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يعلن جمل�س النواب العراقي عن مناق�صــــــــــــــة خا�صة بتاأهيل قاعة االجتماعات 
عر�س  و�صا�صات  ت�صويت  ومنظومة  �صوت  مبنظومة  جتهيزها  حيث  من 

والقيام بكافة اأعمال التاأثيث الالزمة لذلك.
ميكن احل�صول على املوا�صفات الفنية من ق�صم امل�صرتيات يف الدائرة املالية 
يف جمل�س النواب لقاء مبلغ )150,000( مائة وخم�صون األف دينار غري قابل 
للرد. فعلى ال�صركات املتخ�ص�صة وذات اخلربة الراغبة باال�صرتاك يف املناق�صة 
تقدمي عطاءاتهم يف موعد اأق�صاه )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 

االإعالن يف ال�صحف املحلية.

امل�ستم�سكات املطلوبة:
التجارة وهوية  ال�صركات يف وزارة  ال�صركة من م�صجل  تاأ�صي�س  �صهادة   -1

غرفة التجارة اأو هوية ت�صنيف املقاولني.
2- تقدمي براءة الذمة من دائرة ال�صريبة نافذة.

3- تقدمي تاأمينات اأولية بقيمة )1%( من قيمة العطاء على �صكل �صك م�صريف 
م�صدق.

4- اإرفاق و�صل �صراء املناق�صة عند تقدمي العطاء.
5- حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ال يقل عن �صهرين.

6- يتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور الن�صر واالإعالن.
7- تقدمي قائمة باالأعمال املماثلة اإن وجدت.

 املالحظات:
1- تهمل العطاءات الغري م�صتوفية للم�صتم�صكات املطلوبة.

2- الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
غري  فني  عر�س  و  مغلق  ر  م�صعَّ جتــاري  عر�س  منف�صلني,  عر�صني  يقدم   -3

ر مغلق. م�صعَّ
4-    الك�صف املوقعي يكون عند �صراء املوا�صفات الفنية.

يعلن جمل�س النواب العراقي عن مناق�صــــــــــــــة خا�صة باأعمال تاأهيل واإ�صالح 
اأ�صرار يف مبنى ق�صر املوؤمترات ومبنى املجل�س الوطني القدمي. 

ميكن احل�صول على املوا�صفات الفنية من ق�صم امل�صرتيات يف الدائرة املالية 
غري  دينار  األف  وع�صرون  خم�صة   )25,000( مبلغ  لقاء  النواب  جمل�س  يف 
قابل للرد. فعلى ال�صركات املتخ�ص�صة وذات اخلربة الراغبة باال�صرتاك يف 
املناق�صة تقدمي عطاءاتهم يف موعد اأق�صاه )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االإعالن يف ال�صحف املحلية.

امل�ستم�سكات املطلوبة:
1-    �صهادة تاأ�صي�س ال�صركة من م�صجل ال�صركات يف وزارة التجارة وهوية 

غرفة التجارة اأو هوية ت�صنيف املقاولني.
2-    تقدمي براءة الذمة من دائرة ال�صريبة نافذة.

�صك  �صكل  على  العطاء  قيمة  من   )%1( بقيمة  اأولية  تاأمينات  تقدمي      -3
م�صريف م�صدق.

4-    اإرفاق و�صل �صراء املناق�صة عند تقدمي العطاء.
5-    حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ال يقل عن �صهرين.

6-    يتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور الن�صر واالإعالن.
7-    تقدمي قائمة باالأعمال املماثلة اإن وجدت.

 املالحظات:
1-    تهمل العطاءات الغري م�صتوفية للم�صتم�صكات املطلوبة.

2-    الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
ر مغلق و عر�س فني غري  3-    يقدم عر�صني منف�صلني, عر�س جتاري م�صعَّ

ر مغلق. م�صعَّ
4-    الك�صف املوقعي يكون عند �صراء املوا�صفات الفنية.

جمل�س النواب العراقي
اإعالن مناق�صة رقم )2009/3(

جمل�س النواب العراقي
اإعالن مناق�صة رقم )2009/4(

للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال على هاتف ق�سم امل�سرتيات )07901113340(. للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال على هاتف ق�سم امل�سرتيات )07901113340(.

