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بالنظر لكسر قرار
رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

تـعلن مديـرية بلـدية العـمارة عن اجراء مـزايدة علـنيـة لتأجـير (مشـتل/ السراي مـقابل مدرسـة حليـمة السـعدية)
زايدة مراجعة سكرتير اللجنة في مقر بلدية والعـائدة الى مديرية بلدية العمارة فعلى الراغب باالشتـراك في ا
العـمارة خالل فـترة (٧) سـبعـة ايام تبـدأ من اليـوم التـالي لنـشر االعالن مـستـصحـبا مـعه التـأميـنات الـقانـونية
الـبالغـة ان ال تقل عن (١٠٠%) من القـيمة التـقديريـة وينادى للـمزايدة في الـساعة العـاشرة والنـصف صباحا في
ـزايدة دة اعـاله من تاريخ الـنشـر وعلى قـاعة مـديـرية بـلديـة العـمارة واذا صـادف يوم ا الـيوم الـتالي النـتهـاء ا
ـصاريف ـزايدة اجـور النـشر وكـافة ا عطـلة رسـميـة يكـون موعـدها الـيوم الـذي يلـيه ويتـحمل من تـرسو عـليه ا
دنـية وبـطاقـة الـسكن ويـكون عـليه مـراجعـة مديـرية بـلديـة العـمارة ـترتـبة عـلى ذلك مع جلب هـوية االحـوال ا ا
صـادقـة الكمـال اجراءات الـتـعاقـد االصولي وبـخالفه يـتحـمل االجراءات خـالل فتـرة (٧) سبـعـة ايام من تـاريخ ا

القانونية.
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طـالبة بالتعويض او لك الى الـبلدية عند احلـاجة اليه وخالل فترة التـأجير او عند انتـهاء العقد دون ا يسلم ا
اللجوء الى احملاكم اخملتصة.
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نــشـــر في جــريــدة الـــزمــان الــعــدد  6237 في 2019/1/3
رهونة حيث سقط اعالن لشعبة التنفيذ وبيع العقارات ا
ســهـــوا اسم مــصـــرف الــرافـــدين/ الــقـــسم الــقـــانــوني من

ذكورين لذا اقتضى التنويه.  االعالن ا
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نـشـر في جـريــدة الـزمـان الـعـدد  6241 في 8 /2019/1
اعـالن اعــادة مـــزايـــدة لــبـــيع اثـــاث حـــيث درج (غـــرامــة
تـأخـيـريـة بـنـسـبـة   1,12  % خـطـأ والـصـحـيح 1,2 %

لذا اقتضى التنويه.
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تعـلن جـمعـية الـهالل االحمـر الـعراقي عن عـرض دار مشـيدة
/ مـحافـظة رقـمة ( 171/ 267) تسـع عـلى قطـعـة االرض ا
كـركوك لالسـتئـجار فـعلى الـراغبـ مراجـعة جمـعيـة الهالل
ـنصـور مقـابل نـقابـة االطباء/ االحـمر الـعراقي الـكائـنة في ا
الــقـسم الــهــنــدسي واالمالك من تــاريخ الــنـشــر واالعالن في
الصحف احملـلية لغرض تـقد طلبات االستـئجار ودراستها

من قبل اجلمعية.
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ــان الــعـراقي جــلــسـاته اسـتــأنف الــبـر
االعتـياديـة بهـدف الـتوصل إلى تـسمـية
تبق من التشكيلة احلكومية الوزراء ا
الـتي بـاشــر بـهـا رئــيس الـوزراء  عـادل
ان هدي حـيث كان قد وافق البر عبد ا
عـلى  14وزيـراً وظــلّت الــعـقــدة قـائــمـة
بـشـأن وزارتــ سـيـاديــتـ هـمـا وزارة
الداخلية التي كانت كتلة الفتح برئاسة
هادي العـامري تـصرّ على تـسمـية فالح
الفـيـاض رئـيس هيـئـة احلـشد الـشـعبي

