
ترغب �جلهة �ملنفذة �مل�شار �إليها �أعاله بدعوتكم لتقدمي بيان �هتمام للمهمة �ملذكورة �أعاله.
لقد تلقت حكومة �لعر�ق منحة بعمالت خمتلفة من �شندوق �ئتمان �لعر�ق �لذي يديره �لبنك �لدويل, 
وتنوي �إنفاق عو�ئد هذه �ملنحة وفقا للعقود �لذي مت مبوجبه �إ�شد�ر بيانات �الهتمام هذه. و�شتجري 
عملية �الختيار هذه وفقا الأ�شلوب �الختيار على ��شا�س �جلودة و �لتكلفة �لذي تت�شمنه �إر�شاد�ت �لبنك 
�لدويل الختيار �مل�شت�شارين و�ل�شادر يف  )�أيار 2004( و �ملعدل يف ت�شرين �الول 2006 و�الإجر�ء�ت 

�ملذكورة فيه. 
�إن �ملهمة �ملطلوبة هي �ال�شر�ف �لهند�شي على تنفيذ �العمال �ملبينة �دناه يف حمافظة �شالح �لدين 

ق�شاء بيجي- قريتي �حلجاج و�لبوطعمة.  
لقرية   و4500م  �حلجاج  لقرية  م   3700 بطول  �خل��ام  للماء  �لناقل  �خلط  �نبوب  ون�شب  جتهيز   •

�لبوطعمة وقطر 300ملم. 
• جتهيز ون�شب وحدتي ماء جممع و�حد لكل قرية بطاقة 200م3/�شا. 

لقرية  لقرية �حلجاج و 17.4كم  �ل�شبكة  20.5كم  �ن�شاء �خلز�ن �الر�شي بحجم 400م3 وطول   •
�لبوطعمة 

و�ن مدة �مل�شروع 365 يوم عمل )�شنة( 
 يرجى �لتف�شل بتقدمي بيان �هتمام بهذه �ملهمة �ال�شت�شارية يحدد موؤهالتكم �لتي متكنكم من تنفيذ 
�ال�شت�شار�ت  جمال  يف  �ل�شابقة  �الأعمال  عن  وتفا�شيل  �ل�شركة  خربة  يت�شمن  و�ل��ذي   , �ملهمة  هذه 
�لهند�شية وتف�شيل عن �العمال �ملنجزة يف جمال �ال�شر�ف �لهند�شي مل�شاريع م�شابهة و�ل�شرية �لذ�تية 

�إجناز  �لتي من �شاأنها تو�شيح خربتكم وقدرتكم على  �ل�شركة  لكادر 
هذه �ملهمة.كما ويجب �أن يت�شمن بيان �هتمامكم مر�جع تدعمه.

و�الأكرث  تاأهيال  �الأف�شل  �مل�شت�شار  باختيار  �ملنفذة  �جلهة  �شتقوم 
خربة بناء على بيانات �الهتمام �ملقدمة وتطلب تقدمي مقرتح ي�شمل 

�جلانبني �لفني و�ملايل فيما يتعلق باملهمة.  
�شتكون �ملوؤ�ش�شة �لتي عملت على تقدمي خدمات ��شت�شارية الإعد�د �أو تنفيذ م�شروع �أو �أي من �ل�شركات 
�لتابعة لها غري موؤهلة لتقدمي �شلع �أو �أ�شغال �أو خدمات ناجتة عن �أو متعلقة ب�شكل مبا�شر باخلدمات 

�ال�شت�شارية للموؤ�ش�شة ملثل هذ� �الإعد�د �أو �لتنفيذ موؤ�ش�شة يعتربها �لبنك �لدويل غري موؤهلة.
�شيتفاو�س فريق �إد�رة �مل�شروع على �لعقد بناء على �ملقرتح �لفني و�ملايل �ملقدم.

