
Chairman Of Board

MINISTRY OF OIL/ IRAQI DRILLING 
COMPANY (IDC)

Baghdad- Al Nidhal Street/ Park Al Saadoun  -  Tel: 96417191773 + 96417198278
Email: idc@idc.gov.iq  -  P.Box: Al Tubbad 1931.2

ANNOUNCEMENT
TENDER No. IDC/2011 /CEM.ACC

Supplying: integral equipments for cementing units
Iraqi Drilling Company, one of the Iraqi ministry of oil esta -
lishments, invites to bid for Supplying integral equipments far 
cementing units, in accordance with the conditions and specific -
tions, which can be obtained from the purchasing department, (IDC) 
headquarters in Baghdad. The bidder will pay (300,000) Three Hu -
dred Thousand Iraqi Dinars for the tender documents. Whoever is 
willing to participate in the above mentioned tender from Suppl -
ing companies, Manufacturers or their authorized representatives 
should submit their offers in two sealed envelops marked "Technical 
and commercial" respectively tender's name and number should be 
written on each envelop. The subtracted Bid Bond (1% of the Total 
Offer Price as a fixed value) to be presented as "bank guarantee letter 
or loan bond issued from the Iraqi government or banking guara -
tee or certified cheque" must be issued from an accredited bank in 
Iraq, valid for 90 days after the closing date of the tender and. to be 
included in a third sealed envelop with the tender's number and the 
company name with this offer in addition to the profile of the co -
pany. The awarded bidder must submit a 5% performance bond 
after award notification and before signing the contract. The PB 
shall be valid and not to be released until fulfillment of all contra -
tual obligations, complete delivery of all the materials & accep -
ance thereof and end of the warranty, period.
Iraqi Drilling Company will not be obliged upon accepting lower 
offers, any offer that does not meet the specified conditions & spe -
ifications or received after the closing date will be excluded. The 
awarded company is responsible for the expenses of advertisement 
and publishing as well as the stamp duty fee (0-002 of the contract 
value). Also in case of breach the Contract's obligation by the
Contractor and whereas the Employer will implement this Co -
tract by other party. The Contractor shall bear Administrative e -
penses costs that shall not exceed 20% of the actual total cost of the 
Contract. In addition, bear any other applicable taxes and duties.
The closing date will be on Monday the 16/5/2011 at 13:00 P.M.

Director General 

وزارة النفط/ �سركة احلفر العراقية
بغداد- �سارع الن�سال/بارك ال�سعدون - هاتف: 7198278 – 7191773
الربيد االلكرتوين: idc@idc.gov.iq  -  �ص. ب: ال�سباط 19312

              اإعالن املناق�سة: 
جتهيز معدات تكميلية لوحدات الت�سميت

تعل���ن �سركة احلف���ر العراقية اإحدى ت�سكي���الت وزارة النفط العراقية ع���ن مناق�سة جتهيز 
مع���دات تكميلية لوح���دات ت�سميت, وح�س���ب املوا�سفات وال�سروط الت���ي ميكن احل�سول 
عليها من هيئة العقود وامل�سرتيات يف مقر ال�سركة يف بغداد مقابل دفع مبلغ (300.000) 

ثالثمائة األف دينار عراقي غري قابل للرد.
فعل���ى الراغب���ن بامل�سارك���ة م���ن ال�س���ركات املجه���زة وال�س���ركات امل�سنع���ة اأو ممثليهم اأو 
وكالئه���م املخول���ن املعتمدين (مع جل���ب كتاب التوكي���ل موقع وخمتوم من قب���ل ال�سركة) 
تق���دمي عطاءاتهم بظرف���ن مغلقن (فني وجتاري) يدون على كل ظرف ا�سم ورقم املناق�سة 

وخمتومة بختم ال�سركة �ساحبة العطاء مع و�سل �سراء املناق�سة.
تق���دم التاأمين���ات االأولية املقطوع���ة والبالغة 1% من قيمة العطاء عل���ى �سكل خطاب �سمان 
او �سن���دات قر�ص �سادرة عن احلكومة العراقي���ة او �سك م�سدق او كفالة م�سرفية �سامنة 
عل���ى ان تكون �س���ادرة من م�سرف معتمد يف العراق ونافذة مل���دة 90 يومًا من تاريخ غلق 
املناق�سة تو�سع بظرف ثالث مغلق يدون عليه رقم املناق�سة وا�سم ال�سركة �ساحبة العطاء 
م���ع تقري���ر فني عن اإمكان���ات ال�سرك���ة, ت�ستكمل هذه التاأمين���ات املقطوع���ة للعر�ص الفائز 
لت�سب���ح 5% م���ن قيمة العطاء بعد اإ�سع���ار التبليغ باالإحالة وقبل توقي���ع العقد وتكون هذه 
الكفالة نافذة وال تطلق اال بعد اإيفاء املجهز بكافة التزاماته التعاقدية واإكمال ت�سليم املواد 

