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شقيق الرئيس الكوري المغدور .. 
حاولوا الوصول إليه حتى في المشرحة!

تركيا ترفع الحظر عن ارتداء الحجاب في صفوف الجيش

سكان 4 دول في الناتو يرغبون بالحماية الروسية

اأعلن��ت ال�رشطة املاليزي��ة اأن جمهولني حاولوا الت�سلل اإىل م�رشحة كواالملبور، 
حيث ي�سجى جثمان كيم جونغ نام، االأخ غري ال�سقيق للزعيم الكوري ال�سمايل.

وقال املفت�ش العام لل�رشطة املاليزية خالد اأبوبكر يف تعليق على احلادثة لقد 
اإىل امل�رشحة". اأمنية، ولن ن�سمح الأي كان بالدخول  "اتخذنا حتوطات 

وذك��رت وكالة اإنرتفاك���ش بهذا ال�سدد اأن نتيجة ت�رشيح جثة االأخ غري ال�سقيق 
للزعي��م الك��وري ال�سم��ايل الذي اغتي��ل موؤخرا يف مط��ار العا�سم��ة املاليزية 

�ستعلن االأربعاء 22 فرباير/�سباط.
يذك��ر اأن كي��م جونغ نام، االأخ غ��ري ال�سقيق لزعيم كوري��ا ال�سمالية كيم جونغ 

اأون قتل يف عملية اغتيال مثرية يف 13 فرباير/�سباط يف مطار كواالملبور.
وحت��ى االآن مل تك�سف جميع مالب�سات عملي��ة االغتيال، بخا�سة �سبب الوفاة، 
يف ح��ني توجد 3 روايات اأ�سا�سية عنها، تقول اأوالها اإن �سقيق الزعيم الكوري 
ال�سم��ايل قت��ل بر�سه بغ��از �سام، وثاني��ة ترج��ح اأن القتل جرى باإب��رة �سامة، 
وثالث��ة تتحدث عن ا�ستعمال م�سحوق �س��ام جمهول يف قطعة قما�ش، لّوح بها 

القاتل قرب وجه ال�سحية.

اأف��ادت و�سائ��ل اإعالم تركية ب��اأن اأنقرة رفعت احلظر عن ارت��داء احلجاب على 
الن�ساء اللواتي يخدمن يف اجلي�ش ب�سفوف ال�سباط اأو �سف ال�سباط.

 وه��ذا االإج��راء ال��ذي اأعلنت��ه ال�سلط��ات الرتكي��ة االأربع��اء 22 فرباير/�سباط 
وال��ذي يتمي��ز برمزية كب��رية ب�سبب و�سع اجلي���ش الرتكي كحام��ي العلمانية 
يف الب��الد من��ذ تاأ�سي���ش اجلمهورية من قب��ل م�سطفى كمال اأتات��ورك، ي�سمل 
اأي�س��ا الطالبات يف املعاه��د الع�سكرية. يذكر اأن احلكوم��ة الرتكية �سمحت يف 
اأغ�سط�ش/اآب املا�سي لل�رشطيات بارتداء احلجاب، على اأن يكون من نف�ش لون 

البدلة الر�سمية وال يحتوي على اأي نقو�ش.

دل��ت نتائ��ج درا�سة �ساملة اأجراه��ا خمت�سون يف علم االجتم��اع لدى موؤ�س�سة 
WIN/Gallup International اأن غالبية مواطني 4 دول من بلدان 

الناتو يف�سلون التحالف مع رو�سيا يف حال التعر�ش الأي اعتداء.
وه��ذه ال��دول ه��ي بلغاري��ا واليون��ان و�سلوفيني��ا وتركي��ا. وخ��الل ذلك ذكر 
البلغاري��ون واليونانيون اأن اخلطر الرئي�س��ي الذي يهددهم هو تركيا وهي من 

