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وزارة ال�سناعة واملعادن/قطاع ال�سناعات الهند�سية

�صركة اأبن ماجد العامة ـ الب�صرة
ن�سر اإعادة اإعالن مناق�سة رقم 2/م/ب ن م/2010

مو�سوعها جتهيز غطاء املائع للفرن احلراري التابع مل�سفى الديوانية
)ا�ستريادية ـ املرة الثانية( 

تدعو �سركة ابن ماجد العامة املجهزين من ذوي اخلربة واالخت�سا�ص لال�سرتاك يف املناق�سة اال�ستريادية املبينة يف اجلدول 
املبني اأدناه ومراجعة مقر ال�سركة يف حمافظة الب�سرةـ  قرب �ساحة �سعد للح�سول على اأوراق املناق�سة لقاء مبلغ قدره )25000(
فقط خم�سة وع�سرون األف دينار غري قابل للرد وتودع العطاءات يف �سندوق العطاءات يف مقر ال�سركة مبوعد اأق�ساه نهاية 

الدوام الر�سمي ليوم الغلق املبني اأدناه وعلى اأن:ـ
ـ  يقدم العطاء بثالثة ظروف 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 تاأ�سي�ص ال�سركة او هوية ت�سنيف املقاولني اأو هوية غرفة التجارة.

* تاأمينات اأولية بن�سبة 1% من مبلغ املناق�سة ب�سك م�سدق اأو 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 الـ5% عند ر�سو املناق�سة.

* كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة لل�سرائب ل�سنة 2010.
* و�سل �سراء املناق�سة.

- ال�سركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
- يتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور ن�سر االإعالن.

تدعو ال�سركة كافة امل�ساركني حل�سور املوؤمتر الذي ينعقد يف مقرها يف ال�ساعة العا�سرة �سباحًا قبل �سبعة اأيام من تاريخ الغلق 
املبني اأدناه وكذلك ح�سور اإجراءات فتح العطاءات يف ال�ساعة التا�سعة �سباحًا لليوم الذي يلي تاريخ الغلق املذكور. 

- يهمل اأي عطاء غري م�ستوف لل�سروط اأعاله.

Ministry of industry & minerals/ IBN- MAJID state company
Re - Announcement Tender )for second time(

Subject: Tender No. 2/T/ IBM/2010
IBN - MAJID state company one of Ministry of industry & minerals formations 
Located in Basrah- near SAAD Square، publishes the Tender No.2/T/IBM/2010 to 
provide us with )Headers Fittings(.
Whoever specialized producing & manufacturing companies، desire to participate 
in said tender shall present history of company it's establishment & similar activ -
ties implemented earlier and what proves the company situation from formal a -
thorities & contact with company headquarter/commercial department to receive 
a copy of terms and specifications for set requirements from basic origins against 
sum of )25000( 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 ، and to be the validity of L/G as minimum two months of 
closing date.
The fast date for presenting the offers is 14:00 afternoon dated sun. 11/4/2010 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 sun. 4/4/2010 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 will bear the publicity expenses.

Best regards
A BDUL- MUTTALIB MATTROOD FAISAL 
Director general 
22/3/2010

وزارة ال�سناعة واملعادن/قطاع ال�سناعات الهند�سية

�صركة اأبن ماجد العامة ـ الب�صرة
ن�سر اإعادة اإعالن مناق�سة رقم 3/م/ب ن م/2010

مو�سوعها جتهيز ق�سبان )ST.ST( مع اأنابيب ومتح�س�سات حرارية خا�سة 
مب�سفى الديوانية  )ا�ستريادية ـ املرة الثانية( 

تدعو �سركة ابن ماجد العامة املجهزين من ذوي اخلربة واالخت�سا�ص لال�سرتاك يف املناق�سة اال�ستريادية املبينة يف اجلدول 
قدره  مبلغ  لقاء  املناق�سة  اأوراق  على  للح�سول  �سعد  �ساحة  قرب  ـ  الب�سرة  حمافظة  يف  ال�سركة  مقر  ومراجعة  اأدنــاه  املبني 
مبوعد  ال�سركة  مقر  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العطاءات  وتودع  للرد  قابل  غري  دينار  األف  وع�سرون  خم�سة  )25000(فقط 

اأق�ساه نهاية الدوام الر�سمي ليوم الغلق املبني اأدناه وعلى اأن:ـ
ـ  يقدم العطاء بثالثة ظروف خمتومة ومثبت عليها ا�سم ال�سركة ورقم املناق�سة وا�سم املادة، االأول فني والثاين جتاري والثالث 

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

* تاأمينات اأولية بن�سبة 1% من مبلغ املناق�سة ب�سك م�سدق اأو 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 الـ5% عند ر�سو املناق�سة.

* كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة لل�سرائب ل�سنة 2010.
* و�سل �سراء املناق�سة.

- ال�سركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
- يتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور ن�سر االإعالن.

تدعو ال�سركة كافة امل�ساركني حل�سور املوؤمتر الذي ينعقد يف مقرها يف ال�ساعة العا�سرة �سباحًا قبل �سبعة اأيام من تاريخ الغلق 
املبني اأدناه وكذلك ح�سور اإجراءات فتح العطاءات يف ال�ساعة التا�سعة �سباحًا لليوم الذي يلي تاريخ الغلق املذكور. 

- يهمل اأي عطاء غري م�ستوف لل�سروط اأعاله.

Ministry of industry & minerals/ IBN- MAJID state company
Re - Announcement Tender )for second time(

Subject: Tender No. 3/T/ IBM/2010

IBN - MAJID state company one of Ministry of industry & minerals formations 
Located in Basrah- near SAAD Square، publishes the Tender No.3/T/IBM/2010 to 
provide us with )Rods، tubes and thermo couples(.
Whoever specialized producing & manufacturing companies، desire to participate 
in said tender shall present history of company it's establishment & similar activities 
implemented earlier and what proves the company situation from formal author -
ties & contact with company headquarter/commercial department to receive a copy 
of terms and specifications for set requirements from basic origins against sum of 
)25000( 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 ، and to be the validity of L/G as minimum two months of 
closing date.
The fast date for presenting the offers is 14:00 afternoon dated sun. 11/4/2010 let be 
`known on details of tender and specifications on website of Ministry )www.indu -
try.gov.iq( or our company Web site:- www.ibnmajidco.com
A conference will be sun. 4/4/2010 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 will bear the publicity expenses.

Best regards
A BDUL- MUTTALIB MATTROOD FAISAL 
Director general 
22/3/2010

اعـــالن 
وزارة ال�صناعة واملعادن 

ال�سركة العامة ل�سناعة الأ�سمدة/ املنطقة اجلنوبية
رقم املناق�سة 1اأ/حملية/2010 

AMMETER CURRENT TRANSFORMER/عنوان املناق�صة
الزبري  خور  يف  الكائن  ال�سركة  مقر  مراجعة  اأعاله  املناق�سة  جتهيز  لغر�ص  حملية/2010(  املناق�سة)1اأ  يف  لال�سرتاك  واالخت�سا�ص  اخلربة  ذوي  املجهزين  �سركتنا  تدعو 
للح�سول على اأوراق املناق�سة لقاء مبلغ قدره )10000( ع�سرة اآالف دينار غري قابلة للرد وتودع العطاءات يف �سندوق العطاءات يف مقر ال�سركة مبوعد اأق�ساه نهاية الدوام 

الر�سمي ليوم 19 /4/ 2010 وعلى ان:
1. يقدم العطاء بثالثة ظروف خمتومة ومثبت عليها ا�سم ال�سركة ورقم املناق�سة وا�سم املادة االأول فني والثاين جتاري والثالث للم�ستم�سكات املطلوبة وت�سمل:

اأ- �سهادة تاأ�سي�ص ال�سركة
ب- تاأمينات اأولية بن�سبة 1% من قيمة العطاء ب�سك م�سدق اأو خطاب �سمان من م�سرف عراقي معتمد اأو كفالة م�سرفية �سامنة او �سندات القر�ص ال�سادرة عن احلكومة 

العراقية على ان ت�ستكمل باقي ن�سبة الـ5% عن ر�سو املناق�سة.
ج- براءة الذمة من الهيئة العامة لل�سرائب 2010 

2. يتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور الن�سر واالإعالن )االأخري(
3. يهمل اأي عطاء غري م�ستويف لل�سروط اأعاله

4. كما تدعو ال�سركة كافة امل�ساركني حل�سور اإجراءات فتح العطاءات يف ال�ساعة الواحدة ظهرًا "من يوم19 /4/ 2010 
5. اإمكانية ح�سور ممثلي العطاءات الجتماع جلنة فتح العطاءات يف يوم فتح العطاء وتوقيع حم�سر م�سرتك

6. كما تدعو ال�سركة كافة امل�ساركني حل�سور املوؤمتر املنوي عقده يف مقرها لالإجابة عن اال�ستف�سارات يف ال�ساعة )10 �سباحًا( من يوم 2010/4/13 
7. ميكن االطالع على املوا�سفات املطلوبة وكذلك ال�سروط العامة للمناق�سة على موقع ال�سركة االلكرتوين.

