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الجيش المصري يقضي على عشرات اإلرهابيين شمالي سيناء

كوريا الجنوبية تعرض إجراء “محادثات نادرة” مع الشمال

 

الجيش السوري يفكك مئات األلغام في 11 بلدة في الالذقية
���رح رايف مهدي، مدير �سالح الهند�سة التاب��ع للجي�ش ال�سوري، باأنه مت االنتهاء 
م��ن تطه��ر 11 بلدة يف حمافظ��ة الالذقية من املواد املتفج��رة يف عملية مت�سيط 

دقيقة بحثا عن عبوات نا�سفة واألغام.
وق��ال امل�س��وؤول الع�سكري ال�س��وري، لل�سحفي��ن، به��ذا اخل�سو�ش:"ا�ستطعنا، منذ 
بداية ال�سهر وبعد ان�سحاب امل�سلحن، من اإبطال مفعول اأكرث من 800 عبوة نا�سفة 
م��ن العيار الثقيل". واأ�ساف: "يف اأحدى البلدات اجلبلية، عرثنا على خمباأ فيه 30 

راجمة �سواريخ م�سادة للدبابات من �سناعة الواليات املتحدة االأمريكية".
واأك��د مه��دي عدم وق��وع �سحاي��ا اأو اإ�سابات يف �سف��وف اأف��راد جمموعة خرباء 
املتفج��رات خالل عمليات تفكيك العب��وات النا�سفة ومعظمها �سناعة يدوية ي�سل 
وزن بع�سه��ا اإىل 25 كيلوغرام��ا. واأ�سار مه��دي اإىل اأن الف�سل يف جناح العمليات 
يع��ود اإىل فرع املركز الرو�سي لتفكيك االألغ��ام التابع للقوات امل�سلحة الرو�سية يف 
�سوري��ا، ال��ذي قام بتجهيز واإع��داد خرباء املتفج��رات بو�سائل احلماي��ة واملعدات 

احلديثة بعد اجتيازهم دورات تدريبية مكثفة يف املركز.

اأعلن��ت م�س��ادر اأمنية يف م�ر عن مقت��ل نحو 30 واإ�سابة الع���رات من عنا�ر 
اإرهابي��ة مبدينت��ي العري�ش وال�سي��خ زويد، يف �سل�سلة �رب��ات جوية �سد جتمعات 

لالإرهابين باملدينتن.
وقال��ت امل�س��ادر االأمني��ة يف ت�ري��ح �سحف��ي ، اأن معلوم��ات وردت بتح��ركات 
للعنا���ر االإرهابية ب�سيارات ودراجات نارية ا�ستع��دادا لتنفيذ عمليات �سد قوات 

اجلي�ش وال�رطة ب�سمال �سيناء.
وح�س��ب امل�سادر، مت توجيه �ربات جوية على تلك التجمعات، ما اأ�سفر عن وقوع 
خ�سائ��ر فادحة يف �سفوف التنظيم��ات االإرهابية، اإ�ساف��ة اإىل تدمر عدة �سيارات 

ودراجات نارية ب�ستخدمها االإرهابيون.

عر�ست كوريا اجلنوبية، االإثنن 17 يوليو/متوز 2017، اإجراء حمادثات ع�سكرّية 
ن��ادرة مع ال�سم��ال بهدف تخفيف حّدة التوّت��رات بعد اأن اختربت بيون��غ يانغ اأّول 

�ساروخ عابر للقاّرات.
ج��اء عر�ش املحادثات ه��ذا، وهو االأّول من نوعه من��ذ اأن انتخبت كوريا اجلنوبّية 
الرئي���ش م��ون جاي اإن، يف وقت اقرتح ال�سليب االأحم��ر يف �سول اجتماعًا منف�ساًل 

ملناق�سة اإعادة مّل �سمل االأ�ر التي فّرقتها احلرب الكورية.
واقرتح��ت وزارة الدفاع الكورّي��ة اجلنوبّية عقد اجتماع يوم اجلمعة يف بامنوجنوم 
“قرية الهدنة” على احلدود بن الكوريتن، يف حن عر�ش ال�سليب االأحمر اإجراء 