اأع�ساء الناتو ونظريا تقع يف عالقات حتالف مع بالدهم.
واأ�س��ارت وكال��ة Bloomberg اإىل اأن االحت��الل الرتك��ي ل�سم��ال قرب���ش 
يف ع��ام 1974 اأظه��ر اأن �سع��وب ه��ذه البل��دان ال ميكن اأن تعتم��د على الناتو 

حلمايتها ولذلك تراها تختار رو�سيا لهذه املهمة.
واأظه��ر اال�ستط��الع اأن ق�سما كبريا م��ن الذين �سملهم يرغب��ون بروؤية الواليات 
املتح��دة اإىل جانبه��م ولكن الدرا�س��ة ت�سري اإىل اأن اجلمه��وري يبدي ردود فعل 
ن�سيط��ة جتاه التغريات اجلارية يف بني��ة االأمن الدويل التي ت�سكلت بعد احلرب 

الباردة.
عل��ى �سبي��ل املث��ال اخت��ار ال�سيني��ون رو�سي��ا مبثاب��ة احلليف املرغ��وب به 
لبالدهم واختار الرو�ش، ال�س��ني. ويرى خرباء موؤ�س�سة WIN/Gallup اأن 
�سيا�س��ة الواليات املتح��دة بالذات خالل ال�سنوات الع�رشي��ن املا�سية اأدت اإىل 
التق��ارب ب��ني مو�سكو وبك��ني، على الرغم م��ن اأن رو�سيا تعترب دول��ة اأوروبية 
م��ن الناحية املبدئية. واأعرب عميد كلية االقت�س��اد والعلوم يف جامعة �سانت 
غال��ن )�سوي���رشا( جيم�ش ديفي�ش عن اعتقاده  باأن نتائ��ج الدرا�سة ت�سري اأي�سا 
اإىل وجود انق�س��ام ديني وا�سح يف اأوروبا. فاليونانيون والبلغاريون اختاروا 
االأرثوذك�سي��ة الرو�سية، وهناك انق�سام ال لب�ش فيه يف املجتمع داخل اأوكرانيا 
والبو�سن��ة وفق��ا لالنتم��اء الدين��ي. ولكن عل��ى الرغم م��ن ذلك يخت��ار �سكان 
روماني��ا وغالبيته��م م��ن االأرثوذك�ش، الوالي��ات املتحدة فيما يخت��ار �سكان 

�سلوفينيا الكاثوليكية - رو�سيا.

جن��ود من قوات �سوري��ا الدميقراطية يف ا�سرتاحة 
خ��الل هجوم عل��ى تنظيم الدول��ة االإ�سالمية قرب 

دير الزور )رويرتز(
متك��ن حتال��ف عرب��ي ك��ردي يف �سوري��ا )ق��وات 
�سوري��ا الدميقراطية( من انتزاع ال�سيطرة على 15 
قرية �رشق البالد كانت حتت �سيطرة تنظيم الدولة 
االإ�سالمي��ة، بينم��ا ق��ال املر�سد ال�س��وري حلقوق 
االإن�س��ان اإن 11 �سخ�سا قتلوا وج��رح 35 اآخرون 

يف غارات جوية يف مناطق قريبة من دير الزور.
وج��اء ذلك خ��الل عملي��ات قادتها ق��وات �سوريا 
الدميقراطي��ة يف حماول��ة لل�سيط��رة على حمافظة 
دي��ر الوزر، بدعم م��ن التحالف الدويل الذي تقوده 
الوالي��ات املتح��دة يف احلرب على تنظي��م الدولة 

االإ�سالمية يف العراق و�سوريا.
وق��ال م�س��در ع�سك��ري ك��ردي، اإن تل��ك الق��وات 
�سيط��رت عل��ى 15 قري��ة، واأن مقاتل��ي التنظي��م 
ال�سي��ارات  واإر�س��ال  املتفج��رات  ن���رش  حاول��وا 
املفخخ��ة، لكنه��م مل يتمكن��وا من عرقل��ة الهجوم 

