جمهورية العراق
محافظة البصرة
قسم تقييم الشركات

Republic of IRAQ
Governorate of Basrah
Company Evaluation Dep (CED)

Email: ecodepbasra@gmail.com

www.basra.gov.iq , Tel - +964 7088185065

استمارة تحديث معلومات الشركات
Company information update form

Ref

Date

/ / 2013
مثال

Co. Name
اسم الشركة

Example company

Email

للشركات العراقية
Iraqi co.’s

Ele.&Mech كهرباء ميكانيك

Civil مـــدني

3
 الدرجةgrade

رقم الهوية
Co. lic. Number

1111111

ISS.Date تاريخها

1/1/1111

البصرة

Mob نقال

www.example.com

التصنيف
Class

Province المحافظة

Tel هـ

example@gmail.com

Web

العراق

grade الدرجــة

0780*******

Trade غرفة تجارة
grade الدرجــة

مكتب استشاري
Consultation

Enter the number of reference projects ادخل عدد األعمال المماثلة لكل قطاع داخل المربع
( copy of reference certificate are to be attached ,  نسخة من شهادة تسليم العمل ترفق مع االستمارة: ( مالحظة

جميع الشركات
All companies

Fields التخصص

االتصال
Contacts

Country البلد

Water
ماء

Power
قدرة

Constr.
مباني

3

4

8

Health
صحة

Telecom
اتصاالت

Sewage
مجاري

consultation
استشارات

Security
األمن

5

 أخرى تذكرOthers (mention ) :
عربي
اسم المدير المفوض
Authorized manager English

1-

6

Road
&bridges
طرق
وجسور

Training
تدريب

IT

5
……………تجهيز..

2-

…………..

3-

…………..

محافظة البصرة

Enter the No of persons in each field and attach a brief CV أدخل عدد األشخاص لكل حقل وارفق سيرة مختصرة لهم

الكوادر والخبرات
Experiences

No of ( > 10 years- exp.
Engineers)

Engineers

No of technicians
الفنيون

6

15

30

Enter the No of co’s equipments in each field and attach the cert. أدخل عدد اآلليات المسجلة باسم الشركة وأرفق األوراق

المعدات التخصصية
Professional
Equipments
التقييم المالي
Financial Review
ختم الشركة وتوقيع المخول
Sig. And Stamp

معامل متخصصة
Factory
7
مجموع األرباح للسنوات الثالث الماضية
Annual profits for the last 3 years

 مليار عراقي5

معدات تخصصية أخرى
Professional equipments
30
رأس مال الشركة ورصيدها الحالي ( كشف حساب مرفق ) من مصرف معتمد
Capital and current account status (certified)

 مليار عراقي ال3

تمال االستمارة (بالحاسبة ) وتسلم مع المستمسكات المطلوبة أعاله الى ممثل قسم تقييم الشركات في النافذة الواحدة
في ديوان المحافظة او ترسل عبر البريد االلكتروني أعاله
This form is to be filled (electronic) and delivered to the representative of CED in Basrah
Gov or to be sent by email (above)

