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يسـر الشركـة العامـة للسـمنت الـعراقيـة/ معاونـية شؤون مـعامل السـمنت اجلـنوبيـة احدى تشـكيالت وزارة الصـناعة
تـخصـصة ـكاتب الـتجـاريـة ا درجـة في ادنـاه فعـلى الراغـبـ باالشـتراك من الـشـركات وا نـاقصـة ا ـعادن اعـالن ا وا
مـراجعـة الدائـرة التـجاريـة في مـقر مـعاونـية شـؤون مـعامل الـسمـنت اجلنـوبـية الـكائن في الـكـوفة/ مـحافـظة الـنجف
وجب صك صادر من ـطلوبـة لقـاء مبلغ (150.000 دينار)   ـواصفـات الفنـية والـشروط ا للـحصـول على نسـخة من ا
مـصــرف حــكــومي لـلــمــنــاقـصــة غــيـر قــابــلــة لـلــرد. او االطالع عــلــيـهــا من خالل مــوقــعــنـا عــلى االنــتـــــرنت وهـــــــو
 www.southero-cement.com وموقع الوزارة  www.industry.gov.iq علمـا ان اخر موعد لـتقد العـروض سيكون
عـاونية حـصرا وفي حالة خالل الـدوام الرسمي لـيوم اخلميس 2017/7/5 لغـاية الساعـة الثانـية عشـر ظهرا في مـقر ا
مـصادفة يوم الغلق عطـلة رسمية يكـون اليوم الذي يليه هو يـوم الغلق علما ان الـسعر التخميـني للطلبية 1.579.200
كـتب تقـد ثالثة ظروف احـدهما دوالر (ملـيون وخـمسمـائة وتسـعة وسـبعون الف ومـائتـان دوالر وعلى الشـركة او ا
درجة في ادناه وعلى ان يرفق مع العرض طلوبة وا فني والثاني جتاري والثالث يحتوي على مـستمسكات الشركة ا
التجاري حـصرا التأمـينات األوليـة البالغة 15.792 دوالر (خمسة عـشر الف وسبعـمائة واثنـان وتسعون دوالر) بصك
مصدق من مصـرف حكومي او مصرف اهلي بـالدينار العراقي او خـطاب ضمان صادر من مصـرف عراقي معتمد قابل
للـتـجديـد تـلقـائـيا ومـشـروط بـعدم االطالق اال بـاشـعار مـن قبل شـركـتنـا وتـكون صـادرة من احملـافـظات (بـغـداد بابل
ـصرف ـثـنى ذي قـار الـكـوت مـيسـان الـبـصـرة) حـصـرا وبـكـتـاب رسـمي صـادر من ا كـربالء الـنـجف الـديـوانـيـة ا
ـفـوض او من يـنوب عـنـهـمـا يـؤيـد فيـه صحـة صـدور اخلـطـاب وان تـكون ـديـر ا ـديـر العـام او ا اخملـتص وبـتـوقـيع ا
نـاقصة وتاريخ الـظروف مغلـقة ومختـومة ويثبت عـليها عـنوان الظرف (جتـاري فني مستـمسكات الـشركة) مع رقم ا

الغلق واسم الشركة واسم اخملول مع تقد الوثائق ادنا:-
1- ان تـكون الـشركـة لديهـا اخلبـرة واالختـصاص ولـها صفـقات حـصلت بـها عـلى شهادة حـسن التـنفـيذ مع تـقد ما

يثبت ذلك.
2- ان يقدم تعريفا بالشركة مع كتاب تخويل للمخول بتقد العطاء مصدق ونافذ لهذا العام.

3- ان يقدم شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة مصورة نافذة لهذا العام للشركات العراقية.
ناقصات نافذ لهذا العام للشركات العراقية. مانعة من الهيئة العامة للضرائب باالشتراك با 4- ان يقدم كتاب عدم ا

ؤسس لها مع صورة من عقد التأسيس. 5- ان يقدم صورة من النظام الداخلي للشركة وأسماء ا
ـنصـوص عـليـها في ـارسـة اعمـال الوكـالـة التـجاريـة ا ـثل الشـركة الـعـربيـة أو األجـنبـية ان يـقـدم إجازة  6- عـلى 

عنية نافذة لهذا العام. القانون وتكون مصدقة من اجلهات ا
7- هوية غرفة التجارة نافذة لهذا العام.

