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تعـلن شركـة الفاو الـهندسـية الـعامة احـدى تشكـيالت وزارة االعمار واالسـكان والـبلديـات واالشغال الـعامة عن اعالن
شـروع االعـمـال التـكـمـيلـيـة جلـسر ـقـاطع احلـديديـة اخلـاصـة  رقـمـة (١٢ / ٢٠١٨) اخلـاصـة بتـجـهـيز ا نـاقـصـة ا ا
نـاقصة والـشروط اخلاصـة بها مـراجعـة مقر الـشركة (شـعبة ثنى ولـلحـصول على مـستنـدات ا الدراجي/ مـحافظـة ا
العـقود) الكـائن في منطـقة التـاجي مقابـل معهد الـنفط العـربي لقـاء مبلغ قـدره (٥٠٠٫٠٠٠) خمسـمائة الف ديـنار غير
صـنفـ من الـدرجة (الـسادسـة فمـا فوق او ـقاولـ ذوي االخـتصـاص وا قابل لـلرد وعـلى الراغـبـ من الشـركات وا
قاول تـازة/ او شهادة الـتأسيس لـلشركـات العربـية واالجنـبية) تـقد هويـة تصنـيف الشركـات وا غرفـة جتارة/ 
فـوض للـمكتب او ديـر ا نـاقصة وجـلب كتـاب تخـويل موقع من قـبل ا ـفعـول- نسخـة اصلـية) عـند شـراء ا (سـارية ا
الـشـركـة الـتـي تـروم شـراء الـعـطـاء مع مـراعـاة ايـداع عـطـاءاتـهم داخل ظـرف مــغـلق ومـخـتـوم يـكـتب عـلـيه اسم ورقم
ـكـتب) ويـحـتـوي بـداخله عـلى ثالث ظـروف مـنـفـصـلة ـنـاقصـة ومـوعـد غـلـقـها واسم صـاحب الـعـطـاء (الـشـركة او ا ا
طـلوبـة ويتـضمن الـظرف الـثـاني العـرض الفـني ويتـضمن الـظرف ـسـتمـسكـات ا ومخـتومـة ويتـضمن االول جـميع ا
بـلغ (٧٫٠٠٠٫٠٠٠) سبـعة مـليـون دينار الـثالث عـلى العـرض التـجاري مع صك مـصدق (بـقيـمة الـتأمـينـات االوليـة) 
دة (ثـالثة اشـهـر) من تـاريخ الغـلق ووصل الـشـراء مع تـقـد ما يـثـبت تـنفـيـذ اعـمال عـراقي او خـطـاب ضمـان نـافـذ 
ستـفيـدة مع تقـد احلسـابات اخلـتاميـة مصـادق علـيهـا من قبل مـحاسب قـانوني الخر ـاثلـة مؤيـدة من اجلهـات ا
سـنتـ ويودع في صـندوق الـعطاءات في مـقر الـشركـة الكـائن في التـاجي علـماً انه الـشركة غـير مـلزمـة بقـبول اوطأ
ناقص طلـوبة وعدم قبول الـوكاالت العامة الـصادرة من ا العطاءات واهـمال العطاء غـير مستوفي لـلمستمـسكات ا
نـاقصـة في حالـة وجود عـذر مشـروع مصـدق اصولـياً وسـيكـون اخر مـوعد لـتقد ويتم اعـتمـاد الوكـالة اخلـاصة بـا
ـوافق ١٦ / ١١ / ٢٠١٨ السـاعة الـثانيـة عشـر ظهـراً وفي حالـة مصادفـة يوم الـغلق عـطلة العطـاءات يوم (الـثالثاء) ا
ـكن االطالع على نـاقصـة اجور نـشر االعالن و رسـميـة يكـون الغـلق في اليـوم الذي يـليه ويـتحـمل من ترسـو علـيه ا
موقع الشـركة االلكـتروني على االنـترنت وحسب ما مـدرج في ادناه علـما ان مبـلغ الكلفـة التخـمينيـة للمـناقصة اعاله

