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ل لـلملق م

 ة :ــعد التحيب
ــــدقي          ــــة والت ــــال الرقاب ــــاقرا  ا   ــــاالت ب ــــاو  االتص ــــة بش ــــة املتوصص ــــه الهيمل قام

،  (2013ث14العقـــــد  )مشـــــروع القـــــواة/ الهاتفيةثاملرةلـــــة ال انيـــــةث ىـالتوصصـــــ   لـــــ
 اليــــةامل ( مــــن قــــانو  ديــــوا  الرقابــــة6طبقــــا ملقت ــــيات الفقــــرة )اانيــــا( مــــن املــــادة )

ـــــاد ـــــ/ ) ياالتح ـــــنة31رق ـــــدل( والت 2011 ث( لس ـــــا )املع ـــــرى وو ق ـــــة اال  ـــــريعات املر ي ش
ـــــرق/  ـــــر االداري امل ـــــذا ل م ـــــال وتنفي ـــــذا املج ـــــدة ف ذ ـــــايير املعت  ـــــرات واملع لل اش

تــــــ/ ا ــــــداد  2018ث5ث31(  ـــــــ  11527واالمــــــر االداري املــــــرق/ )  2018ث5ث22  ـ(  ــــــ10624)
 -:  ـيلما ت  ن بشكل اساسة للنشاط الذي تقرير الهيملة الرقابي

ل- ل:ـلملق م
ــــدمها       ــــ  تق ــــذي يشــــهدم قاــــاع االتصــــاالت والوــــدمات الت ــــر ال نتيجــــة للتاــــور الكبي

ــــة العاةــــدة  ــــى التحتي ــــتودامها للبن ــــذا املجــــال واس ــــة ف ذ ــــة العامل ــــراات الواص الش
ـــــة ل تصـــــاالت  ـــــرللشـــــراة العام ـــــة التســـــوي األم ـــــب ادارة وتناـــــي/   لي ـــــذي يتال   ال

ــــذم الشــــروالتحاســــب  ــــه ذ ــــواة/  اات للســــيارةم ــــا  مشــــروع الق ــــة ق ــــذم الع لي ىلع ذ
 والتناي/ . اإلدارةالهاتفيةث املرةلة ال انية احلقة مه ة من ةلقات 

ل-:ـ علـلته فلمنللملش
تحاســــب رصــــين يهــــدف املشــــروع الــــى امــــت ل الشــــراة العامــــة ل تصــــاالت مناومــــة     

ــــابية ل ــــة الحس ــــاة املقاص ــــرا اةتس ــــا لغ ــــد  املي ــــا  معت  ــــات النف ــــه بواب ــــة م الدولي
ـــــة وم ـــــاالت الدولي ـــــو  االتص ـــــ  تس ـــــراات الت ـــــن الش ـــــة م ـــــات  ات الع ق ـــــف الجه تل

الــــى اةتســــاة املقاصــــة  إضــــا ة اإلشــــارةواملشــــغلين املحليــــين للشــــبكات وةــــامل  
ــــالرب  البينــــالحســــابية  ــــر بــــداالت التوســــ  .  وت ــــ ن ذــــذم املناومــــة الواصــــة ب    ب

اة العامــــة ل تصــــاالت و لــــ  د املاليــــة للشــــردقــــة التحاســــب والحفــــا  ىلع العواةــــ
   ف است رار وتاوير   لها .د املكاملات الدولية والرب  البين واة ألذ ية
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ل-:لـ عـ صفللملش
ــــرِو      ــــيين بداملش ــــوقعين اساس ــــو ع ف م ــــ ( ع م ــــه رةيس ــــة )موق ــــباطث  يون ــــة ال  ال
ــــةو ــــه طر ي ــــانوي( ومواق ــــه ا ــــة )موق ــــة واملعلوماتي ــــ/ االنا  ــــددذا قس ــــه 23)   ( موق

