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جمهورية �لعر�ق/ حمافظة �ملثنى/ د�ئرة �لعقود �حلكومية
ق�سم �لتعاقد�ت

�لعدد/ 938  -  �لتاريخ/ 2011/5/19
مناق�سة رقم )34(  �إعالن للمرة �الوىل

تعل���ن دائ���رة العقود احلكومية يف حمافظة املثنى عن اإج���راء مناق�ضة عامة للمرة الأوىل للم�ضاريع املو�ضحة  يف اجل���دول املرفق اأدناه واخلا�ص مبديرية 
م���اء املثن���ى �ضمن م�ضاريع اخلط���ة ال�ضتثمارية  للمحافظة لع���ام 2011 ا�ضتنادًا لتعليمات تنفي���ذ العقود احلكومية رقم )1( ل�ضن���ة 2008 و�ضروط املقاولة 
لعم���ال الهند�ضة املدنية والكهربائية وامليكانيكي���ة والكيمياوية بق�ضميها الأول والثاين فعلى ال�ضركات واملقاولني من ذوي اخلربة والخت�ضا�ص الراغبني 
بال�ض���راك يف املناق�ض���ة مراجعة دائرة العقود يف املحافظة لغر�ص �ضراء م�ضتندات املناق�ضة اعتبارًا من يوم اخلمي�ص املوافق 2011/5/26 ويكون اآخر 
موع���د لقبول العط���اءات ال�ضاعة الثانية ع�ضرة ظهرًا من يوم الثنني املوافق 2011/6/6 يف مقر الدائرة الكائن �ضمن مبنى املحافظة وفقا لل�ضروط املبينة 

اأدناه:�
1- تك���ون التاأمين���ات الأولي���ة ملقدمي العطاءات على �ضكل خطاب �ضمان نافذًا ملدة ل تقل عن )90( ي���وم اأو �ضك م�ضدق اأو كفالة م�ضرفية �ضامنة اأو �ضندات 

القر�ص ال�ضادرة من احلكومة العراقية بن�ضبة )1%( واحد من املئة من مبلغ العطاء وعلى اأن تكون �ضادرة من م�ضرف معتمد يف العراق. 
2- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )60( يومًا اعتبارًا من تاريخ غلق املناق�ضة.

3- ثمن م�ضتندات املناق�ضة غري قابل للرد.
.www.muthana-gov.com /4- املوقع اللكروين ملحافظة املثنى

5- يتحمل من تر�ضو عليه املناق�ضة اأجور الن�ضر والإعالن لآخر اإعالن عن املناق�ضة.
6- يحدد احلد الأعلى للغرامات التاأخريية من اجلهة املتعاقدة بن�ضبة )10%( ع�ضرة من املئة من مبلغ العقد، وقبل بلوغ هذا احلد وبعد بلوغ املدة التاأخريية 

)25%( خم�ضة وع�ضرين من املئة من )مدة العقد م�ضاف اإليها اأي مدد اإ�ضافية ممنوحة( يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإ�ضراع باجناز العقد.
7- تطبق املعادلة التالية عند احت�ضاب الغرامات التاأخريية:

مبلغ العقد/ مدة العقد × )10%( = الغرامة لليوم الواحد
8- حت���دد ن�ضب���ة التحميالت الإدارية عند قي���ام جهة التعاقد اأو من خالل �ضخ�ص اآخر بتنفيذ اأي من التزامات املق���اول او املتعاقد بن�ضبة )20%( ع�ضرين من 

املئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك اللتزام.
9 � تكون جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.