حمادثات يف االأّول من اأغ�سط�ش/اآب يف املكان نف�سه.
واإذا مت االجتم��اع ب��ن الكوريت��ن، ف�سُي�س��ّكل اأّول حمادث��ات ر�سمّي��ة بينهم��ا منذ 
دي�سمرب/كان��ون االأّول 2015. فق��د كانت الرئي�سة ال�سابق��ة لكوريا اجلنوبية بارك 
غوين-ه��ي راف�س��ًة ال�ستئن��اف احلوار مع ال�سم��ال اإاّل يف حال قّدم��ت بيونغ يانغ 

تعّهدات حول نزع اأ�سلحتها النووية.
وقال��ت وزارة الدفاع الكورّية اجلنوبّية يف بيان “اإّننا نتقّدم باقرتاح لعقد اجتماع 
يهدف اإىل وقف كّل االأعمال العدائية التي ت�سّعد التوّتر الع�سكري على طول احلدود 

الرّبية”.
اأم��ا ال�سليب االأحمر فاأعرب من جهته عن اأمله يف “رّد اإيجابي” من ال�سمال بهدف 

عقد اجتماع للعائالت يف اأوائل اأكتوبر/ت�رين االأّول.
وكان الرئي���ش الك��وري اجلنوب��ي اجلديد مون ج��اي-اإن ق��ّد اأّكد �سابق��ًا ا�ستعداده 
للتوّج��ه اإىل كوري��ا ال�سمالية عل��ى الرغم من اأج��واء التوتر ال�سديد م��ع بيونغ يانغ 

ب�سبب برناجمها النووي.

نف��ى ال�سفر االإماراتي ل��دى الواليات املتحدة، يو�سف 
العتيب��ة، االأنب��اء الت��ي حتدث��ت ع��ن تورط ب��الده يف 
اخ��رتاق وكال��ة االأنب��اء القطري��ة، احل��دث ال��ذي فجر 

االأزمة اخلليجية الراهنة. 
وو�س��ف الدبلوما�س��ي االإمارات��ي م��ا ج��اء يف تقرير 
ن�رت��ه �سحيف��ة "Washington Post" بالق�سة 
الكاذبة، م�سددا عل��ى اأن "االإمارات العربية املتحدة مل 
يكن له��ا اأي دور يف االخرتاق املزعوم الذي يدور عنه 
احلديث يف املق��ال". واألقى العتيب��ة مب�سوؤولية االأزمة 
عل��ى قطر، جم��ددا اتهامها ب��� "متويل ودع��م ومتكن 
املتطرف��ن م��ن حركة طالب��ان اإىل حما���ش والقذايف. 

التحري���ش عل��ى العن��ف وت�سجيع التط��رف وتقوي�ش 
Washin ". وكانت �سحيف��ة "- اا�ستق��رار جرانه
ton Post" نقل��ت يف وقت �سابق عن م�سوؤولن يف 
اأجه��زة اال�ستخب��ارات االأمريكي��ة اأن االإم��ارات كان��ت 
وراء "االخ��رتاق" الذي تعر�ش ل��ه موقع وكالة االأنباء 
القطري��ة الر�سمي��ة يف 24 مايو/اأي��ار املا�سي. وورد 
يف تقري��ر ال�سحيفة اأن ممثلي اال�ستخبارات االأمريكية 
تو�سل��وا، االأ�سب��وع املا�س��ي، بع��د حتلي��ل املعلومات 
احلكوم��ة  يف  كب��ار  م�سوؤول��ن  اأن  اإىل  املتوف��رة، 
االإماراتي��ة ناق�س��وا يف 23 مايو/اأي��ار خط��ة لتنفي��ذ 
"االخرتاق" قبل يوم من حدوثه. ومل تك�سف ال�سحيفة 
هوية م�س��وؤويل اال�ستخبارات االأمريكي��ة الذين ا�ستقت 

منهم املعلومات.

تظاهر اآالف املغاربة، اليوم االأحد، بالعا�سمة الرباط؛ 
للمطالبة ب�"الكرامة والعدالة االجتماعية"، والت�سامن 
م��ع "حراك الريف" �سمايل الب��الد، املتوا�سل منذ اأكرث 
م��ن 8 اأ�سه��ر. ورّدد امل�ساركون، يف امل�سرة التي دعت 
اإليه��ا "اجلبه��ة ال�سعبي��ة م��ن اأج��ل الكرام��ة والعدال��ة 
االجتماعي��ة" )غر حكومية(، �سعارات تطالب باإطالق 

