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اقت�صادي  :الت�شريعات و�ضعف اال�ستثمار �أهم التحديات
التي تواجه القطاع اخلا�ص
بغداد  /علي الكاتب

متيز اداء القطاع اخلا�ص خالل ال�سنوات املا�ضية
ال�ت��ي �سبقت ال�ت�ح��والت االقت�صادية وال�سيا�سية
يف ال�ع��راق بعد ع��ام  2003باملحدودية يف جميع
القطاعات �سواء كانت زراعية او �صناعية او الدخول
يف جماالت اال�ستثمار يف البنى التحتية والن�شاط
التجاري وامل�صريف،برغم �سعيه الد�ؤوب .
واكد باحث اقت�صادي ان الكثري من العقبات التزال
تقف يف طريقه كالت�شريعات والقوانني التي حجمت
من دوره بنحو كبري مما ادى اىل �ض�آلة م�ساهمته
يف الناجت املحلي االجمايل والقدرة على ا�ستيعاب
القوى العاملة ولي�سهم بالتايل ب�صورة غري مبا�شرة
بزيادة ظاهرة البطالة يف املجتمع العراقي.
وقال الباحث االقت�صادي يف كلية العلوم االقت�صادية
حممد القي�سي ان من جملة التحديات التي تواجه
القطاع اخلا�ص والتي لها ت�أثري وا�ضح يف تطوير
م�ستواه التنموي الق�صور يف الر�ؤية العامة لعموم
القوانني والق�ضايا االدارية و�ضعف االداء يف جمال
البنى التحتية وال�ضعف امل�ؤ�س�ساتي يف الواقع
التنظيمي للقطاع وات�ساع الفجوة العلمية والقدرات
التكنولوجية ب�ين م��اه��و م�ع�م��ول ب��ه يف اخل��ارج
والداخل خا�صة يف ا�ساليب االنتاج والت�سويق اىل
املنافذ اخلارجية وغريها  .هذا القط
وا� �ض��اف القي�سي ان م��ن جملة احل �ل��ول الناجعة
لالرتقاء مب�ستوى ه��ذا القطاع هو �إع�ط��ا�ؤه حيز ًا
اك�ثر اهمية وتهيئة ال�ظ��روف املتاحة للدخول يف
اال�ستثمار وت�شجيع القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار
يف القطاعات احليوية التي تتوفر يف البالد مثل
الزراعة وال�صناعة وال�سياحة خا�صة الدينية منها
،ف�ضال عن اجراء ا�صالحات فورية يف النظام املايل
وامل�صريف بهدف حت�سني ادائه وتو�سيع خدماته مما
ي�شجع القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار فيه ،وا�صالح
النظام ال�ضريبي واجلمركي يف ت�سهيل االجراءات
امام امل�صدرين وامل�ستوردين على حد �سواء .
ودعا القي�سي اىل تنفيذ برنامج اخل�صخ�صة وهي
احللقة االهم يف هذا املجال مع ال�سعي ال�ستقطاب
اال�ستثمارات االجنبية ونقل و�سائل التكنولوجيا
احل��دي �ث��ة واخل� �ب��رات ال�ع�ل�م�ي��ة يف ه���ذا امل �ج��ال،
وت�شجيع التكامل واالندماج بني ال�شركات ال�صغرية
وامل���ش��اري��ع ال�ف��ردي��ة وا� �ش��راك ممثلني م��ن القطاع
اخلا�ص يف اللجان العليا وجمال�س ادارات الهيئات
احل�ك��وم�ي��ة يف امل �ف��او� �ض��ات ال��ر��س�م�ي��ة م��ع ال ��دول
وال�شركات االخرى ،ورفع م�ستوى االداء والقدرة
يف التناف�س وحت�سني كفاءة القطاع اخلا�ص يف