على تلك املناطق.
وذكر املر�سد ال�س��وري حلقوق االإن�سان املعار�ش 
اأن 11 �سخ�سا على االأقل قتلوا وجرح 35 اآخرون 
الثالث��اء، يف غ��ارات لطريان التحال��ف يف اإحدى 

القرى الواقعة �سمال مدينة دير الزور.
واأ�س��اف اأن احل�سيل��ة مر�سحة لالرتف��اع لوجود 

35 جريحا بع�سهم يف حالة حرجة.
ومل يذك��ر رام��ي عب��د الرحم��ن مدي��ر املرك��ز يف 
مكاملة هاتفية مع وكالة فران�ش بر�ش، ا�سم اجلهة 

التي تتبعها الطائرات التي نفذت تلك الغارات.

وو�س��ف املر�س��د اأن التقدم ال��ذي اأحرزته القوات 
الكردي��ة، يع��د االأكرب م��ن نوع��ه يف حمافظة دير 

الزور.
ويه��دف الهج��وم اإىل قط��ع طريق االم��دادات بني 
الرق��ة ودي��ر ال��زور ���رشق �سوري��ا، كم��ا يزيد من 
رقع��ة امل�ساحة الت��ي ت�سيطر عليها ق��وات �سوريا 
الدميقراطية منذ املع��ارك االأخرية التي خا�ستها 

�سد التنظيم.
وقال م�سدر ع�سكري اإن تلك القوات اأن�ساأت قاعدة 
له��ا على تلة يف قرية املكمنة، كما حفر مقاتلوها 
اخلن��ادق به��دف من��ع االنتحاري��ني اأو ال�سيارات 

املفخخة من الو�سول اإليهم.
وكانت تلك القوات ح�سلت موؤخرا على اأ�سلحة من 
الواليات املتحدة االأمريكية، كانت تطالب بها من 

اأجل �سن هجوم على التنظيم.

وت�س��ري بع�ش التقدي��رات اأنها ت�س��م يف �سفوفها 
قرابة ثالثني األ��ف مقاتل من االأكراد، وجزء منهم 
من الع��رب، واأن�س��اأت يف اأواخ��ر 2015، ومتكنت 
م��ن طرد مقاتلي تنظيم الدولة من مناطق عدة يف 

�سمال �سوريا و�رشقها.
ومتث��ل ق��وات �سوري��ا الدميقراطي��ة م�س��در قل��ق 
وخ��الف ب��ني الوالي��ات املتح��دة وتركي��ا، الت��ي 

ت�سنفها �سمن املجموعات االإرهابية.
وي�سيط��ر تنظي��م الدول��ة االإ�سالمي��ة عل��ى معظ��م 
املناط��ق يف دي��ر ال��زور، بينم��ا ت�سيط��ر الق��وات 
احلكومي��ة على ج��زء �سغري منه��ا، باالإ�سافة اإىل 

قاعدة ع�سكرية بالقرب من املينة.
وخا�س��ت الق��وات احلكومي��ة ال�سوري��ة، مدعوم��ة 
بق��وات رو�سي��ة معارك �س��د التنظي��م، خا�سة يف 

املنطقة الغربية منها.

قوات سوريا الديمقراطية تدخل محافظة دير الزور ألول مرة بعد هجوم ضد داعش
دمشق -وكاالت

