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ﺃﻋﻼﻥ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Tender announcement
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract for
the Badra Contract Area, announces
Tender 869 – Aircraft Charter Services

ﺗﻌﻠﻥ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻔﻲ \ ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ:
ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  - 869ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar by nature
to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by
their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification
criteria:
Confirmed acceptance of key terms and conditions (including payments) as set forth in the draft
;contract by Company
;Confirmed capability to perform the full scope of work
)Confirmed availability of two aircraft for <50 and 90-120 pax, each having a valid (not expired
Report on International Air Transport Association (IATA) Operational Safety Audit (IOSA) confirming
;airworthiness of the aircraft
Availability of licenses and permits authorizing to conduct air charter services including the ones
;that are required in the Russian Federation and the Republic of Iraq
Confirmed pilots’ qualification: Pilot in command: Airline Transport Pilot License/ATPL (valid) and
Total flight experience in hours - >4,000; Second pilot: Commercial Pilot License/CPL (valid) and
Total flight experience in hours - >1,000; Crew resource management, CRM (every 2 years); The
crew is trained and certified in category 1 or 2 instrument approach landing; Conformance of the
pilots and crew with English language proficiency requirement no less than ICAO Level 4; R/T
;))phraseology in English (passed once every 3 years
Confirmed training for pilots in: (1) ACAS/TCAS warning signals response actions; (2) Ground
proximity detection methods, including TAWS/GPWS; (3) International airspace flight certification
;per RVSM,MNPS or RNP; and (4) Certification of category 1 or 2 instrument approach landing
;Bidder is financially stable and capable to finance the Project
Security plan generally complies with the requirements of GPNB Security Department
Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender Documentation
after submission of a written application together with sufficient information confirming that the company meets
the minimum criteria set out above (submitted on the letterhead signed by an authorized person) and containing
full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and his e-mail
address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department
by email to tenders@gazpromneft-badra.com, and received by 5 PM (UTC/GMT+3:00) on April 05, 2017. The
Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after submission
of a written application as noted above.

ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﻋﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻠﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻕ ﻟﻬﻡ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ  /ﺃﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻠﺷﺮﻮﻃ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
-

ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺅﻛﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ( ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ
ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻁﺎﺋﺭﺗﻳﻥ ﻟﻧﻘﻝ  50ﻭ  120-90ﺭﺍﻛﺑﺎ ،ﺫﺍﺕ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﻧﺎﻓﺫﺓ
ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻔﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺭﻭﺳﻲ ﻭﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﺗﺎﻛﻳﺩ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻁﻳﺎﺭﻳﻥ  :ﺍﻟﻁﻳﺎﺭ ﺍﻻﻭﻝ :ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺟﻭﻱ ) ATPL /ﻧﺎﻓﺫﺓ( ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻣﻥ  4000ﺳﺎﻋﺔ؛ ﺍﻟﻁﻳﺎﺭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺟﻭﻱ ) ATPL /ﻧﺎﻓﺫﺓ( ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻣﻥ  1000ﺳﺎﻋﺔ ؛ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ) CRMﻛﻝ  2ﺳﻧﻭﺍﺕ(؛ ﺗﻡ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭ
ﺗﺎﻫﻳﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻔﺋﺔ  1ﺃﻭ  2ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻬﺑﻭﻁ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻻﺟﻬﺯﺓ ؛ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻁﻳﺎﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﻣﻊ ﺷﺭﻁ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ
ﻣﺳﺗﻭﻯ4 ICAO؛  R / Tﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ )ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻛﻝ  3ﺳﻧﻭﺍﺕ(؛
ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﺅﻛﺩ ﻟﻠﻁﻳﺎﺭﻳﻥ ﻓﻲ ACAS/TCAS (1) :ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻺﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﺫﻳﺭﻳﺔ ؛ ) (2ﻛﺷﻑ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺭﺿﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ  TAWS/GPWS؛ ) (3ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻁﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  RVSM,MNPSﺍﻭ  RNP؛ ﻭ ) (4ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺔ  1ﺃﻭ  2ﻷﺩﺍﺓ ﻫﺑﻭﻁ
ﺗﺎﻛﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ؛
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﻣﻧﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﻥ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ

-

ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ  ،ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ ﻭﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻠ ﻛﺎﻣﻝ  ،ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ  ،ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ  ،ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ  ،ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ
ﻟﺷﺧﺹ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩﻩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ  -ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ
 tenders@gazpromneft-badra.comﻭﺍﻟﺗﻲ ﺘﺳﺘﻟﻢ ﻔﻲ ﻤﻮﻋﺪ ﺍﻘﺼﺎﻩ ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ  5ﻣﺳﺎءﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ  (3:00+ﻓﻲ 05
ﻧﻳﺳﺎﻥ ﻋﺎﻡ  .2017ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺨﻴﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻫﻭ  20ﻧﻳﺳﺎﻥ  ،2017ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ) PM 02:00 :ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ .(3:00+
ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

Deadline for bids submissions for above mentioned tender is April 20, 2017, 2 PM (UTC/GMT+3:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department

وزارة الصناعة واملعادن
دائرة التطوير والتنظيم الصناعي
قسم حماية املنتجات العراقية
اعالن رقم (/74ت) لسنة 2017
(بدء التحقيقات يف قضية التزايد غري املربر بالواردات يف السوق العراقية ملنتج
()Methadin – N Drope
اس��تناداً الحكام قانون حماية املنتجات العراقية رقم ( )11لس��نة  2010املعدل
وتعليمات تنفيذه رقم ( )1لسنة  2011قرر السيد وزير الصناعة واملعادن املوافقة
لب��دء التحقيقات من قب��ل الجهة املختصة (دائرة التطوي��ر والتنظيم الصناعي) يف
الش��كوى املقدمة من قبل الش��ركة العامة لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية –
سامراء وفق التفاصيل االتية :
 -1الجهة املش��تكية  :الش��ركة العام��ة للصناعة االدوية واملس��تلزمات الطبية –
سامراء.
 -2املنتج املس��تورد املشتكى عليه Opthameson Drop & Metharan( :
)Drope & Methadone Drope
 -3اسم املنتج املحلي )Methadin – N Drope( :
 -4الجه��ة املختص��ة  :دائ��رة التطوي��ر والتنظي��م الصناع��ي يف وزارة الصناع��ة
واملعادن.
 -5رقم البند الكمركي الخاص باملنتج املستورد املشتكى عليه )30043900( :
 -6نوع املمارسة الضارة يف التجارة الدولية  :تزايد غري مربر بالواردات يف االسواق
العراقي��ة م��ن منت��ج (& Opthameson Drop & Metharan Drope
.)Methadone Drope
 -7ش��ركات الدول املوردة للسلعة املش��تكى عليها  :شركات ذات جنسية (انكلرتا ،
الهند  ،االردن).
 -8االس��اس ال��وارد يف طل��ب الش��كوى  :وجود زيادة غ�ير مربرة يف اس��تريادات
(Opthameson Drop & Metharan Drope & Methadone
 )Dropeاملنافس ملنتج الش��ركة الش��اكية املحلي وحصول ضرر جس��يم للش��ركة
الشاكية جراء هذا التزايد.
 -9تس��مح دائرة التطوي��ر والتنظيم الصناعي لالطراف املعنية بالش��كوى بتقديم
طلبات رسمية للدائرة لبيان آرائها ووجهات نظرها او تقديم معلومات حول الشكوى
وكذل��ك تقديم طلبات لعق��د اجتماعات مع االطراف املعنية بالش��كوى واالطراف
ذات املصلح��ة خالل مدة ثالثني يوماً من تاريخ اخر نش��ر له��ذا االعالن والذي يعد
تاريخ بدء التحقيقات.
 -10تقدم الطلبات املذكورة يف الفقرة ( )9من هذا االعالن بحضور ممثل رس��مي
للجهة املعنية بالش��كوى وتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت صفته الرسمية امام
الجهة املختصة وفق اآلتي :
أ -وثائق اثبات شخصية (هوية االحوال املدينة).
ب -وكالة رس��مية مصدقة من كاتب عدل بالنس��بة ملمثل الش��خصية املعنوية او
الطبيعية او كتاب رسمي تفويض بالتمثيل الرسمي مصدق من كاتب العدل.
 -11وثائق تسجيل رسمية للجهات الطبيعية واملعنوية ملمارسة املهنة.
(تك��ون املراجعة واالستفس��ار على العنوان اآلت��ي  :مق��ر وزارة الصناعة واملعادن
الطابق الس��ادس  /دائ��رة التطوي��ر والتنظيم الصناعي  /قس��م حماي��ة املنتجات
العراقية او الربيد االلكرتوني:ـ
()p_protect@industry.gov.iq

