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وزارة ال�سناعة واملعادن/قطاع ال�سناعات الهند�سية 
�سركة ابن ماجد العامة – الب�سرة

ن�سر اعادة اعالن مناق�سة رقم 64/م/ب ن م/2009 - على تخ�سي�سات اخلطة 
اال�ستثمارية لعام/2009 - مو�سوعها جتهيز �سيارة با�ص حمولة )14( راكب 

عدد/20     -    )حملية – املرة الثانية(
تدعو �سركة ابن ماجد العامة املجهزين من ذوي اخلربة واالخت�سا�ص لال�سرتاك يف املناق�سة املحلية املبينة يف 
اجلدول ادناه ومراجعة مقر ال�سركة يف حمافظة الب�سرة – قرب �ساحة �سعد للح�سول على اأوراق املناق�سة لقاء 
مبل���غ ق���دره )75000( فقط خم�سة و�سبعون الف دينار غري قابل لل���رد وتودع العطاءات يف �سندوق العطاءات 

يف مقر ال�سركة مبوعد اق�ساه نهاية الدوام الر�سمي ليوم الغلق املبني ادناه وعلى ان:
- يقدم العطاء بثالثة ظر وف خمتومة ومثبت عليها ا�سم ال�سركة ورقم املناق�سة وا�سم املادة االول فني والثاين 

جتاري والثالث يحتوي على امل�ستم�سكات املطلوبة وت�سمل:
* �سهادة تا�سي�ص ال�سركة اوهوية  ت�سنيف املقاولني او هوية غرفة التجارة.

* تامينات اولية بن�سبة 1% من مبلغ املناق�سة ب�سك م�سدق او خطاب �سمان من م�سرف عراقي معتمد او كفالة 
م�سرفية �سامنة او �سندات القر�ص ال�سادرة عن احلكومة العراقية على ان ت�ستكمل باقي ن�سبة ال� 5% عند ر�سو 

املناق�سة.
* كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة لل�سرائب ل�سنة 2009.

* و�سل �سراء املناق�سة.
- ال�سركة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات.

- يتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اجور ن�سر االعالن.
تدعو ال�سركة كافة امل�ساركني حل�سور املوؤمتر الذي ينعقد يف مقرها يف ال�ساعة العا�سرة �سباحا قبل �سبعة ايام 
م���ن تاري���خ الغلق املبني ادناه وكذلك ح�س���ور اجراءات فتح العطاءات يف ال�ساع���ة التا�سعة �سباحا لليوم الذي 

يلي تاريخ الغلق املذكور.
- يهمل اأي عطاء غري م�ستوف لل�سروط اعاله.

تاريخ الغلقمو�سوعها رقم املناق�سة 
64/م/ب ن م/2009 حملية – املرة 

الثانية
جتهيز �سيارة با�ص حمولة 

يوم االحد امل�سادف 2009/12/20)14( راكب عدد/20

املدير العام/ عبد املطلب مطرود في�سل 
رئي�ص جمل�ص االدارة

بيان �سحفي
 تاريخ التوزيع: 7/ت�سرين الثاين/2009

خدمات  اآ�سيا�سيل يف جمال االت�ساالت اخللوية تنال الر�سى على ال�سعيدين اجلماهريي واالإداري

�آ�شيــا�شيــل تـ�شـتـلــم كتــاب �شكـــر وتقـديـــر 
مــن رئيــ�س جملــ�س حمافظــة بغــد�د 

ت�سري���ن الث���اين 2009 - تثمينًا للجهود القيم���ة التي تبذلها ال�سركة لرفد ال�سوق العراقي باأرق���ى منتجات وخدمات ات�ساالت خلوية، 
ا�ستلم���ت �سرك���ة اآ�سيا�سيل لالت�ساالت - وهي اأكرب �سركة خا�سة عراقية واأول �سركة تغط���ي بخدماتها كل اأرجاء العراق– كتاب �سكر 
وتقدي���ر م���ن رئي�ص جمل�ص حمافظة بغ���داد ال�سيد كامل نا�سر الزيدي،  اأ�س���اد فيه  باخلدمات التي تقدمه���ا اآ�سيا�سيل  للنهو�ص بواقع 

االت�ساالت العراقية، وبالدور االإيجابي الفاعل  الذي توؤديه خلدمة اأهايل العا�سمة بغداد بالتحديد.
وع���ن ه���ذه اللفت���ة الكرمية، عربرّ الدكت���ور ديار اأحمد، الرئي����ص التنفيذي يف ال�سركة عن عمي���ق �سكره وامتنانه قائ���اًل: "ن�سكر رئي�ص 
جمل����ص حمافظة بغداد ال�سيد كامل نا�سر الزي���دي،  على تقديره الأعمالنا وجهودنا التي ال نتوانى يف بذلها لتقدمي خدمات ومنتجات 
حديث���ة وغ���ري م�سبوقة قادرة على مواكبة االحتياجات املتزاي���دة خلدمات االت�ساالت اخللوية لل�سعب العراق���ي؛ حيث اأن هذه اللفتة 
الكرمية ما هي اإال داللة وا�سحة على تبني �سركتنا لنهج �سليم و�سيا�سات ح�سيفة ت�سمن لنا ال�سري يف الطريق ال�سحيح، كما تعك�ص 

