
 

إعادة اعالن (للمرة الثانیة) 
مناقصة طلب خدمات تحویل مالي

Re-Announcement of the request for financial 
transfer services
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مقدمة: 

مؤسسة تجديد عراق لتنمية وتطوير االقتصاد احدى منظمات الغير حكومية 
العاملة في مختلف محافظات العراق في املجال االنساني واملسجلة في دائرة 

 .(1Z72802) املنظمات غير الحكومية تحت الرقم
تعلن مؤسسة تجدید عراق لتنمیة وتطویر االقتصاد عن حاجتھا إلى خدمات شركة 

خدمات مالیة قادرة على تحویل األموال إلى الموظفین والمجھزین العاملین مع 
المؤسسة في جمیع أنحاء العراق وتكون الشركة مسؤولة بناًء على توجیھات المؤسسة، 

بإجراء مدفوعات نقدیة لحوالي 600 شخًصا في محافظة بغداد. 

فترة العمل: 
أربعة أشھر من تاریخ التوقیع قابلة للتمدید. تأریخ بدء اإلعالن 

الثالثاء 25/8/2020 تأریخ انتھاء اإلعالن 
الخمیس 3/9/2020 

طریقة التقدیم 
تقدم العروض في ظرف مغلق ومختوم بختم المكتب او الشركة ویوضع في صندوق 

العطاءات في مقر المؤسسة الكائن في الكرادة /شارع الكرادة خارج /خلف أسواق 
الوردة 

مجال العمل: 
یجب أن یمتلك الشركة القدرة على تحقیق التالي: 

إجراء مدفوعات نقدیة بالدوالر األمریكي للمعنیین في محافظة بغداد. لن یتم 1.
قبول تحویل المبالغ الموجھة من الدوالر األمریكي إلى دینار عراقي. 

توثیق كافة المدفوعات والتحویالت النقدیة من خالل السجالت وعملیات 2.
التحقق على النحو المتفق علیھ مع المؤسسة، كمثال على ذلك من خالل 

إیصاالت موقعة مصحوبة بھویة تعریفیة من المستلم. 
تقدیم فاتورة للمدفوعات التي تمت بنجاح بعد اكتمال الصرف 3.

العطاء الفني: 
یجب على مقدمي العروض المھتمین تقدیم العطاءات الفنیة متضمنة المعلومات التالیة: 

مقدمة عن الشركة، بما في ذلك الخبرة السابقة ومعلومات القدرة المالیة التي 1.
تبین الدخل خالل السنوات الثالث الماضیة. 

نسخة من شھادة التسجیل الصادرة من الحكومة 2.
قائمة العمالء الدولیین اآلخرین (الحالیین والسابقین) مع معلومات االتصال. 3.
براءة الذمة من الضریبة. 4.

Introduction: 
TAJDID Iraq Foundation for Economic Development is one of the NGO’s 
working in the various governorates of Iraq in the humanitarian field and 
registered in the NGO Department under the number (1Z72802). 
TAJDID Iraq Foundation announces the need for a financial services 
company capable of transferring funds to the employees and suppliers 
working with the organization throughout Iraq. The company will be 
responsible to make cash transfers to 600 individuals in Baghdad 
governorate according to TAJDID instructions. 
Period  
Four months from the date of signature extendable) Announcement start 
date   
Tuesday 25/8/2020 Announcement closing date   
Thursday 3/9/2020 

Applying method  
Offers shall be submitted in sealed envelope with the stamp of the office or 
company and placed in the tender box at the headquarters of the 
organization located in Karrada Kharij street/behind Al Wardah supermarket 
Scope of Work 
The company must have the ability to: 
1. Make cash payments in US dollars to those in Baghdad governorate. 

The transfer of funds from the US Dollar to Iraqi Dinars will not be 
accepted. 

2. Documentation of all payments and cash transfers through records and 
verification processes as agreed with TAJDID, i.e. through signed 
receipts accompanied by identification from the recipient. 

3. Provide an invoice for payments made successfully after the 
completion of the payments. 

Technical tender: 
Interested bidders must submit technical bids including the following 
information: 
− Company profile, including previous experience and financial capacity 

information showing income over the last three years. 
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