مو  ــــة ف بغــــداد واملحا اــــات ف املواقــــه التــــ   يهــــا ربــــ  مــــه شــــراات املوبايــــل 
ـــــ/ الغـــــا  ) ـــــداالت التوســـــ ( وقـــــد ت ـــــاط  4وال ســـــلك  )ب ( مواقـــــه طر يـــــة ف املن

الســـا نة ف ةينهـــا )املوصـــل، صـــ ب الـــدين، االنبـــار( ويـــت/ ف ذـــذم املواقـــه تج يـــه 
ـــــيل  ـــــال تفاص ـــــج ت وارس ـــــات )س ـــــى( اCDRاملكامل ـــــباط ا ل ـــــ  ف ال  ـــــه الرةيس ملوق

 -ة :ــويتكو  املشروع من املناومات التالي
ـــــام  يقـــــو   -:EMM Mediationمناومـــــة  •  بـــــارة  ـــــن ســـــير رات مجهـــــزة ببرن

مـــــن بـــــداالت التوســـــ   CDRو  IGWمـــــن بوابـــــات النفـــــا   CDRبســـــحب ملفـــــات 
 -:بشكل تلقاة  ةيث تجري الع ليات التالية ف ذذم املناومة 

 .   التشفير  -
  . ويل صيغة امللفات الى صيغة مقرو ةحت -
  . لفات املعالجة الى مناومة التحاسباملر ه  -
 -:يت/  يها   BSCSمناومة التحاسب  •
( Data base)  الــــى قا ــــدة البيانــــات EMMاد ــــال امللفــــات الــــواردة مــــن مناومــــة  -

 بشكل يوم  وتلقاة  .
 باال ت ـــــــــاد ىلع ملـــــــــف االســـــــــعار  Rating  ليـــــــــة تســـــــــعير النـــــــــدا ات  -

(Price list. املجهز من الشراة املسوقة  انرايز شهريا ) 
تحاســــب ف بدايــــة   ــــاتورة بعــــد االنتهــــا  مــــن   ليــــة التســــعير يجــــري اصــــدار  -

 الشهر الجديد )ال ة (  ن الشهر الساب  .
 . اإلشارةاصدار  واتير ةامل  -
  واتير التحاسب البين  . إصدارامكانية  -
 -  :ـولدينا بهذا الشأ  مايل          
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   ىلـدرلس للتج .1
 

 ( 1ة( مـــــن تعلي ـــــات تنفيـــــذ العقـــــود الحكوميـــــة رقـــــ/ ) -اوال-3   ـــــا لل ـــــادة )  -أ  
ــــن   2008 ثلســــنة ــــة )املعــــدل والتــــ  ت ــــة  ــــن الكلفــــة التو يني وقــــود دراســــة محدا

تنفيـــذم ضــــ ن تقريـــر دراســـة الجــــدوى بغيـــة اســــتودامها لل شـــروع او العقـــد املالــــوة 
 (،ت وترســــية العقــــود ىلع ا  ترا ــــى الســــرية ف  لــــ ا قيــــاس  نــــد تحليــــل العاــــا ا

دراســـة الجـــدوى الفنيـــة واالقتصـــادية املعـــدة لتحـــديث وقـــود   ـــد   ف ةـــين الةانـــا
مــــه العلــــ/ انــــ   2012ث9ث27ملشــــروع مناومــــة القــــواة/ الهاتفيــــة والتــــ  ا ــــدت بتــــاري  

بشــــكل ســــلب  ىلع  ااــــروذــــذا  2015ث2ث1ت ــــه املباشــــرة بتنفيــــذ املشــــروع بتــــاري  
ـــزة املشـــروعةد ـــة اقه ـــ  ا اا ـــبها مـــه ن  ـــا وتناس ـــات املالوبـــة لتاويرذ الســـعار والبرمجي

ا ـــداد دراســــة محداـــة ومســــبقة  العامـــة ل تصــــاالت االقـــدر بالشــــراةواــــا  واتجاذاتهـــا 
واملعلومـــات مـــن قهـــة ولحســـاة   لل شـــروع لتوااـــب تاـــور  صـــر تكنولوقيـــا االتصـــاالت