 10- اللتزام بالتعليمات املقدمة اىل مقدمي العطاءات املرافقة اإىل م�ضتندات املناق�ضة. 
�إبر�هيم �سلمان �مليايل
حمافظ �ملثنى

مناق�سة رقم )34( �إعالن للمرة �الوىل  -  م�ساريع مديرية ماء �ملثنى

الدرجة املوقعا�ضم امل�ضروعت
والخت�ضا�ص

�ضعر الك�ضف/ 
دينار

مبلغ التاأمينات/ 
دينار

جتهيز ون�ضب وحدة ماء جممعة �ضعة )240 مر مكعب/�ضاعة( مع حمطة حتلية 1
200000اإن�ضائية/7ال�ضماوة�ضعة )25 مر مكعب /�ضاعة مع ال�ضبكة( يف منطقة اأبو جويالنة

1% من مبلغ 
العطاء 50000اإن�ضائية/10ال�ضويرجتهيز ون�ضب حمطة حتلية �ضعة 25 مر مكعب/ �ضاعة يف اآل يون�ص2

ن�ضب وحدة ماء جممعة �ضعة )100 مر مكعب/ �ضاعة( مع جتهيز ون�ضب حمطة 3
100000اإن�ضائية/9ال�ضماوةحتلية �ضعة )25 مر مكعب/ �ضاعة مع ال�ضبكة( يف منطقة البو �ضلطان/ اآل عب�ص 

جمهورية �لعر�ق/ حمافظة �ملثنى/ د�ئرة �لعقود �حلكومية
ق�سم �لتعاقد�ت

�لعدد/ 937  -  �لتاريخ/ 2011/5/19
مناق�سة رقم )22(  �إعالن للمرة �لثالثة

تعل���ن دائ���رة العق���ود احلكومي���ة يف حمافظة املثنى ع���ن اإجراء مناق�ض���ة عامة للم���رة الأوىل للم�ضاري���ع املو�ضحة  يف اجل���دول املرفق اأدناه 
واخلا�ص مبديرية طرق وج�ضور املثنى �ضمن م�ضاريع اخلطة ال�ضتثمارية  للمحافظة لعام 2011 ا�ضتنادًا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
رقم )1( ل�ضنة 2008 و�ضروط املقاولة لعمال الهند�ضة املدنية والكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية بق�ضميها الأول والثاين فعلى ال�ضركات 
واملقاول���ني م���ن ذوي اخل���ربة والخت�ضا�ص الراغبني بال�ض���راك يف املناق�ضة مراجعة دائ���رة العقود يف املحافظة لغر����ص �ضراء م�ضتندات 
املناق�ض���ة اعتب���ارًا من يوم اخلمي�ص املواف���ق 2011/5/26 ويكون اآخر موعد لقبول العطاءات ال�ضاعة الثاني���ة ع�ضرة ظهرًا من يوم الثالثاء 

املوافق 2011/6/7 يف مقر الدائرة الكائن �ضمن مبنى املحافظة وفقا لل�ضروط املبينة اأدناه:�
1- تكون التاأمينات الأولية ملقدمي العطاءات على �ضكل خطاب �ضمان نافذًا ملدة ل تقل عن )90( يوم اأو �ضك م�ضدق اأو كفالة م�ضرفية �ضامنة 
اأو �ضندات القر�ص ال�ضادرة من احلكومة العراقية بن�ضبة )1%( واحد من املئة من مبلغ العطاء وعلى اأن تكون �ضادرة من م�ضرف معتمد يف 

العراق. 
2- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )60( يومًا اعتبارًا من تاريخ غلق املناق�ضة.

3- ثمن م�ضتندات املناق�ضة غري قابل للرد.
.www.muthana-gov.com /4- املوقع اللكروين ملحافظة املثنى

5- يتحمل من تر�ضو عليه املناق�ضة اأجور الن�ضر والإعالن لآخر اإعالن عن املناق�ضة.
6- يحدد احلد الأعلى للغرامات التاأخريية من اجلهة املتعاقدة بن�ضبة )10%( ع�ضرة من املئة من مبلغ العقد، وقبل بلوغ هذا احلد وبعد بلوغ 
املدة التاأخريية )25%( خم�ضة وع�ضرين من املئة من )مدة العقد م�ضاف اإليها اأي مدد اإ�ضافية ممنوحة( يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإ�ضراع 

باجناز العقد.
7- تطبق املعادلة التالية عند احت�ضاب الغرامات التاأخريية:

مبلغ العقد/ مدة العقد × )10%( = الغرامة لليوم الواحد
8- حت���دد ن�ضب���ة التحميالت الإدارية عند قيام جهة التعاقد اأو من خالل �ضخ�ص اآخر بتنفيذ اأي من التزامات املقاول او املتعاقد بن�ضبة )%20( 

ع�ضرين من املئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك اللتزام.
9 � تكون جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.

