7

إعــالنــات

العدد ( )4062ال�سنة اخلام�سة ع�شرة  -الثالثاء ( )14ت�شرين الثاين 2017

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

العدد1555 :
التاريخ2017/8/22 :

جمهورية العراق
جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف بغداد  /الكرخ االحتادية
حمكمة االحوال ال�شخ�صية يف البياع

�إعــــــالن

إلى  /املدع��و ( محمد فلك رغيف) الس��اكن
ال��دورة م 820ز  38د  23للطل��ب املق��دم من
املستدعية (كرمية محمد محيسن) لنصبها
(قيم��ة عليك) جملهولي��ة مح��ل إقامتك في
الوقت احلاضر قررت احملكمة تبليغك إعالنا ً في
صحيفتني محليتني للحض��ور أمام احملكمة
إذا كن��ت داخل العراق (خمس��ة عش��ر) يوما ً
وإذا كن��ت خارج الع��راق (ثالث��ون ) يوما ً وعند
عدم حضورك سوف تتخذ احملكمة اإلجراءات
ضكد وفق األصول.

القا�ضي

ّ
تعزيز جتربة اخلدمات االلكرتونية يف جمال
ال�سياحة وال�سفر بتعاون مميز بني "زين كا�ش"
وجمموعة �شركات "�أماديو�س" العاملية
حرصا ً منها على توفير أفضل اخلدمات اإللكترونية
ملشتركيها بس��رعة وس��هولة وأمان ،أعلنت "زين
كاش" إح��دى أب��رز بواب��ات الدف��ع اإللكتروني عبر
الهات��ف احملم��ول واإلنترن��ت ف��ي العراق ،ع��ن إبرام
اتفاقية تعاون مع ش��ركة "أماديوس" املتخصصة
بتقدمي اخلدم��ات اإللكترونية في مجال الس��ياحة
والس��فر ،تتي��ح مبوجبه��ا ملس��تخدمي املنص��ة
م��ن تس��ديد فواتيرهم باس��تخدام أح��دث احللول
االلكتروني��ة وأكثره��ا تط��ورا ً وابتكاراً ،ما يس��هم
في تعزيز أداء وكاالت الس��ياحة والس��فر وشركات
الطيران والفنادق في العراق.
ومت الكش��ف ع��ن اتفاقية الش��راكة خ�لال مؤمتر
نظمته "أماديوس" بالتعاون مع زين كاش في فندق
ّ
باب��ل في بغداد وبحضور هيئة الس��ياحة العراقية
ورابطة احتاد رج��ال األعمال إلى جانب ممثلي وكاالت
الس��ياحة والس��فر وع��دد م��ن اخملتصني بالش��أن
الس��ياحي ،حيث مت ّ التعريف بأهمي��ة خدمات زين
كاش في تطوي��ر أعمال وخدمات وكالء الس��ياحة
والس��فر من تس��ديد ثمن حجوزات الفنادق وتذاكر
السفر بأمان وسهولة ما يوفر الوقت واجلهد.
وحول املوضوع قال مدير تطوير اعمال في زين كاش
"نتطلع من خالل ش��راكتنا اليوم مع
عم��ار ده��ش
ّ
مجموعة "أماديوس العاملية في العراق" إلى تعزيز
جهودنا الرامية لتطوير قطاع الس��ياحة والس��فر
من خالل تش��جيع اس��تخدام احللول التقنية ملا له
من تأثيرات إيجابية على مس��توى شركات الطيران
والفنادق وشركات النقل ووكاالت السياحة والسفر
واملستهلكني .تتمثّل هذه اجلهود بتوفير العديد من
متنوعة تناسب احتياجات
الفرص لتقدمي تطبيقات
ّ
الش��ركات واملس��تهلكني في الع��راق ضمن أعلى
معايير األمان والسرعة والفعالية "،مضيفاً" :يأتي
حضورنا ومش��اركتنا الفاعلة في هذا املؤمتر الهام
في إط��ار حرصنا والتزامنا بتطوي��ر القطاع وتقدمي
احلل��ول التقني��ة العاملية إلى مختل��ف القطاعات
احليوي��ة ،ملا لذلك من تبعات إيجابية على االقتصاد

