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يعـلن مصرف الـرافدين عن مـناقصـة لتشـييد بـناية فـرع الرفاعي/ ذي قـار بكـلفة تـخميـنية مـقدارها (٤٠٨٫٢٧٠٫٠٠٠) فـقط اربعمـائة وثمـانية
ـصنـفـ لـدى وزارة الـتخـطـيط والـراغـب مـلـيـون ومائـتـان وسـبـعون الـف دينـار ال غـيـرهـا على الـشـركـات من ذوي اخلـبرة واالخـتـصـاص ا
ـناقصـة مراجعة مـصرف الرافـدين/ االدارة العامة/ شـارع الرشيـد/ الطابق الثـامن/ القسم الـقانوني/ شـعبة العـقود لغرض باالشتراك في ا
بلغ ١٥٠٠٠٠ (فقط وجب الوثيقة القـياسية مستصحـبي النسخة االصلية من هـوية التصنيف (  )  نـاقصة باللغة العربـية و شراء وثاق ا
درجـة الحقا فـــــي سـتمسـكات ا سـتمسـكات التي تـشمل العـطاء وا مائـة وخمسـون الف دينار ال غـيرها) غـير قابل لـلرد على ان يـتم وضع ا
صرف ناقـصة وموعد غلقـها ويسلم الى جلنـة فتح العطاءات في الـطابق الثامن وان ا ظرف مغـلق ومختوم وموقع ومـدرج عليه اسم ورقم ا
ـنـاقـصـة اجـور نشـر االعالن عـلـمـا ان مـدة االعالن (٣٠) يـوم تـبدأ مـن تاريخ غـيـــر مـلـزم بـقـبول اوطـأ الـعـطـاءات ويـتـحمـل من تـرسو عـلـيه ا
نـشـــــــــــر ٢٠١٩/٩/٢٥ وان مدة نـفاذيـة العـطاء (٩٠) يـوما من تـاريخ الـغلق واخـر موعـد لتـسليـم العـطاءات هـو الساعـة  (١٢) من ظـهر يوم
اخلـميس مـوعد الـغلق عـلمـا انه سيـتم فتح الـعطاءات بـعد الـساعـة (١٢) ظهـر لنـفس يوم الـغلق وال يسـمح بالـتقـد عبـر البـريد االلـكتروني
ذكور انـفا وعلى وعـد ا وبامـكان مقـدمي العـطاءات الراغـب حضـور عمـلية الـفتح الـتي جتري في بنـاية االدارة العـامة الـطابق الثـامن في ا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبعكسه سيتم استبعاد العطاء اخملالف. مقدمي العطاءات االلتزام 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعول) مصورة ١- هوية تصنيف صادرة من وزارة التخطيط (سارية ا

٢- شهادة تأسيس الشركات
ناقـصات النسخة االصلية معنونة الى مصرف الرافدين/ القسم القانوني/ شعبة انعة من الهيئة العامة للضرائب لدخول ا ٣- كتاب عدم 

فعول) العقود (ساري ا
بلغ (١% ) من قيمة العطاء ٤- خطاب ضمان او صك مصدق من اي مصرف معتمد عدا مصرف الرافدين و

ـنـفـذة اخلاصـة مـقـدم الـعطـاء شـرط ان تـكـون مؤيـدة من اجلـهـات ذات الـعالقة وتـقـد مـا يـؤيد اكـمـال الـعمل ـمـاثـلة ا ٥- قـائـمـة بـاالعمـال ا
ومستوى التنفيذ.

شروع مع ارفاق نسخ ـقترح استخـدامهم لتنفـيذ ا ٦- قائـمة بالعامـل لدى مقدم الـعطاء وباالخص منـها اجلهاز الفني من االخـتصاصي ا
شروع من عقود استخدامهم لدى مقدم العطاء حلساب ا

٧- احلـسـابات اخلـتـاميـة الـرابحـة وفي حـالـة عدم تـوفـرها لـدى الـشركـة يـتم تـقد احلـسـابات اخلـتـاميـة الـرابـحة الخـر سـنتـ اضـافة الى
قاول على ان تـتوافق االرقام الواردة فيها مع ماثلة التي يـقدمها ا احلسابات اخلـتامية التي تتضـمن مصاريف وايرادات مشاريع االعـمال ا

تلكها مقدم العطاء وحجم الكادر العامل معه ومصدقة من قبل محاسب قانوني مجاز كل من االصول الثابتة التي 
٨- عقد الشراكة (في حالة وجود شريك) مصدق من دائرة كاتب العدل اصوليا