وزيـــراً لـــهـــا في حـــ تـــرفـض كـــتـــلــة
سائـرون بقـيـادة السـيد مـقـتدى الـصدر

تسميته.
أما الـوزارة الـثـانيـة فـهي وزارة الـدفاع
الـــتـي تـــقع ضـــمـن حـــصـــة الـــســـنّـــيـــة
الـســيـاسـيــة وفـقـاً لــنـظـام احملــاصـصـة
الطائـفية - اإلثـنية الـسائد مـنذ احتالل
العراق العام 2003. وكان  رئيس كتلة
 الـوطـنـيـة إيـاد عالوي قـد رشح فـيـصل
ان الفنر اجلربا وزيراً لـلدفاع لكن البر

قـرر تـأجـيل الـبت بـاألمـر  وأبدى بـعض
النواب حتفظاً عليه وهكذا علّق اختيار
وزيــري الــداخــلــيــة والــدفــاع ووزارات
ـرشح أخـرى عـلـمـاً بـأن وزيـر الـدفـاع ا
هــو طـيــار مــشـمــول بــإجـراءات هــيــئـة
ــسـاءلــة والــعـدالــة الــوريث لـهــيــئـة " ا
اجتـثاث البـعث" التـي تأسسـت في عهد
ــدني األمـريــكي لـلــعـراق بـول احلـاكم ا
ــر ( 13مــايـــو /أيــار/28 -2003 بــر
يونـيو/حـزيران/ (2004وكان قـد اتهم
ـشاركـته بـقـمع احلـركة االحـتـجـاجـية
ـعـروفـة بـاالنـتـفـاضـة الـشـعبـانـيـة في ا
احملافظات اجلنوبـية بعد حرب اخلليج
الــثــانــيــة (مـارس/آذار/ (1991وعـقب
حتـرير الـكـويت لـكن مـحـكـمة الـتـمـيـيز

برّأته من تلك التهمة.
ـــقــالــة مــا تــزال وحــتى كـــتــابــة هــذه ا
الـتــجـاذبــات بــشـأن وزارتي الــداخـلــيـة
والدفاع مستمرة على الرغم من تدهور

األوضـــاع األمــنـــيـــة وارتــفـــاع حــوادث
الـعـنف الـســيـاسي كـوسـيـلــة لـتـصـفـيـة
اخلصـوم سـواء عبـر القـتل أم الـتهـديد
أم محاولـة االغتـيال الـسيـاسي والطعن
بــســيـــر الــوزراء الــذين  اخـــتــيــارهم
ــثل بــأســالــيب شـــتى وهــو مــا دعــا 
الـسـيـد عـلي الـسـيـسـتـاني الـشـخـصـيـة
تنفذة في النجف للتحذير من الدينية ا
عــواقـب هــذه الــظـــواهــر اجملــتـــمــعــيــة
ـهدي ـذمـومة عـلى حـد تـعـبـيـر عـبـد ا ا
ــثـله ألنــهـا أخــذت تـهـدد الـكــربالئي 
ـنـظـومة اجملتـمع وتـشـكل خـطـراً على ا

االجتماعية.
ويالحظ أن ظـاهـرة الـعــنف الـعـشـائـري
واالعــتـداء عــلى اآلخــرين واالســتــقـواء
على بعض الضعفاء أصبح سائداً وهو
ما أثـار ردود فعل مـختـلفـة في ظل أزمة
سـيـاسـيـة حـادة وضـعف الـدولـة وتـآكل
هيـبتـها علـماً بـأن خطـورتهـا قد تـنتقل