وقبولها وانتهاء فرتة ال�سمان.
ويتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجر ر�سم الطابع (البالغة قيمته 0.002 اثنان باالألف من 
قيم���ة العقد) واأجور ن�سر االإعالن وم�ساريف التحميالت االإدارية وبن�سبة ال تتجاوز %20 
من الكلفة الفعلية لتنفيذ العقد يف حالة خرق االلتزام بالعقد من قبل املجهز وقيام �ساحب 
العمل (�سركة احلفر) بتنفيذ هذا العقد من قبل طرف اآخر هذا اإ�سافة اىل حتمل اأية �سرائب 

ور�سوم اأخرى مقرة قانونًا.
تودع العطاءات يف �سندوق العطاءات يف مقر ال�سركة.

�سرك���ة احلف���ر العراقية غري ملزمة بقب���ول اأوطاأ العطاءات ويهم���ل اأي عطاء غري م�ستويف 
لل�سروط واملوا�سفات او يرد بعد تاريخ الغلق.

غلق املناق�سة يف ال�ساعة الواحدة بعد ظهر يوم االثنن امل�سادف 2011/5/16.
املدير العام/ رئي�س جمل�س الإدارة

خطوات اإيجابية يف القطاع 
الزراعي العراقي

اأعلن���ت جلنة املبادرة الزراعية العلي���ا املرتبطة مبجل�ص الوزراء العراقي عن و�سعها خطة 
تت�سم���ن تنفي���ذ م�ساريع زراعية عدي���دة �سمن موازنة ع���ام 2011 للو�س���ول اإىل االكتفاء 
الذات���ي من املحا�سيل الزراعي���ة وال�سبب يعود اإىل اأن القط���اع الزراعي يف العراق يعاين 
م���ن تراجع كبري من���ذ �سنوات ب�سبب احلروب املتعددة التي خا�سه���ا خالل الفرتة ال�سابقة 
وا�سترياد املنتجات الزراعية من دول اجلوار اإ�سافة اإىل ال�سبب املهم املت�سمن قلة منا�سيب 
املي���اه يف نهري دجلة والفرات تاركة العراق ليكون واحدًا من كبار امل�ستوردين للمنتجات 
الزراعي���ة حيث ذكر وزير الزراع���ة عز الدين الدولة عن انخفا����ص ن�سبة ح�سة العراق من 
املي���اه اإىل 35 ملي���ار مرت مكعب مو�سح���ا اأن ح�سة العراق من املي���اه كانت ت�سل اإىل 140 

مليار مرت مكعب.
وحت���دث رئي�ص احتاد اجلمعي���ات الفالحية يف ذي ق���ار مقداد اليا�سري ع���ن امل�ساكل التي 
يواجهه���ا املزارع العراق من قلة ال�سعة اخلزنية وتاأخ���ر ت�سليم مبالغ املحا�سيل ف�سال عن 
عرقل���ة العم���ل بال�سوابط املختربية وهو ما ينعك�ص �سلبا عل���ى الفالح بدوره رجح رئي�ص 
اللجن���ة االقت�سادي���ة واملالية يف جمل�ص حمافظة ذي قار املهند����ص نعمة الزاملي باأن ي�سل 
حجم الكميات امل�سوقة ملديرية الزراعة خالل العام احلايل اإىل 200 األف طن من حم�سويل 

احلنطة وال�سعري.
ق���ال املتح���دث االإعالمي با�س���م وزارة الزراعة ك���رمي التميمي اإن "الع���راق ينتج حم�سول 
احلنط���ة بن�سبة 50% من االكتفاء الذاتي اإذ من املفرو�ص اأن ي�سل م�ستوى االكتفاء الذاتي 
اإىل 4 مالين طن من احلنطة �سنويا". وعليه تقدمت الواليات املتحدة بخطة لرفع االإنتاج 
املحل���ي العراقي م���ن احلبوب واخل�سراوات من خالل م�ساعدة رج���ال االأعمال االأمريكين 
الإيج���اد اأ�سواق له���م يف العراق من خالل الرتكي���ز على البيوت الزجاجي���ة ونقل التقنيات 

احلديثة للعراق واإىل حت�سن طرق الري ب�سبب �سحة املوارد املائية.
م���ن ناحي���ة اأخرى قال وزي���ر الزراعة عز الدين الدول���ة اإن " وزارة الزراع���ة �ستفعل تنفيذ 
احل���زام االأخ�سر اخلا�ص مبدينة بغداد خالل الفرتة القليلة املقبلة". واأ�ساف اأن "م�سروع 
احلزام االأخ�سر اخلا�ص ببغداد يق�سي بزرع 30 مليون �سجرة نف�سية واأ�سجار االأخ�ساب 

على حميط املدينة".
واأكد وزير الزراعة على اأن "م�سروع احلزام االأخ�سر لبغداد �سيحمي املدينة من العوا�سف 
الرتابي���ة والغ���ازات ال�سامة واالبخرة الت���ي تطلقها ال�سيارات واملعام���ل الكبرية املنت�سرة 

على حميط العا�سمة".