نفـذة من قبله خالل الـسنوات االخـيرة (وكما ٩- تعهـد بعدم ادراج الـشركة بالـقائمـة السوداء او لـديه قضايـات لدى محـاكم تخص االعمـال ا
مثبت في الوثيقة القياسية للمشروع انفا)

دنية وما يؤيد حجب البطاقة التموينية   ١٠- بطاقة السكن مع نسخة ملونة من البطاقة التموينية وهوية االحوال ا
صرف) صرف (مختوم بختم ا صرف لغاية ٢٠١٩/٧/٣٠ مؤيد من قبل ا  ١١- كشف ا

كـان ورقم الهاتف والـبريد االلـكتـروني وكذلك العـنوان الكـامل والنقـاط الدالة  ١٢- العـنوان الكـامل للشـركة والذي يـحتوي عـلى احداثـيات ا
فوض للشركة دير ا لسكن ا

info@rafidain-bank.gov.iq صرف الرافدين مالحظة/ البريد االلكتروني 
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يـمونة/ ذي قـار بكلـفة تخـمينـية مقـدارها (٤٥٥٫٠٣٥٫٠٠٠) فقط اربـعمائـة وخمسة يعـلن مصرف الـرافدين عن منـاقصة لـتشيـيد بنايـة فرع ا
ـصـنـفـ لـدى وزارة الـتـخطـيط وخمـسـون مـلـيـون وخـمـسـة وثالثـون الف ديـنـار ال غـيـرهـا عـلى الـشركـات من ذوي اخلـبـرة واالخـتـصـاص ا
ناقصة مراجعة مصرف الرافدين/ االدارة العامة/ شارع الرشيد/ الطابق الثامن/ القسم القانوني/ شعبة العقود والراغب باالشتراك في ا
بلغ ١٥٠٠٠٠ وجب الوثيقة القياسية مستصحبي النسخة االصلية من هوية التصنيف (  )  ناقصة باللغة العربية و لغرض شراء وثاق ا
درجة الحقا في سـتمسكات ا ستمسـكات التي تشمل العطاء وا (فقط مائة وخمـسون الف دينار ال غيرها) غير قـابل للرد على ان يتم وضع ا
صرف ناقـصة وموعد غلقـها ويسلم الى جلنـة فتح العطاءات في الـطابق الثامن وان ا ظرف مغـلق ومختوم وموقع ومـدرج عليه اسم ورقم ا
ناقـصة اجور نـشر االعالن علـما ان مدة االعالن (٣٠) يـوم تبدأ من تـاريخ نشــر غيــر مـلزم بقـبول اوطأ الـعطاءات ويـتحمل من تـرسو علـيه ا
٢٠١٩/٩/٢٥ وان مدة نفاذية العطاء (٩٠) يوما من تاريخ الغلق واخر موعد لتسليم العطاءات هو الساعة  (١٢) من ظهر يوم اخلميس موعد
الـغلق علـما انه سـيتم فـتح العطـاءات بعـد الساعـة (١٢) ظهـر لنفس يـوم الغـلق وال يسـمح بالتـقد عـبر البـريد االلـكتروني وبـامكـان مقدمي
ذكور انـفا وعلى مقـدمي العطاءات ـوعد ا الـعطاءات الـراغب حضـور عمليـة الفتح التي جتـري في بناية االدارة الـعامة الـطابق الثامن في ا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبعكسه سيتم استبعاد العطاء اخملالف. االلتزام 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعول) مصورة ١- هوية تصنيف صادرة من وزارة التخطيط (سارية ا

٢- شهادة تأسيس الشركات
ناقـصات النسخة االصلية معنونة الى مصرف الرافدين/ القسم القانوني/ شعبة انعة من الهيئة العامة للضرائب لدخول ا ٣- كتاب عدم 

فعول) العقود (ساري ا
بلغ (١% ) من قيمة العطاء ٤- خطاب ضمان او صك مصدق من اي مصرف معتمد عدا مصرف الرافدين و

ـنـفـذة اخلاصـة مـقـدم الـعطـاء شـرط ان تـكـون مؤيـدة من اجلـهـات ذات الـعالقة وتـقـد مـا يـؤيد اكـمـال الـعمل ـمـاثـلة ا ٥- قـائـمـة بـاالعمـال ا
ومستوى التنفيذ.

