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ان التـجاوز عـلى العـقارات العـائدة لـلدولة
ـة يـعـاقب عـلـيـهـا الـقـانون. واذا يـعد جـر
كـنت تـشـغل احـدى تـلك الـعـقـارات جتـاوزا
ثـل) فان ذلـك ال يعـفـيك من وتـسـدد (اجـر ا
ساءلة القانونـية وال يجعل منك مالكا او ا
مـسـتـأجـرا شـرعـيـا لـلـعـقـار. وان تـسـديـدك
ـثل واجـبـا يـفـرضه الـقـانـون بـحقك الجر ا
وال يعفيك من اخالء العقار او اية عقوبات
اخــــرى. وفي حــــال اخـــبــــارك من قــــبل اي
مــوظف بــعــكس ذلك فــان عــلــيك مــراجــعـة

دير العام لالبالغ عن ذلك. مكتب ا
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نـافـذ احلدوديـة عن اعالن مـناقـصة رقـم (٢٠١٩/١)  اخلاصـة بشـراء وجتـهيـز سيـارة مـصفـحة يـسـر هيـأة ا
ـبـلغ تـخمـيـني قدره نـافـذ احلـدودية نـوع شـيـفرولـيـة/ سوبـر بـان مـوديل ٢٠١٧ عدد (١) و جـديـدة لهـيـاة ا
وازنـة التـشغـيلـية لـسنة ٢٠١٩ (١٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠) مـائة وخـمسـة وسبعـون ملـيون ديـنار عـراقي من حسـاب ا
ناقـصة من الـشركات احلـكومـية وشركـات القـطاع اخلاص من ذوي للهـياة فـعلى الراغـب بـاالشتراك فـي  ا
نـاقصـة تقـد طلب حتـريري الى مـقر الـهيأة الـكائن في اخلـبرة االخـتصـاص والراغـب في الـتقـد لهـذا ا
نـاقـصة لـقـاء مبـلغ قـدره (٢٥٠٫٠٠٠) مائـتان بغـداد/ الـكرادة/ سـاحة الـتـحريـات لـغرض شـراء مـستـنـدات ا
ستمسكات الرسـمية (صورة ملونة) على ان تلتزم وخمسون الف دينار غـير قابلة للرد مستصحـب معهم ا
ناقصـة وتقد العطـاء داخل ظرف عدد (٢) مغـلق ومختوم تـطلبات في وثـائق ا قدمة بـجميع ا الشركـات ا
ــفـوض لـلـشـركــة حـصـرا يـشــمل الـظـرف االول الـعــطـاء الـفـني والــوثـائق اخلـاصـة ـديـر ا ومـوقع من قــبل ا
ـالي علمـا بان الدوام الـرسمي يـبدأ من يوم االحـد الى اخلميس ـناقصـة والظـرف الثاني يـشمل العـطاء ا با
ـدة (١٠) ايام من من السـاعـة (٧) صبـاحا ولـغـاية الـساعـة (٢٫٠٠) ظهـرا وان اخـر موعـد لتـقـد العـطاءات 
تاريخ نشـر االعالن وسيتم فتح العـطاءات بشكل علـني في نفس يوم الغـلق امام مقدمي العـطاءات وسيهمل
ه بعد موعد الغلق واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون الغلق في اليوم الذي يليه اي عطاء يتم تقد
ناقـصة اجـور نشر االعالن عـلما ان مـبلغ الـتأميـنات االوليـة تبلغ (٣٫٥٠٠٫٠٠٠) ويتـحمل من تـرسو علـيه ا
ـائة من الكلـفة التخـمينيـة اخملصصة ثالثة ماليـ وخمسمـائة الف دينار عـراقي اي بنسـبة ٢ % اثنان من ا
الغراض االحـالـة تـقـدم عـلى شـكل خـطـاب ضـمان او صـك مصـدق (غـيـر مـشـروط) صـادر من مـصـرف عراقي
ناقصة ويكون مكان التسليم في دة نفاذية (٤) اشهر من تاريخ غلق ا فـوض حصرا و دير ا معتمد باسم ا

ناقصة ضمان حسن االداء البالغة (٥% ) من الكلفة التخمينية للعجلة  هياة ويقدم من ترسو عليه ا مقر ا
طـلوبة انـفا وان الهـياة غيـر ملزمة سـتمسـكات ا مالحـظة: تسـتبعد الـعطاءات الـغير مـستوفـية للـشروط وا

وافقات االمنية. بقبول اوطأ العطاءات وتتحمل الشركة كافة ا
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ـنـفـذ الـقائم ـنافـذ احلـدوديـة عن فـرصة اسـتـثـمـارية  تعـلن هـيـاة ا
ــعــدل فـعــلى احلــدودي اســتــنــادا لــقـانــون رقم ١٣ لــســنــة ٢٠٠٦ ا
الـراغـبـ بـالـتـقـد احلضـور الـى مـقـر الهـيـأة الـكـائن فـي بـغداد/
الـكرادة - سـاحة الـتحـريات مسـتصـحبـ اوراق شركـاتهم عـلما ن
ـدة (٣٠) يوم من مـوعد انـتـهـاء التـقـد بـنهـايـة الدوام الـرسـمي و

تاريخ نشر اعالن 
مع التقدير
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فـقـدت من هـوية
صــــــــــــــادرة مـن
الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة
الصناعية بأسم
اخلــــــــــــلــــــــــــيـج
لـلـمـثـلـجـات م.م
اســـامة ســـالم
فـــمـــمـن يـــعـــثــر
عـليـهـا يسـلمـها
الـى جــــــــــهــــــــــة

االصدار.