8- يرفق وصل شراء التندر (نسخة اصلية).
ـكتب الـتجـاري او مخـول الـشركـة العـربيـة او األجـنبـية داخل الـعراق تـقدمـة او ا 9- ان يتم تـثبـيت عنـوان الـشركـة ا
ـسـتـمـسـكات مـع ذكـر أسـماء وبـشـكل دقـيـق مع ذكـر الـبـريـد االلـكتـرونـي وكـافـة ارقام الـهـواتـف في الـعـرض الـفـني وا

اخملول بالتوقيع.
10- تقد هوية احتاد رجال االعمال العراقية نافذا لهذا العام للشركات العراقية.

تقدمة (التقرير السنوي للسنوات الثالثة األخيرة). الي للشركة ا 11- تقد وثيقة الوضع ا
ن يشملهم احلجب قبل ـقاول تقد ما يثـبت حجب البطاقة الـتموينية عنـهم  كاتب وا 12- على كـافة الشركات وا

تمشية معامالتهم للشركات العراقية.
ناقصة أجور نشر اإلعالن, 13- ويتحمل من ترسو عليه ا

مع التقدير      
ناقصة: ا

عاونية  عامل ا رقمة 10أ/ م/ س ج ن/ 2018 جتهيز طابوق ناري مغنيسي سنبل  الطلبية ا
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زايدة تعـلن شركـة مصـافي اجلنوب (شـركة عـامة) عن اجـراء ا
العلنيـة الثالثة في مقر الشركة لـبيع السكراب في تمام الساعة
ــصــادف ٢٠١٨/٦/٢٥ فــعــلى ) ا (٩) من صــبــاح يـــوم (االثــنــ
كان زايدة العلنـية احلضور بالزمان وا الراغب باالشـتراك با
احملــددين مــسـتــصــحـبــ مــعـهم مــبــلغ الـتــأمــيـنــات الــبـالــغـة
(٦٣٫٠٠٠٫٠٠٠) ديــنــار (ثالثــة وســتــون مــلــيــون ديــنــار فــقط)
زايدة أجور نـشر اإلعالن والداللية ويتـحمل من ترسوا عـليه ا
زايدة جلب نسخة مصورة من هوية األحوال شتـرك با وعلى ا

دنية او البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن. ا
مالحـظــة: اذا صـادف يـوم الـغـلق عــطـلـة رسـمـيــة يـكـون الـيـوم

التالي هو موعد الغلق.
مع التقدير..
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شـروع مسـتودع ـؤهلـ وذوي اخلبـرة لتـقد عـطـاءاتهم (جتـهيـز ملـحقـات انابـيب  شـاريع النـفـطيـة) بدعـوة مقـدمي العـطاءات ا يسـر (شركـة ا
نـاشئ التالـية ((بريـطانيا  –الواليات واد من ا العمـارة اجلديد) وتـسليـمها وتفـريغهـا في موقع مشـروع (مستـودع العمـارة اجلديد) وان تكـون ا
انـيا  –كوريا تـحدة االمـريكـية  –اسبـانيا  –فنـلندا  –النرويج  –السـويد  –بلـجيـكا  –ايطـاليا  –سويـسرا  –النـمسا  –هولـندا  –فرنـسا  –ا ا
ـشروع ذاتي والـكلفـة التخـميـنية لـلطـلبيـة تبلغ (425000000) (اربعـمائـة وخمسـة وعشـرون مليـون دينار اجلنـوبية  –يابان  –كـندا) عـلما ان ا

عراقي) مع مالحظة ما يأتي:
طـلوبة في نـاقصـة تقـد عطـاءاتهم وفـقا لـلشـروط ا ـؤهلـ من ذوي اخلبـرة واالختصـاص باالشـتراك في هـذه ا 1- عـلى اجملهـزين الراغـب وا
ـناقـصة ولـلحـصول عـلى اي معـلومـات اضافـية االتـصال بـشركة شـار اليـها في الـوثائق الـقيـاسيـة وفي االعالن والوثـيقـة اخلاصـة با عـاييـر ا ا

شاريع النفطية/ قسم التوريدات والتعاقدات: ا
(scop@scop.oil.gov.iq/Pur.cus@scop.oil.gov.iq/http://www.scop.gov.iq ) من االحـــد الى االربــــعـــاء وخالل الـــدوام الــــرســـمي من