تقرير  :انخفا�ض يف الن�شاط التحويلي
واال�ستخراجي لقطاع التعدين
بغداد  /املدى

جماالت الت�صدير.
ومن جانبه قال الدكتور �سالم مال الله التدري�سي
يف جامعة النهرين ان االقت�صاد الوطني تتوفر
فيه جم��االت حيوية وامكانيات اقت�صادية ت�سمح
ب��ا��س�ت�غ�لال امل� �ي ��زات ال�ن���س�ب�ي��ة وت�ن�م�ي��ة ال��ق��درات
التناف�سية للقطاع اخلا�ص بهدف حتقيق التوظيف
املتكامل للموارد االقت�صادية للمدى البعيد والتي
حت�ت��م ال�ت��وج��ه يف ت�شجيع ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص عرب
تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتنمية وتنويع
م�صادر الدخل وتقليل تكاليف االنتاج واخلدمات
وتقليل الفرتة املطلوبة لالنتاج واال�ستغالل االمثل

�أو تفقد الف�ضاءات التي يحتاجها املجل�س.
من جانبه ع��زا رئي�س مكتب الإع�م��ار والتطوير
يف املجل�س علي العطار �أ�سباب تعطيل امل�شاريع
�إىل عدم تخ�صي�ص الأرا�ضي الالزمة لإقامة هذه
امل�شاريع ،م�شريا �إىل �أن هناك نحو � 120شركة
م�ستعدة للبدء بتنفيذ م�شاريعها غري �أن عدم وجود
الف�ضاءات الكافية للم�شاريع يحول دون ذلك.
وبح�سب قانون املحافظات غري املنتظمة ب�إقليم
لعام  ،2008ف�إن جمل�س املحافظة يعد �أعلى �سلطة
ت�شريعية لها حق �إ�صدار الت�شريعات املحلية �ضمن
ح��دود املحافظة ومب��ا ميكنها من �إدارة �ش�ؤونها
وفق مبد�أ الالمركزية الإدارية على �أن ال يتعار�ض
ذلك والد�ستور الدائم.

ا�ستثمـــار بابـــل متنح رخـ�صـة مل�شروع
ت�صنيع التمور
بابل /اقبال حممد

منحت هيئة اال�ستثمار يف حمافظة
بابل فر�صة ا�ستثمارية لتطوير معمل
لتعبئة وتعليب التمور فيما ناق�ش
وف��د ميثل ��ش��رك��ات تركية �إمكانية
احل�صول على فر�ص ا�ستثمارية يف
املحافظة.
وق��ال مدير عام هيئة اال�ستثمار يف
بابل املهند�س عالء حربة ان الهيئة
منحت ف��ر��ص��ة بقيمة  238مليون
دينار لتطوير وتو�سيع �شركة الفرات

بغداد  /وكاالت

قال م�ست�شار هيئة اال�ستثمار الوطنية العراقية الدكتور عبد الله البندر ان اقدام
الهيئة على عقد الندوات وامل�ؤمترات خالل اال�شهر ال�سابقة ا�سهم ب�شكل وا�ضح
يف االقبال التدريجي لل�شركات للعمل يف قطاعات متنوعة �سواء يف بغداد او
املحافظات .
و�أ�ضاف البندر بح�سب وكالة ال�صحافة امل�ستقلة ( �إيبا ) ان العراق قطع �شوطا
كبريا يف اال�صالحات االقت�صادية  ،وا�صبح االداء االقت�صادي م�شجعا جللب
اال�ستثمارات االجنبية وخا�صة بعد الو�صول اىل النتائج املرغوب فيها .
وتابع ان برنامج الهيئة يرتكز على فتح الباب امام جميع اجلهات الراغبة يف
العمل داخل العراق وفق �ضوابط معينة بهدف تطوير البنى التحتية وتعزيز
دور القطاع اخلا�ص  ،وعلى الرغم من النجاح الن�سبي يف جذب اال�ستثمارات
االجنبية  ،اال ان هناك ت�أكيدا على جتاوز جميع العوامل التي وقفت امام جذب
تلك اال�ستثمارات ومنها االمنية .
وب�ين البندر �أن ادخ��ال تعديالت خمتلفة على الت�شريعات والفقرات املتعلقة
بقانون اال�ستثمار يت�ضمن الكثري من احلوافز وال�ضمانات  .م�شددا على اهمية
التعديالت التي اقرها الربملان يف ت�شجيع ال�شركات ورجال االعمال على دخول
ال�سوق العراقية .
جتدر اال�شارة اىل ان جمل�س النواب اقر تعديالت متعددة على قانون اال�ستثمار
ذي الرقم  13ل�سنة  2006بهدف ت�سهيل دخول ال�شركات االجنبية اىل العراق .