اعالن - ال�سركة العامة خلدمات الثـروة احليوانية
التبويب/ املبادرة الزراعية
املناق�سة 14/ 2011/ عامة/ دولية

)جتهيز مائة الف ق�سبة لقاح جممد للثريان(
تاريخ الغلق

ي�سر/ ال�سركة العامة خلدمات الرثوة احليوانية احدى ت�سكيالت وزارة الزراعة بدعوة مقدمي العطاءات وذوي اخلربة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز (100000) مائة الف ق�سبة لقاح 
جممد للثريان مع مالحظة االتي:-

1. يتم احل�سول على وثائق و�سروط املناق�سة يف مقر ال�سركة الكائن يف بغداد/ احلبيبية/ احل�سابات طريق القناة لقاء مبلغ (150000) مائة وخم�سون الف دينار غري قابل للرد.
2. تقبل عرو�ص ال�سركات الر�سينة املتخ�س�سة بانتاج وجتارة وجتهيز املادة املطلوبة مبوجب �سروط املناق�سة او وكالئهم الر�سمين مبوجب تخويل ر�سمي م�سدق ا�سوليا وفق 

متطلبات التاهيل التالية:-
اأ. القدرة املالية: على مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته على قيام باملتطلبات املالية التالية: ادنى معدل دوران لرا�ص املال الخر خم�ص �سنوات يجب ان ال يقل عن اربعة 

ا�سعاف العطاء املقدم.
ب. اخلربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء دليال موثقا يو�سح امكانية على تلبية متطلبات اخلربة الفنية معززة بنبذة تاريخية عن �سركته وتاريخ تاأ�سي�سها وتخ�س�ساتها واالعمال 

املماثلة التي �سبق تنفيذه م�سحوبة بالبيانات املالية امل�سادق عليها من قبل اجلهات الر�سمية املخت�سة التي تربز موقف ال�سركة املايل.
ج. على مقدم العطاء ان يقدم دليا موثقا يو�سح ان ال�سلع التي يعر�سها تفي مبتطلبات اال�ستخدامات كذلك تقدمي �سهادتن للب�ساعة املماثلة من حيث احلجم والقيمة والتعقيد خالل 

خم�ص �سنوات املا�سية.
3. للراغبن باال�سرتاك يف املناق�سة الذين تتوفر فيهم ال�سروط الواردة يف وثائق املناق�سة تقدمي عطاءاتهم داخل ظرف مغلق وخمتوم يف مركز ال�سركة العامة خلدمات الرثوة 

احليوانية/ احلبيبية/ طريق القناة ويو�سع يف �سندوق العطاءات ويجب ان يتكون من عر�سن االول فني واالخر جتاري ويرفق بهما ما يلي:-
اأ- التاأمينات االولية 1% من قيمة العطاء ب�سكل �سك م�سدق او خطاب �سمان �سادر من م�سرف عراقي/ حكومي او خا�ص وال يجوز مل�سرف عراقي ا�سدار كفالة م�سرفية ل�سركة 
اجنبية اال بتقدمي كفالة من م�سرف اجنبي م�سنف من موؤ�س�سات الت�سنيف العاملية بحيث يكون مقبول من امل�سارف العراقية املجازة من قبل البنك املركزي العراقي التي تتمتع 

بر�سانة مالية عالية.
ب- يجب ان يكون العطاء نافذا ملدة (90) يوم من تاريخ الغلق.

ج�- يلتزم مقدم العطاء الذي حتال بعهدته املناق�سة بدفع اجور ن�سر االعالن.
.(yahoo.com@ai_center2009) 4. لال�ستف�سار عن اأي معلومات تخ�ص املناق�سة مدار البحث �سواء جتاريا او فنيا عن طريق الربيد االلكرتوين

5. ان اخر موعد ال�ستالم العطاءات ال�ساعة 12 ظهرا من يوم االربعاء امل�سادف (2011/5/18) و�سيتم رف�ص العطاءات املتاخرة بعد ذلك.
6. �سيتم فتح العطاءات يف مقر وزارة الزراعة/ جلنة الفتح املركزية وبامكان امل�سرتكن باملناق�سة احل�سور عند الفتح الذي �سيتم يف بداية الدوام الر�سمي ليوم / 2011/5/19.