ر�سى اجلهات احلكومية واالإدارية عن منتجاتنا وخدماتنا عالية اجلودة."
وعن التغطية املتكاملة التي توفرها �سركة اآ�سيا�سيل لكافة حمافظات العراق، ا�ستطرد الدكتور اأحمد قائاًل: "نفخر كون اآ�سيا�سيل هي 
�سرك���ة االت�ساالت اخللوية الوحيدة الت���ي توفر اأو�سع �سبكة ات�ساالت على م�ستوى العراق؛ اإذ تغطي بخدماتها 18 حمافظة عراقية، 
كم���ا اأنه���ا تقدم خدماتها ومنتجاته���ا للعا�سمة العراقية بغ���داد، التي يقدر عدد ال�س���كان فيها بخم�سة ماليني ن�سم���ة، واإننا بذلك ن�سعر 
بامل�سوؤولية الوطنية الواقعة على عاتقنا جتاه وطننا احلبيب لتطوير قطاع االت�ساالت العراقي، والتي تتبلور يف التزامنا بالقوانني 
واالأنظم���ة ال�سليمة، والعمل مب�سداقي���ة ومهنية مع كافة م�سرتكينا، وذلك حلر�سنا احلقيقي على اأن نبقى على الدوام خيارهم االأمثل 

ك�سركة مزودة خلدمات االت�ساالت."
-انتهى-

عن اآ�سيا�سيل
تع���درّ اآ�سيا�سي���ل لالت�ساالت اأول �سركة ات�س���االت خلوية يف العراق، حي���ث تاأ�س�ست يف مدينة ال�سليماني���ة يف �سمايل العراق يف عام 
1999 م���ن قب���ل رجل االأعمال املع���روف فاروق م�سطفى ر�س���ول، وهي اليوم ال�سبك���ة العراقية الوطنية الوحي���دة التي تغطي جميع 

املحافظات العراقية من ال�سمال اإىل اجلنوب، وهي كذلك اأكرب �سركة خا�سة عراقية تخدم اأكرث من 7 ماليني م�سرتك.  
خرب اإعالمي �سادر عن �سركة اآ�سيا�سيل.  ملزيد من املعلومات يرجى االت�سال بنا:

دائرة العالقات العامة - اآ�سيا�سيل
هاتف:    9647701195758 +

 abdulla.hassan@asiacell.com :الربيد االإلكرتوين

تعل���ن وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية/ دائرة اإ�سالح 
االأحداث عن وجود مناق�سة م�سروع دار اإ�سالح االأحداث 
يف 9 ني�سان  . فعلى ال�سركات احلكومية واالهلية االن�سائية 
املتخ�س�سة يف هذا املجال ذات  الت�سنيف الدرجة الثالثة 
فم���ا فوق مراجعة مقر الدائرة يف الوزيرية قرب اجلامعة 
امل�ستن�سري���ة للح�سول عل���ى وثائق املناق�س���ة لقاء مبلغ 
ق���دره )250،000( مائتان وخم�سون األف دينار غري قابل 
لل���رد. ويقدم العطاء داخل ظ���رف مغلق وخمتوم يت�سمن 
العر�ص الفني وج���داول الكميات امل�سعرة وامل�ستم�سكات 
وتك���ون اال�سع���ار املقدم���ة بالدينار العراق���ي رقما وكتابة 
وبخ���ط وا�سح خاٍل من احلك وال�سط���ب وجميع االأوراق 
تكون خمتوم���ة بختم ال�سركة مع بيان م���دة اإجناز العمل 
ويت���م و�سع الظرف داخل �سن���دوق العطاءات يف ديوان 
ال���وزارة علما باأن اآخر موعد لقبول العطاءات هو ال�ساعة 
الثاني���ة ع�س���رة ظهرًا م���ن ي���وم اخلمي�ص امل�س���ادف 24/ 
2009/12 و�سيهم���ل العط���اء غ���ري امل�ست���ويف لل�س���روط 

ويتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور االعالن.
و�سيت���م عقد موؤمتر لالجابة عل���ى ا�ستف�سارات امل�ساركني 
ي���وم اخلمي�ص امل�س���ادف 2009/12/17 ويجب ح�سور 
ممثل���ني خمولني اأثناء فتح العطاءات علما اأن الدائرة غري 

ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
امل�ستم�سكات املطلوبة:�

1� هوي���ة ت�سنيف املقاول���ني من الدرجة الثالث���ة فما فوق 
نافذة املفعول.

2� تقدم تاأمينات اأولية وبن�سبة )1%( من مبلغ العطاء ترفع 
اإىل )5%( عن���د االحالة وعلى �س���كل خطاب �سمان او �سك 
م�سدق �سادر من م�سرف عراقي معتمد معنون اىل دائرة 

اإ�سالح االأحداث وال يقبل ال�سك العادي.  
3� تق���دم براءة ذمة من الهيئ���ة العامة لل�سرائب نافذ ل�سنة 

.2009
4� و�سل �سراء م�ستندات املناق�سة.

5� �سهادة تاأ�سي�ص ال�سركة واإجازة ممار�سة املهنة.
والربي���د  الهات���ف  ورق���م  ال�سرك���ة  عن���وان  تثبي���ت   �6

االلكرتوين.
7� قائم���ة باالعمال املماثلة موؤيدة من اجلهة امل�ستفيدة مع 
ال�س���رية الذاتية تت�سم���ن ا�سماء امل���الك الهند�سي والفني 

واالداري واالآليات العائدة لل�سركة اأو اأي مواد اأخرى.
8� مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثالثة اأ�سهر.

املدير العام 

وز�رة �لعمل و�ل�ش�ؤون �لجتماعية/ د�ئرة �إ�شالح �لأحد�ث
اعالن مناق�سة رقم )    ( ل�سنة 2009  -  م�سروع دار اإ�سالح االأحداث فـي 9 ني�سان