ان والـفـاعلـ السـياسـي إلى من البـر
الـــشــارع خـــصــوصـــاً عــلـى مــســـتــوى
التـظـاهرات وأعـمال االحـتـجاجـات تلك
التي مـا تـزال مسـتمـرة مـنذ أسـابيع في
مـحافـظـة الـبـصـرة التـي تعـاني من شح
ـيـاه ومن تـدهـور اخلـدمـات الـصـحـيـة ا
والتعليمية والبلـدية والبيئية على نحو
مـــريـع مع احـــتـــمـــال انــــتـــقـــالـــهـــا إلى
محـافـظـات أخرى أو حـتى الـلـجوء إلى
لــغــة الــسالح الســيّــمــا بــ جــمــاعـات
مسلحـة وفصائل شبه عـسكرية بـعضها
يــرتـبط بــاحلــشــد الـشــعــبي وله صالت
وثيقة بإيران وبعضها منفلت من عقاله
في إطار ردود األفـعـال وحـاالت الـغضب

الشعبي.
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وكانت قد وصـلت تهـديدات إلى عدد من
الـــنـــاشـــطـــ عــبـــر مـــواقع الـــتـــواصل
االجتـماعي األمـر الـذي قد يـنذر بـخروج
األمــور عن الــسـيــطــرة وانــدالع الــعـنف

والفوضى.
وكـان مــجـهــولـون قــد اغـتــالـوا مــؤخـراً
عضواً قـيادياً بارزاً فـي " سرايا السالم"
الـتــابـعـة لــلـسـيــد الـصـدر وهــو حـسـ
احلجـامي الـذي قـتل بهـجـوم مـسلح في
مـنــطـقـة الــشـعـلــة بـبـغــداد ذات الـنـفـوذ
الــصــدري بــواســطــة أســلــحــة كــاتــمـة
لـلـصـوت.وعـلى الــرغم من ان الـبـرنـامج
هدي الذي احلكومي لوزارة عادل عـبد ا
أكد على محاربة الـدولة العميقة  إال أن
اخـتــيـاره لـم يـكن بــعـيــداً عن تـوافــقـات
حـــصـــلت في داخـــلـــهـــا وفـي جـــوارهــا
وحولـهـا ومع ذلك كان هـنـاك استـبـشار
ـتوازنة  أولي في تكـليـفه لشـخصـيته ا
لـكـن مـثل هــذا االرتــيـاح تــبــدد سـريــعـاً
ـشــهـد الــسـيـاسـي مـنـطق وخـيّم عــلى ا
الـدولـة العـمـيـقـة مـجـدداً  السـيّـمـا ح
تــشـبــثت الــقــوى الــسـيــاســيــة والــكـتل
واقـفها واستـحقاقاتـها كما انـية  البر
تــقــول وهـــكــذا ظــلّت مــشـــكــلــة رئــيس
الـوزراء بــالــدرجـة األســاســيـة ورئــاسـة
ـان قائمـة منذ اجلمهـورية ورئاسـة البر
االنـــــتــــخـــــابــــات الـــــتي جـــــرت في 12
اضي.وحتى اآلن فـإن نحو مايو/أيـار ا
نـصف الـوزارة مـا يـزال شـاغـراً وبـعض
الوزارات مـعـلـقـاً وحتتـاج إلى تـوافـقات
جـديــدة يـقـدّم فــيـهـا كل طــرف تـنـازالت
لــلـــطـــرف اآلخــر.واحلـــديث عن الـــدولــة
العميقة يشمل بالدرجة األساسية اليوم
حزب الـدعوة الـذي حكـم بالـتحـديد مـنذ
الــعــام  2005ولــغــايـــة الــعــام ?2018
وتتهم بـعض األطراف الـسياسـية نوري
الـكي رئـيس الوزراء األسـبق لـدورت ا
هدي حاولة عرقـلة جهود عـادل عبد ا
من خالل زرعه عناصر خـفيّة في أحشاء

الـــدولـــة بــحـــيث تـــمـــثل مـــراكـــز قــوى
والسيّما داخل أجـهزة األمن واخملابرات