جمل�س حمافظة بغداد يقرر و�ضع اليد على
�أرا�ض حكومية غري م�ستغلة
بغداد  /املدى
ق ��رر جم�ل����س حم��اف �ظ��ة ب��غ��داد ا� �س �ت �م�لاك جميع
الأرا�ضي والف�ضاءات العائدة مل�ؤ�س�سات الدولة
غ�ير امل�ستغلة ب �ه��دف ا��س�ت�ث�م��اره��ا يف م�شاريع
اقت�صادية.
وقال رئي�س جمل�س املحافظة كامل الزيدي خالل
ت�صريحات �صحفية �إن ه��ذه ال�ف���ض��اءات كانت
حتت طائلة قرارات و�ضوابط قدمية �أعاقت رغبة
احلكومة املحلية يف تنفيذ امل�شاريع املطلوبة.
وا��ش��ار ال��زي��دي بح�سب رادي��و �سوا �إن النظام
ال�سابق وزع قطع الأرا� �ض��ي على املقربني منه
بطريقة غ�ير قانونية وال ي��ري��د املجل�س تكرار
اخلط�أ حتى ال تفقد العا�صمة ت�صميمها الأ�سا�سي

م�ؤمترات اال�ستثمار الأخرية
�ساهمت يف دفع ال�شركات
للقدوم �إىل العراق

الأو��س��ط لتعليب التمور يف ناحية
�أبي غرق م�ضيفا �إن هذه الفر�صة تعد
من امل�شاريع املهمة خلدمة منتجي
التمور يف املحافظة خ�صو�صا و�إنها
ت�ع��د م��رك��زا م�ه�م��ا ل��زراع��ة النخيل
و��س�ي��وف��ر امل�ع�م��ل ف��ر� �ص � ًا ت�شغيلية
لأبناء املحافظة حيث من امل�ؤمل ان
ي�صل ع��دد االي��دي العاملة �إىل 200
عامال .اىل ذلك زار وفد ميثل �شركات
تركية مقر الهيئة وجرى التباحث مع
جمل�س الإدارة بخ�صو�ص الفر�ص

اال�ستثمارية املوجودة يف حمافظة
ب ��اب ��ل ح �ي��ث اب � ��دى ال ��وف ��د رغبته
لال�ستثمار يف جم��ال ال�سكن ويف
جمال ال�سياحة.
ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر ان ع� ��دد ال �ف��ر���ص
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ال �ت��ي منحتها هيئة
اال�ستثمار يف بابل بلغ  14فر�صة كان
�آخرها م�شروع ملعمل طابوق �أملاين
بكلفة  120مليون دينار ومركزين
للت�أهيل والعالج الطبي بكلفة �أكرث
من  2مليار دينار.

ل��ر�ؤو���س االم� ��وال املحلية وج ��ذب اال�ستثمارات
االجنبية ونقل الو�سائل العلمية يف التقنية احلديثة
اىل ال�سوق العراقية.
و�أ�ضاف مال الله  :يتطلب ذلك اي�ضا ت�شجيع وتنمية
ال �� �ص��ادرات ال�سلعية للقطاع اخل��ا���ص يف اتخاذ
االج���راءات املطلوبة ال�ستكمال البنية اال�سا�سية
وحت�سني �شروط املناف�سة يف ا�سواق االنتاج املحلي
وادخال روح املناف�سة وتنظيم حمالت الرتويج يف
اال�سواق االقليمية والعاملية وت�شجيع اقامة م�ؤ�س�سة
مالية متخ�ص�صة يف متويل ال���ص��ادرات وتطوير
العالقة التجارية بني ال�شركات املحلية والتكتالت

االقت�صادية املختلفة واال�ستفادة من ذلك يف دخول
املناف�سة يف اال�سواق العاملية.
وتابع ان دور القطاع اخلا�ص مهم جدا يف جمال
ا�ستعمال التقنيات احلديثة وو�سائل التكنولوجيا
احلديثة مبا يلبي متطلبات الت�أهيل الفني والتدريب
املهني وتنمية املهارات وتعزيز القدرات يف جماالت
ال�ب�ن��ى التحتية وغ�يره��ا ،مم��ا ي�سهم يف تطوير
االقت�صاد الوطني وحتوالته اىل اقت�صاد ال�سوق
احلر واعتماد حترير �سعر ال�صرف وتنفيذ �سيا�سات
اال�صالح االقت�صادي خا�صة يف ا�سواق النقد واملال
وغريها.

