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ـعادن عن تـعلن شـركـة اور العـامـة احدى شـركـات وزارة الصـناعـة وا
رغـبتهـا في تسويق منـتجاتهـا في بغداد ومـحافظات الـعراق كافة عن
وجب طـريق فـتح الـوكاالت الـتـجاريـة مـقابـل عمـولـة ال تتـجـاوز ٥% 
ـتـخـصـصـ في تـسـويق عـقـد اصـولي فـعـلى الـراغـبـ من الـوكالء ا
نتـجات في احلصـول على الوكالـة التسـويقية مـراجعة مقـر الشركة ا
الكائن في مدينة الناصـرية او مكتب بغداد العائد لشركتنا الكائن في
مــنـطـقـة الــكـرادة ــ  الـبـو جــمـعـة ــ  رقم الــدار ١٣٩ شـارع ابـو نـؤاس
وبـايل ٠٧٩٠١٢٩٩١٨١ للـحصول مـجاور فـندق ديانـا السـياحي رقم ا
عـلى الـشروط والـضوابـط اخلاصـة باالعالن لـقـاء مبـلغ قدره ١٥٠٠٠٠
مائة وخمسـون الف دينار غير قابل للـرد وتودع الطلبات في صندوق
العـطاءات في مـقر الـشركـة لغـاية الـساعـة الواحـدة ظهـرا ليوم الـغلق

صادف ٢٦/ ٣ / ٢٠١٨ االثن ا
ـــوقع  وبـــاالمــكـــان االطـالع عـــلى الـــشـــروط والـــضــوابـط من خالل ا

درجة ادناه ... مع التقدير  االلكتروني للشركة والوزارة ا
www.ur.industry.gov.iq  موقع الشركة االلكتروني
www.industry.gov.iq موقع الشركة االلكتروني  
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١- تعلن منـظمة انسانيـة عن وجود مناقصة رقم  p4/8/2018 مـشروع توفير حـماية لدار واقعة
في ناحية برطلة/ محافظة نينوى.

نـاقصة االتصال بالـهاتف ٠٧٨١٥٠١٥٧٢٨ او مراسلتنـا عبر البريد فعلى الراغبـ باالشتراك با
.relief1group@yahoo.com االلكتروني

٢- استالم تنادر وجداول الكميات التفصيلية والدعوات الرسمية.
نـاقصـــة اجور نشــــــر االعالن للفتــــــــرة من ١/ ٣ / ٣- تتحمل الشـركة التي ترســـو عـليـــها ا
٢٠١٨ لـغـاية ١٠ / ٣ / ٢٠١٨ ويـكـون اخـر يوم السـتالم الـعـطاءات ١٠ / ٣ / ٢٠١٨ قـبل الـسـاعة
الثـالـثة بـعد الـظـهر بـعـد اكمـال مـراسلـتنـا عـلى البـريـد االلكـتـروني الرسـمي اعاله وتـقد كـافة

طلوبة. الوثائق ا
٤- يرجى االلتزام الكامل بفقرات الدعوات الن كل دعوة مستلمة غير كاملة ستهمل .

انحة او احملافظة وقع او اختيار محافظة اخرى من قبل اجلهة ا WEŠö∫≠ في حالة تغيير ا
يرجى القبول بذلك.

زايدة العلنية لتأجير العقارات العائدة الى تعلن جلنة البـيع وااليجار في ديوان محافظة ذي قار عن اجراء ا
درج تـفاصيلها ادناه وفق احـكام قانون بيع وايجار امالك االدارة احمللية في االقضـية والنواحي عدد (٢) وا
ـدة (٣٠) يوم تـبـدأ من اليـوم الـتالي لـنـشر االعالن مـسـتصـحـب عـدل و اموال الـدولـة رقم ٢١ لسـنـة ٢٠١٣ ا
ـزايدة بـاليوم االخـير من مدة معهـم تأميـنات قانـونيـة قدرها ٣٠ % من الـقيمـة التـقديريـة االخيرة وسـتجري ا
زايد مـا يؤيد االعالن وفي تمـام الساعـة ١٠٫٠٠ العاشـرة صبـاحا وبديـوان محافـظة ذي قار عـلى ان يجـلب ا
ـزايدة عـطلـة رسـميـة فتـمدد الى ـدنيـة واذا صـادف يوم ا بـراءة ذمتـه من الضـريبـة مع جـلب هويـة االحوال ا

اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.