 10- اللتزام بالتعليمات املقدمة اىل مقدمي العطاءات املرافقة اإىل م�ضتندات املناق�ضة. 
�إبر�هيم �سلمان �مليايل
حمافظ �ملثنى

مناق�سة رقم )22( �إعالن للمرة �لثالثة  -  م�سروع مديرية طرق وج�سور �ملثنى

الدرجة املوقعا�ضم امل�ضروعت
مبلغ التاأمينات/ �ضعر الك�ضف/ ديناروالخت�ضا�ص

دينار

تبليط طريق ال�ضاخة- امل�ضرعة 1
1% من مبلغ العطاء50000اإن�ضائية/10الوركاءباجتاه ال�ضاخة كمرحلة اأوىل

جمهورية �لعر�ق/ حمافظة مي�سان - ق�سم �لعقود �حلكومية 
�لعدد/8594  -  �لتاريخ 5/24 / 2011

�إعالن مناق�سة رقم )97( ل�سنة 2011  -  جتهيز ون�سب حمولة- ملديرية �سبكات �جلنوب �ل�سرقي
تعلن حمافظة مي�ضان ق�ضم العقود العامة احلكومية عن اإعالن املناق�ضة املدرجة تفا�ضيلها يف اأدناه �ضمن موازنة تنمية الأقاليم 2011 فعلى الراغبني 
يف ال�ضراك يف املناق�ضة مراجعة جلنة ت�ضليم العطاءات يف ديوان حمافظة مي�ضان لغر�ص احل�ضول على ن�ضخة من الك�ضف الغري م�ضعر وال�ضروط 
واملوا�ضفات والتعليمات اإىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100000( مئة الف دينار غري قابل للرد علمًا ان اآخر موعد لغلق املناق�ضة هو 
ي���وم الثن���ني 2011/6/6 ال�ضاع���ة الثانية ع�ضر ظهرًا وت�ضلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف ق�ضم العق���ود العامة احلكومية يف الطابق الثاين، اإذا 

�ضادف اآخر موعد لت�ضليم العطاءات عطلة فيوؤجل اإىل اليوم الذي يليه.
مالحظة:

- الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات ويتحمل من تر�ضو عليه املناق�ضة اإجور ن�ضر الإعالن.
- يكون العطاء نافذًا ملدة ثالثة اأ�ضهر تبداأ من تاريخ غلق املناق�ضة.

- تق���دمي تاأمين���ات اأولي���ة بن�ضبة 1% من قيمة العطاء مبوجب �ضك م�ض���دق اأو خطاب �ضمان نافذ املفعول �ضادر من اح���د امل�ضارف العراقية املعتمدة 
واملعنون اإىل حمافظة مي�ضان ق�ضم العقود احلكومية على ان تقدم ن�ضبة 5% من كلفة املقاولة ومن �ضمنها مبلغ الحتياط العام عند ر�ضو املناق�ضة.