وفد الحكومة السورية يصل إلى جنيف وموسكو تشدد على التنسيق إلقامة مناطق آمنة في سوريا 
و�س��ل وف��د احلكوم��ة ال�سوري��ة اإىل جني��ف، حيث من املق��رر اأن 
تنطلق جولة جديدة من مفاو�سات ال�سالم ال�سورية، اخلمي�ش 23 
فرباير/�سب��اط. وقال رئي���ش الوفد ب�سار اجلعف��ري، وهو مندوب 
ب��الده الدائم ل��دى االأمم املتحدة، لل�سحفيني الذي��ن اجتمعوا يف 
املطار، اإنه لن يديل باأي ت�رشيحات �سحفية حتى اخلمي�ش. ومن 
املتوق��ع اأن ي�سارك الوفد يف م�ساورات جتريها االأمم املتحدة مع 
امل�سارك��ني يف مفاو�سات "جنيف4-". م��ن املفرت�ش اأن ي�سل 
وفد املعار�سة الذي ي�س��م ممثلني عن االئتالف الوطني ال�سوري 
والهيئ��ة العلي��ا للمفاو�سات وف�سائ��ل املعار�س��ة امل�سلحة، يف 
وق��ت الحق من االأربعاء، برفقة فريق من امل�ست�سارين والتقنيني. 
ويرتاأ���ش وف��د املعار�سة املوؤلف من 22 ع�س��وا، ع�سو االئتالف 
الوطن��ي طبيب القلب ن�رش احلري��ري، ومت تعيني املحامي حممد 
�سربا كبرياً للمفاو�س��ني. و�سي�سارك يف جولة املفاو�سات اأي�سا 
وفدان م��ن جمموعتني معار�ستني اأخريني حت��ت عنوان "من�سة 
مو�سك��و" و"من�س��ة القاه��رة". اىل ذل��ك ح��ذرت وزارة اخلارجية 
املفاو�س��ات  �سي��اق  يف  للخ��داع  حم��اوالت  اأي  م��ن  الرو�سي��ة 
ال�سوري��ة القادم��ة يف جني��ف، موؤك��دة اأن ذلك �سيوؤث��ر �سلبا على 
العملية ال�سيا�سية. وقالت ماري��ا زاخاروفا، الناطقة با�سم وزارة 
اخلارجي��ة الرو�سي��ة، خ��الل موؤمتره��ا ال�سحف��ي، االأربع��اء 22 
فرباير/�سب��اط: "اأي حماوالت للخداع يف جمال ما بهدف حتقيق 
م�سالح من ال يروق لهم ال�سالم يف �سوريا ووحدتها، �ستوؤثر �سلبا 
عل��ى العملية ال�سيا�سية فيما يخ���ش ا�ستقرارها ونتائجها". اأعلن 
وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف اأنه مع نظريه االأمريكي 
ريك���ش تيلر�س��ون بحث��ا م�ساأل��ة اإقامة مناط��ق اآمن��ة يف �سوريا، 
موؤك��دا اأن مو�سكو تنتظر من وا�سنطن اأي اقرتاحات حول التعاون 
يف �سوري��ا. وق��ال الفروف يف موؤمتر �سحف��ي م�سرتك مع نظريه 
االأرمين��ي اإدوارد نالباندي��ان يف مو�سك��و االأربع��اء 22 فرباير/
�سب��اط، اإن مبادرة وا�سنط��ن حول اإقامة مثل هذه املناطق االآمنة 
يف �سوري��ا يج��ب اأن تاأخ��ذ يف االعتبار املعطي��ات الواقعية على 
االأر���ش يف �سوري��ا، موؤكدا ���رشورة التن�سيق م��ع حكومة دم�سق 
به��ذا ال�ساأن. وب�س��اأن موؤمتر جني��ف اأ�سار الوزي��ر الرو�سي اإىل اأن 
اإمكاني��ة التمثي��ل االأو�س��ع للمعار�س��ة ال�سورية يف ه��ذا املوؤمتر 
كان��ت واردة، مذّك��را باأن مو�سكو ت�رّش من��ذ البداية على �رشورة 

اإ�رشاك اأكراد �سوريا يف هذه املفاو�سات. 