 . سنة القياس واالسعار من قهة ا رى
 

ــــأا ر  تقهــــز -ة ــــة املتوصصــــة بشــــاو  االتصــــاالت بدراســــة قــــدوى اقتصــــادية وب الهيمل
 -ولدينا بهذا الشأ  مايلـ  : وال وا  موتلفةنسوة  من
 اف املشــــروع ذــــو اصــــدار قاة ــــة  اــــر ف دراســــة الجــــدوى االقتصــــادية ا  اةــــد اذــــد: اواًل

ـــرة قياســـية  تحاســـبية ـــت/  ةيـــثبفت ـــ/ ي ـــ ل ـــ  الهـــدف وا ـــا موضـــ  ف الفقـــرة تحقي   ل
 . أ(  من ذذا التقرير -4)

 نســـ  الكلفـــة التو ينيـــة لل شـــروع  ةلـــ/ تت ـــ ن دراســـة الجـــدوى والتـــ  اانـــه بعـــد :اانيـــً
ــــدل  ــــذذا ومع ــــب تنفي ــــل الواق ــــرات الع  ــــ  لفق ــــود اي تحليل ــــة وق ــــت/ م ةا ــــ/ ي  ول

 .اسعارذا
 مـــن قبـــل الشـــراة  يـــر م الةانـــا ا  دراســـات الجـــدوى املعـــدةم ـــا تقـــد  ف ا ـــ      

اســــتك ال االقــــرا ات القانونيــــة ةيــــث لــــ/ تغاــــ  اا ــــة  دف منهــــا ذــــودقيقــــة والهــــ
 .ياقات الحقيقة الجوانب الفنية واملالية لل شروع وتحديد االةت
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 لتتعادــ  .2
ملشــــروع  2013ث14 املرق ــــة ــــن املناقصــــة  بــــاإل   قامــــه الشــــراة العامــــة ل تصــــاالت 

ــــة  ــــواة/ الهاتفي ــــة الق ــــة ثمناوم ــــة ال اني ــــة وااملرةل ــــد الدراس ــــا اتوبع ــــل للعا  لتحلي
املقدمـــة مــــن قبـــل الشــــراات املتنا ســـة والتــــ  اانـــه اــــ   شـــراات  قــــ  وةســــب 

  -: التالـ الجدول 
مدة التنفيذ  لشراةا اس/ ت

 )يو (
السعر املقد  ث 

 دوالر
 (1616739) 156 ذواوي الصينية -1
 (1783000) 112 زنـايز سوليوشر ان -2
اريكسو   -3

 السويدية
180 (2300000 ) 

 
ـــراة         ـــدة ش ـــل بعه ـــة الع  ـــ/ اةال ـــو ت ـــة  اريكس ـــول ىلع موا ق ـــد الحص ـــويدية بع الس
ــــةو  ــــاة االةال ــــب ات ــــاالت وب وق ــــر االتص ــــدد ) ي ــــدي  2013ث12ث11( ف 3157الع ــــا تعاق ب بل
( يـــــو  ىلع ا  180دوالر )مليــــونين وا اــــة ماةــــ  الــــف دوالر( وب ــــدة تنفيــــذ ) (2300000)

ــــة ل تصــــاالت بت ــــو  الشــــراة العام ــــتق ــــه الواصــــة باملشــــروع و  ــــة املواق ( 25ددذا )هيمل
 -:  ـموقه     ولدينا بهذا الشأ  مايل

ـــد    -أ ـــةال  ـــروع ف دق ـــه املش ـــه مواق ـــددة لج ي ـــة مح ـــرة  مني ـــد بفت ـــدة العق ـــد م  تحدي
 نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ةيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

( مــــن العقــــد  تــــرة التجهيــــز والتنفيــــذ الفقــــرة )ة( ب ــــا يلــــ  )يلتــــز  الاــــرف 2املــــادة )
ـــان  بالتنصـــيب والتشـــغيل ـــة امـــدذا ) ال  ـــدأ مـــن 90 ـــ ل مـــدة  مني ـــو  تب ـــال ( ي ـــو  الت  الي