�أظ �ه��ر ت �ق��ري��ر ل�ل�ج�ن��ة ت�ن�م�ي��ة القطاع
ال �� �ص �ن��اع��ي يف وزارة التخطيط
وال� �ت� �ع ��اون الإمن� ��ائ� ��ي �أن الن�شاط
التحويلي واال�ستخراجي يف القطاعني
ال�ع��ام واخل��ا���ص� ،شهد انخفا�ض ًا يف
عدد املن�ش�آت عام  2007مقارنة بعام
� ،2004إال �أن ع��دد ال�ع�م��ال ارت �ف��ع 9
يف املئة .و�أو�ضح �أن وزارة ال�صناعة
وامل �ع��ادن تدير � 67شركة ت�ضم 250
معم ًال يف خمتلف املجاالت ال�صناعية،
تتوزع على  6قطاعات �صناعية يعمل
فيها �أك�ثر م��ن � 190أل��ف ع��ام��ل .وعزا
التقرير ه��ذا ال�تراج��ع �إىل انخفا�ض
الإن� �ت���اج ب���س�ب��ب ال� �ظ ��روف الأمنية
و�إغ ��راق الأ� �س��واق املحلية باملنتجات
الرخي�صة امل�ستوردة وغياب القوانني
امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ع�م��ل ال �� �ص �ن��اع��ي ،يف ظل
ال� �ت� �ح ��والت اجل� ��دي� ��دة ،وانخفا�ض

التيار الكهربائي والغاز للم�صانع �إىل
حدوده الدنيا ،وكذلك تعر�ض املن�ش�آت
الإنتاجية العائدة للقطاع العام لأعمال
تدمري و�سلب� ،إ�ضافة �إىل تقادم الآالت
والأج �ه��زة يف ال���ش��رك��ات ال�صناعية،
وارت �ف��اع ع��دد العاملني عما ك��ان عليه
ع��ام  ،2002م��ا ق��اد �إىل ت�ضخم عدد
العمال غري امل�ؤهلني ،وانعك�س �سلب ًا
على كلفة الإنتاج و�صعوبة املناف�سة،
�إ��ض��اف��ة �إىل ت��وق��ف نحو  70يف املئة
من من�ش�آت القطاع اخلا�ص عن العمل
للأ�سباب ذاتها.
و�أ�شار التقرير اىل تراجع م�ساهمة هذه
ال�صناعات يف الناجت املحلي الإجمايل
�إىل  1.9يف املئة عام  ،2007مقارنة بـ
 6يف املئة ع��ام  ،1979وكانت 13.9
يف املئة عام  ،1988ثم انخف�ضت �إىل
 3.8يف املئة ع��ام  ،1990وا�ستمرت
بالرتاجع �إىل  1.5يف املئة عام .2001

