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زايـدة العـلنـية الـثانـية تعـلن شركـة مـصافي اجلـنوب (شـركة عـامة) عن اجـراء ا
اليـجار بـنـاية سـاحـة وقـوف سيـارات الـنفـثـة بـتمـام الـسـاعة (٩) من صـبـاح يوم
ـزايـدة ـصـادف ٨ / ١٠ / ٢٠١٩ .فــعـلى الـراغــبـ بـاالشــتـراك في ا (الــثالثــاء) ا
كان احملددين مستصحب معهم مبلغ التأمينات العلنية احلضور في الزمان وا
ائة الف دينـار عراقي ال غيرها وجلب هوية البالغة (١٫٨٠٠٫٠٠٠) مـليون وثما
ــوحـدة مع بـطــاقـة الـسـكـن (االصـلـيـة ـدنــيـة او الـبـطــاقـة الـوطــنـيـة ا االحـوال ا
واالستـنسـاخ) مع بـراءة ذمة صـادرة من الهـيئـة العـامة لـلضـرائب ضمن مـنطـقة

زايدة اجور نشر االعالن والداللية. سكناهم. ويتحمل من ترسوا عليه ا
مالحـظـة: اذا صـادف يـوم الـغـلق عـطـلـة رسـمـيـة يـكـون مـوعـد الـتالـي هـو مـوعد

الغلق.
مع التقدير..
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شتريات اخلارجية. عادن / الشركة العامة لصناعة االسمدة / القسم التجاري / شعبة ا يسر وزارة الصناعة وا
رفقة مع وجب الوثـائق القياسية ا درجة تفـاصيلها ادناه  واد ا ؤهل وذوي اخلبـرة لتقد عطاءاتهم لتـجهيز ا بدعوة مقـدمي العطاءات ا

مالحظة مايأتي:
ؤهل والراغب باحلصـول على معلومات اضافية مـراجعة مقر الشركة العامـة لصناعة االسمدة/ البصرة  –خور ١- على مقدمي العـطاءات ا
الـزبـيـر او االتـصـال بـالـهـاتف (٠٧٨٠٢٧٨٠٩١٥) او  E-mail:scf@scf.gov.iqمن االحـد الى اخلـمـيس/ من الـسـاعـة الـسـابـعـة صـبـاحـاً حـتى

قدمي العطاءات .  الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي وكما موضحة بالتعليمات 
الية اآلتية: ١- تطلبات ا الـية: على مقدم العطاء ان يقدم أدلة مـوثوقة تثبت قدرته على القيام بـا طلوبة :- (أ) القدرة ا ٢- متطلبات الـتأهيل ا

احلسابات اخلتامية معدل ربح آلخر سنت مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد. 
اثـلة من شـركات الـقطـاع العـام في العـراق (عقـود جتهـيز اخلبـرة والقـدرة الفـنـية:- عـلى مقـدم العـطاء ان يـقدم دلـيالً موثـقاً بـأن لديه أعـمـال 
هتم شراء وثائق الـعطاء بعد تقد طلب حتريري الى العـنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع سابقة) ٣- بإمكان مـقدمي العطاء ا

قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠٠٠٠) الف دينار (غير قابلة للرد) يتم ختم الوثائق. 
ـؤشرة إزاء كل مـناقـصة من اجلـدول أدناه بـعمـلة الـدوالر االمريـكي على شـكل صك مصـدق أو خطاب ٤- يـجب تقـد ضمـان العـطاء باالقـيام ا

ركزي العراقي.  دة(٣٠) يوم من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك ا ضمان أو سفتجة نافذة 
٥- تقدم العطاءات بثالثة ظروف (فني/ جتاري/ مستمسكات) وتكون الظروف مغلقة ومختومة بختم الشركة وترسل بيد مخول رسمي .