مديرية تنفيذ البصرة

ديـريـة من خالل اجمللس الـبـلدي حلي لـقـد حتقق لـهـذه ا
تنبي بالعدد ٦٥٢  في ٧ / ٢ / ٢٠١٨ انك مجهول محل ا
كن االقـامـة ولـيس لك مـوطن دائم او مـؤقت او مـخـتـار 
اجـراء الـتـبـلـيغ عـلـيه واسـتـنـادا لـلـمـادة (٢٧) مـن قـانون
التنفيـذ تقرر تبـيلغك اعالنا باحلـضور في مديريـة تنفيذ
الـبصـرة خالل خـمسـة عـشر يـومـا تبـدأ من الـيوم الـتالي
عامالت التـنفيذية بـحضورك وفي حالة بـاشرة ا لـلنشر 
ديـرية بـاجراءات الـتنـفيذ عدم حـضورك سـتبـاشر هـذه ا
اجلبـري وفق القـانون: عـلمـا انك مدين لـصالح مـدير عام
ــبــلغ شــركـــة مــصــافـي اجلــنــوب اضـــافــة لــوظـــيــفــتـه 
(٦٫٢١٧٫٧١٢) ستة مالي وسـبعة عشر الف وسـبعمائة

واثنا عشر دينار.
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تخصصة بالدعاوى التجارية  قرار محكمة البداءة ا
في البصرة بالعدد /55ت/ 2017في 17/4/2017
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ــنــشــور في ــرقم ٢٤٣  فـي ١٦ / ١ / ٢٠١٨ ا احلــاقــا بــإعـالنــنــا ا
ـرقـم ٥٩٤٣ في ٢٢ / ٢ / ٢٠١٨ ونـظـرا جــريـدة الــزمـان بـعــددهـا ا
لـعـدم تــقـدم راغب اليـجـار تـعـلن جلــنـة الـبـيع وااليـجـار في ديـوان
ـزايـدة الـعـلـنـيـة لـتـأجـيـر الـعـقارات مـحـافـظـة ذي قـار عن اجـراء ا
العـائدة الى امالك االدارة احملـليـة في العمـارات السـكنـية عدد (٧)
ـدرجة تـفاصـيلـها جـانبـا وفق احكـام قانـون بيع وايـجار اموال وا
ـدة  ١٥ يوم تـبـدأ من الـيوم ـعـدل و الـدولة رقم ٢١  لـسـنة ٢٠١٣ ا
الـتـالي لنـشـر االعالن فعـلى الـراغبـ بـالتـاجيـر مـراجعـة سـكرتـير
ـدة االعالن الـلــجـنـة ومــحـاسب ديـوان مــحـافـظــة ذي قـار وخالل ا
مـسـتـصـحـبـ مـعـهم تـأمـيـنـات قـانـونـيـة قـدرها ٣٠%  من الـقـيـمـة
ـزايـدة ـصـاريف االخـرى وسـتـجـري ا الـقـديـريـة االخــيـرة وكـافـة ا
بـاليـوم االخـيـر من مـدة االعالن في تـمام الـسـاعـة ١١٫٠٠ احلـادية
زايـد ما عشـر صبـاحا وبـديوان مـحافـظـة ذي قار عـلى ان يجـلب ا
ـدنـيـة يـؤيــد بـراءة ذمـته من الـضــريـبـة مع جـلب هــويـة االحـوال ا
ـزايدة عـطلة رسـمية فـتمدد الى وبطـاقة السـكن واذا صادف يوم ا

اليوم الذي يله من ايام االسبوع.

Ê«bI

فـــقـــدت مـــنـي الـــهـــويــة
الــــصــــادرة من شــــركـــة
ـــــنــــتـــــجــــات تـــــوزيع ا

النفطية باسم 
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الـرجاء من يـعثـر علـيها
صدرها. تسليمها 

محافظة ذي قار 
جلنة البيع وااليجار 

 العدد/ م.ق ١٠٧٣
 التاريخ   /  ٢/ ٢٠١٨
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عادن  وزارة الصناعة وا
شركة اور العامة
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محافظة ذي قار 

جلنة البيع وااليجار 
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