جممـــوعة �شركــــات دوليـــة تتجه ال�ستغالل حقل الزبري
بغداد  /ا ف ب

اعلن العراق ان جمموعة �شركات دولية بقيادة ايني
االيطالية وافقت على �شروطه ال�ستغالل حقل الزبري
ال�ضخم يف جنوب البالد .وقال وزير النفط ح�سني
ال�شهر�ستاين لل�صحافيني ان كون�سور�سيوم دويل
بقيادة ايني ي�ضم �سينوبك ال�صينية واوك�سيدنتال
االم�يرك �ي��ة وك��وغ��از ال �ك��وري��ة اجل�ن��وب�ي��ة "قبلت
بال�سقف ال��ذي طرحه العراق وهو دوالر وت�سعني
�سنتا لكل برميل ا�ضايف وا�صبحت م�ؤهلة الحالة
العقود عليها" .ي�شار اىل ان هذه ال�شركات وافقت
خ�لال �سقف زمني مدته �ست �سنوات ،على انتاج
كميات ا�ضافية مقدارها مليون و 125الف برميل
ي��وم�ي��ا م��ن ح�ق��ل ال��زب�ير ال�ب��ال��غ اح�ت�ي��اط��ه ح��واىل
ارب �ع��ة م�ل�ي��ارات ب��رم�ي��ل .ويبلغ االن �ت��اج م��ن حقل
الزبري  227الف برميل يوميا حاليا .يذكر ان هذا
الكون�سور�سيوم من ال�شركات مكون من  35باملئة
اليني و 25باملئة لكوغاز و %20لكل من اوك�سيدنتال
و�سينوبك .وتابع ال�شهر�ستاين "بعد ان ننتهي من
و�ضع ال�صيغة النهائية للعقد �سوف نوقع خالل
ف�ترة ق�صرية لعلها ال تتجاوز اال�سبوعني وم��ن ثم
تعر�ض هذه ال�صيغة على جمل�س ال��وزراء البرامها
اذا وافق عليها" .وا�ضاف ان "هذه ال�شركات راجعت
ح�ساباتها بعد ان رف�ضت �شروط العراق يف جولة
الرتاخي�ص االوىل اواخر حزيران/يونيو املا�ضي".
من جهة اخرى ،قال الوزير "بالن�سبة للحقول الكبرية
االخ��رى ،حقل غرب القرنة (املرحلة االوىل) وبعد
جهد جهيد من وزارة النفط مت القبول بال�سعر الذي
حددته الوزارة وهو دوالر وت�سعني �سنتا لكل برميل
ا�ضايف" .وتابع ان "حتالفني قبال هذا ال�سعر اولهما
بقيادة اك�سون موبيل وي�ضم �شركة �شل اي�ضا ووافق
على طاقة انتاجية ا�ضافية تبلغ مليونني و 100الف
برميل .وثانيهما ي�ضم لوك اويل الرو�سية وكونوكو
فيليب�س االمريكية ب�سقف انتاج مليون و 500الف
برميل يوميا" .ي�شار اىل ان االنتاج النفطي احلايل
من حقل غرب القرنة يبلغ  280الف برميل يوميا.

واعترب ال�شهر�ستاين ان "امام العراق فر�صة للم�ضي
بتوقيع العقد ب�شروطه".
و�أ�شار اىل �أن حقول النفط والغاز يبلغ عددها 78
حقال مل ي�ستغل منها �سوى  15فقط.
ويف مطلع متوز املا�ضي� ،شاركت � 31شركة نفطية
عاملية يف جولة الرتاخي�ص االوىل لتطوير �ستة
حقول نفطية وحقلني للغاز فازت فيها �شركتا "بريت�ش
برتوليوم" الربيطانية و"�سي ان بي �سي" ال�صينية
ال�ستغالل حقل الرميلة النفطي العمالق يف اجلنوب
بعد موافقتهما على �شروط ال�ع��راق .وكانت �ستة
حقول طرحت للتناف�س هي حقال الرميلة ال�شمايل

واجلنوبي وحقل غ��رب القرنة وح�ق��ول البزركان
واب��و غ��رب والفكة يف مي�سان (ج�ن��وب) ف�ضال عن
حقلي كركوك وباي ح�سن (�شمال) اىل جانب حقلي
الغاز يف املنطقة ذاتها وهما عكا�س واملن�صورية.
من جهة اخ��رى ،اكد الوزير ان االنتاج من "حقول
الرميلة والزبري وغ��رب القرنة �سيبلغ �ستة ماليني
برميل يوميا يف غ�ضون �ست �سنوات" ،م�شريا اىل
ان هذه ال�شركات "�ستقوم با�ستثمار مئة مليار دوالر
يف احلقول الثالثة واحلكومة لن تخ�ص�ص امواال
لتطويرها" .يذكر ان حقل الرميلة قرب الب�صرة ينتج
حواىل املليون برميل يوميا .وعرب عن االمل يف ان

يبلغ االنتاج الكلي للعراق بني  10و 12مليون برميل
يوميا يف حال متت املوافقة على العقود يف جولة
الرتاخي�ص املقبلة منت�صف كانون االول/دي�سمرب.
ويحتل العراق املرتبة الثالثة عامليا بعد ال�سعودية
وايران من حيث االحتياطي النفطي امل�ؤكد مع 115
مليار برميل .ومع ذلك مل يتم تطوير احلقول النفطية
منذ عدة عقود ب�سبب احلروب واحلظر الدويل الذي
كان مفرو�ضا بني  1990و.2003
وينتج العراق حاليا  2,4مليون برميل يوميا ي�صدر
منها حواىل  1,8مليون برميل خ�صو�صا من حقول
حول الب�صرة.