٦- االسعار النهائية تكون  CIP واصل مخازن الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية - خور الزبير 
ناقصة اجور نشر االعالن .  ٧- يتحمل من ترسو عليه ا

٨- يـتم تسليم الـعطاءات الى العـنوان اآلتي (بنايـة قسم االعالم والعالقات العـامة/ شعبـة العالقات العـامة/ الشركة الـعامة لصـناعة االسمدة/
خور الزبير/ البصرة (جمهورية العراق). 

٩- يـتم تسليم الوثـائق اخملتومة التـي  استالمها من قبل مـقدم العطاء بـعد ختمهـا من قبله في ظرف مـستقل مع تسلـيم وثائق القسم الرابع
ـذكورة في الـقسم الـثـاني (١١-١-ح) في ظرف اخـر مع نـسخـة اضافـية من الـقـسم الرابع في مـوعد طـلوبـة ا ومتـطلـبـات التـجهـيـز والوثـائق ا

اقصاه الساعة الواحدة والنصف ظهرا ليوم ٢٨/ ١٠ / ٢٠١٩ وسوف يهمل اي عطاء ال يحتوي على الوثائق القياسية اخملتومة.
تأخرة سوف تـرفض وسيتم فتح الـعطاءات بحضور وفي حـالة مصادقة يـوم الغلق عطلـة رسمية يكـون الغلق في اليوم الـذي يليه العطـاءات ا
ثلـيهم الراغـب باحلضـور في العنـوان االتي مقر الـشركة الـعامة لـصناعـة االسمدة/ خـور الزبيـر/ البصـرة في الساعة مقـدمي العطـاءات او 

كنكم زيارة  زيد من التفاصيل  التاسعة صباحا من تاريخ ٢٩/ ١٠ / ٢٠١٩ و
www.industry.gov.iq  موقع الوزارةwww.scf.qov.iq   موقع الشركة
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جـــدد الــتـــأكـــيــد أن الـــهـــدف من هــذا
سبوق الذي العدوان التخريبي غير ا
يــهـدد الـسـلم واألمن الــدولـيـ مـوجه
بــالـــدرجــة األولـى إلمــدادات الـــطــاقــة
ــــيـــة وأنـه امـــتـــداد لـألعـــمـــال الـــعـــا
العدوانـية السابـقة التي تـعرضت لها
مـــحـــطـــات الــضـخ لــشـــركـــة أرامـــكــو
الــســعـــوديــة بـــاســتـــخــدام أســـلــحــة
إيـرانـية) داعـيـا اجملتـمع الـدولي الى
(حتمل مـسؤولـياته في إدانـة من يقف
وراء ذلـك والـتــصــدي بـوضــوح لــهـذه
األعـمـال الـهـمـجـيـة التـي تمـس عصب

ي).  االقتصاد العا
WLO ł —UŁ«

وأطـلـع اجملـلس عـلى مــا عـرضه وزيـر
الطاقـة السعـودي عن اآلثار اجلسـيمة
الـــــتي نـــــتــــــجت عـن ذلك االعـــــتـــــداء
الـتخـريبي عـلى مـعامل شـركة أرامـكو
والـتي أدت حـسب الـتقـديـرات األولـية
إلى تـوقف كـميـات من إمـدادات الـنفط
اخلام تـقدر بـنحو  7.5 مالي برميل
إضــافـة إلى تـوقف إنـتــاج كـمـيـات من
ـصاحب تقـدر بنحو  2 بليون الغاز ا
قدم مكعب يـوميا وانخـفاض نحو 50
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ــلك الـسـعـودي سـلـمـان بن عـبـد أكـد ا
الـعـزيـز أن بالده قـادرة عـلى الـتـعـامل
مـع االعـــتـــداءات الــــتي تـــســــتـــهـــدف
ــنـشــأت احلــيــويــة من اجل تــهــديـد ا
ي . ونـقل اسـتــقـرار االقــتـصــاد الـعــا
بــيــان امـس عن الــعــاهـل الــســعــودي
خالل تـرؤسه جـلـسـة مـجـلس الـوزراء
الـقـول ان (بـالده قـادرة عـلى الـتـعـامل
مع آثار مـثل هذه االعـتداءات اجلـبانة
ـنـشـآت احلـيـوية الـتي ال تـسـتـهـدف ا
ــا تـسـتـهـدف لـلـمـمــلـكـة فـحـسب و إ
ـــيــة وتـــهــدد إمـــدادات الـــنــفـط الــعـــا
ي) معربا عن استقرار االقتصاد العا
(شـــكـــره لـــقـــادة الـــدول الـــشـــقـــيـــقــة
والــــصــــديــــقـــــة ومــــســــؤولي الــــدول
نظمات اإلقليمية والدولية وكل من وا
عـبـر عـن اإلدانـة لالعـتـداء الـتـخـريـبي
الذي استـهدف معمـل تابعـ لشركة
أرامـكـو في مــحـافــظـة بـقــيق وهـجـرة
خـــريص). بـــدوره قـــال وزيـــر اإلعالم
الـسعـودي تركي بن عـبـدالله الـشبـانة
فـي بـيــان عـقب اجلــلـســة أن (اجملـلس

