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يسـر الشـركـة العـامة خلـدمات الـشـبكـة الدولـية لـلـمعـلومـات احدى
تـشــكـيالت وزارة االتـصـاالت ان تـدعـو جـمــيع الـشـركـات الـعـراقـيـة
شاركـة في الفرصـة االستثـمارية لـلعمل والعربـية واالجنـبية الـى ا
ـواقع االلكـترونـية واالنـظمة في مشـروع تطـوير مـركز اسـتضـافة ا
ـطلوبة  واصـفات الفـنية والـشروط القانـونية ا احلالـية وحسب ا
ـؤهلـة وفق اسلوب حيث سـيتم الـتعـاقد مع الـشركـة او الشـركات ا
الــشـــراكــات واســـتــنــاداً الـى قــانـــون الــشــركـــات الــعـــامــة رقم 22
لـسـنة  1997 فـعلـى جمـيع الـشـركـات الـراغـبـة بالـتـقـد مـراجـعة
القسم التجاري في مقر الشركة الكائن في بغداد  –العالوي  –قرب
جوازات الكرخ لغرض احلصول على وثائق االعالن لقاء مبلغ قدره

(5.00.000) خمسمائة الف دينار عراقي فقط غير قابل للرد .
ويـقدم الـعـطاء بـظـرف جتـاري وفني مـخـتومـ ومـغلـقـ مكـتوب
عـليهما اسم الدعوة ورقـمها ويتم تسليـمها الى قسم الشراكات في
مـقـر الشـركـة الكـائن في بـغـداد-الـعالوي-قرب جـوازات الـكرخ وان
اخـر مـوعـد السـتالم الـعــطـائـات هـو الـسـاعـــــــة (12) ظـهـراً لـيـوم
وافق (2018/10/28) عـلماً بـانه سيـتم البت بـالعروض (االحد ) ا
ـشـتـرك تـقـد ـهـا وعـلـى ا من قـبـل اجلـهـات اخملـتـصـة حــال تـقـد
ـطـلوبـة مع الـعطـاء وسـوف يهـمل الـعطـاء الذي لم ـسـتمـسـكات ا ا

ستمسكات ادناه : ترفق معه ا
1- تقد براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب لسنة 2017.

2- تقد احلسابات اخلتامية للسنوات  2016و  2017.
ماثلة مؤيدة من اجلهات ذات العالقة . 3- تقد قائمة باالعمال ا

E-mail/info@moc.gov.iq : البريد االلكتروني •
www.scis.gov.iq : وقع االلكتروني للشركة ا •
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تـعـلن رئـاســة جـامـعـة كــركـوك عن اجـراء مـزايـدة
عـلـنـيـة لتـأجـيـر (حـق الـتـصويـر الـــفـوتـوغـرافي)
داخل كــلــيـة الــتــربـيــة الــريـاضــيــة يـوم االربــعـاء
ـصـــــادف ٢٠١٨/١١/٧ الـســاعـة الـثـانـيـة عـشـر ا
ظهـرا في رئاسة اجلامعة وفق قانون بيع وايجار
امـــوال الـــدولـــة رقم (٢١) لـــســـنـــة ٢٠١٣ فـــعـــلى
ـزايدة مـراجـعة شـعـبة الـراغبـ بـاالشتـراك في ا
العـقـود احلـكـومـيـة في رئـاسـة اجلـامـعـة الستالم
بلغ قدره (١٥٠٠) نسخة من الشروط لقاء وصل 
خـمسة عـشر الف دينـار غير قـابل للرد يـتم دفعها
ــالـــيــة في كــلــيــة الــتــربــيــة في قــسم الــشــؤون ا
زايدة اجور الريـاضية ويتـحمل من ترسو عـليه ا

النشر واالعالن.
—U−¹ô«Ë lO³ « WM'

Ê«bI
فقدت مـني الهويـة الصادرة من
ــركـزي الـعــراقي بـاسم الــبـنك ا
ن (نـوال حمزة عبود) الرجاء 
يــعـــثــر عـــلــيـــهــا تـــســلـــيــمـــهــا

صـــدرها.

Ê«bI
فقدت مـني الهويـة الصادرة من
رئـاســة جــامـعــة كــركــوك بـاسم
(عــمـار فـاضل سـلــمـان) الـرجـاء
ن يــعـثــر عـلـيــهـا تــسـلـيــمـهـا

صدرها.
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