
املذكورة  للمهمة  اهتمام  بيان  لتقدمي  بدعوتكم  اأعللاه  اإليها  امل�شار  املنفذة  اجلهة  ترغب 
اأعاه.

لقد تلقت حكومة العراق منحة بعمات خمتلفة من �شندوق ائتمان العراق الذي يديره 
اإ�شدار  مبوجبه  مت  الذي  للعقود  وفقا  املنحة  هذه  عوائد  اإنفاق  وتنوي  الللدويل,  البنك 
بيانات االهتمام هذه. و�شتجري عملية االختيار هذه وفقا الأ�شلوب االختيار على ا�شا�س 
اجلودة و التكلفة الذي تت�شمنه اإر�شادات البنك الدويل الختيار امل�شت�شارين وال�شادر يف 

)اأيار 2004( واملعدل يف ت�شرين االول 2006 واالإجراءات املذكورة فيه. 
ادناه يف حمافظة  املبينة  تنفيذ االعمال  الهند�شي على  اال�شراف  املطلوبة هي  املهمة  اإن 

دياىل
ق�شاء كنعان يف القرى التوكل وحميد ال�شبع وحممد عبا�س.

ملم.  200 وقطر  م   5200 بطول  اخلام  للماء  الناقل  اخلط  انبوب  ون�شب  • جتهيز 
�شا. 100م3/  بطاقة  قرية  لكل  واحد  جممع  ماء  وحدات  ثاث  ون�شب  • جتهيز 

وحميد  التوكل  لقرية  م   800 ال�شبكة   وطول  200م3  بحجم  االر�شي  اخلزان  • ان�شاء 
ال�شبع وبطول 7200م لقرية حممد عبا�س وباأقطار ترتاوح بني 100-160-ملم.

 يرجى التف�شل بتقدمي بيان اهتمام بهذه املهمة اال�شت�شارية يحدد موؤهاتكم التي متكنكم 
من تنفيذ هذه املهمة, وتقدمي تفا�شيل عن االأعمال ال�شابقة وامل�شابهة املنجزة التي من 
�شاأنها تو�شيح خربتكم وقدرتكم على اإجناز هذه املهمة. يجب اأن يت�شمن بيان اهتمامكم 

مراجع تدعمه.
تاأهيا  االأف�شل  امل�شت�شار  باختيار  املنفذة  اجلهة  �شتقوم 
واالأكرث خربة بناء على بيانات االهتمام املقدمة وتطلب تقدمي 

مقرتح ي�شمل اجلانبني الفني واملايل فيما يتعلق باملهمة.  
�شتكون املوؤ�ش�شة التي عملت على تقدمي خدمات ا�شت�شارية 

الإعداد اأو تنفيذ م�شروع اأو اأي من ال�شركات التابعة لها غري موؤهلة لتقدمي �شلع اأو اأ�شغال 
اأو خدمات ناجتة عن اأو متعلقة ب�شكل مبا�شر باخلدمات اال�شت�شارية للموؤ�ش�شة ملثل هذا 

االإعداد اأو التنفيذ موؤ�ش�شة يعتربها البنك الدويل غري موؤهلة.
�شيتفاو�س فريق اإدارة امل�شروع على العقد بناء على املقرتح الفني واملايل املقدم.

يجب تقدمي بيانات االهتمام اإىل العنوان التايل.
العنوان:العراق- بغداد-الكرخ- �شارع حيفا / وزارة البلديات واال�شغال العامة

مكتب االدارة ال�شرتاتيجية – الطابق الثاين – ق�شم التوريدات
رقم املوبايل : -6 07813011557

 mmpw.pmt@gmail.com  :الربيد االليكرتوين
ميكن خماطبة فريق اإدارة امل�شروع ب�شاأن اأي ا�شتف�شارات على العنوان املذكور اأعاه.

يكون تقدمي طلبات ابداء الرغبة يف موعد اق�شاه  14 ت�شرين االول 2009 وعلى العنوان 
املذكور اعاه 

ترغب اجلهة املنفذة امل�شار اإليها اأعاه بدعوتكم لتقدمي بيان اهتمام للمهمة املذكورة اأعاه.
البنك  يديره  الللذي  العراق  ائتمان  �شندوق  من  خمتلفة  بعمات  منحة  العراق  حكومة  تلقت  لقد 
الدويل, وتنوي اإنفاق عوائد هذه املنحة وفقا للعقود الذي مت مبوجبه اإ�شدار بيانات االهتمام هذه. 
و�شتجري عملية االختيار هذه وفقا الأ�شلوب االختيار على ا�شا�س اجلودة و التكلفة الذي تت�شمنه 
اإر�شادات البنك الدويل الختيار امل�شت�شارين وال�شادر يف  )اأيار 2004( و املعدل يف ت�شرين االول 

2006 واالإجراءات املذكورة فيه. 
اإن املهمة املطلوبة هي اال�شراف الهند�شي على تنفيذ االعمال املبينة ادناه يف حمافظة �شاح الدين 

ق�شاء بيجي- قريتي احلجاج والبوطعمة.  
• جتهيز ون�شب انبوب اخلط الناقل للماء اخلام بطول 3700 م لقرية احلجاج و4500م لقرية  

البوطعمة وقطر 300ملم. 
200م3/�شا.  بطاقة  قرية  لكل  واحد  جممع  ماء  وحدتي  ون�شب  • جتهيز 