تصريح امس (نـحتاج إلى وقف إراقة
الـــدمـــاء في احلــــال وأي حـــديث عن
تـدخل عـسـكري فـي الوقت احلـالي لن
يـؤدي إال إلى تـفـاقم الـوضع الـسيء)
ـروعة لـلعنف ستـويات ا مبـينـا ان (ا
الذي يـتعـرض له النـاس كذلك قصف
سـتشفيـات وتدميـر البنـية التـحتية ا
للمياه وما إلى ذلك إنه أمر كان يجب

فقط وقفه باإلرادة السياسية).
ZOK)« W “«

 في غــضـون ذلك  نــشــرت صـحــيــفـة
ـون تـيـسـدال الــغـارديـان مـقـاال لـسـا
بـعـنــوان (الـشـرق األوسط عـلى احملك
ولكن الالئمة ال تقع على إيران). وقال
تيـسدال إن (األزمـة في اخللـيج تشـتد
يـومــا بـعــد يـوم وتـزداد قــوتـهــا عـلى
التدمير) مبينـا إن (ترامب على أهبة
االسـتـعـداد لـلرد عـلى الـهـجـمـات على
مـنشـأت لـلـنفط في الـسـعوديـة حيث
تـحدة الالئمة تلقي فـيهمـا الواليات ا
عــلى إيــران) الفــتـــا الى ان (أجــراس
ــنــطــقــة مــنــذ عـدة اإلنــذار تــدق في ا
أشـهر و جتـاهلـهـا بصـورة كبـيرة)
ـكن جتنب ويـتـساءل الـكـاتب (كـيف 

ـــئـــة من إمــــدادات غـــاز اإليـــثـــان بــــا
وسـوائل الغـاز الطـبـيعي. في غـضون
ذلك اعـلنـت اخلارجـيـة السـعـودية عن
الــتــحـقــيــقــات األولـيــة والــتي تــفــيـد
بـاستـخدام أسـلحـة إيرانـية بـالهـجوم
ـنشـآت النفـطيـة.وقالت الوزارة على ا
في بيان امس إن (الـتحقيـقات األولية
تـفـيد بـاسـتخـدام أسـلـحة إيـرانـية في
نشآت النفطية) مبينا الهجوم على ا
ان (الــهـجــوم مـوجه بــالـدرجـة األولى
ية) واضاف أن إلمدادات الطاقة العا
(التحقيقات جارية للكشف عن مصدر
نـشآت وان السـعودية الهجـوم على ا
ـنـاسـبـة في سـتـتـخـذ كل اإلجـراءات ا
ا ضـوء مـا تسـفـر عنـه التـحـقيـقـات 
يكفل أمـنها واسـتقرارهـا).وحذر أم
عـام مــنـظـمــة الـعـفــو الـدولــيـة كـومي
نـــايـــدو مـن أن أي تـــدخل عـــســـكـــري
أمريكي ردا على الهـجوم ضد منشآت
الــنـفط الـسـعـوديــة الـذي تـتـهم إيـران
ـعـانـاة بــشـنه لن يــؤدي إال لـتـفـاقـم ا
بــالـــشــرق األوسـط. مــشـــددا ان عــلى
العالم مضاعفة اجلهود إلنهاء العنف
ــدمــر في الــيـــمن. وذكــر نــايــدو في ا