واجليش وغيرها.
ــنــصــرمـة فــالــدولــة خالل الــســنــوات ا
تعاني من فسـاد مالي وإداري وسياسي
لـدرجـة أصبـح العـراق فـي أسفـل السـلم
الكوني بسبب استشراء الفساد وهو ما
ظـلّت تـؤكده سـنـويـاً مـنـظمـة الـشـفـافـية
ـــالــكي الـــدولــيـــة فــفي ظـلّ حــكـــومــة ا
ـاني تبـدد نـحو 360 وحسب تـقـرير بـر
مـلـيـار دوالر وضـاع الـكثـيـر مـن األموال
عـــلى مـــشـــاريع وهـــمـــيـــة نـــاهـــيك عن
ـال الـعـام ونـهب الـثـروة أو الـتالعب بـا
هدرها بطريقة ال مسؤولة ودون مساءلة
ـوصل تُـذكـر وتـعـكس عـمـليـة احـتالل ا
في  10يــونــيــو/حــزيـران/ 2014مـدى
تــغــلــغل الـــفــســاد حــتى داخل الــقــوات
ـســلّـحـة الــتي يـنــبـغي  أن يـكــون لـهـا ا
عقيـدة عسكـرية وانضـباط كبيـر ناهيك
عمّا صُرف عليها من مبالغ طائلة إلعادة
وصل التأهيل ولم تكن عمـلية حترير ا
ونحـو ثـلث األراضي الـعـراقيـة السـيّـما
مــحــافــظـــات صالح الــدين واألنــبــار أو
أجـزاء مـن مـحــافــظـتي كــركــوك وديـالى
عزل ومشارف بغداد (جـرف الصخر) 
عن اسـتــنـفــار شــعـبي ودعم دولي عــبـر
حتـــالف واسع.إن وجـــود مـــراكـــز قــوى
وغيـاب وحدانـية اتـخاذ الـقرار واأللـغام
الكثيرة التي احتواها الدستور العراقي
والــتـــعــارض بـــ صالحــيـــات الــدولــة
االحتاديـة وصالحـيـات إقلـيم كـردسـتان
فيما يتعلق بالـبيشمركة والنفط وبعض
الـتــداخالت اخلــارجـيــة  جـعل الــعـراق
دولة فاشـلة بـفعل نـظام الزبـائنـية الذي
صالح يقـوم على تقـسيم الـغنـائم وفقـاً 
طـائــفـيــة أو إثــنـيــة أو حـتى امــتـدادات
دوليـة وإقلـيمـيـة والدولـة الفـاشلـة ليس
بإمكانها تلبية طموحات النخب الفكرية
والـثـقـافـيـة ومــطـالب الـنـاس احلـيـويـة
السيّـما اخلدمـات الصـحيـة والتعـليـمية
والتـصـدي للـبـطالـة فضـالً عن استـعادة
هـيــبـة الــدولــة وبـسط ســلـطــانـهــا عـلى
جــمـيع أراضــيــهـا وحــمـايــة ســيـادتــهـا
واسـتـقاللــهـا . والـنـخـب ذاتـهـا في مـثل
هذه األوضاع  تـصاب بالـتصدّع في ظل
حـالــة اخلــوف واالحـتــقـان الــســيـاسي
السـيّـمــا إذا كـان هـنـاك ســلـطـات سـرّيـة
وقـوى نـافـذة وغـيـر خـاضـعـة لـلـقـانـون
ولعلّ اسـتمرار مـعانـاة النـازح سواء
عـدم عــودة الـكــثـيــر مـنــهم أم االخــتـفـاء
الــقــسـري ألعــداد من الــشــبــاب بــحــجـة
كونهم تعاونوا مع داعش خالل احتالله

للموصل وما بعدها.
ومــقـابـل تـراجـع دور الـنــخب الــفــكــريـة
ستـقلة  نالحظ والثقـافية خـصوصـاً ا