الوطني".
سيش��مل هذا التعاون أكثر من 250وكالة س��فر
فضال ً عن ش��ركات طيران ،وفنادق ،وشركات النقل
البري وغيرها من ش��ركات اخلدمات السياحية .وقد
متمي��ز عبر تطوير
قام��ت منصة زي��ن كاش بعمل
ّ
مجموع��ة متكاملة من خي��ارات الدفع اإللكتروني
لتلبي متطلبات واحتياجات الشركات واملؤسسات
احلكومي��ة واملس��تهلكني ف��ي الع��راق وتواك��ب
االجتاهات اإلقليمي��ة والعاملية ،وبفضل هذه احللول
س��يتمكن الزبائن من تس��ديد الفواتير بس��هولة
تامة ما يجعل عملية الدفع عملية آمنة وسلس��ة
ّ
للشركة واملستهلك في آن واحد.
يذك��ر أن واجهة "زي��ن كاش" هي خدم��ة احملفظة
اإللكتروني��ة األول��ى على مس��توى املنطقة ويتيح
تطبيقه��ا حتوي��ل األم��وال داخ��ل الع��راق بث��وان
واس��تالمها م��ن آالف املراك��ز املعتم��دة وش��راء
البطاق��ات االلكتروني��ة وتعبئة الرصيد وتس��ديد
فواتير ش��ركة زي��ن وغيره��ا .ويتميز تطبي��ق "زين
كاش" مبعايي��ر س��هولة االس��تخدام والكف��اءة
م��ن حيث الوق��ت واجله��د والتكلفة ويه��دف إلى
تلبي��ة احتياجات اجملتمع بكاف��ة فئاته وتعزيز جتربة
املس��تخدم بهدف تس��هيل حياته مع احلفاظ على
أعلى معايير السرعة والسهولة واألمان.
جتدر اإلش��ارة إلى أن أمادي��وس واحدة من أهم ثالثة
أنظم��ة عاملية فض�لا ً عن ريادتها ف��ي تقدمي احللول
التكنولوجي��ة لقط��اع الس��ياحة وحج��ز الفنادق
وتأجير السيارات والرحالت البحرية والطرق واحلديد
ووكالء التأمني.
وأخ��ذت الش��ركة تتط��ور حت��ى أصبحت أس��رع
األنظمة العاملية للتوزيع منوا ً في العالم ،وتس��اهم
أمادي��وس في تش��غيل واح��دة من أكبر األس��واق
اإللكتروني��ة ف��ي العال��م ،والت��ي متكّ��ن ش��ركات
الطيران وش��ركات الس��ياحة ببيع تذاك��ر الطيران
لألش��خاص والش��ركات في حوالي  215سوقا ً في
جميع أنحاء العالم.

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  -مديرية تنفيذ املحمودية

رقم االضبارة2017 /848 :
التاريخ2017/10/17 :

�إىل  /املنفذ عليه علي هادي عبد االمري

لقد حتقق لهذه املديرية من مركز ش��رطة الكفل في بابل
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت
او مخت��ار ،ميكن اجراء التبليغ عليه ،واس��تنادا ً للمادة ()27
م��ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا ً باحلضور في مديرية
تنفيذ (احملمودية) خالل خمس��ة عش��ر يوما ً تبدأ من اليوم
التالي للنش��ر ملباش��رة املعام�لات التنفيذي��ة بحضورك
وفي حالة عدم حضورك ستباش��ر ه��ذه املديرية باجراءات
التنفيذ اجلبري وفق القانون:

او�صاف املحرر:

املنفذ العدل
ريا�ض حممد يا�سر

ق��رار حك��م بدائ��ي رق��م /507ب 2017/ف��ي 2017/9/28
واملتضمن الزامك باعادة السيارة املرقمة  65987نوع جيلي
 /ام كي موديل  2011اجرة بغداد الى الدائن ش��هاب احمد
حمزة.