خــامـنــئـي إجــراء أي مـفــاوضــات مع
ـــتـــحــدة فـي وقت أبــدى الــواليـــات ا
الــرئــيـس االمــريــكي دونـــالــد تــرامب
استعداده للقاء نظيره اإليراني حسن
روحــــــــــانـي رغـم تــــــــــهــــــــــديــــــــــداتـه
لطهـران.وصرّح خامـنئي وفق ما جاء
عـلى مـوقـعه اإللـكـتـروني الـرسـمي إن

ـكن احليلولة دون وقوع كارثة وهل 
نطقة حتول األزمة إلى حرب تشـمل ا
بأسـرها?) مؤكـدا ان (حل هذه األزمة
يـكمن في إدارتـها بـحـكمـة وحنـكة من
قــبل الــسـيــاســيــ وهــو األمــر الـذي

تـفــتــقـر إلــيه الـتــصــريـحــات الـتي 
اإلدالء بـــهــــا في حــــيـــنه) وتـــابع ان
(احلـديث يــفـتــقـر لــلـحـكــمـة في إدارة
األزمـة التي سـتقـودنا حـتمـا للـحديث
ـتحدة عن ترامب وإيران فـالواليات ا
تنظر إلى طهران على أنها تهديد منذ
قــيــام الــثــورة اإليــرانــيــة عـام 1979
ولـكن تـرمب بـقـدرته الـتي ال تـضـاهى
ــواقف الــســيــئــة أكــثــر عــلى جــعـل ا
ســوءا) ولـــفت الى ان (الـــفــئـــة الــتي
تــمــتــلك الــســلــطـة فـي إيــران تـعــاني
انقساماتها الداخلية ولكنها توحدت
ــواجــهــة تــرامب وتــتــزعم الــقــيـادة
الـديـنـيـة والعـسـكـريـة في طـهران اآلن
ـعــركــة في مــواجـهــة مــا يـرون أنه ا
مـسـاع أمـريـكـية لـتـغـيـيـر الـنـظـام في
بالدهم لــصـــالح أعــدائــهـم إســرائــيل
والسـعوديـة) علـى حد تـعبـيره.  فـيما
ــرشــد األعــلى في ايــران عـلي رفض ا

األمــريـكـيـ خـدعـة لـفـرض مـطـالـبـهم
والــبــرهـــنــة عــلى تــأثــيــر الــضــغــوط
الـــقـــصـــوى) مـــؤكـــدا أن (ســـيـــاســة
الـضـغـوط القـصـوى لـيـست لـها أدنى
ـسـؤولـ اإليـرانـي قـيـمـة وجـمـيع ا
يـــعــتـــقــدون بـــعـــدم الــتـــفـــــاوض مع

أمريكا).

ـسؤول في (هنـاك إجماعـا لدى كل ا
ايــــــران عـــــــلـى أنه لـن تُـــــــجــــــرى أي
ـتحـدة على مفـاوضات مع الـواليات ا
أي مــــــــســــــــتــــــــوى كـــــــان) ورأى ان
ـسـؤولـ اإليـرانـيـ لن يـتـحـدثـوا (ا
مطلقا مع أمريكا) ولفت خامنئي الى
ان ( تــكـرار طــرح الــتـفــاوض من قـبل
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شتريات اخلارجية. عادن / الشركة العامة لصناعة االسمدة / القسم التجاري / شعبة ا يسر وزارة الصناعة وا
رفقة مع وجب الوثـائق القياسية ا درجة تفـاصيلها ادناه  واد ا ؤهل وذوي اخلبـرة لتقد عطاءاتهم لتـجهيز ا بدعوة مقـدمي العطاءات ا

