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ـدرسـيـة الـصادرة من فقـدت مـني الـوثـيـقـة ا
ـعـنـونة الى وزارة هـنـيـة وا اعـداديـة بـغـداد ا
ــرقــمــة 107 في 2007/2/5 الــتــربــيــة وا
ن `) الــرجـاء  U?  Íb?N??  Õö وبـأسم (

صدرها. يعثر عليها تسليمها 

 Ê«bI

فـقـدت الــهـويـة الـصـادرة من رئـاسـة
œuL×  ‰œUŽ) جامعة كركوك باسم
Íb³?Ž) فـمن يـعثـر عـلـيـهـا يـسـلـمـها

صدرها.

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمةاستئناف البصرة االحتادية 
تخصصة بنظر الدعوى  محكمة بداءة ا

التجارية في البصرة 

العدد: ١٤٥/ت/ ٢٠١٧
التاريخ: ١٧ / ٧ / ٢٠١٨

 ÊöŽ«
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ـديـر الـعــام لـشـركـة احلــفـر الـعـراقــيـة اضـافـة لــوظـيـفـته ــدعي ا اقـام ا
رقمة ١٤٥ / ت/ ٢٠١٧ ضـدك يطلب فـيها الزامك بـدفعاجور الددعـوى ا
االرضــيـات (٢٫٢٤٤٫٩٨٢٫٠٠٠) مـلــيـارين ومــائـتــان واربـعــة واربـعـون
مـليـون وتـسـعمـائـة واثنـان وثـمانـون الف ديـنـار عراقـيـواجور الـشـركة
النـاقلة (١٠١٫٣٣٨) مائـة وواحد الف وثالثمـئة وثمـانية وثالثون دوالر
رقم ( IDC/2011/CEM-EQP-1) اخلاص بتجهيز وذلك عن العقد ا
حـطة (خـزن وخلط االسـمنت اجلـاف وناقالتـاالسمـنت اجلاف ـدعي  ا
وسـايـلـوات حـقـلـيـة) بـاالضـافـة الـغـرامـات الـتـاخـيـريـة واجـور النـصب

ـكـعـدات اضـافـة الى مـصـادرة والـتــشـغـيل والـتـدريب اخلـاصـة بــهـذه ا
ــتــبـقـي من قـيــمــة الــعـقــد وحتــمــيـلك خــطـاب الــضــمــان ومـبــلغ ١٠% ا
ـصاريف واتـعـاب احملامـاة. لـثبـوت كون مـقـر شركـتكم كافـةالـرسوم وا
مـجـهـول لـذل قـررت احملـكـمـة تـبـلـيـغـكم اعالنـا بـصـحـيـفـتـ مـحـلـيـت
يوميتـ للحضور الى هـذه احملكمة او ارسال من يـنوب عنك في موعد
رافعـة بحقك ـوافق ٣٠ / ٧ / ٢٠١٨ وبعكـسه سوف جتـري ا رافـعة ا ا

غيابا وعلنا وفق القانون.
  œu³Ž rÝU  bL×  Øw{UI «

ناقصة رقم (١) خطة تنمية االقاليم ٢٠١٨ ا
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محافظة ذي قار
العقود احلكومية

العدد: ١٣٢٥
التاريخ: ٢٣ / ٧ / ٢٠١٨

مر الثاني) شروع طريق مفرق االصالح  –اجلبايش ا تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (اعداد الدراسات والتصاميم 
ضـمن خطة تنـمية االقالـيم لعام  ٢٠١٨ واستـنادا لتعـليمات تنـفيذ العـقود احلكومـية رقم (٢) لسنـة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التـخطيط والضوابط

وازنة العامة االحتادية لعام ٢٠١٨. لحقة بها وتعليمات تنفيذ ا ا
شروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية (الصباح اجلديد  –الزمان  –العدالة) ناقصة العـامة لهذا ا ان وثيقة الدعوة لتقد العطاء (االعالن) عن ا
ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في قدمي العطاءات كافة من الدول ا عتمدة للمناقصات الدولية العـامة والتي تتيح  وسيتم العمل وفق االلية ا
ـؤهلـة). وبامـكان مـقدمي الـعطـاءات الراغـب في ابـداء االهتـمام حول تـحدة (اخلـاصة بـتعـريف الدول ا الـنشـرة التـوضيـحيـة الصـادرة من اال ا
قدمي العطاء بعد دفع قـيمة البيع للوثائق ناقـصة شراء وثائق العطاء بالـلغة العربية بعـد تقد طلب حتريري الى العنـوان احملدد بالتعليمـات  ا
ـشاريع في ـوجب وصل شـراء يقـطع من قـبل قسم حـسـابات ا الـبـالغـة (١٥٠٫٠٠٠) ملـيـون دينـار عراقي غـيـر قابل لـلرد وان اسـلـوب الدفع سـيتم 
ـنـاقصـة عـند الـسـاعة (١٢) ظـهرا مـن يوم االربـعاء ـشـارك في ا ـؤتمـر اخلـاص باالجـابـات عن استـفـسارات ا ديوان احملـافـظة وسـوف يـتم عقـد ا
ذكورة صنف من الدرجة ا ؤهل وا قاول العراقي ا صادف ١ / ٨ / ٢٠١٨ في مديرية طرق وجسور ذي قار فعلى الراغب من الشركات وا ا
ادناه عـلى االقل والشركات العـربية واالجنبيـة من اصحاب االختصـاص مراجعة قسم العـقود احلكومية حملـافظة ذي قار لشـراء نسخة من الوثائق
شروع عـلما ان سعر الـعطاء الواحد (وكـما مؤشؤ ازاءه) غيـر قابلة للـرد على ان يتم تقد هـوية التصنـيف االصلية عنـد شراء العطاء اخلـاصة با