�راح املعتقلن على خلفية االحتجاجات.
وطال��ب امل�سارك��ون اأي�سا، ب�"توزيع ع��ادل للرثوات" 
و"اإج��راء حرك��ة انتقالي��ة )انتقال مقر عم��ل االأ�ساتذة 
م��ن مدن اإىل اأخرى( عادلة ومن�سفة يف قطاع الرتبية 
و التكوي��ن )التاأهيل(". وانطلق��ت امل�سرة التي �سهدت 

ح�سور اأع�ساء اجلمعية املغربية حلقوق االإن�سان )اأكرب 
جمعي��ة حقوقي��ة بالبالد(، من باب "احل��د" التاريخي  

و�سوال اإىل مبنى الربملان.
ورف��ع املحتج��ون الفتات، تدع��و اإىل حتقي��ق مطالب 
م��ن  واالقت�سادي��ة، واحل��د  االجتماعي��ة  املواطن��ن، 
"املقاربة االأمنية" يف مواجهة االحتجاجات بالبالد.
ومن��ذ اأكتوبر/ت�ري��ن االأول املا�س��ي، ت�سه��د مدين��ة 
الري��ف،  منطق��ة  وق��رى  م��دن  م��ن  وع��دد  احل�سيم��ة 
احتجاج��ات متوا�سل��ة، للمطالب��ة ب�"التنمي��ة ورف��ع 
التهمي�ش وحماربة الف�ساد".  وبداأت االحتجاجات، يف 
اأعق��اب م���رع تاجر ال�سمك حم�سن فك��ري، الذي قتل 
طحن��ًا داخ��ل �ساحنة جلمع النفاي��ات، خالل حماولته 

االعت�سام بها، ملنع ال�سلطات من م�سادرة اأ�سماكه.

السفير اإلماراتي لدى الواليات المتحدة: 

تقرير اختراق وكالة األنباء القطرية كاذب!
آالف المغاربة يشاركون في مسيرة للتضامن 

مع "حراك الريف"
الرباط - وكاالتدبي - وكاالت

ميركل تجدد رفضها القاطع لوضع حد أقصى للالجئين القادمين إلى ألمانيا

اعرب��ت امل�ست�س��ارة االأملانية اأنغي��ال مركل جمددا 
امل�سيح��ي  احل��زب  لطل��ب  القاط��ع  رف�سه��ا  ع��ن 
االجتماع��ي الباف��اري بو�سع ح��د اأق�سى لالجئن 

القادمن.
بالتلفزي��ون  االأوىل  القن��اة  م��ع  مقابل��ة  ويف 
االأمل��اين )ARD(، قالت زعيمة احل��زب امل�سيحي 
الدميقراط��ي، ان��ه "فيم��ا يتعل��ق باحل��د االأق�س��ى 

فموقفي وا�سح: وهو اأنني لن اأقبل بذلك".
وراأت م��ركل يف الوق��ت نف�س��ه اأنه ميك��ن التو�سل 
اإىل �س��يء فيم��ا يتعل��ق بتخفي���ش ع��دد الالجئن 
وتوجيهه��م ومكافح��ة اأ�سباب اللج��وء، وذلك بدون 

و�سع مثل هذا احلد االأق�سى لتدفق الالجئن.
وبذل��ك ت��رد امل�ست�س��ارة عل��ى مطل��ب اأ�سا�س��ي من 
مطال��ب حليفه��ا هور�س��ت زيهوف��ر، رئي���ش وزراء 
والي��ة بافاري��ا، ال��ذي ي�ر على و�سع ح��د اأق�سى 

الأعداد الالجئن القادمن اإىل اأملانيا.
وي�سار اإىل اأن حتالف مركل امل�سيحي ي�سم كال من 
حزبها امل�سيح��ي الدميقراطي واالحتاد االجتماعي 

امل�سيحي البافاري بزعامة هور�ست زيهوفر.
وعل��ى الرغم م��ن االختالف يف ه��ذا املو�سوع، اإال 
اأن احلزب��ن ا�ستطاعا التفاه��م موؤخرا على برنامج 
انتخابي م�سرتك خال من االإ�سارة اإىل احلد االأق�سى 
املثر للج��دل، بينما يعتزم احلزب البافاري الن�ش 
عليه يف برناجمه التكميلي اخلا�ش به، واملعروف 
ب��� "خط��ة بافاري��ا" واملنتظ��ر طرح��ه يف الثال��ث 

والع�رين من ال�سهر اجلاري.
وكان زيهوفر ه��دد يف املا�سي بعدم التوقيع على 
معاه��دة ائت��الف ال تت�سمن الن�ش عل��ى و�سع حد 

اأق�سى لالجئن. 
واأ�س��ارت م��ركل اإىل اأن حزبها واحل��زب امل�سيحي 
هما حزبان خمتلفان "ولذلك فدائما ما كان هناك 
ورق��ة بافاري��ة، برنامج بافاري ب��ه بع�ش النقاط 
الت��ي يختلف فيها احل��زب امل�سيحي، وهذا جزء من 

الربنامج".