17.4كم  و  احلجاج  لقرية  20.5كم  ال�شبكة   وطول  400م3  بحجم  االر�شي  اخلزان  ان�شاء   •
لقرية البوطعمة  وان مدة امل�شروع 365 يوم عمل )�شنة( 

 يرجى التف�شل بتقدمي بيان اهتمام بهذه املهمة اال�شت�شارية يحدد موؤهاتكم التي متكنكم من تنفيذ 
هذه املهمة , والذي يت�شمن خربة ال�شركة وتفا�شيل عن االأعمال ال�شابقة يف جمال اال�شت�شارات 
وال�شرية  م�شابهة  مل�شاريع  الهند�شي  اال�شراف  جمال  يف  املنجزة  االعمال  عن  وتف�شيل  الهند�شية 
الذاتية لكادر ال�شركة التي من �شاأنها تو�شيح خربتكم وقدرتكم على اإجناز هذه املهمة.كما ويجب 

اأن يت�شمن بيان اهتمامكم مراجع تدعمه.
واالأكرث  تاأهيا  االأف�شل  امل�شت�شار  باختيار  املنفذة  اجلهة  �شتقوم 
خربة بناء على بيانات االهتمام املقدمة وتطلب تقدمي مقرتح ي�شمل 

اجلانبني الفني واملايل فيما يتعلق باملهمة.  
�شتكون املوؤ�ش�شة التي عملت على تقدمي خدمات ا�شت�شارية الإعداد 

اأو تنفيذ م�شروع اأو اأي من ال�شركات التابعة لها غري موؤهلة لتقدمي �شلع اأو اأ�شغال اأو خدمات ناجتة 
عن اأو متعلقة ب�شكل مبا�شر باخلدمات اال�شت�شارية للموؤ�ش�شة ملثل هذا االإعداد اأو التنفيذ موؤ�ش�شة 

يعتربها البنك الدويل غري موؤهلة.
�شيتفاو�س فريق اإدارة امل�شروع على العقد بناء على املقرتح الفني واملايل املقدم.

 يجب تقدمي بيانات االهتمام اإىل العنوان التايل
العنوان:العراق- بغداد-الكرخ- �شارع حيفا / وزارة البلديات واال�شغال العامة

مكتب االدارة ال�شرتاتيجية – الطابق الثاين – ق�شم التوريدات
رقم املوبايل : -6 07813011557

 mmpw.pmt@gmail.com  :الربيد االليكرتوين
ميكن خماطبة فريق اإدارة امل�شروع ب�شاأن اأي ا�شتف�شارات على العنوان املذكور اأعاه.

يكون تقدمي طلبات ابداء الرغبة يف موعد اق�شاه  14 ت�شرين االول 2009 وعلى العنوان املذكور 
اعاه 

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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تعلن ال�شركة العامة لل�شناعات الن�شيجية يف احللة/اأحد ت�شكيات وزارة ال�شناعة واملعادن عن حاجتها اىل تاأمني: مكائن خياطة 
ومعدات ل م�شروع الدرع العراقي/ملعمل االألب�شة الرجالية يف النجف وح�شب املوا�شفات وال�شروط التي ميكن احل�شول عليها من 
الق�شم التجاري يف مقر ال�شركة الكائن يف احللة اأو من مكتب ال�شركة يف بغداد/�شارع ال�شعدون لقاء مبلغ قدره )25000( خم�شة 
وع�شرون الف دينار فقط غري قابل للرد على اأن ترفق مع العطاء تاأمينات اأولية بن�شبة 1% من قيمة العطاء ويتحمل من تر�شو عليه 
املناق�شة اأجور الن�شر واالإعان. ميكن االإطاع على موا�شفات املادة املطلوبة وكذلك ال�شروط العامة للمناق�شة على: موقع ال�شركة 

 www.nasseghilla.com االلكرتوين
 E-Mail:nasseg_hilla@yahoo.comو

www.industry.gov.iq اأو موقع الوزارة االلكرتوين
 E-mail:economic_tenders@yahoo.comو

مع التقدير

تعلن مديرية ماء كركوك عن املناق�شة ال�شرية )م�شروع ماء يارويل( يف حمافظة كركوك فعلى ال�شركات واملقاولني 
املناق�شة مراجعة �شعبة  الراغبني باال�شرتاك يف  ال�شاد�شة/ان�شائية من ذوي اخلربة واالخت�شا�س  الدرجة  من 
احلقوق يف مقر املديرية للح�شول على اوراق املناق�شة لقاء مبلغ قدره )150000( مائة وخم�شون الف دينار غري 
قابل للرد, على ان تودع العطاءات يف ال�شندوق اخلا�س بذلك يف مقر الدائرة مبوعد اق�شاه ال�شاعة الثانية ع�شرة 
ظهرا من يوم االحد املوافق 2009/10/18 مرفقًا التاأمينات االولية بن�شبة 1% من قيمة العطاء على �شكل �شك 
م�شدق او خطاب �شمان م�شريف نافذة ملدة اربعة ا�شهر من تاريخ غلق املناق�شة. واذا �شادف يوم غلق املناق�شة 

عطلة او منع جتوال يف املحافظة �شيكون اليوم التايل موعدًا للغلق. ات
الن
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