(�إعــالن للمــرة الأوىل)
مناق�صة رقم ()2017 / 9
نقل منت�سبي معمل �سمنت الكوفة خطوط املقلع لثالث وجبات (�صباحي  ،م�سائي ،ليلي)
تعلن الش��ركة العامة للس��منت العراقية  /معاونية ش��ؤون معامل الس��منت اجلنوبية  /إحدى تش��كيالت وزارة
الصناعة واملعادن عن إعالن املناقصة أعاله فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة احلضور الى مقر معاونية شؤون
معامل الس��منت اجلنوبية  /قس��م التجارية الكائن في محافظة النجف األش��رف قضاء الكوفة لغرض احلصول
على نس��خة من الش��روط الفنية والقانونية لقاء مبلغ قدره ( )50.000خمس��ون ألف دينار غير قابلة للرد .وتقدمي
عطاءاتهم في غالفني احدهما جتاري (الس��عر) واآلخر فني متضمنا ً التأمين��ات االولية البالغة ( )1.008.000مليون
وثماني��ة أل��ف دينار فقط مبوجب صك مصدق صادر من مصرف حكومي او خط��اب ضمان قابل للتجديد صادر من
احد املصارف التالية( :الرش��يد ،الزراعي ،التعاوني ،العقاري ،التجاري العراقي ،االس��تثمار العراقي ،األهلي العراقي،
الرافدين ،اخلليج التجاري ،املنصور لالس��تثمار ،التنمية الدولي لالس��تثمار والتموي��ل ،العراقي للتجارة ،الصناعي،
بغداد ،الش��رق االوس��ط العراقي لالستثمار ،االئتمان العراقي ،بابل ،س��ومر التجاري ،املوصل للتمويل واالستثمار ،
آشور الدولي لالستثمار ،عبر العراق  ،االقليم التجاري لالستثمار والتمويل ،اربيل ،الهدى ،مصرف النهرين االسالمي،
ايالف االسالمي ،العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية ،الوطني االسالمي كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية،
التعاون االس�لامي لالستثمار ،البالد االسالمي لالستثمار والتمويل ،جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي ،العالم
االس�لامي لالس��تثمار والتمويل ،العربية املتحدة االسالمي لالس��تثمار والتمويل ،نور العراق االسالمي لالستثمار
والتمويل ،زين العراق االس�لامي لالس��تثمار والتمويل  ،الدولي االس�لامي ،الندى االسالمي لالس��تثمار والتمويل،
القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل ،القابض االسالمي للتمويل واالستثمار ،الثقة الدولي االسالمي ،الراجح
االس�لامي لالس��تثمار والتمويل ،اجلنوب االس�لامي لالس��تثمار والتمويل ،االحتاد العراقي) ويقدم خطاب الضمان
بكت��اب رس��مي صادر من املصرف يتضمن معلومات اخلطاب ومن خالل فروعها ف��ي احملافظات (بغداد ،بابل ،كربالء،
النجف ،الديوانية ،واس��ط ،ميسان ،ذي قار ،السماوة ،البصرة) حصراً .علما ً إن آخر موعد لتقدمي العطاءات سيكون
خالل الدوام الرس��مي ليوم (االثنني) املصادف ( )2017/12/4الس��اعة الثانية عشر ظهراً ،وسوف يتم عقد مؤمتر في
معمل س��منت الكوفة يوم (االثنني) املصادف ( )2017/11/27يتم فيه اإلجابة على االستفسارات الفنية والتجارية
وأي��ة استفس��ارات أخرى من مقدم��ي العطاءات على ان يكون تق��دمي العطاءات في مقر معاونية ش��ؤون معامل
السمنت اجلنوبية /قسم التجارية حصراً ،ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور االعالن ،وللرد واالستفسار يكون
من خالل موقعنا على شبكة االنترنت وهو – )www.southern-cement.com( :مع التقدير.
 املناقصة ممولة من موارد شركتنا الذاتية (التمويل الذاتي). الكلفة التخمينية االجمالية )100.800.000( :مائة مليون وثمامنائة ألف دينار فقط. نفاذية العطاء ثالثة أشهر.املستمسكات املطلوبة:
 -1هوية احتاد ناقلني نافذة.
 -2هوية غرفة التجارة او احتاد رجال االعمال العراقيني (الهوية البالستيكية) نافذة.
 -3كتاب انتساب لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب.
 -4تزويدنا بالرقم الضريبي للمقاول.
مالحظة:
 -1يهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط املطلوبة.
 -2يهمل اي حتفظ ان وجد.
 -3الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -4يكون التقدمي للمناقصة بالدينار العراقي حصراً.
 -5تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض.
 -6في حالة كون يوم الغلق عطلة رسمية فيكون استالم العروض في اليوم الذي يليه.

املدير العام

مناق�صة
اىل � /شركات االدوية و املذاخر

تعل��ن اإلغاث��ة اإلس�لامية – العراق ع��ن مناقصة
جتهي��ز أدوية ف��ي محافظة بغداد  ،عل��ى الراغبني
باالشتراك زيارة املوقع االلكتروني

http://www.ir-iraq.org
� 07732019839أو 0662551708

(�إعــالن للمــرة الأوىل)
مناق�صة رقم ()2017 / 10
نقل منت�سبي معمل �سمنت الكوفة خطوط الكوفة لثالث وجبات (�صباحي  ،م�سائي ،ليلي)