تـضـخّم دور الـبـيـروقـراطـيـة الـطـفـيـلـيـة
احلزبـية الـسـياسـية والـديـنيـة واإلثنـية
وتـغـلــغـلـهـا فـي جـمـيع مــفـاصل الـدولـة
لدرجـة إن رئيس الـوزراء الـسابق حـيدر
العبادي كان قد صرّح بوجود عسكري
فــضـــائــيـــ زاد عــددهم عن  50 ألـــفــا
يتـقـاضـون رواتب تصل إلى 600-500
مـليـون دوالر من خـزيـنـة الـدولـة واألمر
دنـي فضالً يشـمل أعداداً كـبيـرة من ا
عن وسائـل صرف عـديـدة في غـير أوجه
ــيــزانــيـة الــصــرف تــلك الــتي كــلــفـت ا
مــلـــيــارات الــدوالرات خالل الـــســنــوات
ــثـــال الــصـــارخ عــلى ذلك ــاضـــيــة وا ا
استمرار أزمة الـكهرباء مـنذ ما يزيد عن
 15عـــامـــاً وهـــؤالء إذا انــضـــمـــوا إلى
ـدعــومــة من مــراكـز الــقـطـط الـســمــان ا
الــقــوى واالســـتــقــطــابــات الـــطــائــفــيــة
ذهبية واإلثنيـة فسيكون لهم القدرة وا
علـى تعـطـيل سـير عـمل الـدولـة والـعبث
بــــأمـــنــــهـــا الــــوطــــني ونــــهب األمـــوال
ــا فــيــهـا تــهــريب الــنـفط والــثـروات 
سواء من جنوب العـراق (البصرة) التي
تـعـاني من شـظف الـعـيش أو كـردسـتان
التي تـعرضت إلـى هزّة كـبيـرة إثر ردود
الـفـعل إزاء االســتـفـتــاء الـذي دعت إلـيه
25 حـــــــــكــــــــــومــــــــــة اإلقــــــــــلــــــــــيـم في 
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وهـــكــذا تـــبـــقى الـــدولـــة داخل الـــدولــة
ـنظـمـات السـرّية ذات قـصـود بذلك ا وا
ــؤثـرة في الــسـطــوة داخل الــدولــة أو ا
عمـلها سـواء أكانت ديـنيـة أم عشـائرية
أم حـزبـيــة بـعـيـدة عـن األنـظـار وخـارج
ــســاءلـة ألن ســلــطــتــهــا ســرّيـة دائــرة ا
وأذرعهـا طويـلة ومـثل هذا األمـر ساهم
في خلق طبـقة سـياسيـة جديدة تـعتاش
عـــلى االنـــقـــســـام الـــطـــائـــفي - اإلثـــني
وتـــســتـــغل غـــيــاب وحـــدانـــيــة الـــقــرار
الـسـياسي وهـشـاشـة الـوحـدة الـوطـنـية
وضعف الـهويّـة اجلامـعة وهـكذا تـكون
رئية التي تدار بواسطة احلكومة غير ا
األبـنـاء واألصـهـار واألقـارب والـنـافـذين
احلزبي خفية وتمـارس سياسة عميقة
ولها ميزانيتها غير اخلاضعة للمراقبة.
وإذا كانت الدول الشمولية تمارس دوراً
سريـاً بواسـطة تـنظـيمـات غيـر منـظورة
وبزعم حماية األمن الوطني فإن انهيار
الـــدولــــة وحل بـــعـض مـــؤســـســــاتـــهـــا
الـــعــســـكــريـــة واألمـــنــيـــة واســتـــشــراء
الفوضى في ظل االنقسامات السياسية
ــذهــبــيـة واإلثــنــيــة ســيــكــون أكــثـر وا
ر الذي خطورة وهـذا ما فـعله بول بـر
قـاد إلى تـعـو الــدولـة وحـتى اآلن فـإن
محاوالت إعادة البناء قـد تستغرق زمناً
رجـعيات طويالً السيّـما في ظلّ تـعدد ا

الـتي تـعـلـو عـلى الـدولـة ذاتـهـا أحـيـاناً
وغياب احلد األدنى من الوحدة الوطنية