( يــــو  180لوصـــول املــــواد الــــى املواقـــه وبــــذل  تكــــو   تــــرة تنفيـــذ املشــــروع الكليــــة )
ـــة امل ـــرف االول بتهيمل ـــو  الا ـــة ىلع ا  يق ـــدة بداي ـــا  او م ـــدة االنج ـــو  م ـــذل  تك ـــه( وب واق

 ـــا اليـــو  وان واقـــه بـــنف املالتنفيـــذ  يـــر محـــددة و لـــ  لعـــد  وصـــول املـــواد الـــى 
ــــب قســــ/  ــــد طل ــــة وق ــــواري  موتلف ــــد ىلع ت ــــ  املــــرق/ )تعت   (2278ث27الحاســــبة بكتاب

شـــــعبة العقـــــود التـــــابه للشـــــراة العامـــــة  القســـــ/ القـــــانون  ث مـــــن 2015ث8ث12  ـ ـــــ
ذـــل تـــت/ مـــن  تـــرة وصـــول اا ـــة املـــواد )( يـــو  90( ا  مهـــ/  ـــن  تـــرة )ITPC)ل تصـــاالت 
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ــــى ا ــــى املواقــــه ا  بوصــــول املــــواد ال ــــة القســــ/ القــــانون  ال ــــه اقاب ملوقــــه االول( واان
ــــرق/ ) ــــ  امل ــــ4540بكتاب ــــدة ) 2015ث8ث23  ـ(   ــــال  90ا  م ــــو  الت ــــن الي ــــدأ م ــــو  تب ( ي
ـــى امللوصـــول املـــواد  ـــد ال ـــذار العق ـــ/ ي ـــه ول ـــى املواق ـــه ال ـــ  )وق ـــى  ل ـــا ة ال االول( باالض

ـــرة اةتســـاة  ـــدة )ا   ت ـــار ا90م ـــ/ يأ ـــذ بناـــر اال تب ـــه ىلع ةـــدة ل ـــو  لكـــل موق ـــر  ( ي لف
ـــه الرةيســـية وال  ـــذة بـــين املواق ـــ/ اال  ـــال املنف ـــه الار يـــة ف ةج ـــة وبـــين املواق انوي
ـــب مـــدة ) ـــذ اال  ـــال  يهـــا ال يتال ـــه مـــدة تنفي ـــو   كـــ  املواقـــه 90التـــ  اان اال ـــرى ( ي

ـــــاري  EMM,BSCS,UPSوالتـــــ  تحتـــــوي ىلع االقهـــــزة الرةيســـــية ) ـــــار ت ـــــ/ ا تب ( ةيـــــث ت
ـــاري  الا ـــو ت ـــه ذ ـــر موق ـــب ا  ـــن نص ـــا  م ـــد )نته ـــا  العق ـــا2016ث3ث17انته ـــا ق ـــاة ( ا    بكت

ـــــة بالعـــــدد ) ـــــ/  2018ث9ث2( ف 1294ث27قســـــ/ االنا ـــــة واملعلوماتي ـــــذل  ل . ونتيجـــــة ل
ـــروع ال ـــذ لل ش ـــرة التنفي ـــزا  بفت ـــت/ االلت ـــة )ي ـــا 180كلي ـــا   لي ـــن تابيقه ـــ  الي ك ـــو  الن ( ي
  ال ت ف تواري  وصول املواد الى املواقه .

