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يسـر الشـركـة العـامة خلـدمات الـشـبكـة الدولـية لـلـمعـلومـات احدى
تـشــكـيالت وزارة االتـصـاالت ان تـدعـو جـمــيع الـشـركـات الـعـراقـيـة
شاركـة في الفرصـة االستثـمارية لـلعمل والعربـية واالجنـبية الـى ا
ـواقع االلكـترونـية واالنـظمة في مشـروع تطـوير مـركز اسـتضـافة ا
ـطلوبة  واصـفات الفـنية والـشروط القانـونية ا احلالـية وحسب ا
ـؤهلـة وفق اسلوب حيث سـيتم الـتعـاقد مع الـشركـة او الشـركات ا
الــشـــراكــات واســـتــنــاداً الـى قــانـــون الــشــركـــات الــعـــامــة رقم 22
لـسـنة  1997 فـعلـى جمـيع الـشـركـات الـراغـبـة بالـتـقـد مـراجـعة
القسم التجاري في مقر الشركة الكائن في بغداد  –العالوي  –قرب
جوازات الكرخ لغرض احلصول على وثائق االعالن لقاء مبلغ قدره

(5.00.000) خمسمائة الف دينار عراقي فقط غير قابل للرد .
ويـقدم الـعـطاء بـظـرف جتـاري وفني مـخـتومـ ومـغلـقـ مكـتوب
عـليهما اسم الدعوة ورقـمها ويتم تسليـمها الى قسم الشراكات في
مـقـر الشـركـة الكـائن في بـغـداد-الـعالوي-قرب جـوازات الـكرخ وان
اخـر مـوعـد السـتالم الـعــطـائـات هـو الـسـاعـــــــة (12) ظـهـراً لـيـوم
وافق (2018/10/28) عـلماً بـانه سيـتم البت بـالعروض (االحد ) ا
ـشـتـرك تـقـد ـهـا وعـلـى ا من قـبـل اجلـهـات اخملـتـصـة حــال تـقـد
ـطـلوبـة مع الـعطـاء وسـوف يهـمل الـعطـاء الذي لم ـسـتمـسـكات ا ا

ستمسكات ادناه : ترفق معه ا
1- تقد براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب لسنة 2017.

2- تقد احلسابات اخلتامية للسنوات  2016و  2017.
ماثلة مؤيدة من اجلهات ذات العالقة . 3- تقد قائمة باالعمال ا

E-mail/info@moc.gov.iq : البريد االلكتروني •
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بسم الله الرحمن الرحيم
(ان وعد الله حق)

صدق الله العلي العظيم
ÂöÝ b?L?Š«) ـأسـوف عـلى شـبـابه انـتـقل الى رحـمـة الـله تـعـالى ا

Í—uLF*« b?ý«— …eLŠ) اثر حادث سـير مؤسف واقيـمت الفاحتة

عـلى روحه الــطـاهـرة في مـحـافــظـة بـابل/ نـاحـيــة الـنـيل ابـتـداء من

ـدة ثالثة ايام تـغمده الـله برحمـته الواسعـة واسكنه ٢٠١٨/١٠/٨ و

فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون


