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External Advertising (AV010) 
MAG currently seeks to hire vehicle with driver for MAG Baghdad office. 
Therefore, anyone interested can send the following information, to 
Tender.magiraq@maginternational.org 

 
Requirement for submission 

1. Copy of vehicle registration  
2. Full company name and address from where the vehicle will be hired  
3. Full name of the registered company owner  
4. Copy of passport or national ID card for the company owner  
5. Name of the person whom the car is registered to 
6. Price per month and will cover all routine servicing and maintenance including fuel  

 
Deadline for submission is 26th March 2020: 

 
 the following specs,hold Note: the vehicle should  

 
Sports Utility Vehicle or Pickup  
Minimum 200mm ground clearance.  
All wheel drive (4 x 4). 
4 Adult seats or more. 
Rearward opening doors for SUV’s. 
5 Doors for SUV’s. 
Petrol or diesel fuel. 
Air conditioning. 
Less than 3 years old. 
Previously undamaged vehicle. 
Passenger and Driver air-bags. 
Left hand drive 
Preferable brands Japanese, Korean, European made. 

  
 خارجيإعالن 

 
 .مكتب بغدادحاليًا الستئجار مركبة مع سائق ل) MAG(لأللغام ستشارية تسعى المجموعة اإل

   Tender.magiraq@maginternational.orgلذلك، يمكن ألي شخص مهتم إرسال المعلومات التالية إلى 
  

  شرط التقديم
 (السنوية) تسجيل المركبةوثيقة نسخة من  .1
 اسم الشركة بالكامل وعنوانها حيث سيتم استئجار السيارة .2
 لةاالسم الكامل لصاحب الشركة المسج .3
 لصاحب الشركة )هوية األحوال المدنية( نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية .4
 بإسمهاسم الشخص الذي سجلت السيارة  .5
 بما في ذلك الوقود لروتينيةاجميع الخدمات والصيانة تكلفة يغطي الذي سالسعر في الشهر و .6

  
  :2020مارس  26آخر موعد للتقديم هو 

  
  :المواصفات التاليةبالسيارة  تتميزمالحظة: يجب أن 

 .أو بيك اب ستيشنا سيارة
 ملم 200 لإلرتفاع عن األرض الحد األدنى
  ) x 4 4ي (دفع الرباع

 ر أو أكثرلكبالمقاعد  4
 .)SUVs( فتح األبواب الخلفية لسيارات الدفع الرباعي

  .)SUVs( أبواب لسيارات الدفع الرباعي 5
  بنزين أو ديزل.الوقود: 

 تكييف الهواء
 .سنوات 3أقل من  مركبةيجب أن يكون عمر ال

 .مركبة غير تالفة سابقايجب أن تكون ال
  وسائد هوائية للركاب والسائق.

  َعلى الـَجانِِب األَْيَسرِ  بةالمرك ِمْقَودُ  يجب أن تكون
  

  العالمات التجارية المفضلة: اليابانية والكورية واألوروبية.