  اصــــة شــــروط الــــد ه( 3املــــادةثد )ين بنــــود العقــــمبلــــا الــــد ه بــــتاــــاب   ــــد   -ة 
ف  اقيـــا   قـــرات التجهيـــزمج ـــوع  مـــهوالتشـــغيل  تنصـــيبفقـــرات تجهيـــز املـــواد والب

ــــً ) املر ــــ  بالعقــــدك يــــات القــــدول  ــــ  وردت  قــــرة التــــدريب مجان وا ــــا ( FOC ل ــــً ان
   -مبين ف الجدول ادنـام :

الفقرة ب وقب  مبلا الفقرة
 العقد 

مبلا  نسبة مملوية من
 العقد 

(1) 

  مبلغها
 دوالر

الفقرة ب وقب قدول  مبلا
 الك يات

 نسبة مملوية من مبلا العقد 
(2) 

 مبلغها
 دوالر

  ر  النسب
(1-2) 

 % بالزيادة17 1048110 %45,57 1426000 %62 التجهيز
 % بالنقصا 26 1251890 %54,43 644000 %28 التنصيب
التدريب 

والتحاسب 
ال ريب  
والد / 
  الفن 

 
10% 

 
230000 

 
 ــ

 
 ــ

 
 

  2300000 %100 2300000 %100 املج ـوع
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نســـبة  قـــرة النصـــب والتشـــغيل  فـــي انـــ  قـــد تـــ/ توومـــن الجـــدول ا ـــ م ن ةـــ    
ــــات 26ب قــــدار  ــــة ف قــــدول الك ي ا  نســــبة قي ــــة املــــواد  اي%  ــــن قي تهــــا الحقيقي
ــــو  يعنــــ قي ــــة التنصــــيب والتشــــغيل وذــــذا مــــن نســــبة  اىلع كو ســــتاملجهــــزة  ير ت

ـــبة ـــروع بنس ـــذة لل ش ـــراة املنف ـــة للش ـــيولة مالي ـــغيل  %17 س ـــرة التش ـــن  ق ـــتقاعه م اس
ــــوالتن ــــروع يب اص ــــذ املش ــــة تنفي ــــه ف بداي ــــ  اان ــــز والت ــــرة التجهي ــــى  ق ــــيفه ال ض

ــــى  ــــدريب و5باالضــــا ة ال ــــ  2%  قــــرة التحاســــب ال ــــريب  و3%  قــــرة الت ــــد /  الفن % ال
ـــرة  ـــن  ق ـــ/ اســـتقاا ها م ـــد ت ـــذا نوصـــ  با ـــادة الناـــر شـــغيل والت التنصـــيبق يعهـــا ق ل

ا يـــت ة/ ف تحديـــد النســـب ضـــ ن  قـــرة شـــروط الـــد ه ف العقـــود املســـتقبلية وب ـــ
 املالوبة واملحددة وو   قدول الك يات .قي ة املواد املجهزة واال  ال مه 
ـــ/ ) -ج  ـــد رق ـــ  للعق ـــ  الفن ـــدقي  امللح ـــ ل ت ـــن   ـــا 4م ـــاوليات الةان ـــدول املس ( ق

ــــة نقــــل املــــواد ) ــــن مســــاولية الشــــراة  Hardware Software Deliveryا    لي ( ذــــ  م
ـــد ـــث ة ـــاالت ةي ـــة ل تص ـــ   العام ـــا ير ف ايص ـــأ ر ت ـــال  الت ـــه وبالت ـــى املواق ـــواد ال ال امل

( مــــن التقريــــر ةيــــث اــــا  طثاانيــــً -3ف تنفيــــذ املشــــروع وا ــــا موضــــ  ف الفقــــرة ) 
ـــى املواقـــهمـــن االقـــدر تح يـــل الشـــراة املنفـــذة مســـاولية نقـــل املـــواد   كـــن وبـــذل  ي ال

( يـــو  الواصـــة بالنصـــب مـــن تـــاري  ســـحب املـــواد مـــن قبـــل الشـــراة 90تحديـــد مـــدة )
الحاصـــل ف اةتســـاة  أتصـــاالت وتفـــادي الواـــالشـــراة العامـــة ل املنفـــذة مـــن موـــا   

 ( يو  املوضحة ف الفقرة ا  م .90مدة )

لذـلتتنف  .3
ــــأ ر  - أ ــــاري  شــــهرين ملــــدة  التعاقــــد اقــــرا اتالشــــراة العامــــة ل تصــــاالت ف  ت مــــن ت