ANNOUNCEMENT FOR INVESTMENT OPPORTUNITY

اعالن فر�صة ا�ستثمارية

ي�سر ال�شركة العامة لل�سمنت اجلنوبية احدى ت�شكيالت وزارة ال�صناعة واملعادن االعالن عن فر�صة ا�ستثمارية لت�شغيل معمل طحن ام ق�صر وفق مبد�أ الت�صنيع للغري يف ادناه فعلى
الراغبني باال�شرتاك من ال�شركات واملكاتب التجارية املتخ�ص�صة مراجعة الدائرة التجارية يف مقر ال�شركة الكائن يف الكوفة/حمافظة النجف للح�صول على ن�سخة من املوا�صفات
الفنية وال�شروط املطلوبة لقاء مبلغ ( )250000دينار للفر�صة اال�ستثمارية غري قابل للرد .او االطالع عليها من خالل موقعنا على االنرتنت وهوwww.southern_cement.
com
وموقع الوزارة  www.industry.gov.Iqعلما ان �آخر موعد لتقدمي العرو�ض �سيكون خالل الدوام الر�سمي ليوم االربعاء امل�صادف  2009/11/18لغاية ال�ساعة الثانية ع�شرة
ظهرا يف مقر ال�شركة ح�صرا ويف حالة م�صادفة يوم الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق .وعلى ال�شركة او املكتب تقدمي ثالثة ظروف احدها فني والثاين جتاري
والثالث يحتوي على م�ستم�سكات ال�شركة املطلوبة واملدرجة يف ادناه وعلى ان يرفق مع العر�ض التجاري ح�صرا الت�أمينات االولية البالغة  %1من كلفة الت�صنيع الكلية املقدمة من قبل
امل�ستثمر حم�سوبة على انتاج �سنة واحدة ب�صك م�صدق او خطاب �ضمان قابل للتجديد تلقائيا وم�شروط بعدم االطالق اال با�شعار من قبل �شركتنا وتكون �صادرة من املحافظات (بغداد،
بابل ،كربالء ،النجف ،الديوانية ،املثنى ،ذي قار ،الكوت ،مي�سان ،الب�صرة) ح�صرا وبكتاب ر�سمي �صادر من امل�صرف املخت�ص وبتوقيع املدير العام او املدير املفو�ض او من ينوب عنهما
ي�ؤيد فيه �صحة �صدور اخلطاب وان تكون الظروف مغلقة وخمتومة ويثبت عليها عنوان الظرف (جتاري ،فني ،م�ستم�سكات ال�شركة) مع رقم الفر�صة اال�ستثمارية وتاريخ الغلق وا�سم
م�ستوف لل�شروط التالية مهم ًال ما مل يرفق مبا يلي-:
ال�شركة وا�سم املخول و�سيعترب اي عطاء غري
ٍ
 .1ان تكون ال�شركة لديها اخلربة واالخت�صا�ص ولها �صفقات ح�صلت بها على �شهادة ح�سن التنفيذ مع تقدمي ما يثبت ذلك.
 .2ان يقدم تعريفا بال�شركة مع كتاب تخويل للم�ستلم م�صدق ونافذ لهذا العام.
 .3ان يقدم �شهادة ت�سجيل ال�شركة لدى وزارة التجارة م�صورة نافذة لهذا العام.
 .4ان يقدم كتاب عدم املمانعة من الهيئة العامة لل�ضرائب باال�شرتاك باملناق�صات نافذ لهذا العام.
.5ان يقدم كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب نافذة لهذا العام.
 .6ان يقدم �صورة من النظام الداخلي لل�شركة وا�سماء امل�ؤ�س�سني لها مع �صورة من عقد التا�سي�س.
 .7على ممثل ال�شركة العربية او االجنبية ان يقدم اجازة ممار�سة اعمال الوكالة التجارية املن�صو�ص عليها يف القانون وتكون م�صدقة من اجلهات املعنية نافذة لهذا العام.
 .8يف حالة كون امل�ستثمر مكتب ًا جتاري ًا فيتم تقدمي �صورة من هوية االنت�ساب الحدى الغرف التجارية يف العراق وجمددة لهذا العام.
.9يرفق و�صل �شراء التندر (ن�سخة ا�صلية).
 .10ان يتم تثبيت عنوان ال�شركة املتقدمة او املكتب التجاري او خمول ال�شركة العربية او االجنبية داخل العراق وب�شكل دقيق مع ذكر الربيد االلكرتوين وكافة ارقام الهواتف يف
العر�ض الفني وامل�ستم�سكات مع ذكر ا�سماء املخولني بالتوقيع.
 .11تقدمي هوية احتاد رجال االعمال العراقية نافذة لهذا العام.
 .12تقدمي وثيقة الو�ضع املايل لل�شركة املتقدمة (التقرير ال�سنوي لل�سنوات االخرية).
ويتحمل من تر�سو عليه الفر�صة اال�ستثمارية اجور ن�شر االعالن ..مع التقدير
الفر�صة اال�ستثمارية
�1أ�/س ج ن  2009/5-ت�شغيل معمل طحن ام ق�صر وفق مبد�أ الت�صنيع للغري