قدمي العطاءات. الساعة ( 9:00 ص) لغاية ( 12:00م) وكما موضحة بالتعليمات 
هـتم شـراء وثائق الـعطـاء بعد تـقد طـلب حتريـري الى العنـوان احملدد في ورقـة بيـانات العـطاء وبـعد دفع قـيمة 2- بـامكان مـقدمي الـعطـاء ا

البيع للوثائق البالغة ( 300000 دينار) (ثالثمائة الف دينار عراقي فقط) نقدا وغير قابل للرد.
شاريع النفطية  –قسم التوريدات والتعاقدات  –مقر الشركة). ناقصة (وزارة النفط  –شركة ا 3- يكون مكان بيع وثائق ا

شاريع النفطية  –جلنة استالم وفتح العطاءات  –الطابق السادس). 4- مكان تسليم العطاء (وزارة النفط  –شركة ا
ـتاخرة سـوف ترفض وسـيتم الـفتح بـحضـور مقدمي ـناقـصة وتسـليم الـعطـاءات بتاريخ (2018/7/1) حـيث ان العـطاءات ا - يـكون موعـد غلق ا

ثليهم الراغب باحلضور في العنوان التالي:- العطاءات او 
شاريع النفطية وزارة النفط/ شركة ا
شاع بور سعيد/ بغداد/ العراق

اجلهة التي تستلم العطاء/ جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية
هاتف: 007905324995

 -التقد بالبريد االلكتروني غير مسموح.
5- يتم دعـوة مقدمي العطـاءات اخملول بحضور مـؤتمر ما قبل تقـد العطاء للـتوضيح واالجابة على االسـتفسارات ويكـون تاريخ االنعقاد قبل

ؤتمر. اسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقد استفساراتهم حتريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد ا
الوقت: ( 9:00ص) لغاية ( 12:00م)

التاريخ: 2018/6/24
كان: يحدد الحقا ا

دة (120) مـائة وعـشـرون يومـا من تاريخ الـغـلق احملدد عـلى ان تـكون مـصحـوبـة بتـقد الـتـأميـنات االولـية ـقدمـة نافـذة  6- تـكون الـعطـاءات ا
والبـالغة (9125000) تسـعة ماليـ ومائة وخـمسـة وعشـرون الف دينـار عراقي فـقط) (ويجب ان تـكون بشـكل خطـاب ضمـان او سفـتجة او صك
دة  (120) يوم مائـة وعشرون ركزي الـعراقي عـلى ان تكون نـافذة  مصدق صـادر من مصـرف عراقي معـتمد حـسب النـشرة الصـادرة من البـنك ا

يوما من تاريخ الغلق) يوضع في ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الشركة.
ناقصة باسلوب التأهيل الفني وكاألتي: 7- سيتم تنفيذ ا

ؤهل الذين استجابوا للشروط أ- العطاء الفني يفتح من قبل جلنة الفتح ودراستها وتقييمها من قبل جلنة التحليل لتحديد مقدمي العطاءات ا
طلوبة. ا

ـثلـيهم ؤهـل فـقط من قـبل جلنـة الـفتح وبـحضـور الـراغبـ من مـقدمي الـعطـاءات او  ـقـدمي العـطـاءات ا ب- سيـتم فـتح العـروض الـتجـارية 
اخملـولـ وسيـتم حتـديد مـوعـد ومكـان الـراغبـ في احلـضور في وقت الحق ومـن ثم سوف تـرسل الى جلـنة الـتـحلـيل لـدراسة وتـقـييم الـعروض

التجارية للمؤهل من مقدمي العطاءات.
سعرة من قبل مقدم العطاء بالزيادة او بينة في ادناه والتي ال تترتب عليها تغيـير في اسعار الوحدات ا 8- للجان التحليل استكمال البـيانات ا

رشحة لالحالة وفي حالة عدم قيام مقدم العطاء باستكمالها فيتم استبعاد عطاءه ومصادرة التأمينات االولية. النقصان وللعطاءات الثالثة ا
أ- البيانات الفنية غير اجلوهرية او تصحيح االخطاء احلسابية.

ب- الشروط القانونية غير اجلوهرية.
ج- الشروط القانونية اجلوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءا مع استبعادها في حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداءا.

9- يكون البيع يومي االحد والثالثاء فقط.
طلوبة:- ستمسكات ا 10- ا

- شهـادة تأسيس الـشركة االجـنبيـة من غرفـة التجـارة او الصنـاعة في بلـد تأسيس الـشركـة ومصدقـة من السفـارة العراقـية في ذلك البـلد ودائرة
التصديقات في وزارة اخلارجية في العراق.