برلين _ وكاالت

 وزارة التجارة
 قسم العقود العامة

             MOT /WHEAT/3 /2017 رقم المناقصة : 
 الموازنة الجارية      33رقم التبويب   : 

  1087/   7/  88تاريخ اإلعالن:    
 اعالن 

ــة ) الحنطة ولدييا اعمال مماثمة مع العراق ودول العالم لممشاركة في مناقصة تجييزمن ذات الخبرة واالختصاص في مجال يسر قسم العقود العامة في وزارة التجارة دعوة الشركات المؤىمة   ( طن 00000تجييز مادة الحنطة بكميــــــ
ــة ل0±)خمسون ألف طن (  وان يكون  تجارة الحبوب والكمية النيائية ستكون حسب خيار المشتري % كحد أدنى من مادة الحنطة الصمبة من المناشئ ) أمريكي / كندي / استرالي  ( وحسب المواصفات المعتمدة لــدى الشركة العامـ

  ( مع مالحظة ماياتي :الدفع بطريقــة )اعتماد مستندي 
 high_mot@yahoo.com  &امة عمى العنوانين التاليين ) ر/ قسم العقود الععمى مقدمي العطاءات المؤىمين والراغبين في الحصول عمى معمومات اضافية االستفسار عبر البريد االلكتروني لوزارة التجارة /مكتب الوزي -

 g.contracts@mot.gov.iq   )  قيت العراق/ بغداد . ظيرا" بتو  308:صباحا" بتوقيت العراق/ بغداد ولغاية الساعة  8:00خالل فترة االعالن من الساعة 
 -متطمبات التأىيل المطموبة : -

فتجة ىو تأمينات أولية أو صك مصدق او سفتجة )عمى أن يرد الصك او السفتجة  طي كتاب رسمي من الشركة مقدمة العطاء ويرفق مع العطاء ويذكر فيو إن الصك او الس  Bid Bondتقديم تأمينات أولية بموجب خطاب ضمان 
%من مبمغ العطاء ويتم ذكر اسم و رقم المناقصة في التأمينات المقدمة عمى أن تكون 8لصالح الشركة العامة لتجارة الحبوب صادرة من أي مصرف عراقي داخل بغداد معتمد من البنك المركزي العراقي بنسبة تخص المناقصة( 

 العطاءات ( ـيوم ابتدأ" من تاريخ انتياء مدة نفاذية30التأمينات األولية نافـذة لمدة )
 يرفق مع العطاء المستمسكات التالية : 
 / أوال : بالنسبة لمشركات العراقية 
 يقدم العطاء موقع ومختوم )النسخة األصمية( . -
 إرفاق وصل شراء المناقصة ) النسخة األصمية (. -
المفوض لمشركة ( الغراض المراسالت ضمن المواعيد المحددة في شروط المناقصة عمى أن يتم إشعار جية التعاقد بأي تغيير يطرأ عمى ذكر العنوان الكامل لمشركة ) رقم الياتف , البريد االلكتروني , النقاط الدالة لسكن المدير  -

 ( أيام من تاريخ حصولو .7عنوان الشركة خالل )
 ىوية األحوال المدنية . -
 كتاب عدم ممانعة من الييئة العامة لمضرائب . -
 بطاقة سكن .  -
 ارة لمتجار نافذة .ىوية غرفة التج -
 شيادة تأسيس /عقد تأسيس/ النظام الداخمي لمشركة / مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة .  -
 الحسابات الختامية لمشركة مصدقة من قبل محاسب قانوني و مختومة من قبل نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين لمسنتين األخيرتين  .  -
 مثل بوليصة شحن ,اعتمادات مصرفية ....الخ معززة بتأييد من جيات التعاقد المعنية  . ئمة باإلعمال التجارية المماثمةقا  -
 : ثانيًا : بالنسبة لمشركات العربية واألجنبية -
 يقدم العطاء موقع ومختوم ) النسخة األصمية( . -
 إرفاق وصل شراء المناقصة ) النسخة األصمية (. -
ددة في شروط المناقصة عمى أن يتم إشعار جية التعاقد بأي تغيير يطرأ عمى الكامل لمشركة ) رقم الياتف , البريد االلكتروني , النقاط الدالة لسكن المدير المفوض لمشركة ( الغراض المراسالت ضمن المواعيد المحذكر العنوان  -