 وزارة التجارة 
 قسم العقود العامة

      RICE/2/2017  /  MOT /رقم المناقصة  
 الموازنة الجارية     33رقم التبويب   : 

  3102/  3/   33تاريخ اإلعالن:   
 اعالن

عة والمنفذة اللتزاماتها التعاقدية لتجهيز مادة الرز يسر قسم العقود العامة في وزارة التجارة  دعوة الشركات المؤهلة من ذوي الخبرة من الشركات المنتجة او المصن 
كحد أدنى من مادة الرز من كافة المناشئ وحسب المواصفات المعتمدة لــدى الشركة العامـــة لتجارة الحبوب  %5±( الف طن )ثالثون  ألف طن ( 31111بكميــــــــة )

  -( مع مالحظـة ماياتي :ع بطريقــة )اعتماد مسـتندي يكون الدفـوالكمية النهائية ستكون حسب خيار المشـتري وان 
ر/ قسم العقود العامة على مقدمي العطاءات المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية االستفسار عبر البريد االلكتروني لوزارة التجارة /مكتب الوزي -0

صباحا" بتوقيت العراق/  0:11(  خالل فترة االعالن من الساعة    high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq على العنوانين التاليين ) 
 ظهرا" بتوقيت العراق/ بغداد .  3:31بغداد ولغاية الساعة 

 -متطلبات التأهيل المطلوبة : -3
على أن يرد الصك او السفتجة  طي كتاب رسمي من الشركة مقدمة العطاء ويرفق مع أو صك مصدق او سفتجة  )  Bid Bondأولية بموجب خطاب ضمان تقديم تأمينات 

بغداد معتمد من البنك لصالح الشركة العامة لتجارة الحبوب صادرة من أي مصرف عراقي داخل  العطاء ويذكر فيه إن الصك او السفتجة هو تأمينات أولية تخص المناقصة(
من تاريخ  ابتدأ( يـوم 35من مبلغ العطاء ويتم ذكر اسم و رقم المناقصة في التأمينات المقدمة على أن أن تكون التأمينات األولية نافـذة لمدة )%0المركزي العراقي بنسبة 

 انتهاء مدة نفاذية العطاءات
 يرفق مع العطاء المستمسكات التالية : 
 بة للشركات العراقية /أوال : بالنس 

 يقدم العطاء موقع ومختوم )النسخة األصلية( . -
 إرفاق وصل شراء المناقصة ) النسخة األصلية (. -
لمواعيد المحددة في ذكر العنوان الكامل للشركة ) رقم الهاتف , البريد االلكتروني , النقاط الدالة لسكن المدير المفوض للشركة ( الغراض المراسالت ضمن ا -

 ( أيام من تاريخ حصوله .2ط المناقصة على أن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ على عنوان الشركة خالل )شرو
 هوية األحوال المدنية . -
 كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب . -
 بطاقة سكن .  -
 هوية غرفة التجارة للتجار نافذة . -
 بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة . داخلي للشركة / عقد الشراكة مصدقلشهادة تأسيس الشركة  /عقد تأسيس/ النظام ا  -
 الحسابات الختامية للشركة مصدقة من قبل محاسب قانوني و مختومة من قبل نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين للسنتين األخيرتين  .  -
 شحن ,اعتمادات مصرفية ....الخ معززة بتأييد من جهات التعاقد المعنية  . مثل بوليصة قائمة باإلعمال التجارية المماثلة  -

 
 ثانياً : بالنسبة للشركات العربية واألجنبية : -
 يقدم العطاء موقع ومختوم ) النسخة األصلية( . -
 إرفاق وصل شراء المناقصة ) النسخة األصلية (. -
لكتروني , النقاط الدالة لسكن المدير المفوض للشركة ( الغراض المراسالت ضمن المواعيد المحددة في ذكر العنوان الكامل للشركة ) رقم الهاتف , البريد اال -