وحكم القانون واستقالل القضاء.
ويـــبـــدو إن ســــوء احلظ صـــادف عـــبـــد
هدي فقد واجهت حكومته أزمة حادة ا
إثــر ارتـفــاع مـلــوحــة مـيــاه الــشـرب في
البصرة واحملافظات اجلنوبية ورافقها
أزمـة بـيـئــيـة وصـحـيـة خــطـيـرة بـسـبب
نفوق كمـيات ضخمـة من أسماك األنهار
والبحـيرات في مـحافـظات بابل وواسط
والديـوانـيـة ألسبـاب مـجـهولـة  نـاهيك
عن الــــتـــحــــديـــات الــــتي ورثـــتــــهـــا من
احلـكـومـات الــسـابـقـة ومــا تـزال الـعـقـد
الـــرئـــيــســـيـــة قــائـــمـــة وأولــهـــا نـــظــام
احملــاصـصــة واأللــغـام الــتي احــتــواهـا
الـدســتـور ووجــود جـمــاعـات مــسـلــحـة
خــــارج الـــقــــانــــون حـــتـى وإن أُدمـــجت
سلحـة لكن هناك استياء من بالقوات ا
أوساط واسعـة من السـكان من سلـوكها
وخشيتهم من بطشها على الرغم من أن
ـهم الــذي لـعـبه اجلـمــيع يـقــرّ بـالــدور ا
ــوصل احلــشــد الــشـعــبي فـي حتــريـر ا

ناطق التي احتلها داعش. وا
ولـعلّ هــذا أول اخــتـبــار يـواجــهه عـادل
ــهـــدي فــإن اســتــطــاع جتــاوزه عــبــد ا
وتـــوصل إلـى تـــوافـــقـــات تــــرضـــيه في
رشـح فـاألمر سـيكون اختـيار بـقيـة ا
خطـوة مهـمة أولى لـتجـاوز تدرجي وإن
ـا سـارت عـلـيه احلـكـومات كـان بـطيـئـاً 
الــسـابــقـة وإلّــا  فــإن رضـوخـه لـلــقـوى
ــتـــنــفـــذة ســيــجـــعل مــنـه أضــعف من ا
الكي رئيسي الـوزراء اللذين سـبقاه فـا
والــعــبــادي كــانــا مــدعــومـ مـن كــتــلـة
سـيــاسـيـة كـبــيـرة ومـهــيـمـنــة أمـا عـبـد
ثّـل إلّا نفسه حتى وإن هدي فإنه ال  ا
كانت كفـاءته ومقـدرته السيـاسية أوسع
وأعمق وأكبر من غرمائه السابق لكن
ــان سـيــكـون تـوازن الــقـوى داخل الــبـر
مـــؤثــراً عـــلى تــوجـه حــكـــومــتـه ولــعلّ
الــتــجــاذبــات حــول وزارتي الــداخــلــيــة

والدفاع خير دليل على ذلك.
 والـدولـة الــعـمـيــقـة الـتي حتــدّث عـنـهـا
رصاد لتعطيل أو تسويف ستكون له با
أي قـــرار يــتـــخــذه إذا مـــا تـــعــارض مع
مـصــاحلـهــا نـاهـيـك عن أي اخـتالل في
ـعـادلـة اإليـرانـيـة- األمـريـكـيـة لـلـنـفوذ ا
سـيــؤدي إلى خــلــخـلــة مــواقـعه والشكّ
ثل فإنه واحلالة هذه سيبقى محكوماً 
هـذا الـتـوازن وغـيـر قـادر عـلى جتـاوزه.
وكــان عـلــيه أن يــتــعــامل مــنـذ الــبــدايـة
كـرئـيس لـوزارة قـويـة ومـؤثـرة وهـو مـا
يـريده الـشـارع وإلّـا فـاألفـضل له تـقد
ـا ظلّ اسـتـقـالــته لـيـحـتـفـظ بـهـامش طـا

اضية. يبحث عنه في السنوات ا
{  باحث مفكر عربي
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ناقصة التالية:  تعلن شركة مصافي اجلنوب شركة عامة عن إعالن ا

