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ـا كنتم مـتهم ـدرجة اسمـائهم و عنـاوين سكنهم  تـهم الـغائب ا الى ا
ا ان محالت بينة ادناه  و ؤشرة ازاء اسمائكم في القضـية ا واد ا وفق ا
اقامتكم مجهولة لذا اقتضى تبـليغكم في الصحف احمللية على ان حتضروا
امام احملـكمـة العسـكريـة االولى خالل مدة ثالث يـوما من نـشر هذا االعالن
في الـصـحف وعنـد عـدم حضـوركم سـوف جتري مـحـاكمـتـكم غيـابـيا وحـجز
وظـف العـموميـ القاء نقـولة ويـطلب من كافـة ا ـنقـولة وغيـر ا اموالكم ا
القـبض عـلـيكم وتـسـليـمـكم الى اقرب جـهـة عسـكـرية او مـركـز شرطـة ويـلزم

سؤولة بذلك. االهلي الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار اجلهات ا
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ناقصة التالية: تعلن شركة مصافي اجلنوب شركة عامة عن تمديد اعادة إعالن ا

ذكورة سوف ـستمسـكات ا اليـة للشركـة) مصادقة من قـبل اجلهات اخملتصـة ذات العالقة وفي حالـة عدم توفر أي من ا والكـفاءة ا
يهمل العرض وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك. 

قاولـة بقانـون التقاعـد والضمـان االجتماعي تعـاقدة مع الشـركات ا ٢- شمـول العمـال العراقيـ العامـل لدى الشـركات األمنـية ا
ترتبة عن عدم التطبيق .  والزام تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية ا

ـقدم بـالدوالر ٣- حتـديد مـدة نفـاذيـة العـطاء بـفتـرة التقل عن (١٢٠) يـومـاً من تاريخ الـغلق عـلى ان يكـون مـبلغ الـعطـاء التـجاري ا
بلغ االجمالي للعطاء رقماً وكتابة. االمريكي او اليورو او الدينار العراقي وا

ناقصة ٤- تقد تأميـنات اولية (صك مصدق او خـطاب ضمان او سفتـجة) والمر شركتنـا ويتضمن االشارة فيـها الى رقم واسم ا
ـركزي عـلى ان ال تـقل مدة نـفـاذيـته عن (٢٨) يـومـاً من تـاريخ انـتهـاء نـفـاذ الـعـطاء عن طـريق مـصـرف عـراقي مـعـتمـد لـدى الـبـنك ا

بلغ قدره (١٨٠٫٠٠٠) $ مائة وثمانون الف دوالر امريكي فقط .  العراقي و
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 تطلبات ا الية : عـلى مقدم العطاء ان يقدم أدلة مـوثقة تثبت قدرته على القيـام با ـطلووبة: أ) القدرة ا ٩- متطلبات التاهيل ا

اآلتية : 
١- احلسابات اخلـتامية معدل ربح آلخـر سنت متتـالية مصادقـة ومدققة من قبل محـاسب قانوني معتمـد . ٢- معدل ايراد سنوي
يـعادل(٦٫٦٠٠٫٠٠٠) $ ستة مليون وسـتمائة الف دوالر امريكي للـسنوات اخلمس االخيرة. ٣- سيـولة نقدية تعادل (٣٠٠٠٫٠٠٠) $
اثلة كما مذكور ثالثة مـالي دوالر امريكي. (ب) اخلبرة والقدرة الفـنية : على مقدم العطاء ان يـقدم دليالً موثقاً بانه لديه اعـمال 

في الوثيقة.
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها ١٠- يجب التزام مقدمي العطاءات 

ناقصة اجور النشر واالعالن ١١- يتحمل من ترسو عليه ا
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ناقـصة احلضور الى مـقر الشركـة الكائن في منـطقة الشـعيبة / مـحافظة الـبصرة للـحصول على شروط فعلى الراغـب باالشتـراك با
بلغ غـير قابل لـلرد علـماً بأن تـاريخ الغلق الـساعة الـثانيـة عشر ظـهر ليوم ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ ـؤشر ازائهـا وا بلغ ا نـاقصة وحـسب ا ا
ناقصة وفي حالة مصادفة يوم الغلق عـطلة رسمية يستمر االعالن الى مابعد العطلة ويعـتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق ا

درجة ادناه :  وفقاً للشروط ا
ماثلة ١- تقد كافـة مستمسكات الـشركة ( شهادة تأسيس  –عقد تـأسيس الشركة مع محضـر االجتماع االول التأسيـسي واالعمال ا