- هوية غرفة التجارة (نافذة) وشهادة تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.
انعة صادر من الهيئة الـعامة للضرائب نافذ ومعنون الى شركة - عقد تأسيس الشركة ومـحضر التأسيس والنظام الداخلي وتقـد كتاب عدم 
ن يشمـله قرار احلجب حسب تعليمات ) ما يثبت حجب البطاقـة التموينية  قاول العراقـي شاريع النفـطية ويتم مطالبة مقـدمي العطاءات (ا ا

االمانة العامة جمللس الوزراء.
عنية. - وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية ا

مثليها عند الشراء. - تخويل من الشركة 
وجب وثائق مصدقة. صنع او احد وكالئه اخملول رسميا  ناقص من ا - يجب ان يكون ا

ناقصة شتـركة في ا - احلسـابات اخلتاميـة التي تظهر حتـقيق االرباح للسنـت االخيريتـ مدققة من قبل مـحاسب قانوني واذا كان للـشركات ا
اعمال منفذة في السنوات التي سبقت عام  2014 فعليهم تقد حساباتهم اخلتماية الرابحة الخر سنت السابقة لعام 2014 .

ميزات االخرى وفقا نجزة للخمس سنـوات االخيرة ويجب ان تقاس على اساس كلفـة ونوع وحجم العمل وا ماثلة للشركة عدد (3) ا  -االعمال ا
عنية ويؤخذ بنظر االعتبار مبلـغها نسبة الى الكلفة التخمينية للمناقصة ناقصة وتكون مؤيدة من قـبل اجلهة التعاقدية ا ا جاء في متطلبات ا

بنسبة (%50).
 -حجم االيراد السنوي يكون (45%) من الكلفة التخمينية للمناقصة للسنوات اخلمسة االخيرة.

طلوب تنفيذها. ؤيدة من مصرف معتمد ويجب ان تكون (45%) من الكلفة التخمينية للمناقصة ا - السيولة النقدية ا
ناقصة االصلي. - وصل شراء وثائق ا

دنية بـطاقة السكن تأييـد السكن مصدق اصولـيا عقد ايجار لوصف فـوض (شهادة اجلنسية هـوية االحوال ا دير ا سـتمسكات الثبـوتية  - ا
الطابو للداللة على العنوان).

الحظات:-     ا
ــــــــــــــــــــــــــ يتم تقد العطاء في خمسة ظروف مغلقة ومختومة بختم رسمي ويشمع سري:

طلوبة اعاله. ستمسكات ا االول: يحتوي على ا
الثاني: يحتوي على العرض الفني + منهاج العمل.
الثالث: يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.
ناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد - مالحظات ا

سعر. الرابع: يحتوي على العرض التجاري ا
ناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد - مالحظات ا

اخلـامس- يـحتـوي على الـتأمـيـنات االولـية والـبالـغة (9125000) تـسـعة ماليـ ومائـة وخمـسة وعـشرون الـف عراقي مـعتـمد ويـوضع في ظرف
منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الشركة).

توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري ويكتب على الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي:
أ -  اسم وعنوان مقدم العطاء.

قدمي العطاء ب- عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة  1-24 من تعليمات 
قدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة في بيانات العقد. ناقصة ورقمها كما هو مشار اليه في الفقرة الفرعية  1-1من تعليمات  ج- اسم ا

د- تاريخ الغلق.
طلوبة التأمينات االولية). هـ - بيان محتوى الظرف الداخلي (عرض فني عرض جتاري مسعر عرض جتاري غير مسعر الوثائق ا

- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد. ناقصة اجور نشر واالعالن الخر اعالن عن ا - يتحمل من ترسو عليه ا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها. طلوبة ويتم استبعاد العطاء غير مستوفي  - تهمل العطاءات الغير مستوفية للمستمسكات ا
ـوقع والبريـد االلكـتروني وعلـيه اشعار ـسؤول عن مـتابعـة االستفـسارات وتثـبيت ا قدم الـعطـاء واسم الشخص ا - يتم تـدوين العـنوان الكـامل 

الشركة باي تغيير يطرأ على العنوان خالل (7) ايام على االقل من حصول التغيير.
كن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت.  -

Web site: http://www.scop.gov.iq      
E- mail:scop@scop.Oil,gov.iq           
E- mail:Pur.cur@scop.Oil,gov.iq      
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