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التسلسل او رقم القطعة: ١٤٠٩/٢١ م
قاطعة/ (٢٠) اجلديدة احمللة او رقم واسم ا

اجلنس/ قطعة ارض 
النوع/ ملك صرف
ساحة/ (٣) اولك ا
شتمالت/ ال يوجد ا
الشاغل/ ال يوجد

بيع/ تمام العقار مقدار ا
ـوصـوف أعاله العـائد ـزايـدة العـلنـيـة العـقار ا سـتبـيع دائـرة التـسـجيل الـعقـاري في احملـموديـة با
ـرتهن مصـرف الرافـدين البالغ (١٥٠٠٠٠٠٠) خـمسة لـلراهن سـنية مـحيسـن رسن لقاء طـلب الدائن ا
عشـر مـلـيون ديـنـارا فـعلى الـراغب في االشـتـراك فـيهـا مـراجعـة هـذه الـدائرة خـالل فتـرة (٣٠) يـوما
اعـتبارا من اليوم الـتالي لتاريخ نـشر هذا اإلعالن مستـصحبا معـه تأمينات قـانونية نقـدية او كفالة
قدرة لـلمبيع الـبالغة (١٥٠٠٠٠٠٠) خـمسة عشر مـليون دينارا مصرفـية ال تقل عن ١٠ % من القـيمة ا

زايدة ستجري في الساعة (١٢) ظهرا من اليوم األخير. وان ا
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التسلسل او رقم القطعة: ١٢٦٩/١
قاطعة/ (٢٠) اجلديدة احمللة او رقم واسم ا

اجلنس/ قطعة ارض 
النوع/ ملك صرف
ساحة/ (٣) اولك ا
شتمالت/ ال يوجد ا
الشاغل/ ال يوجد

بيع/ تمام العقار مقدار ا
ـوصـوف أعاله العـائد ـزايـدة العـلنـيـة العـقار ا سـتبـيع دائـرة التـسـجيل الـعقـاري في احملـموديـة با
رتهن مصرف الرافـدين البالغ (١٥٠٠٠٠٠٠) خمسة عشر للـراهن نداء علي حس لقاء طـلب الدائن ا
مليون دينارا فعلى الراغب في االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل فترة (٣٠) يوما اعتبارا من
اليوم التـالي لتاريخ نشـر هذا اإلعالن مستصـحبا معه تـأمينات قـانونية نقـدية او كفالـة مصرفية ال
زايدة ـقدرة للـمبيع البـالغة (١٢٠٠٠٠٠٠) اثـنى عشر مـليون ديـنارا وان ا تقل عن ١٠ % من القـيمة ا

ستجري في الساعة (١٢) ظهرا من اليوم األخير.
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ــــــــــــــــؤهل ـنطقـة الوسـطى) بدعوة مـقدمي الـعطاءات ا ديـرية العـامة لـنقل الطـاقة الكـهربـائية/ ا يسر (وزارة الـكهـرباء/ ا
وذوي اخلـبـرة لـتـقـد عـطـــــــــــــــــــــاءاتـهم لـغـرض (جتـهيـز مـواد خط واسط  –جـنـوب بـغداد 400 ك ف) وبـكـلـفـة تـخـمـيـنـية

مقـــــدارها (2,474,247,385.8) دينار عراقي مع مالحظة ما يأتي:
قـر الشركـة العـامة لـنقل الـطاقة ؤهـل والراغـب في احلـصول عـلى معـلومـات اضافيـة االتصـال ( 1- على مـقدمي الـعطـاء ا

نطقة الوسطى) خالل (ايام الدوام الرسمي ومن الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة بعد الظهر). الكهربائية/ ا
طـلوبة: على الـراغب تقـد عطاءاتهم بـعرض فني وجتاري يـوضعان في ظرفـ منفصـل (موقع 2- مـتطلبـات التأهيل ا
كن احلصول على كـمياتها ومـواصفاتها وشـروطها من قسم الـشؤون التجارية ذكورة اعاله والـتي  ) للمنـاقصة ا ومختـوم
ـطلـوبة في ورقة ـنطـقة الوسـطى) على ان يـرفق مع العطـاء كافـة الوثائق ا في مقـر الشركـة العـامة لنـقل الطـاقة الكـهربـائية/ ا
علنـة وتوضع جميعا بـيانات العطاء وبضـمنها خطاب ضـمان (التأمينـات االولية) البالغة (%2 ) من مـبلغ الكلفـة التخمينـية ا
ناقـصات وتكون ناقـصة وموعـد الغلق وعنـوان الشركـة ويوضع في صنـدوق ا داخل ظرف مغـلق ومختوم ومـؤشر علـيه رقم ا

طريقة الدفع (بالدينار العراقي).
ـهتمـ شراء وثائق العـطاء بعد تـقد طلب حتريـري الى العنوان احملـدد في ورقة بيانـات العطاء 3- بـامكان مقـدمي العطاء ا

وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( 1000000دينار) (مليون دينار) غير قابل للرد يسلم الى امانة الصندوق.
نـطقـة الوسـطى/ بغـداد منـطقة 4- يتم تـسلـيم العـطاءات الى الـعنـوان االتي (مقـر الشـركة العـامة لـنقل الـطاقـة الكـهربـائيـة/ ا
ـوعد احملـدد (قبل الـساعة 12:00 الوزيـرية  –شـارع صفي الـدين احللي  –محـلة  – 309زقاق  – 14رقم القـطعة 482/3) في ا

وافق 2019/12/9. ) ا ظهرا ليوم (االثن
ثلـيهم الراغب باحلضور في العنوان ـتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطـاءات بحضور مقدمي العطاءات او  العطاءات ا

ديرية اعاله) في نفس يوم الغلق االتي (مقر ا
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زايدة العـلنية الثانية لبيع تعلن شركة مصافي اجلـنوب (شركة عامة) عن اجراء ا
مواد مـخزنيـة راكدة وفـائضة عن احلـاجة في تمـام السـاعة (التـاسعة) صـباح يوم
ـصــادف ٢٠١٩/١٢/٤ . في مـخـازن مـقــر الـشـركــة/ الـشـعـيــبـة. فـعـلى (االربــعـاء) ا
ـكـان احملـددين ـزايــدة الـعـلـنـيـة احلـضــور في الـزمـان وا الــراغـبـ بـاالشـتـراك بـا
مـستصـحب مـعهم مبـلغ التأميـنات القـانونيـة البالـغة (٨٤٨٩٤٠٠) ثمـانية مالي
واربـعمـئـة وتسـعة وثـمـانون الف واربـعـمائـة دينـار عـراقي ال غيـرهـا وجلب هـوية
ـوحــدة مع بـطــاقــة الـســكن (االصـلــيـة ــدنـيــة او الــبـطــاقـة الــوطـنــيــة ا االحـوال ا
واسـتـنـسـاخ) مع بـراءة ذمـة صـادرة من الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـضـرائب ضـمن مـنـطـقة

زايدة اجور نشر االعالن والداللية. سكناه. ويتحمل من ترسوا عليه ا
مالحظة: اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي هو موعد الغلق .
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