 يجب تقدمي بيانات �الهتمام �إىل �لعنو�ن �لتايل
�لعنو�ن:�لعر�ق- بغد�د-�لكرخ- �شارع حيفا / وز�رة �لبلديات و�ال�شغال �لعامة

مكتب �الد�رة �ل�شرت�تيجية – �لطابق �لثاين – ق�شم �لتوريد�ت
رقم �ملوبايل : -6 07813011557

 mmpw.pmt@gmail.com  :لربيد �الليكرتوين�
ميكن خماطبة فريق �إد�رة �مل�شروع ب�شاأن �أي ��شتف�شار�ت على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله.

يكون تقدمي طلبات �بد�ء �لرغبة يف موعد �ق�شاه  14 ت�شرين �الول 2009 وعلى �لعنو�ن �ملذكور 
�عاله 

جمهورية العراق
وزارة البلديات واال�شغال العامة

 مكتب االدارة ال�شرتاتيجية
�إعــــــــــالن

ا�شم امل�شروع: م�شروع مياه القرى الريفية يف حمافظة �شالح الدين
و�شف امل�شروع: :اال�شراف الهند�شي على تنفيذ م�شروع مياه القرى الريفية يف حمافظة  �شالح الدين

طلب بيان اهتمام/)خدمات ا�شت�شارية(
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�لبنك  يديره  �ل��ذي  �لعر�ق  �ئتمان  �شندوق  من  خمتلفة  بعمالت  منحة  �لعر�ق  حكومة  تلقت  لقد 
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ق�شاء كنعان يف �لقرى �لتوكل وحميد �ل�شبع وحممد عبا�س.
ملم.  200 وقطر  م   5200 بطول  �خلام  للماء  �لناقل  �خلط  �نبوب  ون�شب  • جتهيز 

�شا. 100م3/  بطاقة  قرية  لكل  و�حد  جممع  ماء  وحد�ت  ثالث  ون�شب  • جتهيز 
�ل�شبع  وحميد  �لتوكل  لقرية  م   800 �ل�شبكة   وطول  200م3  بحجم  �الر�شي  �خلز�ن  • �ن�شاء 

وبطول 7200م لقرية حممد عبا�س وباأقطار ترت�وح بني 100-160-ملم.
 يرجى �لتف�شل بتقدمي بيان �هتمام بهذه �ملهمة �ال�شت�شارية يحدد موؤهالتكم �لتي متكنكم من تنفيذ 
هذه �ملهمة, وتقدمي تفا�شيل عن �الأعمال �ل�شابقة و�مل�شابهة �ملنجزة �لتي من �شاأنها تو�شيح خربتكم 

وقدرتكم على �إجناز هذه �ملهمة. يجب �أن يت�شمن بيان �هتمامكم مر�جع تدعمه.

و�الأكرث  تاأهيال  �الأف�شل  �مل�شت�شار  باختيار  �ملنفذة  �جلهة  �شتقوم 
خربة بناء على بيانات �الهتمام �ملقدمة وتطلب تقدمي مقرتح ي�شمل 

�جلانبني �لفني و�ملايل فيما يتعلق باملهمة.  
�شتكون �ملوؤ�ش�شة �لتي عملت على تقدمي خدمات ��شت�شارية الإعد�د 
�أو تنفيذ م�شروع �أو �أي من �ل�شركات �لتابعة لها غري موؤهلة لتقدمي 

�شلع �أو �أ�شغال �أو خدمات ناجتة عن �أو متعلقة ب�شكل مبا�شر باخلدمات �ال�شت�شارية للموؤ�ش�شة ملثل 
هذ� �الإعد�د �أو �لتنفيذ موؤ�ش�شة يعتربها �لبنك �لدويل غري موؤهلة.

�شيتفاو�س فريق �إد�رة �مل�شروع على �لعقد بناء على �ملقرتح �لفني و�ملايل �ملقدم.
يجب تقدمي بيانات �الهتمام �إىل �لعنو�ن �لتايل.
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تتقدم �شركة زين العراق باأحر التعازي اإىل

�ل�شيد �أ�شرف �لدهان مدير �لعالقات �حلكومية  
وذلك لوفاة عمه )�ملرحوم ر�فد مر�د �لدهان( الذي وافته املنية اأثر مر�ض ع�شال

تغمده اهلل بوا�شع رحمته واآلهم ذويه ال�شرب وال�شلوان

))كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو �جلالل و�الكر�م((
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