ـناقصة ـناقصـة احلضور الى مقـر الشركـة الكائن في منـطقة الـشعبيـة / محافـظة البصـرة للحـصول على شروط ا فعلى الـراغب بـاالشتراك با
بلغ غير قابل للرد علماً بأن تاريخ الغلق الساعة الثانية عشر ظهر ليوم ١١ شباط ٢٠١٩ وفي حالة مصادفة يوم ؤشر ازائها وا بلغ ا وحسب ا

درجة ادناه :  ناقصة وفقاً للشروط ا الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى مابعد العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق ا
ماثـلة والكفاءة ١- تقد كافـة مستمـسكات الشركـة ( شهادة تأسيس  –عقد تـأسيس الشركـة مع محضر االجتـماع االول التأسيـسي واالعمال ا
ذكـورة سوف يـهمل الـعرض وال ـستـمـسكـات ا ـالـية لـلشـركة ) مـصادقـة من قـبل اجلهـات اخملتـصة ذات الـعالقة وفـي حالـة عدم تـوفر أي من ا ا

تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك . 
قـاولة بـقانون الـتقـاعد والضـمان االجـتمـاعي والزام تلك تـعاقـدة مع الشركـات ا ٢- شـمول الـعمال الـعراقـي الـعاملـ لدى الـشركـات األمنيـة ا

ترتبة عن عدم التطبيق .  الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية ا
ـقدم بـالدوالر االمـريكي او ٣- حتـديـد مدة نـفاذيـة العـطـاء بفـترة التـقل عن (١٢٠) يومـاً من تـاريخ الغـلق على ان يـكـون مبـلغ العـطاء الـتـجاري ا

بلغ االجمالي للعطاء رقماً وكتابة. اليورو او الدينار العراقي وا
علنة.  قدمة من الشركات بالنسبة للطلبيات الكيمياوية ا ٤- تقد بطاقة السالمة الكيمياوية ( MSDS) مع العروض الفنية ا

ناقـصة على ان التقل تقد تأمـينات اولـية ( صك مصـدق او خطاب ضمـان او سفتـجة ) وألمر شـركتنا ويـتضمن االشـارة فيهـا الى رقم واسم ا
بـلغ قدره (٨٠٠٠) ـركزي الـعـراقي و مدة نـفـاذيته عن (٢٨) يـوماً من تـاريخ انـتهـاء نفـاذ الـعطـاء عن طريق مـصـرف عراقي مـعتـمـد لدى الـبنك ا

ثمانية االف  دوالر امريكي فقط . 
٥- مبلغ التخم للمناقصة كما مؤشر إزائها اعاله . 

WWW.SRC.GOV.IQ  -: كنكم زيارة موقع الشركة ٦- لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط االخرى 
contracts@src.gov.iq  -: كنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي ٧- لالستفسار عن اي معلومات 

٨- يكون مكان ايداع العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات اخلارجية في مقر الشركة وبظروف مغلقة ومختومة.
الية اآلتية :  - تطلبات ا الية : على مقدم العطاء ان يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام با طلووبة:( أ) القدرة ا ٩- متطلبات التاهيل ا

١- احلـسـابات اخلـتـاميـة مـعدل ربح آلخـر سـنتـ مـتتـالـية مـصـادقة ومـدقـقة مـن قبل مـحـاسب قانـوني مـعتـمـد . ٢- معـدل ايـراد سنـوي يـعادل
(٢٠٠٫٠٠٠) مائتا الف دوالر للسـنوات اخلمس السابقة ٣.- سيولـة نقدية تعادل (٢٠٠٫٠٠٠) مائتا الف دوالر. (ب) اخلـبرة والقدرة الفنية : على

اثلة عدد (.(2 مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً بانه لديه اعمال 
ناقصة اجور النشر واالعالن. ١٠- يتحمل من ترسو عليه ا

ا تـتطـلبـه الوثـيقـة القـياسـية بـكافـة اقسـامها.                                                                                  ١١- يجب الـتزام مـقدم الـعطـاء 
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