الدرجة والت�ضنيفمدة التنفيذالتبويبالدائرة امل�ضتفيدةا�ضم امل�ضروعت

1
جتهيز ون�ضب حمولة قدرة 25/50/63 ميكا فولت/ 
امبري ملحطة العمارة اجلديدة )ال�ضعيدة( مع ملحقات 

الربط واملعدات والأعمال املدنية

مديرية �ضبكات 
240 يوم7-17-2-7اجلنوب ال�ضرقي

اخلام�ضة/ كهربائية ميكانيكية وهوية 
غرفة التجارة )ممتازة( او هوية 

ا�ضترياد وت�ضدير
علي د�وي الزم
حمافظ مي�سان

جمهورية �لعر�ق/ حمافظة مي�سان - ق�سم �لعقود �حلكومية 
�لعدد/8593  -  �لتاريخ 5/24 / 2011

�إعادة �إعالن مناق�سة رقم )78( ل�سنة 2011  -  �إكمال بناء مدر�سة/ تنمية �الأقاليم/2011
تعل���ن حمافظ���ة مي�ض���ان/ ق�ضم العقود العام���ة احلكومية عن اإعادة اإع���الن املناق�ضة املدرجة تفا�ضيله���ا يف اأدناه للمرة الثانية �ضم���ن موازنة تنمية 
الأقالي���م 2011 فعل���ى الراغبني يف ال�ضراك يف املناق�ضة مراجعة جلنة ت�ضليم العطاءات يف دي���وان حمافظة مي�ضان لغر�ص احل�ضول على ن�ضخة 
من الك�ضف الغري م�ضعر وال�ضروط واملوا�ضفات والتعليمات اإىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )75000( خم�ضة و�ضبعون الف دينار غري 
قاب���ل لل���رد علمًا ان اآخر موع���د لغلق املناق�ضة هو يوم الثنني 2011/6/6 ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرًا وت�ضلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف ق�ضم 

العقود العامة احلكومية يف الطابق الثاين، اإذا �ضادف اآخر موعد لت�ضليم العطاءات عطلة فيوؤجل اإىل اليوم الذي يليه.
مالحظة:

- الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات ويتحمل من تر�ضو عليه املناق�ضة اإجور ن�ضر الإعالن.
- يكون العطاء نافذًا ملدة ثالثة اأ�ضهر تبداأ من تاريخ غلق املناق�ضة.

- تق���دمي تاأمين���ات اأولي���ة بن�ضبة 1% من قيمة العطاء مبوجب �ضك م�ضدق اأو خطاب �ضمان نافذ املفع���ول �ضادر من احد امل�ضارف العراقية املعتمدة 
واملعن���ون اإىل حمافظ���ة مي�ض���ان ق�ض���م العق���ود احلكومية عل���ى ان تق���دم ن�ضبة 5% من كلف���ة املقاولة وم���ن �ضمنها مبل���غ الحتياط الع���ام عند ر�ضو 

املناق�ضة.
الدرجة والت�ضنيفمدة التنفيذالتبويبالدائرة امل�ضتفيدةا�ضم امل�ضروعت

اإكمال بناء مدر�ضة ابتدائية 18 �ضف قرب 1
الثامنة اإن�ضائية180 يوم10-17-1-11مديرية تربية مي�ضانمدر�ضة طرابل�ص / ق�ضاء العمارة

علي د�وي الزم
حمافظ مي�سان

جمهورية �لعر�ق/ حمافظة �ملثنى/ د�ئرة �لعقود �حلكومية
ق�سم �لتعاقد�ت

�لعدد/ 936  -  �لتاريخ/ 2011/5/19
مناق�سة رقم )29(  �إعالن للمرة �لثالثة

تعلن دائرة العقود احلكومية يف حمافظة املثنى عن اإجراء مناق�ضة عامة للمرة الثالثة للم�ضروع املو�ضح  يف اجلدول املرفق اأدناه اخلا�ص مبديرية 
ط���رق وج�ض���ور املثنى �ضم���ن م�ضاريع اخلطة ال�ضتثمارية  للمحافظة لع���ام 2011 ا�ضتنادًا لتعليمات تنفيذ العق���ود احلكومية رقم )1( ل�ضنة 2008 
و�ضروط املقاولة لعمال الهند�ضة املدنية والكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية بق�ضميها الأول والثاين فعلى ال�ضركات واملقاولني من ذوي اخلربة 
والخت�ضا�ص الراغبني بال�ضراك يف املناق�ضة مراجعة دائرة العقود يف املحافظة لغر�ص �ضراء م�ضتندات املناق�ضة اعتبارًا من يوم الحد املوافق 
2011/5/29 ويكون اآخر موعد لقبول العطاءات ال�ضاعة الثانية ع�ضرة ظهرًا من يوم الربعاء املوافق 2011/6/22 يف مقر الدائرة الكائن �ضمن 