ـــــ   ف  ـــــاري  2013ث10ث8اال  ـــــد بت ـــــر  العق ـــــث اب ـــــأ ر 2013 ث12ث15 ةي ـــــال  الت ف وبالت
 2015ث2ث1( والـــــذي اـــــا  بتـــــاري  2013ث14 ـــــت  اال ت ـــــاد املســـــتندي الواصـــــة بالعقـــــد )

ــــ/ ادراج ــــث ت ــــد ةي ــــنة العق ــــت  ارية لس ــــة االس ــــ ن الوا ــــنوي بو 2013 ثض ــــي  س توص
ـــار ـــو  دين ـــو  ملي ـــدارم )  س ـــة ا  و ا( اال مق ـــ أرة املالي ـــا  ت ـــاد النته ـــت  اال ت  ـــن   ذرت  

بناــــر  العامــــة ل تصــــاالت األ ــــذ كــــا  االقــــدر بالشــــراة ،  2013 ثلســــنة الســــنة املاليــــة 
ـــار التوق ـــاال تب ـــ ي ـــد ف ه الزمن ـــرا ات التعاق ـــل ذ اق ـــدو  م  ـــت ف ة ـــل ـــاالت ف ك ذا ة
 ة .ـالعقود ال ةق
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ــــأ يروقــــود   -ة ــــى موــــا  2013ث14عقــــد )اد ــــال املــــواد الواصــــة بالف  ت الشــــراة  ( ال
ــــاري  ) ــــواد بت ــــت   امل ــــ/ اس ــــ  ت ــــوة  ان ــــث ل ــــاالت ةي ــــة ل تص ف (  2015ث6ث11-1العام

ــــ  ومســــتند ا  ةــــين  ــــة االســــت   والفح ــــ  اإلد ــــالمح ــــر لجن ــــاري   أملوزن ــــا  بت ا
ــــــ 2015ث9ث3 ــــــً ان ــــــة استفســــــارنا    ل  ــــــ/ توقي ــــــددبت ــــــول  2018ث6ث28ف  (4) الع ة

ف االقابــــة الــــواردة بكتــــاة قســــ/  االنا ــــة ســــبب التــــأ ير  ولــــ/ يــــت/ بيــــا  املوضــــوع
ــــدد  ــــات الع ــــراة االســــراع 2018ث7ث4  ـ ــــ( 977ث27)واملعلوم ــــا  االقــــدر بالش ــــذا ا ف  ل

اد ــــال املــــواد الــــى املوــــا   اــــو  ا  الفحــــ  اــــا   حــــ  مواصــــفات ولــــي   حــــ  
ـــار  ـــأ ير املش ـــب الت ـــغيل  واليتال ـــتش ـــال امل ـــأ ير ايص ـــر ىلع ت ـــا اا ـــً م  ـــ  انف ـــى الي واد ال
ماذلــــة    ــــال مــــه العــــرا ا  موــــا   الشــــراة  يــــراملواقــــه واملباشــــرة ف تنفيــــذ اال

ـــل ذ ـــز  م  ـــلو ـــة وك ـــواد ةساس ـــرة )اذا م ـــ  ف الفق ـــا موض ـــر ( ج -5  ـــن التقري ـــا م لتأارذ
  . بالاروف الجوية و صوصً وا  درقات الحرارة  الية دا ل ذذم املوا  

ــــات املناومــــةمــــن  ــــ ل   -ج   لل ــــواد املجهــــزة لل وقــــه الرةيســــ   االطــــ ع ىلع مكون
وامل بتــــة ىلع ( لــــوة  ســــنة صــــنه املــــواد املنصــــوبة 2013ث14للعقــــد ) ()بدالـــة ال ــــباط