تعلن الش��ركة العامة للس��منت العراقية  /معاونية ش��ؤون معامل الس��منت اجلنوبية  /إحدى تش��كيالت وزارة
الصناعة واملعادن عن إعالن املناقصة أعاله فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة احلضور الى مقر معاونية شؤون
معامل السمنت اجلنوبية  /قسم التجارية الكائن في محافظة النجف األشرف قضاء الكوفة لغرض احلصول على
نسخة من الشروط الفنية والقانونية لقاء مبلغ قدره ( )100.000مائة ألف دينار غير قابلة للرد ،وتقدمي عطاءاتهم
ف��ي غالفني احدهما جتاري (الس��عر) واآلخر فني متضمن �ا ً التأمينات االولية البالغ��ة ( )1.308.000مليون وثالثمائة
وثماني��ة أل��ف دينار فقط مبوجب صك مصدق صادر من مصرف حكومي او خط��اب ضمان قابل للتجديد صادر من
احد املصارف التالية( :الرش��يد ،الزراعي ،التعاوني ،العقاري ،التجاري العراقي ،االس��تثمار العراقي ،األهلي العراقي،
الرافدين ،اخلليج التجاري ،املنصور لالس��تثمار ،التنمية الدولي لالس��تثمار والتموي��ل ،العراقي للتجارة ،الصناعي،
بغداد  ، ،الش��رق االوسط العراقي لالستثمار ،االئتمان العراقي ،بابل ،سومر التجاري ،املوصل للتمويل واالستثمار ،
آشور الدولي لالستثمار ،عبر العراق  ،االقليم التجاري لالستثمار والتمويل ،اربيل ،الهدى ،مصرف النهرين االسالمي،
ايالف االسالمي ،العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية ،الوطني االسالمي كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية،
التعاون االس�لامي لالستثمار ،البالد االسالمي لالستثمار والتمويل ،جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي ،العالم
االس�لامي لالس��تثمار والتمويل ،العربية املتحدة االسالمي لالس��تثمار والتمويل ،نور العراق االسالمي لالستثمار
والتمويل ،زين العراق االس�لامي لالس��تثمار والتمويل  ،الدولي االس�لامي ،الندى االسالمي لالس��تثمار والتمويل،
القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل ،القابض االسالمي للتمويل واالستثمار ،الثقة الدولي االسالمي ،الراجح
االس�لامي لالس��تثمار والتمويل ،اجلنوب االس�لامي لالس��تثمار والتمويل ،االحتاد العراقي) ويقدم خطاب الضمان
بكت��اب رس��مي صادر من املصرف يتضمن معلومات اخلطاب ومن خالل فروعها ف��ي احملافظات (بغداد ،بابل ،كربالء،
النجف ،الديوانية ،واس��ط ،ميسان ،ذي قار ،السماوة ،البصرة) حصراً .علما ً إن آخر موعد لتقدمي العطاءات سيكون
خالل الدوام الرس��مي ليوم (الثالثاء) املصادف ( )2017/12/5الس��اعة الثانية عشر ظهراً ،وسوف يتم عقد مؤمتر في
معمل س��منت الكوفة يوم (الثالثاء) املصادف ( )2017/11/28يتم فيه اإلجابة على االستفسارات الفنية والتجارية
وأي��ة استفس��ارات أخرى من مقدم��ي العطاءات على ان يكون تق��دمي العطاءات في مقر معاونية ش��ؤون معامل
السمنت اجلنوبية /قسم التجارية حصراً ،ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور االعالن ،وللرد واالستفسار يكون
من خالل موقعنا على شبكة االنترنت وهو – )www.southern-cement.com( :مع التقدير.
 املناقصة ممولة من موارد شركتنا الذاتية (التمويل الذاتي). الكلفة التخمينية االجمالية )130.800.000( :مائة وثالثون مليون وثمامنائة ألف دينار فقط. نفاذية العطاء ثالثة أشهر.املستمسكات املطلوبة:
 -1هوية احتاد ناقلني نافذة.
 -2هوية غرفة التجارة او احتاد رجال االعمال العراقيني (الهوية البالستيكية) نافذة.
 -3كتاب انتساب لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب.
 -4تزويدنا بالرقم الضريبي للمقاول.
مالحظة:
 -1يهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط املطلوبة.
 -2يهمل اي حتفظ ان وجد.
 -3الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -4يكون التقدمي للمناقصة بالدينار العراقي حصراً.
 -5تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض.
 -6في حالة كون يوم الغلق عطلة رسمية فيكون استالم العروض في اليوم الذي يليه.

املدير العام

صيغة إعــــــــالن

وزارة ال�صحة /ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
ي�سرنا دعوتكم لال�شرتاك باملناق�صة �أدناه والتي تت�ضمن جتهيز (املواد املذكورة يف اجلدول �أدناه) والواردة �ضمن ح�سابات املوازنة اجلارية مدة االعالن  20يوم من تاريخ اعالن املناق�صة وموعد الغلق يف  . 2017/12/3علم ًا ان
طريقة الدفع �ستكون (ح�سب �شروط املناق�صة) وطريقة ال�شحن (� )CIPأو ح�سب ال�شروط وان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات .
تباع م�ستندات املناق�صة يف مقر كيماديا  /وزارة ال�صحة ابتداءاً من تاريخ اعالن املناق�صة مببلغ (غري قابل للرد) و�سعر �شراء التندر مببلغ مقطوع وكالتايل:
�أ -مليون دينار عراقي عن املناق�صة التي تقل قيمتها عن مليون دوالر .
ب -مليونني دينار عراقي عن املناق�صة التي تزيد كلفتها على مليون دوالر.
وبخالفه فان العرو�ض �سوف تهمل على ان يتم تقدمي وثائق االعمال املماثلة مع العر�ض اما الت�أمينات الأولية والتي يجب �أن تكون بن�سبة التقل عن  % 1من قيمة الكلفة التخمينية تقدم على �شكل خطاب �ضمان نافذ ملدة
�سنة كاملة او �صك م�صدق �أو �سفتجة وال يقبل �سويفت خطاب ال�ضمان او كفالة مبا�شرة وعلى من تر�سو عليه املناق�صة �ضرورة تقدمي الت�أمينات القانونية (كفالة ح�سن االداء) البالغة  % 5من قيمة العقد وعلى �شكل خطاب
�ضمان كما يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور االعالن.
ولغر�ض االطالع على �شروط املناق�صة وامل�ستم�سكات املطلوبة ميكنكم زيارة موقع �شركتنا على �شبكة االنرتنت ( )www.kimadia.iqواملوقع اخلا�ص بوزارة ال�صحة (.) www.moh.gov.iq
تقدم العطاءات �إىل جلنة ا�ستالم وفتح العطاءات يف مقر كيماديا  /وزارة ال�صحة ابتداءاً من تاريخ اعالن املناق�صة لغاية موعد الغلق ويعقد امل�ؤمتر اخلا�ص باالجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني ال�ساعة العا�شرة �صباحا من يوم
الأحد امل�صادف . 2017/11/26
مالحظة  /يف حالة م�صادفة موعد الغلق عطلة ر�سمية يكون اليوم التايل للدوام الر�سمي هو �أخر موعد لتقدمي العطاء ويعترب موعد الغلق ,و�سيكون موعد فتح العطاءات يف اليوم التايل لليوم املحدد لغلق املناق�صة.

We are pleased to invite you to participate in the tender listed below which includes the supply of the items listed in the table below which contained within the current budget account. The announcement period
20 days from announcement date & the closing date at 3/ 12 / 2017 , kindly note that patment method will be (as per tender condition), the transportation method (CIP) or as per the condition and that Kimadia is not
obliged to accept the lowest tenders.
Tender documents will be sold at the headquarter of Kimadia / Ministry of Health starting from the date of the tender announment: at the amount (nonrefundable), the purchase price of each tender with a lump sun
as the following:
a- (1 Million Dinar) of tender that the cost less than (one million $).
b- (2 Million Dinar) of tender that increase the cost (one million $) & otherwise offers will be neglected non refundable & a documents of similar works must be submitted with the offer; as the bid bond which is at
rationot less than (1%) of estimated cost should be submitted in the form of a letter of guarantee valid for one full year or a certified check of svtjh & the swift of a guarantee letter of direct bond not accepted. The
bidder who wins the tender must provide a legal insurance (Performance bond) in the amount of (5%) of the value of the contract in the form of a letter of guarantee also bears the announcement charges.
For the purpose of access to the tender conditions and the required documents you can visit our company website on the internet (www.kimadia.iq) of the site of ministry of health (www.moh.gov.iq) the offer shoud be
submitted to the receipt and opening of tenders committee at the headquarters of Kimadia/ Ministry of health starting from the date of tender announcement up to the closing date the special conference to answer
the participant's questions will be holed on 26 /11 /2017 at (10 AM) o'clock .
NOTE: if encountered the closing date an official Holiday, then the next official working day will be the last date for submitting the offers and considered as (the closing date) & the day after the day of closing tender
will be the date of opening the offers.

Closing date

Opening date

Description

Invitation No.

No.

3 /12 /2017

14 /11 / 2017

Medicine

Med8 2017/ A

1
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