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إعالن
وزارة النفط

)SOMO( شركة تسويق النفط
الدعوة العامة المرقمة )MP/2019/7( لبيع منتوج النفثــا 

على أساس )FOB( ألغراض التصدير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـسر شركة تـسويق الـنفط )SOMO( إحـدى تشكيالت وزارة النفط العراقية أن 
تدعو جـميع الـراغبين مـن الشركات العراقية وفروع الشركات العربية واالجنبية 
المسجلة في وزارة التجارة العراقية ذات الخبرة لـالشتراك بـالدعوة العامة لتصدير 
والمواصفات  الكميات  وحسب   )FOB( أساس  على  االنبوب  عبر  النفثا  منتوج 
الشراء  في  والراغبة  المختصة  الشركات  فعلى  الدعوة،  المبينة في شروط  الفنية 
مراجعة مقر الشركة الكائن في بغداد/ زيونة حي المعتصم مقابل مدينة العاب بغداد 
الستالم الدعوة المتضمنة جميع الشروط المطلوبة لشراء المنتوج أعاله مقابل مبلغ 
قدره )1,500,000( مليون وخمسمائة الف دينار عراقي غير قابل للرد علماً إن 
 2019/06/12 الموافق  األربعاء  يوم  من  إعتباراً  العروض ستكون  إستالم  فترة 
ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثالثاء الموافق 2019/06/25 وفي حال 
مصادفة يوم غلق الصندوق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق في اليوم الذي يليه.

 
                                                          المديـــر العـــــام 

                                      لشركة تسويق النـفـط
                                       رئيس مجلس اإلدارة

     E-mail: info@somooil.gov.iq                                       
  Web: www.somooil.gov.iq                                                

ANNOUNCEMENT
MINISTRY OF OIL / OIL MARKETING COMPANY )SOMO(
Public Invitation numbered )MP/2019/ 7( for Naphtha Product 

export Based on )FOB(
-----------------------------------------------------------------

Oil Marketing Company )SOMO( is the one of the ministry of Oil 
entities is pleased to invite specialized companies with good experience 
to export Naphtha through the pipe based on )FOB( according to the 
quantities and specifications mentioned in the invitation conditions.
For the interested Iraqi companies and branches of Arab and 
Foreign companies registered in the Iraqi Ministry of Trade with 
expertise in this field to receive this invitation including all terms 
and conditions  from )SOMO( headquarter location at Baghdad, 
Zayouna Al-Mutasim neighborhood in front of Baghdad Funfair 
with non refundable amount equal to )1,500,000( IQD .
Offers to be submitted from Wednesday 122019/06/ until Tuesday 
252019/06/ at 12:00 pm BGD .
In case the closing date to be an official holiday, the closing date shall 
be on the next working day.

         Director General  
                   SOMO         
 Email: info@somooil.gov.iq   
   Web   : www.somooil.gov.iq 

يجتمع العراقيون يف اوروبا يف العيد خللق ذلك اجلو احلميمي الذي 
الغربة  يف  اأ�صدقائهم  وتعريف  الأ�صلي  موطنهم  يف  عليه  اعتادوا 

بثقافتهم وح�صارة بلدهم.
لأهلهم   واحلنني  الغربة  من  اأجواء  و�صط  رم�صان  �صهر  �صيام  فبعد 
يف الوطن، يحاولون التغلب على ال�صعوبات الكثرية التي تواجههم 
عرب متابعة القنوات العراقية التي تبث تغطية خا�صة مبنا�صبة عيد 
الفطر اأو عرب ا�صتخدام مواقع التوا�صل الجتماعي من اأجل التوا�صل 

مع اأهلهم وم�صاركتهم بع�ض تلك الجواء. 
يف اأحد اأحياء مدينة غنت التي ل تبعد كثريا عن العا�صمة البلجيكية 
بروك�صل، يقف كروان الكردي 35 عاما  يف باب منزله يرتقب حلظة 
و�صول ا�صدقائه لالحتفال بالعيد معا يقول : »غادرت العراق قبل 

ان ابلغ �صنتي العا�رشة« .
 وي�صيف،اأن »ايام العيد وذكريات الطفولة تكون موؤثرة يف حياتنا 
جماليه  ومل�صات  معان  ذاكرتنا  يف  تر�صبت  حيث  نتخيل  مما  اكرث 

للعيد فيه يزداد حنني العراقيني اإىل بلدهم ».
بتزيني  لالحتفال  بالأعداد  نقوم  بلجيكا  يف  »هنا  الكردي  ويوؤكد 
غرفة الأ�صتقبال بالأفر�صه اجلميله والورود التي ن�صرتيها من مراكز 
ارجاء  )الكيك(  يف  او  باحللويات  اخلا�صة  الأواين  وتوزيع  الت�صوق 