 ( أيام من تاريخ حصوله .2شروط المناقصة على أن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ على عنوان الشركة خالل )
 1قانونـــــــــاً  قد الشراكة مصدقداخلي للشركة / عشهادة تأسيس الشركة/عقد تأسيس/ النظام ال  -
 الحسابات الختامية للشركة للسنتين األخيرتين مصدقة من قبل محاسب قانوني . -
 مثل بوليصة شحن ,اعتمادات مصرفية ....الخ معززة بتأييد من جهات التعاقد المعنية  . قائمة باإلعمال التجارية المماثلة -
 ثالثاً : شروط عامة  -
لشركة تخويل رسمي بالمراجعة ) موقع ومختوم بختم الشركة ( و مصدق رسميا من قبل السفارة العراقية في بلد الشركة بالنسبة لممثلي يجب أن يقدم ممثل ا -

 الشركات األجنبية.
 تقدم الشركة ما يثبت بان لديها تعامل باستيراد وتصدير الرز وتكون مستمرة بنشاطها التخصصي للسنتين األخيرتين. -
 ما يثبت كونها مصنعة او منتجة يتأييد من السفارة العراقية في بلدانها  تقدم الشركات -
 تتحمل الشركة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نشر اإلعالن . -

 
ثائق البالغة وة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة بيع التقديم طلب تحريري الى العنوان المحدد في ورقبوثائق العطاء العطاء المهتمين شراء بأمكان مقدمي  -3

 ( دينار )خمسمائة ألف دينار( غير قابل للرد 511111)
/  قاطع مبنى قسم العقود العامة في مقر الوزارة الكائن في المنصور / قرب بناية معرض بغداد الدولي /  يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي )مكتب السيد الوزير -4 

/ 9وتكون العـروض نـافذة للـرد  لغـايـة    3102/ 3/ 5)صباحا"( بتوقيت بغداد من يوم االحد  المصـادف  01 :11عة:السيد الوزير (في الموعد المحدد ))السا
 وانة يقدم العطاء في ظرف مغلق موقع ومختوم مثبت عليه اسم ورقم المناقصة ويتم وضعه في صندوق العطاءات في مقر الوزارة / قسم العقود العام 3/3102
مكتب الوزير /قسم العقود  متاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان االتي )لعطاءات الا

 ()صباحا"( 01 :11الساعة:في  5/3/3102ليوم االحد المصادف العامة في مقر الوزارة الكائن في المنصور / قرب بناية معرض بغداد الدولي 
 سوف يستبعد أي عطاء غير مستوفي للشروط أعاله وان الوزارة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .و    -
 
          www.iraqitic.comالموقع االلكتروني :       إذا صادف يوم غلق المناقصة عطلة رسمية في العراق, فيعتبر اليوم التالي موعدا" لغلق المناقصــــة.   -

  www.mot.gov.iqو  
 

 
                                                                                                          

 مدير قسم العقود العامة                                                    
   في وزارة التجارة         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
MINISITRY  OF TRADE  
GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT  

ADVERTISEMENT  
 

TENDER NO                     :-    MOT /RICE/2/2017 
CLASSIFICATION NO. :      33  CURRENT BUDGET 
 DATE                                :      23   / 02 /2017              
 
Iraqi Ministry Of Trade( MOT ), General Contracts, Department, is pleased to invite the qualified and experienced manufacturers and  
producers who fulfilled their   obligations  to participate in  a tender for purchasing the quantity of (30,000) mt ±5% in minimum of rice from all 
origins according to the specifications adopted by Grain Board Of Iraq , and the final quantity will be specified by the buyer .  
Payment will be effected by LC.  
The following should be noted : 

 
1-The qualified companies who want to obtain additional information should contact (General Contracts, Department) via it's official e-mails  
( high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq ) during the  official working days from 08:00 Am -14:30 Pm Iraq /BLT  
2-The requisite qualification requirements: 
 Offers must be accompanied by a bid bond  or a certified check or bill of exchange provided that check or bill of exchange should be 

submitted attached to an official letter issued by the bidder and to be presented with offer. This letter has to mention that the submitted 
check or bill of exchange is a bond related to the said tender) issued through any Iraqi bank ( inside Baghdad ) depended by central bank of 
Iraq  that mention the name & number of  the above tender  at the rate of  1% of the bid's value issued by the bidder only in favor of Grain 
Board Of Iraq. Bid bond  must be valid for (35 days) starting from offers validities' expiry date . 