شروع مع ارفاق نسخ ـقترح استخـدامهم لتنفـيذ ا ٦- قائـمة بالعامـل لدى مقدم الـعطاء وباالخص منـها اجلهاز الفني من االخـتصاصي ا
شروع من عقود استخدامهم لدى مقدم العطاء حلساب ا

٧- احلـسـابات اخلـتـاميـة الـرابحـة وفي حـالـة عدم تـوفـرها لـدى الـشركـة يـتم تـقد احلـسـابات اخلـتـاميـة الـرابـحة الخـر سـنتـ اضـافة الى
قاول على ان تـتوافق االرقام الواردة فيها مع ماثلة التي يـقدمها ا احلسابات اخلـتامية التي تتضـمن مصاريف وايرادات مشاريع االعـمال ا

تلكها مقدم العطاء وحجم الكادر العامل معه ومصدقة من قبل محاسب قانوني مجاز كل من االصول الثابتة التي 
٨- عقد الشراكة (في حالة وجود شريك) مصدق من دائرة كاتب العدل اصوليا

نفـذة من قبله خالل الـسنوات االخـيرة (وكما ٩- تعهـد بعدم ادراج الـشركة بالـقائمـة السوداء او لـديه قضايـات لدى محـاكم تخص االعمـال ا
مثبت في الوثيقة القياسية للمشروع انفا)

دنية وما يؤيد حجب البطاقة التموينية   ١٠- بطاقة السكن مع نسخة ملونة من البطاقة التموينية وهوية االحوال ا
صرف) صرف (مختوم بختم ا صرف لغاية ٢٠١٩/٧/٣٠ مؤيد من قبل ا  ١١- كشف ا

كـان ورقم الهاتف والـبريد االلـكتـروني وكذلك العـنوان الكـامل والنقـاط الدالة  ١٢- العـنوان الكـامل للشـركة والذي يـحتوي عـلى احداثـيات ا
فوض للشركة دير ا لسكن ا

info@rafidain-bank.gov.iq صرف الرافدين مالحظة/ البريد االلكتروني 
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يعلن مصرف الرافدين عن منـاقصة هدم وتشييد بناية فرع النـصر/ ذي قار بكلفة تخمينيـة مقدارها (٤٧٨٫٥٩٠٫٠٠٠) فقط اربعمائة وثمانية
ـصنـفـ لدى وزارة الـتخـطيط وسبـعون مـلـيون وخـمسـمائـة وتـسعـون الف دينـار ال غـيرهـا على الـشـركات من ذوي اخلـبرة واالخـتـصاص ا
ناقصة مراجعة مصرف الرافدين/ االدارة العامة/ شارع الرشيد/ الطابق الثامن/ القسم القانوني/ شعبة العقود والراغب باالشتراك في ا
بلغ ١٥٠٠٠٠ وجب الوثيقة القياسية مستصحبي النسخة االصلية من هوية التصنيف (  )  ناقصة باللغة العربية و لغرض شراء وثاق ا
درجة الحقا في سـتمسكات ا ستمسـكات التي تشمل العطاء وا (فقط مائة وخمـسون الف دينار ال غيرها) غير قـابل للرد على ان يتم وضع ا
صرف ناقـصة وموعد غلقـها ويسلم الى جلنـة فتح العطاءات في الـطابق الثامن وان ا ظرف مغـلق ومختوم وموقع ومـدرج عليه اسم ورقم ا
ـنـاقصـة اجور نـشـر االعالن علـما ان مـدة االعالن (٣٠) يـوم تبـدأ من تــــــاريخ غـيـــر ملـزم بقـبـول اوطأ الـعطـاءات ويـتحـمل من تـرسو عـليه ا
نـشـــــر ٢٠١٩/٩/٢٥ وان مـدة نـفـاذيـة العـطـاء (٩٠) يـومـا من تاريخ الـغـلق واخـر مـوعد لـتـسـلـيم العـطـاءات هـو الـساعـة  (١٢) من ظـهـر يوم
اخلـميس مـوعد الـغلق عـلمـا انه سيـتم فتح الـعطاءات بـعد الـساعـة (١٢) ظهـر لنـفس يوم الـغلق وال يسـمح بالـتقـد عبـر البـريد االلـكتروني
ذكور انـفا وعلى وعـد ا وبامـكان مقـدمي العـطاءات الراغـب حضـور عمـلية الـفتح الـتي جتري في بنـاية االدارة العـامة الـطابق الثـامن في ا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبعكسه سيتم استبعاد العطاء اخملالف. مقدمي العطاءات االلتزام 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعول) مصورة ١- هوية تصنيف صادرة من وزارة التخطيط (سارية ا

٢- شهادة تأسيس الشركات
ناقـصات النسخة االصلية معنونة الى مصرف الرافدين/ القسم القانوني/ شعبة انعة من الهيئة العامة للضرائب لدخول ا ٣- كتاب عدم 

فعول) العقود (ساري ا
بلغ (١% ) من قيمة العطاء ٤- خطاب ضمان او صك مصدق من اي مصرف معتمد عدا مصرف الرافدين و

ـنـفـذة اخلاصـة مـقـدم الـعطـاء شـرط ان تـكـون مؤيـدة من اجلـهـات ذات الـعالقة وتـقـد مـا يـؤيد اكـمـال الـعمل ـمـاثـلة ا ٥- قـائـمـة بـاالعمـال ا
ومستوى التنفيذ.