مبنى املحافظة وفقا لل�ضروط املبينة اأدناه:�
1- تك���ون التاأمين���ات الأولي���ة ملقدمي العطاءات على �ضكل خطاب �ضمان نافذًا ملدة ل تقل ع���ن )90( يوم اأو �ضك م�ضدق اأو كفالة م�ضرفية �ضامنة اأو 
�ضندات القر�ص ال�ضادرة من احلكومة العراقية بن�ضبة )1%( واحد من املئة من مبلغ العطاء وعلى اأن تكون �ضادرة من م�ضرف معتمد يف العراق. 

2- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )60( يومًا اعتبارًا من تاريخ غلق املناق�ضة.
3- ثمن م�ضتندات املناق�ضة غري قابل للرد.

.www.muthana-gov.com /4- املوقع اللكروين ملحافظة املثنى
5- يتحمل من تر�ضو عليه املناق�ضة اأجور الن�ضر والإعالن لآخر اإعالن عن املناق�ضة.

6- يح���دد احل���د الأعلى للغرامات التاأخريية من اجلهة املتعاقدة بن�ضبة )10%( ع�ضرة من املئة من مبلغ العقد، وقبل بلوغ هذا احلد وبعد بلوغ املدة 
التاأخريي���ة )25%( خم�ض���ة وع�ضرين من املئة من )مدة العقد م�ضاف اإليها اأي م���دد اإ�ضافية ممنوحة( يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإ�ضراع باجناز 

العقد.
7- تطبق املعادلة التالية عند احت�ضاب الغرامات التاأخريية:

مبلغ العقد/ مدة العقد × )10%( = الغرامة لليوم الواحد
8- حتدد ن�ضبة التحميالت الإدارية عند قيام جهة التعاقد اأو من خالل �ضخ�ص اآخر بتنفيذ اأي من التزامات املقاول او املتعاقد بن�ضبة )20%( ع�ضرين 

من املئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك اللتزام.
9 � تكون جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.

 10- اللت���زام بالتعليمات املقدمة اىل مقدمي العط���اءات املرافقة مل�ضتندات املناق�ضة من بينها ال�ضرط اخلا�ص بالأعمال املماثلة املت�ضمن باأن يكون 
مق���دم العط���اء قد اأجنز ما ل يقل عن عملني مماثلني )اإن�ضاء ج�ضرين كونكريتيني لل�ضيارات على النهرين الرئي�ضيني دجلة اأو الفرات اأو ما مياثلهما( 

وبخالفه ي�ضتبعد العطاء.
�إبر�هيم �سلمان �مليايل
حمافظ �ملثنى

مناق�سة رقم )29( �إعالن للمرة �لثالثة - م�سروع مديرية طرق وج�سور �ملثنى

الدرجة املوقعا�ضم امل�ضروعت
مبلغ التاأمينات/ دينار�ضعر الك�ضف/ ديناروالخت�ضا�ص

1% من مبلغ العطاء400000اإن�ضائية/3ال�ضماوةاإن�ضاء ج�ضر �ضمال ال�ضماوة بربوتي1

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 19312

RE- ANNOUNCENMENT   -   TENDER No. IDC/2011/ MOD- F.T
Supplying: fishing tools

Iraqi Drilling Company. one of the Iraqi ministry of oil establishments، invites to bid For Supplying: spare part for Drilling 
and Work over Rigs، in accordance with the conditions and specifications، which can be obtained from the purchasing 
department، )IDC( headquarters in Baghdad. The bidder will pay، )100،000( one Hundred thousand Iraqi Dinars for the- te -
der documents. whoever is willing to participate in the above mentioned tender from Supplying companies.، Manufacturers 
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 
guarantee 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 company. 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 contractual obligations، 
complete delivery of all the materials & acceptance there of 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 & specifications 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 Contract by other party. The Contractor shall bear Administrative expenses 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 6 /6/ 2011 at 13:00 P.M.