ال�سركة العامة خلدمات الرثوة احليوانية
العراق- بغداد- احلبيبة

املدير العام ورئي�س جمل�س الدارة
scars_agri@yahoo.com

اعالن - ال�سركة العامة خلدمات الثـروة احليوانية
التبويب/ اخلطة ال�ستثمارية

املناق�سة 13/ 2011/ عامة/ دولية
)جتهيز وحدة النيرتوجني ال�سائل �سعة 20 لرت/ �ساعة(

تاريخ الغلق
ي�سر/ ال�سركة العامة خلدمات الرثوة احليوانية احدى ت�سكيالت وزارة الزراعة بدعوة مقدمي العطاءات وذوي اخلربة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز وحدة النيرتوجن ال�سائل �سعة 20 

لرت/ �ساعة مع مالحظة االآتي:-
1. يتم احل�سول على وثائق و�سروط املناق�سة يف مقر ال�سركة الكائن يف بغداد/ احلبيبية/ احل�سابات طريق القناة لقاء مبلغ (150000) مائة وخم�سون الف دينار غري قابل للرد.

2. تقبل عرو�ص ال�سركات الر�سينة املتخ�س�سة بانتاج وجتارة وجتهيز املادة املطلوبة مبوجب �سروط املناق�سة او وكالئهم الر�سمين مبوجب تخويل ر�سمي م�سدق ا�سوليا وفق 
متطلبات التاهيل التالية:-

اأ. القدرة املالية: على مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته على قيام باملتطلبات املالية التالية: ادنى معدل دوران لراأ�ص املال الآخر خم�ص �سنوات يجب ان ال يقل عن اربعة 
ا�سعاف العطاء املقدم.

ب. اخلربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء دليال موثقا يو�سح امكانية على تلبية متطلبات اخلربة الفنية معززة بنبذة تاريخية عن �سركته وتاريخ تاأ�سي�سها وتخ�س�ساتها واالعمال 
املماثلة التي �سبق تنفيذه م�سحوبة بالبيانات املالية امل�سادق عليها من قبل اجلهات الر�سمية املخت�سة التي تربز موقف ال�سركة املايل.

ج. على مقدم العطاء ان يقدم دليا موثقا يو�سح ان ال�سلع التي يعر�سها تفي مبتطلبات اال�ستخدامات كذلك تقدمي �سهادتن للب�ساعة املماثلة من حيث احلجم والقيمة والتعقيد خالل 
خم�ص �سنوات املا�سية.

3. للراغبن باال�سرتاك يف املناق�سة الذين تتوفر فيهم ال�سروط الواردة يف وثائق املناق�سة تقدمي عطاءاتهم داخل ظرف مغلق وخمتوم يف مركز ال�سركة العامة خلدمات الرثوة 
احليوانية/ احلبيبية/ طريق القناة ويو�سع يف �سندوق العطاءات ويجب ان يتكون من عر�سن االول فني واالآخر جتاري ويرفق بهما ما يلي:-

اأ- التاأمينات االولية 1% من قيمة العطاء ب�سكل �سك م�سدق او خطاب �سمان �سادر من م�سرف عراقي/ حكومي او خا�ص وال يجوز مل�سرف عراقي ا�سدار كفالة م�سرفية ل�سركة 
اجنبية اال بتقدمي كفالة من م�سرف اجنبي م�سنف من موؤ�س�سات الت�سنيف العاملية بحيث يكون مقبول من امل�سارف العراقية املجازة من قبل البنك املركزي العراقي التي تتمتع 

بر�سانة مالية عالية.
ب- يجب ان يكون العطاء نافذا ملدة (90) يوم من تاريخ الغلق.

ج�- يلتزم مقدم العطاء الذي حتال بعهدته املناق�سة بدفع اجور ن�سر االعالن.
.(yahoo.com@ai_center2009) 4. لال�ستف�سار عن اأي معلومات تخ�ص املناق�سة مدار البحث �سواء جتاريا او فنيا عن طريق الربيد االلكرتوين

5. ان اآخر موعد ال�ستالم العطاءات ال�ساعة 12 ظهرا من يوم االربعاء امل�سادف (2011/5/18) و�سيتم رف�ص العطاءات املتاخرة بعد ذلك.
6. �سيتم فتح العطاءات يف مقر ال�سركة/ جلنة الفتح وبامكان امل�سرتكن باملناق�سة احل�سور عند الفتح الذي �سيتم يف بداية الدوام الر�سمي ليوم / 2011/5/19.

ال�سركة العامة خلدمات الرثوة احليوانية
العراق- بغداد- احلبيبية

املدير العام ورئي�س جمل�س الدارة
scars_agri@yahoo.com
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