 ( أيام من تاريخ حصولو .7عنوان الشركة خالل )
ي لمشركة /مصدقة مقامو في بمد التأسيس مع نسخة مترجمة بالمغة العربية لشيادة تأسيس الشركات من مكتب اوجية معتمدة ومختصة /عقد تأسيس/ النظام الداخمالقنصل العراقي او من يقوم ة مصدقة من شيادة تأسيس الشرك  -

ـــــًا     قانونــــ
 اسب قانوني .الحسابات الختامية لمشركة لمسنتين األخيرتين مصدقة من قبل مح -
 قائمة باإلعمال التجارية المماثمة مثل بوليصة شحن ,اعتمادات مصرفية ....الخ معززة بتأييد من جيات التعاقد المعنية   -
 ثالثًا : شروط عامة  -
 ي بمد الشركة بالنسبة لممثمي الشركات األجنبية.يجب أن يقدم ممثل الشركة تخويل رسمي بالمراجعة ) موقع ومختوم بختم الشركة ( و مصدق رسميا من قبل السفارة العراقية ف -
 تقدم الشركة ما يثبت بان لدييا تعامل باستيراد وتصدير الحنطة وتكون مستمرة بنشاطيا التخصصي لمسنتين األخيرتين. -
 تتحمل الشركة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نشر االعالن . -
 ( دينار )خمسمائة ألف دينار( غير قابمة لمرد 000000)صة تقديم طمب تحريري الى العنوان المحدد في شروط المناقصة  بعد دفع قيمة شروط المناقصة البالغة بأمكان مقدمي العطاء الميتمين شراء شروط المناق -
)صباحا"( بتوقيت  80 00الساعة:رب بناية معرض بغداد الدولي /  قاطع مبنى السيد الوزير (في موعد اقصاه ))يتم تسميم العطاءات الى العنوان االتي )مكتب السيد الوزير/ قسم العقود العامة في مقر الوزارة الكائن في المنصور / ق -

 8/1087/  6وتكون العـروض نافذة لمـرد  لغـايـة      1087/  7/   38بغداد من يوم االثنين  المصادف   
العطاءات المتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات  ناقصة ويتم وضعو في صندوق العطاءات في مقر الوزارة / قسم العقود العامة  وأنويقدم العطاء في ظرف مغمق موقع ومختوم مثبت عميو اسم ورقم الم 

 صباحا"  80:00الساعة  1087/ 7/  38 ليوم االثنين المصادف  ب بناية معرض بغداد الدولي (او ممثمييم الراغبين بالحضور في العنوان االتي ) مكتب الوزير /قسم العقود العامة في مقر الوزارة الكائن في المنصور / قر 
 وسوف يستبعد أي عطاء غير مستوفي لمشروط أعاله وان الوزارة غير ممزمة بقبول أوطأ العطاءات     -
 المناقصــــة.   إذا صادف يوم غمق المناقصة عطمة رسمية في العراق, فيعتبر اليوم التالي موعدا" لغمق    -
  www.mot.gov.iqو     www.iraqitic.com       الموقع االلكتروني :     -

 
 

 مدير قسم العقود العامة                                                    
   في وزارة التجارة         

                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
MINISITRY  OF TRADE  
GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT  
 

 ADVERTISEMENT  
 
 

TENDER NO                     :-    MOT /WHEAT/3/2017 
CLASSIFICATION NO. :      33  CURRENT BUDGET 
 DATE                                :        18  /  07 /2017              
 
Iraqi Ministry Of Trade( MOT ), General Contracts, Department, is pleased to invite the qualified and experienced   companies who have expenience in 

suppling wheat and have similar trading deals With Iraq and Countries of World to participate in a tender for purchasing the quantity of (50,000) mt ±5% 

in minimum of Hard wheat from origins  ( USA/CANADA/AUSTRALIA).   

according to the specifications adopted by Grain Board Of Iraq , and the final quantity will be specified by the buyer . Payment will be effected by LC.   
  