شروع مع ارفاق نسخ ـقترح استخـدامهم لتنفـيذ ا ٦- قائـمة بالعامـل لدى مقدم الـعطاء وباالخص منـها اجلهاز الفني من االخـتصاصي ا
شروع من عقود استخدامهم لدى مقدم العطاء حلساب ا

٧- احلـسـابات اخلـتـاميـة الـرابحـة وفي حـالـة عدم تـوفـرها لـدى الـشركـة يـتم تـقد احلـسـابات اخلـتـاميـة الـرابـحة الخـر سـنتـ اضـافة الى
قاول على ان تـتوافق االرقام الواردة فيها مع ماثلة التي يـقدمها ا احلسابات اخلـتامية التي تتضـمن مصاريف وايرادات مشاريع االعـمال ا

تلكها مقدم العطاء وحجم الكادر العامل معه ومصدقة من قبل محاسب قانوني مجاز كل من االصول الثابتة التي 
٨- عقد الشراكة (في حالة وجود شريك) مصدق من دائرة كاتب العدل اصوليا

نفـذة من قبله خالل الـسنوات االخـيرة (وكما ٩- تعهـد بعدم ادراج الـشركة بالـقائمـة السوداء او لـديه قضايـات لدى محـاكم تخص االعمـال ا
مثبت في الوثيقة القياسية للمشروع انفا)

دنية وما يؤيد حجب البطاقة التموينية   ١٠- بطاقة السكن مع نسخة ملونة من البطاقة التموينية وهوية االحوال ا
صرف) صرف (مختوم بختم ا صرف لغاية ٢٠١٩/٧/٣٠ مؤيد من قبل ا  ١١- كشف ا

كـان ورقم الهاتف والـبريد االلـكتـروني وكذلك العـنوان الكـامل والنقـاط الدالة  ١٢- العـنوان الكـامل للشـركة والذي يـحتوي عـلى احداثـيات ا
فوض للشركة دير ا لسكن ا

info@rafidain-bank.gov.iq صرف الرافدين مالحظة/ البريد االلكتروني 
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ا يلي: درجة اسمائهم ادناه غيابيا  دان ا ١- حكمت احملكمة العسكرية االولى على ا
ادة و(٦٢ /ثانيا/ثالثا/أ) من ق ع ع ادة (٣٣ / اوال) و(ثالثة اشهر) وفق ا دة (ستـة اشهر) وفق ا أ- احلبس الشديد 

عدل.  رقم ١٩  لسنة ٢٠٠٧ ا
ادة (٢٤٣) من ب - تـنفذ بحقه العقوبة اعتـبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسه نادما مع مراعاة احكام ا

(ق أ م ج) رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وتعديالته. 
كـلف بخدمـة عامة باالخبار وظف وا ج - منح احلق للـموظف العـمومي بالـقاء القبض علـيه اينما وجد والـزام ا
ـادة (٨٠/ثالثـا/ رابعـا) من قانـون اصول احملاكـمات اجلـزائية الـعسـكرية رقم ٢٢ عن مـحل اختـفائه اسـتنادا الحـكام ا

لسنة ٢٠١٦ .
٢- لذا عليك مـراجعة وحدتك العسكـرية او تسليم نفسك الى اقـرب جهة عسكرية رسـمية خالل ٩٠ يوم من تاريخ نشر
نصوص عليها دة القانونيـة اعاله وا ـنزل احلكم الوجاهي بعد نـفاذ ا هذا االعالن وبعكـسه يصبح احلكم الغيابي 

ادة (٢٤٣) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وتعديالته. با
w uI(« bOLF «
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نـشر في جريدة (الـزمان) العدد ٦٤٦٢ في ٢٠١٩/٩/٢٤
ـــنــاقــصــة رقم ٢٠١٩/٢ حـــيث ورد مــنــاقــصــة اعالن ا
تـشـيـيـد فـرع بدرة/ واسـط خطـأ والـصـحـيح مـنـاقـصة

هدم وتشييد بناية فرع سبع ابكار.
 لذا اقتضى التنويه.
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