ستمسكات التالية: على ان يتضمن العطاء ا
طلوبة:- ١- متطلبات التأهيل ا

/ ورقة البيانات) واخلـبرة التخصصية تطـلبات الفنية:- اخلبـرة كما في الوثيقة اخلاصـة بالعطاء (القسم الـثاني/ تعليمات الى االستـشاري أ- ا
بلغ ال يقل عن (١٥٣٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وثالثة وخمسون مليون دينار عراقي. ولعقد عدد (١)  على االقل خالل السنوات الـ (٧) السابقة و

الية:- تطلبات ا ب- ا
الية الي السـابق الذي يظهـر حتقيق االربـاح خالل ال (٢) سنة لـلسنـوات السابـقة في حال توفـرها او للـسنوات الـتي سبقت االزمـة ا اوال: االداء ا

(٢٠١٢-٢٠١٣) كشف احلسابات اخلتامية).
بلغ اكبر او يساوي (١٦٨٫٣٠٠٫٠٠٠) مائة وثمانية شروع  الية لتنفيذ ا الية (السيولة النقدية) من خالل تقد ما يثبت القدرة ا وارد ا ثانيا:- ا

وستون مليون وثالثمائة الف دينار عراقي.
ثالثا:- معدل االيراد السنوي اكبر او يساوي (١٥٣٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وثالثة وخمسون مليون دينار عراقي

تطلبات القانونية:- ج- ا
قـدمة في الـقائـمة الـسوداء الـشركات صـالح لم يتم وضع الـشركـة ا اوال: االهـليـة وتشـمل (جنـسية الـشركـة مقـدمة الـعطاء  –ال يوجـد تضارب بـا
ملوكة للدولة (ان تثبت انها مستـقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التـجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) غير مستبعدة ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
نع ثـانيـا:- لم تظـهر عـقـود غيـر منـفذة خـالل ال(٥) سنـوات السـابقـة ولـغايـة موعـد تسـلـيم العـطاء لم يـصـدر بحق الـشركـة مقـدمـة العـطاء قـرار 
طالبات دة ال (٥) سنـوات السابقة جـميع ا ناقصـات بدولة صاحب العـمل استنادا الى قرار صـادر بحقه مصادرة ضمـان عطاءه و شـاركة في ا ا

جموعها اكثر من ٤٠ % صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل  حلها ضد مقدم العطاء. وقوفة سوف لن تشكل  ا
ثالثا:- براءة ذمة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة ذي قار/ العقود احلكومية.

رابـعا:- شهادة تأسيس الـشركة مع مالحظة فـي حال كون الشركة مـقدمة العطـاء اجنبية تـقوم بتقد اوراقـها كافة ومصـدقة لدى وزارة اخلارجية
العراقية.

طلوبة في اجلدول ادناه. قاولة ا قاول او الشركات ا قاول وتكون درجة وصنف ا خامسا:- شهادة تسجل وتصنيف ا
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). سادسا:- وصل شراء ا

وجب خطـاب ضمـان لنـكي او صك مصـدق او سفـتجة ـقدمي الـعطـاءات  ٢- كل الـعطـاءات يجب ان تـتضمن ضـمان لـلعـطاء (الـتأميـنات االولـية) 
صـادرة من مصـرف معتـمد في العـراق وبنـسبة ١% من مـبلغ الـكلفـة التـخميـنيـة للمـشروع مـعنون الى جـهة الـتعاقـد (ديوان مـحافظـة ذي قار/ قسم
قاول) ناقص الـفائـز (الشركـة او ا ناقـصة وعـلى ا دة  ١٢٠ يـوم من تاريخ غـلق ا نـاقصة ويـكون نـافذ  العـقود احلكـوميـة) ويذكر فـيه رقم واسم ا
ـناقصـة مباشـرة بعد اصدار كـتاب االحالـة قبل توقـيع العقـد تقد صك مـصدق او خطاب ضـمان بحـسن التنـفيذ بـقيمة ٥% من الذي ترسـو عليه ا
صـارف العـراقيـة في بغـداد او احملافـظات اجلـنوبـية نـافذا الى مـا بعد مـبلغ االحـالة عـلى ان يكـون خطـاب ضمـان او صك مصـدق صادر من احـد ا

انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
عـايير الـتأهيل نـاقصـ مستـجيبـة عنـد تلبـيتهـا  قـدمة من ا ٣- يـتم اعتـماد الوثـائق القيـاسيـة الصادرة من وزارة الـتخـطيط وتكـون العطـاءات ا
ا تتطلبه الوثيقة ناقصـة وفي حال عدم التزام مقدم العطـاء  طلوبة في شروط ا اليـة ا احملددة فيها بـفروعها كافة والشروط القـانونية والفنية وا

القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
دة (  قـدمي العـطاءات  ـناقـصة ان جهـة التـعاقـد غير مـلزمـة بقـبول اوطأ ٤- تـبقى الـعطـاءات نافذة ومـلزمـة  ١٢٠) يوم اعتـبارا من تـاريخ غلق ا

العطاءات.
ـنـاقصـة وان تـتحـمل الـشركـة التي يـحـال بعـهـدتهـا الـعمل كـافة -5 نـاقصـة اجـور النـشـر واالعالن والخر اعالن عن ا ٥- تـتحـمل من تـرسو عـليـه ا

الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ركز عن ٦- يلتزم الـطرف الثاني بان يشغل مـا ال يقل عن (٣٠%) من عمالة موظفـيه العمالة الوطنـية عن طريق مراكز التشـغيل اال في حالة اعتذار ا

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا توفير االعداد واالختصاصات ا
٧- في حالة اشـتراك اكثـر من مناقص في تقـد عطاء واحـد لتنفـيذ العـقد تكون مـسؤوليـتهم تضامـنية تكـافليـة في ذلك لتنـفيذه على ان يـقدم عقد

مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء. 
وقع. ٨- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثال لـرب العـمل بعـقد عـد من قبـلهـا واعـتدال اسـعاره وكـذلك تنـفيـذ العـمل بـاعتـبارهـا  سـتفـيدة مـسؤولـيـة الكـشف الفـني ا ٩- تـتحـمل الدائـرة ا
قاولة. ا

١٠- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
تقـدم على العـطاءات  باستكـمال نواقص التي تسـمح بها التعـليمات خالل مدة كاتب االستـشارية ا ١١- يـلتزم كافة االسـتشاري والشـركات وا

كن قبولها. سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
يزانية الثابتة ونوع العقد (العقد االجمالي). ١٢- سيكون اسلوب االختيار وفق ا

١٣- يتم تسلـيم العطاءات الى عنوان التالي مـحافظة ذي قار قسم العـقود احلكومية في مقـرها الكائن في الناصرية  –االدارة احمللية قرب مصرف
قـدمة ـصادف ٩ / ٨ / ٢٠١٨ عـلى ان تكـون االسعـار ا ـوعد احملـدد يوم اخلـميس ا الرشـيد  –فرع ذي قـار ٥٣٥ ( مبـنى هـيئـة االعمـار سابـقا) في ا
بـالديـنار العـراقي حصـرا رقمـا وكتـابة وان يوقع عـلى جمـيع مسـتنـدات العطـاء وتكـون الكـتابـة واضحة وخـاليـة من احلك والشـطب وتكـون جميع
قاول بـصحته ويعتبـر التبليغ من خالله ـقاول مع ذكر العنـوان الكامل للشـركة ورقم الهاتف والبـريد االلكتروني ويـلتزم ا االوراق مخـتومة بختم ا
ـدنـية وبـطـاقة الـسـكن وال يـسمح الـتـقـد عن طريق الـبـريد ملـزم واصـولـيا وكـمـا يقـدم الـبـطاقـة الـتمـويـنيـة ومـا يـؤيد حـجـبهـا وهـويـة االحوال ا
ة في ثليهم الراغب باحلضور الى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة القد االلكتروني ويستم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى تأخرة واذا صادف يوم فتح ا ناقصة في نهاية الساعة (١١) ظهرا وسوف تـرفض العطاءات ا نفس موعد غلق ا
ناقصـة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف اليوم الذي يليه على ان تقـدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختـومة ومثبت عليها رقم واسم ا

والعنوان االلكتروني.
ذكور ادنـاه من ضمن تخصـيصات االعوام (٢٠١٨ - ٢٠١٩ - ٢٠٢٠) بـعدها تعـتمد التعـليمات والـضوابط الصادرة من ـشروع ا ١٤- تـسدد مبالغ ا

ركزية. احلكومة ا
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