املدير العام

 The southern cement state company is pleased to announce an investive opportunity mentioned herewith below, and in that regard if any of the supplers wishes to participate ; please do not hesitate to attend to the commercial department at the company main office located in Kufa-Iraq, in order to obtain
a copy of the tender paper which includes the specifications required , the charge for tender paper will be (250000 ID local currency) this amount is un
returnable, or they can view the tender paper through our website (www.southern-cement.com) , (www.industry,gov.Iq) Note that the closing date is on
Wednesday 18/11/2009 at 12:00 noon, which is the latest date to receive any offer after which no offer would be accepted. Offer should be presented to
the company main office exclusively and incase the chosing date was considered to be a holiday the date will be shifted to the next day. The company or
bureau that wishes to participate should present the offer in three different envelopes, the first is the commercial offer, the second is the technical offer, and
the third contains the document required for participation which is mentioned below, the bid bond should be commercial offer exclusively, which should be
amounted to represent 1% of the total cost of manufacturing presented by the investor calculated on one year production, in the form of certified check or a
bank guarantee that is extendable automatically with a document certifies issuing of the bank guarantee, and solely, and should state that the guarantee is
valid and not to be released unless the guarantee in no longer requierd through notification issued by our company to the bank that issued from the bond.
Moreover the bonds that are accepted should be issued from bank located in (Bahhdad, Babil, Karbala, Najaf, Diwanya, muthana, Theqar, Kut, Missan, or
Basrah) exclusively and through a formal channel by a validity letter signal by the bank through the bank manager or the authorized signatory to certify the
)issuance of such guarantee, moreover the envelopes , should chosed and sealed and bears the address of the company (commercial, technical, and documents
with the number. of tender, and the closing date, name of company, and name of authorized person , however offer should include the following, otherwise
would be neglected:
1. The company should be experienced and has the specialty required to carryout such jobs, and also a certificate of good performance for executingy
pevious jobs, which should be presented.
2. Aletter of presentation of the company should be presented.
3. A registration certificate issued by the Minisstry of Trade valid for this year with a letter of authorizataion of the recipient.
4. Aletter of un reluctant issued by the tax department to allow the company to participate in tender valid for this year.
5. A letter of acquittal issued by the tax department valid for this year.
6. Acopy of the internal system of the company and name of founders with a copy of
Foundation contract.
7) The representative of Arabic or foreign company must submit a permit to practice commercial agency according to laws and regulations, and must be
authentic and certified by the related officials valid for this year.
8)If supplier is a bureau, a copy of membership card to one of the chambers of commerce inside Iraq must be presented which should be valid for this
year.
9. Original copy of the tender paper receipt.
10) The technical offer must include the company or bureau address and e-mail and all telephone number and also with documents presented with stating
the authorized signatory.
11) Iraqi business men identity card valid for this year.
12) The company financial state certificate (annual reports for the last three years). Further more it should be noted the whoever is awarded the invective
opportunity will bear the annoucement fees.
The investive opportunity
IA/soc-5/2009operation of Um- Gaser grinding plant on the base of the manufacturing for other

General Director