يكون (٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سبعمائة مليون دينار عراقي ال غير.
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ـعادن كـافة تدعـو الشـركة الـعامـة للـسمـنت العـراقيـة/ معـاونيـة السـمنت اجلـنوبـية احـد تشـكيالت وزارة الـصنـاعة وا
تاز) الـصادر من وزارة الـتخـطيط لـلمـشاركة في ن يـحمل تـصنيـف ( تـخصـصة  كـاتب ا الـشركـات االستـثماريـة وا
ـنتـسبـيهـا في محـافظـة النـجف االشرف/ الـفرصـة االستـثمـارية الـكبـرى النشـاء اجملمع الـسكـني االفقي (دور سـكنـية) 
) على الشارع ناذرة) ومساحتها ( 120دو رقمة  897/1م3 (حصوة ا ناذرة على قطعة االرض العائدة لها وا قضاء ا
شـروع من دور سـكنـيـة نوع  (A.B) ويـشمل كـذلك مـجمع تـسـويقي وتـرفـيهي ـناذرة  –جنف ويتـكـون ا الـعـام طريق ا
ومدرسة ابـتدائية ( 18صف) ومدرسـة ثانوية وحـضانة اطفـال ومسجـد وادارة للمجـمع ونقاط حـراسة ومركز لـلرعاية
داخل الصحـية االوليـة مع مالعب ومسـاحات خضـراء والبـنى التحـتية وتـشمل الـطرق الرئـيسيـة والطـرق الفرعـية وا
اء وشـبكة الصـرف الصحي وشبـكات مجاري االمـطار وشبكة وشبـكات ومحوالت الـكهرباء وشـبكة اتصاالت وشـبكة ا
رقم  (13 لـسـنـة  2006) وتـعـديالته وبـطـريـقـة (الـتـمويل اطـفـاء احلـريق وموقـف للـسـيـارات وفق قـانـون االسـتـثـمـار ا
كن احلصـول عليهـا من قسم القانـونية/ مقر والتنفـيذ والتسـديد بالتـقسيط) ووفق الشـروط الفنيـة والتجاريـة التي 
مـعاونية السمنت اجلنوبيـة/ الكائن في قضاء الكوفة/ محافـظة النجف االشرف لقاء مبلغ وقدره  (1,000,000) مليون
كاتب اخملتصة عطاءاتها دينار غير قـابل للرد ويتحمل من ترسو عليه الفرصة اجور االعالن عـلى ان تقدم الشركات وا
وجب حتـويل خالل موعـد اقصـاه السـاعة ـفوض او من يـخـوله  في مقـر معـاونيـة الـسمـنت اجلنـوبيـة بيـد مديـرها ا
وافق (11/27/ 2018 )وفي حالـة مصـادفة يوم الـغلق عـطلـة رسمـية او مـحلـية فـيكون الثـانيـة عشـر من يوم االثـن ا
الـيـوم الـذي يلـيه هـو يـوم الغـلق وتـشـمل ثالثة ظـروف لـلـعرض الـفـني والـتجـاري ومـسـتنـدات الـشركـة وتـكـون مغـلـقة
ومـختـومة يـختم الـشركـة ويرفق مع الـعـطاء صك مـصدق او خـطاب ضـمان من مـصرف حـكومي بـقيـمة ( %1من قـيمة
الـعطـاء) كتـأمـينـات اوليـة اضافـة الى وصل شـراء الشـروط وسوف تـقـوم الشـركة بـاهـمال الـعطـاءات الغـيـر مسـتوفـية

للشروط علما ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
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التسلسل او رقم القطعة: ٣ / ٤٠٩
قاطعة: ( ١٤ وزيرية وغزالية) احمللة او رقم واسم ا

اجلنس: دار
النوع: ملك صرف
رقم الباب: م/ ٧٢٥
رقم الطابق: ز / ٧٤
رقم الشقة: د ٧٣

ساحة:٠٠٠. ٧ (اولك)  ا
ـشـتــمالت: الـدار حتـتـوي عــلى اسـتـقـبـال وغــرفـة طـعـام وهـول ا

وغرفت نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية
الشاغل: صاحب العالقة