The following should be noted : 
 
 -The qualified companies who want to obtain additional information should contact (General Contracts, Department) via it's official e-mails ( 
high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq ) during the  official working days of tender period from 08:00 Am -13:30 hrs Iraq /BLT  
 - The requisite qualification requirements: 
Offers must be accompanied by a bid bond  or a certified check or bill of exchange provided that check or bill of exchange should be submitted attached 
to an official letter issued by the bidder and to be presented with offer. This letter has to mention that the submitted check or bill of exchange is a bond 
related to the said tender) issued through any Iraqi bank ( inside Baghdad ) depended by central bank of Iraq  that mention the name & number of  the 
above tender  at the rate of  1% of the bid's value issued by the bidder only in favor of Grain Board Of Iraq. Bid bond  must be valid for (35 days) starting 
from offers validities' expiry date . 
Document Required From Iraqi Companies 
   -    offer should be  signed & stamped ( original copy )  . 
   -    purchase bill of tender ( original copy )  . 

- mention the full details of the company address  ( phone no . e-    mail address – indicative points of the home address for the  company's 
commissioner director provided that the company should notify the contracting party  of any change in it's address within 7 days of the date of change.     
- Id . 
- Habitation  Card . 
- A letter of no objection from the  state authority of taxes. 
- Valid Trade Chamber ID . 
- Incorporation Certificate/ Foundation Contract / The Company's Internal System Certified   Recently By Companies Recorder Directorate In Ministry 
Of Trade .  
- Final  financial statement for the last two years authenticated by an  auditor  and certified by the Iraqi accountants and auditors union. 
-  List of  the same trade  dealing such as bill of lading , L/C …etc  supported by confirmation  of  the concerned contracting parties . 
 
Document Required From Arabic And Foreign Companies   
- Offer should be  signed & stamped ( original copy )  .  
- Purchase bill of tender ( original copy )  . 
- Mention the full details of the company address  ( phone no . –      e-mail address – indicative points of the home address for the  company's 
commissioner director  ) provided that the company should notify the contracting party  change in it's address within 7 days of the date of change.    
-  incorporation certificate legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of  incorporation in addition to a translated copy to Arabic 
issued by a legal translation office or specialized & adopted section  / foundation contract / the company's internal system , legally certified 
       - final financial statement for the last two years certified by an       
      auditor . 
    - list of  the same trade  dealing such as bill of lading , L/C …etc   
      supported by confirmation of  the concerned contracting  
       parties .                             
 
   General conditions :  
- representative of a company  should  present officially  certified authorization  for their representation ( signed and stamped by the company's 
stamp) and regarding the representative of foreign companies , it should be officially  certified   authorization by Iraqi embassy in the country of the 
company  . 
- the bidders has to submit  a proof  of its previous  dealing with export & import  wheat and is continuing its specialized activity for the last two 
years. 
 
-  the winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs     
 
 -bidders who are willing to participate  in this tender , they have to visit the General Contracts Department in the head quarter of Ministry Of Trade/ 
located in Baghdad , Al-Mansour – near Baghdad International Fair, and submit an official letter to obtain this tender's conditions against  
nonrefundable  amount of   500 000  Iraqi diners. 
 -The bids to be delivered to the following address (General Contracts, Department at the Ministry Of Trade / Minister's Office section in Al-Mansor  City 
nearby Baghdad International Fair ) at the specified date (10:00 AM BLT ON   31/07 /2017 ) and offers valid to reply up to 06 /08 /2017 
 Bidder to submit full detailed offer  in a closed envelope sealed with the stamp of the company's’name, and marked with the tender no.& name. These 
offers must be put in the tenders  box  in the head quarter of MOT/ General Contracts Department    
Late bids will be rejected , and bids will be opened in attendance of bidders or their official representatives who are willing to attend this process  at 
the following address (General Contracts, Department at the Ministry Of Trade / Minister's Office section in Al -Mansor  City nearby Baghdad 
International Fair ) at the specified date (10:00 AM BLT ON 31/07/2017 ). 
Note : 
Any offers received without one of the above mentioned terms and conditions will be  neglected, Ministry  of Trade is un obliged to accept the lower 
prices. 
If  the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq, then the closing date will be  on the next day . 
Website :   WWW.IRAQITIC.COM  &  WWW.MOT.GOV.IQ 
Acting   Manager  Of  General Contracts Department 

                               Ministry Of Trade                    