وزارة ال�صناعة واملعادن/قطاع ال�صناعات الهند�صية 
�صركة ابن ماجد العامة – الب�صرة

اإعالن ن�صر مناق�صة 74/م/ب ن م/2009
على تخ�صي�صات اخلطة اال�صتثمارية لعام/2009 ل�صركة ابن ماجد 

العامة  -  )ا�صتريادية – املرة االأوىل(
تدعـــو �صركـــة ابن ماجد العامة املجهزيـــن من ذوي اخلربة واالخت�صا�س لال�صـــرتاك يف املناق�صة املبينة يف 
اجلـــدول املبـــني اأدناه ومراجعـــة مقر ال�صركة يف حمافظة الب�صرة – قرب �صاحـــة �صعد للح�صول على اأوراق 
املناق�صـــة لقـــاء مبلغ قـــدره )75000( فقط خم�صة و�صبعـــون الف دينار غري قابل للرد وتـــودع العطاءات يف 

�صندوق العطاءات يف مقر ال�صركة مبوعد اأق�صاه نهاية الدوام الر�صمي ليوم الغلق املبني اأدناه وعلى ان:
- يقـــدم العطـــاء بثالثة ظروف خمتومة ومثبـــت عليها ا�صم ال�صركـــة ورقم املناق�صة وا�صم املـــادة االأول فني 

والثاين جتاري والثالث يحتوي على امل�صتم�صكات املطلوبة وت�صمل:
* �صهادة تاأ�صي�س ال�صركة او هوية  ت�صنيف املقاولني او هوية غرفة التجارة.

* تاأمينـــات اأوليـــة بن�صبة 1% من مبلغ املناق�صة ب�صـــك م�صدق او خطاب �صمان من م�صرف عراقي معتمد او 
كفالة م�صرفية �صامنة او �صندات القر�س ال�صادرة عن احلكومة العراقية على ان ت�صتكمل باقي ن�صبة الـ %5 

عند ر�صو املناق�صة.
* كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة لل�صرائب ل�صنة 2009.

* و�صل �صراء املناق�صة.
- ال�صركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.

- يتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور ن�صر االإعالن.
تدعـــو ال�صركة كافة امل�صاركني حل�صور املوؤمتر الذي ينعقد يف مقرها يف ال�صاعة العا�صرة �صباحا قبل �صبعة 
ايـــام من تاريخ الغلق املبني اأدناه وكذلك ح�صور اإجراءات فتح العطاءات يف ال�صاعة التا�صعة �صباحا لليوم 

الذي يلي تاريخ الغلق املذكور.
- يهمل اأي عطاء غري م�صتوف لل�صروط اأعاله.

تاريخ الغلقاملواد املطلوب جتهيزهارقم املناق�صة 
74/م/ب ن م/2009

ا�صتريادية – املرة االأوىل
جتهيز حمركات كهربائية للرافعة 

يوم االأحد امل�صادف 2009/12/20الكهربائية اجل�صرية حمولة 50 طن  

 املدير العام/ عبد املطلب مطرود في�صل 
رئي�س جمل�س االإدارة

Ministry of industry & minerals/ IBN-MAJD state company
Announcement Tender (for first time)
Subject: Tenders No. 74/T/IBM/2009

IBN-MAJID state company one of ministry of industry & minerals 
formations located in Basrah- near SAAD Square, publishes the Tenders 
No. 74/T/IBM/2009 to provide us with (Electrical motors for bridge crane 
- 50ton for investment plan/2009 for IBN-MAJD company).
Whoever specialized producing & manufacturing companies, desired 
to participate in said tenders shall present history of company it' s 
establishment & similar activities implemented earlier and what proves 
the company situation from formal authorities & contact with company 
headquarter/commercial department to receive a copy of terms and 
specifications for set requirements from basic origins against sum of 
(75000) I.D. unrecoverable for each tender.
Moreover, the offer should be presented in closed and stamped three 
envelopes (technical, commercial & documents) indicating to the name 
of bidder and tender enclosing purchase receipt in addition to present 
certified cheque or bank letter of
guaranty issued to order of  IBN-MAJID state company supplies in 1% 
of the
submitted offer amount for each tender, and to be the validity of L/G as 
minimum three months of closing date.
The fast date for presenting the offers is 14:00 afternoon dated thu. 
20/12/2009. Let be known on details of tender and specifications on 
website of Ministry (www.industry.gov.iq) or our company Web site:- 
www.ibnmajidco.com.
A conference will be held on thu. 10/12/2009 at 10:00 a.m to respond on 
enquires of said tender
IBN- MAJID CO. is not bound to accept the lowest offers prices To 
whom tender awarded will6ear the publicity expenses.
best regards

ABDUL-MUTTALIB MATTROOD FAISAL
Director General