Director General

تعلن �ضركة احلفر العراقية احدى ت�ضكيالت وزارة النفط العراقية عن مناق�ضة جتهيز معدات ا�ضطياد، وح�ضب املوا�ضفات وال�ضروط التي ميكن احل�ضول 
عليها من هيئة العقود وامل�ضريات يف مقر ال�ضركة يف بغداد مقابل دفع مبلغ )100000( مائة الف دينار عراقي غري قابل للرد.

فعلى الراغبني بامل�ضاركة من ال�ضركات املجهزة وال�ضركات امل�ضنعة او ممثليهم او وكالئهم املخولني املعتمدين )مع جلب كتاب التوكيل موقع وخمتوم من قبل 
ال�ضركة( تقدمي عطاءاتهم بظرفني مغلقني )فني وجتاري( يدون على كل ظرف ا�ضم ورقم املناق�ضة وخمتومة بختم ال�ضركة �ضاحبة العطاء، مع و�ضل �ضراء 
املناق�ضة. تقدم التاأمينات الولية املقطوعة والبالغة 1% من قيمة العطاء على �ضكل خطاب �ضمان او �ضندات قر�ص �ضادرة عن احلكومة العراقية او �ضك 
م�ضدق او كفالة م�ضرفية �ضامنة على ان تكون �ضادرة من م�ضرف معتمد يف العراق ونافذة ملدة 90 يوما من تاريخ غلق املناق�ضة تو�ضع بظرف ثالث مغلق 
يدون عليه رقم املناق�ضة وا�ضم ال�ضركة �ضاحبة العطاء مع تقرير فني عن امكانيات ال�ضركة، ت�ضتكمل هذه التاأمينات املقطوعة للعر�ص الفائز لت�ضبح 5% من 
قيمة العطاء بعد ا�ضعار التبليغ بالحالة وقبل توقيع العقد وتكون هذه الكفالة نافذة ول تطلق ال بعد ايفاء املجهز بكافة التزاماته التعاقدية واكمال ت�ضليم 
املواد وقبولها وانتهاء فرة ال�ضمان. ويتحمل من تر�ضو عليه املناق�ضة اجر ر�ضم الطابع )البالغة قيمته 0.002 اثنان بالألف من قيمة العقد( واجور ن�ضر 
العالن وم�ضاريف التحميالت الدارية وبن�ضبة ل تتجاوز 20% من الكلفة الفعلية لتنفيذ العقد يف حالة خرق اللتزام بالعقد من قبل املجهز وقيام �ضاحب 
العمل )�ضركة احلفر( بتنفيذ هذا العقد من قبل طرف اخر هذا بال�ضافة اىل حتمل اية �ضرائب ور�ضوم اخرى مقرة قانونا. تودع العطاءات يف �ضندوق 
العطاءات يف مقر ال�ضركة. �ضركة احلفر العراقية غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات ويهمل اأي عطاء غري م�ضتويف لل�ضروط واملوا�ضفات او يرد بعد تاريخ 

الغلق.
غلق املناق�ضة يف ال�ضاعة الواحدة بعد ظهر يوم الثنني امل�ضادف 2011/6/6.

�ملدير �لعام
رئي�س جمل�س �الد�رة

وز�رة �لنفط/�سركة �حلفر �لعر�قية
بغداد- �ضارع الن�ضال/ بارك ال�ضعدون  - هاتف: 7198278- 7191773
الربيد اللكروين: idc@idc.gov.iq    -  �ص ب: ال�ضباط 19312

اعـــادة اعـــــالن
IDC/2011/MOD- F.T :ملناق�سة�

جتهيز معد�ت ��سطياد