مالحظة مايأتي:
ؤهل والراغب باحلصـول على معلومات اضافية مـراجعة مقر الشركة العامـة لصناعة االسمدة/ البصرة  –خور ١- على مقدمي العـطاءات ا
الـزبيـر او االتـصال بـالـهاتف (٠٧٨٠٢٧٨٠٩١٥) او   E-mail:scf@scf.gov.iq  من االحد الى اخلـمـيس/ من الـساعـة الـسابـعـة صبـاحـاً حتى

قدمي العطاءات .  الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي وكما موضحة بالتعليمات 
الية اآلتية: ١- تطلبات ا الـية: على مقدم العطاء ان يقدم أدلة مـوثوقة تثبت قدرته على القيام بـا طلوبة :- (أ) القدرة ا ٢- متطلبات الـتأهيل ا

احلسابات اخلتامية معدل ربح آلخر سنت مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد. 
اثـلة من شـركات الـقطـاع العـام في العـراق (عقـود جتهـيز اخلبـرة والقـدرة الفـنـية:- عـلى مقـدم العـطاء ان يـقدم دلـيالً موثـقاً بـأن لديه أعـمـال 

سابقة) 
هتـم شراء وثائق الـعطاء بـعد تقد طـلب حتريري الى العـنوان احملدد في ورقـة بيانات الـعطاء وبعـد دفع قيمة ٣- بإمكان مـقدمي العـطاء ا

البيع للوثائق البالغة (٢٥٠٠٠٠) الف دينار (غير قابلة للرد) يتم ختم الوثائق. 
ـؤشرة إزاء كل مـناقـصة من اجلـدول أدناه بـعمـلة الـدوالر االمريـكي على شـكل صك مصـدق أو خطاب ٤- يـجب تقـد ضمـان العـطاء باالقـيام ا

ركزي العراقي.  دة (٣٠) يوم من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك ا ضمان أو سفتجة نافذة 
٥- تقدم العطاءات بثالثة ظروف (فني/ جتاري/ مستمسكات) وتكون الظروف مغلقة ومختومة بختم الشركة وترسل بيد مخول رسمي .

٦- االسعار النهائية تكون  CIPواصل مخازن الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية - خور الزبير 
ناقصة اجور نشر االعالن .  ٧- يتحمل من ترسو عليه ا

٩- يـتم تسليم الـعطاءات الى العـنوان اآلتي (بنايـة قسم االعالم والعالقات العـامة/ شعبـة العالقات العـامة/ الشركة الـعامة لصـناعة االسمدة/
خور الزبير/ البصرة (جمهورية العراق). 

٩- يـتم تسليم الوثـائق اخملتومة التـي  استالمها من قبل مـقدم العطاء بـعد ختمهـا من قبله في ظرف مـستقل مع تسلـيم وثائق القسم الرابع
ـذكورة في الـقسم الـثاني (١١-١-ح)  في ظـرف اخر مـع نسـخة اضـافيـة من القـسم الرابع في مـوعد طـلـوبة ا ومتـطلـبات الـتجـهيـز والوثـائق ا

اقصاه الساعة الواحدة والنصف ظهرا ليوم ٨ / ١٠ / ٢٠١٩وسوف يهمل اي عطاء ال يحتوي على الوثائق القياسية اخملتومة.
تأخرة سوف تـرفض وسيتم فتح الـعطاءات بحضور وفي حـالة مصادقة يـوم الغلق عطلـة رسمية يكـون الغلق في اليوم الـذي يليه العطـاءات ا
ثلـيهم الراغـب باحلضـور في العنـوان االتي مقر الـشركة الـعامة لـصناعـة االسمدة/ خـور الزبيـر/ البصـرة في الساعة مقـدمي العطـاءات او 

كنكم زيارة  زيد من التفاصيل  التاسعة صباحا من تاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠١٩ و
www.industry.gov.iq  موقع الوزارةwww.scf.qov.iq   موقع الشركة
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