الغرفة«..
منها  وخرج  كروان  منزل  اأمام  اللون  بي�صاء  اأودي  �صيارة  توقفت 
مغلفة.،توقف  اواين  وجمموعة  �صينية  يحملون  ا�صخا�ض  اربعة 
احدهم اأمام الباب ودق اجلر�ض ومل مت�ض �صوى حلظات حتى ظهر 
كروان الكردي وهو يبت�صم لريحب بالقادمني، ت�صلم الكردي الواين 
وجهت  ثم  العراقية  الكالت  بعد  انا  وقمت  وفتحتها  ا�صدقائه  من 

بع�ض الأ�صئلة قبل اأن متتد �صفرة الكل.
كاوه حممد 32 �صنة عراقي مقيم يف بلجيكا حمل بع�ض الواين من 
ال�صيارة وقال وهو يبت�صم بخجل اإنه« ل يجيد الطبخ لذلك قام ب�رشاء 
انواع املقبالت«، م�صيفا نحن »نعمل على حتمل البعد عن الأهل عرب 

ال�صتمتاع بالأطباق ال�صهية التي نعدها ليام العيد«.
وبني حممد اأن »عمله خارج البيت لت�صع �صاعات متوا�صلة كل يوم 
لل�صياقة يف  وا�صطراره  الثامنة �صباحا وحتى اخلام�صة م�صاء  من 

�صاعات الذروة ما يوؤخر و�صوله اإىل البيت يحرمه من الوقت الالزم 
املقبالت  ل�رشاء  جلاأ  ولهذا  التقليدية،  العراقية  الأطباق  طبخ  لتعلم 

من مطعم عراقي معروف«.
العيد يجمعنا

بعيدا عن حميط العا�صمة بروك�صل، ويف مقاطعة او�صتنده - مدينة 
كنوكة ، تقيم اأ�رشة عراقية يف بيت جميل على بعد ع�رشات المتار 
اإىل  جاء  عاما   55 اأي�رش  ابو  يدعى  الأ�رشة  رب   ، ال�صمال  بحر  من 
الدراجات  ليجار  حمل  يف  وعمل  عاما  ع�رشين  نحو  قبل  بلجيكا 

العادية وذات الربع عجالت للتنزه بها من قبل ال�صواح .
العي�ض بعيدا عن  العمل اجربته على  اإن »ارتباطات  اأي�رش  ابو  يقول 
التي  اجلميلة  املدينة  هذه  يف  باأ�رشته  والنزواء  االكبرية  املدن 
ت�صتهر بال�صياحة وجودة التعليم يف مدار�صها ووقوعها على البحر 

باجوائه اخلالبة«.
عندما  لكنه  البداية  يف  كبرية  �صعادة  م�صدر  كان  »ذلك  اأن  ويوؤكد 
العراقية  اجلالية  عن  وبعيد  وحيد  باأنه  �صعر  الربعة  اطفاله  اأجنب 
التي تلتقي يف ايام العيد بامل�صاجد واجلمعيات واملوؤ�ص�صات الدينية 

املنت�رشة يف املدن الكربى«.
طرق  عن  للبحث  دفعته  العزلة  »هذه  اإن  قائال  اأي�رش  ابو  وي�صتدرك 
املدن  العراقيني يف خمتلف  اأ�صدقائه  التوا�صل مع  اأجل  بديلة من 
البلجيكية وحتى مع اأهله يف العراق، ولهذا  اأتاح له النرتنيت عرب 
العدة  يعدون  وهم  العراق  يف  اأهله  روؤية  فر�صة  التوا�صل  مواقع 
القارب  يزورون  وهم  واإخوته  والده  وم�صاهدة  العيد   ل�صتقبال 
ب�صكل مبا�رش اإذ ي�صعون هاتفا ذكيا على الأر�ض ينقل له جزء من 
التوا�صل  النرتنيت  له  اأتاح  كما  الهواء،  على  مبا�رشة  العيد  اأجواء 
مع والدته واحلديث اإليها ل�صاعات طويلة يف الليل خا�صة ان فارق 
فر�صة  له  يتيح  وهذا  والعراق  بلجيكا  بني  كبريا  لي�ض  التوقيت 

التوا�صل مع الهل وال�صدقاء« .
العيد  يبقى  املختلفة،  وطبيعتها  اوربا  يف  احلياة  �صعوبة  وبرغم 
فر�صة حتيي فيها النفو�ض احلنني اإىل الوطن، ليبذل كل ح�صب قدرته 
واإن كان ل يحاكي ب�صكل تام  واإمكانياته، جهدا خللق جو مالئم، 

اأجواء العيد يف الوطن الأم، فاإنه على الأقل يذكر بها .