جمهورية العراق
وزارة التجارة
الشركة العامة لتجارة الحبوب
القسم القانوني Lawdep@grainp.iq /
قسم االسترياد Import1@grainb.iq /
قسم التسويق market@grainb.iq /
قسم الحاسبة computer@grainb.iq/

رقم املناقصة 2017/6 :
رقم التبويب 351/

اعالن للمرة (الثالثة)
-1يسر الشركة العامة لتجارة الحبوب االعالن لذوي الخربة من الشركات او املكاتب او االشخاص
الطبيعيني لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ(تحميل وتفريغ الحبوب يف فرع النجف  /سايلو
الكوفة).
-2تتوفر لدى (الشركة العامة لتجارة الحبوب) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي
استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات (اعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص (فرع
النجف  /سايلو الكوفة).
-3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف شراء وثائق للعطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري
اىل الشركة العامة لتجارة الحبوب  /القسم القانوني الكائن يف بغداد – باب املعظم – مدخل الشيخ
عمر – الطابق االول) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة ( )500000خمسمائة الف
دينار بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني اعاله.
-4يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :
كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب.هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء.بطاقة السكن.البطاقة التموينية .شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات.-5تسلم العطاءات اىل العنوان ( :الشركة العامة لتجارة الحبوب  /القسم القانوني الكائن يف بغداد –
باب املعظم – مدخل الشيخ عمر – الطابق الثاني) يف املوعد املحدد لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً
من يوم (االربعاء) املصادف  2017/5/10وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان (الشركة العامة لتجارة الحبوب /
بغداد – باب املعظم – مدخل الشيخ عمر – الشركة العامة لتجارة الحبوب – قاعة مكتب السيد املدير
العام) يف الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم االربعاء املوافق  2017/5/10يجب ان
تتضمن العطاءات ضمان للعطاء (خطاب ضمان مصريف او صك مصدق) وبمبلغ ()100000000
مائة مليون دينار عراقي صادر من مصرف معتمد يف العراق /البنك املركزي العراقي علماً ان الشركة
غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

مالحظات:ـ
-1تكون نفاذية العروض ( )90يوما من تاريخ غلق املناقصة.
-2سيتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة على استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن
( )7ايام من تاريخ غلق املناقصة.
-3تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحدودة يف
وثائق املناقصة بمدة ال تقل عن ( )28يوما.
-4يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عشرة يف  2017/5/10يف قاعة االجتماعات
بمكتب السيد املدير العام.
املهندس هيثم جميل اسماعيل
املدير العام وكالة
ورئيس مجلس االدارة

مديرية زراعة محافظة البصرة
لجنة األراضي واالستيالء األوىل يف البصرة
العدد 4733 :
إعـــــــــــــالن
استناداً إىل كتاب دائرة األراضي الزراعية  /التثبيت
واملغارسة والتسوية املرقم  9197يف 2017/3/30
وبالنظر الستكمال إجراءات التدقيق الفني والقانوني
لقرار تثبيت الحقوق التصرفية للقطعة املرقمة (2619
مقاطعة  1قصبة الزبري) الصادر عن لجنة األراضي
واالستيالء األوىل يف البصرة فعلى من لديه االعرتاض
من ذوي العالقة تقديم اعرتاضه إىل اللجنة يف مقرها
الكائن يف مديرية زراعة البصرة خالل  15يوماً من
تاريخ نشر هذا االعالن وفق قانون املرافعات املدنية رقم
 83لسنة  1969والتعليمات رقم  98لسنة .1985
رياض قاسم حسن العلي
رئيس اللجنة
شكر و تقدير
اهالي حي البلديات واملناطق املجاورة يتقدمون بوافر
الشكر والتقدير ملركز البلديات لطب االسنان ومنهم
مدير املركز الدكتور (وليد خالد الالمي) والدكتور (عالء
محمود) والدكتورة (فرح محمد الفيصل) وجميع
العاملني ملا يبذلونه من جهد كبري يف خدمة املراجعني
متمنني لهم التوفيق والنجاح الدائم ان شاء اهلل.