Document Required From Iraqi Companies 
   -    offer should be  signed & stamped ( original copy )  . 
   -    purchase bill of tender ( original copy )  . 

- mention the full details of the company address  ( phone no . e-    mail address – indicative points of the home address for the  company's 
commissioner director provided that the company should notify the contracting party  of any change in it's address within 7 days of the date 
of change.     

- Id . 
- Habitation  Card . 
- A letter of no objection from the  state authority of taxes. 
-     Valid Trade Chamber ID . 
- Incorporation Certificate/ Foundation Contract / The Company's Internal System / Partnership Contract  ,  Certified   Recently By Companies 

Recorder Directorate In Ministry Of Trade .  
- Final  financial statement for the last two years authenticated by an  auditor  and certified by the Iraqi accountants and auditors union. 
-  List of  the same trade  dealing such as bill of lading , L/C …etc  supported by confirmation  of  the concerned contracting parties . 

 
Document Required From Arabic And Foreign Companies   

- Offer should be  signed & stamped ( original copy )  .  
- Purchase bill of tender ( original copy )  . 
- Mention the full details of the company address  ( phone no . –      e-mail address – indicative points of the home address for the  

company's commissioner director  ) provided that the company should notify the contracting party  change in its address within 7 days 
of the date of change.    

-  incorporation certificate/ foundation contract / the company's internal system / partnership contract  if any, legally certified 
       - final financial statement for the last two years certified by an       

      auditor . 
    - list of  the same trade  dealing such as bill of lading , L/C …etc   
      supported by confirmation of  the concerned contracting  
       parties .                             

 
   General conditions :  
- representative of a company  should  present officially  certified authorization  for their representation( signed and stamped by the 

company's stamp) and regarding the representative of foreign companies , it should be officially  certified   authorization by Iraqi 
embassy in the country of the company  . 

- the bidders has to submit  a proof  of its previous  dealing with export & import rice and is continuing its specialized activity for the last 
two years. 

- A document approves that the company is a manufacturer  or producer   for  rice regularly certified by the Iraqi embassy in company's country  
- the winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs .  
3-bidders who are willing to participate  in this tender , they have to visit the General Contracts Department in the head quarter of Ministry Of 

Trade/ located in Baghdad , Al-Mansour – near Baghdad International Fair, and submit an official letter to obtain this tender's conditions 
against  nonrefundable  amount of 500 000  Iraqi diners. 

4-The bids to be delivered to the following address (General Contracts, Department at the Ministry Of Trade / Minister's Office section 
in Al-Mansor  City nearby Baghdad International Fair ) at the specified date (10:00 AM ON  5/03/2017 ).and offers valid to reply up 
to  9/03/2017 

 Bidder to submit full detailed offer as per the fourth (4th ) part of the standard bids documents in a closed envelope sealed with the 
stamp of the company's’name, and marked with the tender no.& name. These offers must be put in the tenders  box  in the head 
quarter of MOT/ General Contracts Department . 

Late bids will be rejected , and bids will be opened in attendance of bidders or their official representatives who are willing to attend this 
process  at the following address (General Contracts, Department at the Ministry Of Trade / Minister's Office section in Al-Mansor  City nearby 
Baghdad International Fair ) at the specified date (10:00 AM ON  5/03/2017 ). 

 
Note : 
- Any offers received without one of the above mentioned terms and conditions will be  neglected, ministry  of trade is un obliged to accept 

the lower prices. 
- The winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs 
- If  the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq, then the closing date will be  on the next day . 

Website :   WWW.IRAQITIC.COM  &  WWW.MOT.GOV.IQ 
 
 
Acting for Manager  Of  General Contracts Department 

                             Ministry Of Trad                                                                            

جنيف - متابعة