بيع:٦١٤١٠٤  سهم من اصل ٦٦٥٢٨٠ سهم مقدار ا

زايدة سـتبـيع دائرة الـتسـجيل الـعقـاري في الرصـافة الـثانـية بـا
ـوصوف أعاله العـائد للـراهن عبد الـكاظم جبار العـلنيـة العقار ا
ـــرتـــهن مـــصــرف الـــرافـــدين الـــبــالغ عـــلي لـــقــاء طـــلب الـــدائن ا
(٤٨٫٠٠٠٫٠٠٠)  ثمانيـة واربعون مـليون دينـار فعلى الراغب في
االشتراك فيـها مراجعـة هذه الدائرة خالل (٣٠) يـوما اعتبارا من
اليوم الـتالي لـتاريخ نشـر هذا اإلعالن مـستصـحبـا معه تأمـينات
قـانـونـيـة نـقـديـة او كـفـالـة مــصـرفـيـة ال تـقل عن ١٠% من الـقـيـمـة
قدرة للمبيع البالغة (٨٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثمنمائة وتسعون مليون ا
ـزايـدة سـتـجـري في الـسـاعـة (١٢) ظـهرا مـن الـيوم ديـنـارا وان ا

األخير.
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نود ان نـنـوه بان االعـالن اخلاص بـالـطلـبـية
ـــنـــشـــور في هــذه اخلـــارجـــيــة 2017/422 ا

اجلريدة العدد  6169 في 2018/10/15
سيتم اعادة النظر به لذلك يعتبر ملغيا.
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التسلسل او رقم القطعة: ٣/ ٨٤٥٧ 
قاطعة: (١٣ نعيرية وكيارة) احمللة او رقم واسم ا

اجلنس: دار
النوع: ملك صرف
رقم الباب: م/ ٧٣٩
رقم الطابق: ز/ ٨

رقم الشقة: دار ١٢٨ 
ساحة: ٣٫٢٠ (اولك) ا

شتمالت: الدار حتتوي صالة وهول وخدمات صحية وغرفة حتت وثالثة غرف وحمام مسلح ا
الشاغل: صاحب العالقة
بيع: تمام السهام مقدار ا

وصوف أعاله العائد زايدة العلنية العقار ا ستبيع دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانـية با
ـرتهن مـصرف الـرافدين للـراهن حصـة/ امجـد ومـهنـد ومؤيـد اوالد محـمـد حيـدر لقـاء طلب الـدائن ا
البـالغ (١٢٫٠٠٠٫٠٠٠) اثني عشر مليون دينـار فعلى الراغب في االشتراك فيـها مراجعة هذه الدائرة
خالل (٣٠) يوما اعـتبارا من اليوم التالي لتاريـخ نشر هذا اإلعالن مستصحبـا معه تأمينات قانونية
قدرة للمبـيع البالغة (٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) اربعمائة نقديـة او كفالة مصرفية ال تقل عن ١٠% من الـقيمة ا

زايدة ستجري في الساعة (١٢) ظهرا من اليوم األخير. وثمانون ميون دينار وان ا
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رقم ١٦٥ /  ٢٠٠٢ في ٢٦ / ١ / ٢٠٠٢ الـدائن اشواق علي حس كـتاب مديـرية تنـفيذ الـكرادة ا
رقم١٠٩١٠/ دين محمـد جنف محولي في الـعـــــــقار ا قـرر وضع احلجز الـتنفيـذي على حصـة ا
قدار ٨٫٩٠٠٫٨٣٤  دينار مع بيان ا يعـــــــــــــــــــــــادل هذه االضبارة  ٣ / ١٤  وزيرية غزالية 

وانع واحلجوزات. القيمة التقديرية مع بيان ا
مع التقدير 
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ركزي فقـدت مني الباج الصـادر من البنك ا
×bL) الرجاء  ÷U¹— Õ«d العراقي باسم (»

صدره. ن يعثر عليه تسليمه 
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ـنـاسـبـة دخـولـهم الـقفـص الذهـبي باسـمى ايـات الـتـبـريـكـات واحملـبـة 

وفقية والسعادة في حياتهم اجلديدة. متمن لهم ا
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ركزي فقـدت مني الباج الصـادر من البنك ا
(b?L?×?  ÂU?ſd?{ tK? « b?³?Ž) الـعـراقي بـاسم

صدره. ن يعثر عليه تسليمه  الرجاء 