املدير العام 
E- mail:southscf@yahoo.com / Website: www.iraq issef.com  / Sef@iraqissef.com  /  Sef_trad@iraqissef.com

اعـــالن 
وزارة ال�صناعة واملعادن 

ال�سركة العامة ل�سناعة الأ�سمدة/ املنطقة اجلنوبية
رقم املناق�سة 3/حملية/2010 

Diesel Engine Jet Cleaner/عنوان املناق�صة
الزبري  خور  يف  الكائن  ال�سركة  مقر  مراجعة  اأعاله  املناق�سة  جتهيز  لغر�ص  حملية/2010(   3( املناق�سة  يف  لال�سرتاك  واالخت�سا�ص  اخلربة  ذوي  املجهزين  �سركتنا  تدعو 
للح�سول على اأوراق املناق�سة لقاء مبلغ قدره )210000( ع�سرون األف دينار غري قابلة للرد وتودع العطاءات يف �سندوق العطاءات يف مقر ال�سركة مبوعد اأق�ساه نهاية الدوام 

الر�سمي ليوم 26 /4/ 2010 وعلى ان:
1. يقدم العطاء بثالثة ظروف خمتومة ومثبت عليها ا�سم ال�سركة ورقم املناق�سة وا�سم املادة االأول فني والثاين جتاري والثالث للم�ستم�سكات املطلوبة وت�سمل:

اأ- �سهادة تاأ�سي�ص ال�سركة
ب- تاأمينات اأولية بن�سبة 1% من قيمة العطاء ب�سك م�سدق اأو خطاب �سمان من م�سرف عراقي معتمد اأو كفالة م�سرفية �سامنة او �سندات القر�ص ال�سادرة عن احلكومة 

العراقية على ان ت�ستكمل باقي ن�سبة الـ5% عن ر�سو املناق�سة.
ج- براءة الذمة من الهيئة العامة لل�سرائب 2010 

2. يتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور الن�سر واالإعالن )االأخري(
3. يهمل اأي عطاء غري م�ستويف لل�سروط اأعاله

4. كما تدعو ال�سركة كافة امل�ساركني حل�سور اإجراءات فتح العطاءات يف ال�ساعة الواحدة ظهرًا "من يوم 26 /4/ 2010 
5. اإمكانية ح�سور ممثلي العطاءات الجتماع جلنة فتح العطاءات يف يوم فتح العطاء وتوقيع حم�سر م�سرتك

6. كما تدعو ال�سركة كافة امل�ساركني حل�سور املوؤمتر املنوي عقده يف مقرها لالإجابة عن اال�ستف�سارات يف ال�ساعة )10 �سباحًا( من يوم 2010/4/20 
7. ميكن االطالع على املوا�سفات املطلوبة وكذلك ال�سروط العامة للمناق�سة على موقع ال�سركة االلكرتوين.

املدير العام 
E- mail:southscf@yahoo.com / Website: www.iraq isscf.com  / Scf@iraqisscf.com  /  Scf_trad@iraqisscf.com

املدير العام
عبد املطلب مطرود في�سل
رئي�س جمل�س الإدارة
 2010/3/22
E-Mail:ibn_majidco@yahoo.com

املدير العام
عبد املطلب مطرود في�سل
رئي�س جمل�س الإدارة
 2010/3/22
E-Mail:ibn_majidco@yahoo.com

تاريخ الغلقمو�سوعهارقم املناق�سة

3/م/ب ن م/2010 
ا�ستريادية – املرة الثانية

جتهيز ق�سبان )ST.ST( مع اأنابيب 
ومتح�س�سات حرارية خا�سة مب�سفى 

الديوانية  

نهاية الدوام الر�سمي ليوم 
االحد امل�سادف 2010/4/11

تاريخ الغلقمو�سوعهارقم املناق�سة

2/م/ب ن م/2010 
ا�ستريادية – املرة الثانية

جتهيز غطاء املائع للفرن احلراري التابع 
مل�سفى الديوانية  

نهاية الدوام الر�سمي 
ليوم االحد امل�سادف 

2010/4/11