ـــل  ـــحن قب ـــتندات الش ـــاري  مس ـــا  بت ـــذي ا ـــاد وال ـــت  اال ت  ـــنة   ـــً  2015ث2ث1س ـــذا     وذ
 ــــت  ســــنة صــــنه املــــواد ذــــ  ســــنة  ( مــــن العقــــد والتــــ  تشــــير )ا  تكــــو 4ملــــادة )
 -ا :ـد ( والجدول التال  يبين اس/ املادة وتاري  صنعهةا اال ت اد او

 
رمز املادة ف قدول  اس/ املادة ت

 الك يات
 سنة الصنه

1- Battery set 48 1.3.1.3.2 82014ث9ث 
 2013ث11ث20 1.3.1.2.12 3200 -2
3- Main cabient800A 1.3.1.2.10 242014ث6ث 
4- CISCO 2911 1.10.3 62014ث 
5- CISCO3925 1.10.2 62014ث 

 
ـــة   - د ـــراة العام ـــ/ الش ـــ/ تق ـــاالت ل ـــ  ل تص ـــديث ملح ـــذة بتح ـــراة املنف ـــة الش ب االب

ـــ/ ) ـــا  2رق ـــل( والو ـــد  الع  ـــاج تق ـــد ) منه ـــرا ا 2013ث14للعق ـــه الع ـــل  ( م ـــاج الع  منه
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ـــاري  ) ـــن ت ـــدا م ـــ  يب ـــذا امللح ـــا  به ـــاري  )2014ث1ث1الو ـــة ت ـــً 2014ث7ث1( لغاي ـــذا     ( وذ
ـــــادة  ـــــن شـــــ -14لل  ـــــة م ـــــة وامليكانيكي ـــــال الهندســـــية والكهرباةي ـــــة ل    روط املقاول

ــــا  ــــدس منهاق ــــى املهن ــــد  ال ــــاول ا  يق ــــير )ىلع املق ــــ  تش ــــب والت ــــ  ترتي ــــين  ي يب
ـــز  ا ـــذي يعت ـــلوة ال ـــ  ف املراةـــل واالس ـــذا مااتبا  ـــال( وذ ـــذ اال   ـــدمتنفي ـــاة قســـ/   ا ات

ىلع مــــذارتنا  بــــةاالقابعــــد  2018ث7ث18  ـ(  ــــ1046ث27العــــدد ) يــــةاالنا ــــة واملعلومات
ــــدد ) ــــ6الع ــــراة   2018ث7ث5  ـ(   ــــدر بالش ــــا  االق ــــراة  ك ــــث الش ــــاالت ة ــــة ل تص العام

ــــاتاملنفــــذم ىلع  ــــين ســــير   ــــل املشــــروع وات ــــا تحــــديث توقيت   منهــــاج للع ــــل يب
 ي ـــا ا ا  اضـــا ة الـــى معر ـــةتنفيـــذم ضـــ ن املـــدة القانونيـــة للتعاقـــد ونســـب االنجـــا  

 ا  ال . ةنفذامل اا  ذنال تلكا من قبل الشراة
 ـــــ  ( 2013ث14)تــــدقي  البااقــــات املوزنيــــة لل ــــواد املتبقيــــة للعقــــد   ــــ ل مــــن -ذـــــ

ــــ/ موــــا   الشــــراة العامــــة ل تصــــاالت  ــــر مــــن املــــواد ل ــــوة  ذنــــال  ــــدد ابي ــــت/ ل ي
ـــ ـــدة لل حا ا ـــ   اة ـــتودامها وذ ـــه ـاس ـــا نة )تكري ـــ -ات الس ـــل( والت ـــ ن موص ـــه ض   اان

  قي تهــــا بحــــدود ـلتــــلغايــــة تاريوــــ  واولــــ/ يــــت/ نصــــبها  منــــاط  املشــــروع املقــــررة
املـــــواد ذـــــذم مـــــه العـــــرا ا  ق يـــــه )ا ا اةـــــة و  ســـــو  الـــــف دوالر(  ( دوالر350000)

/ اســــتغ لها ـ( ولــــ/ يتــــC.O.F)اانــــه  ــــرا مــــن الشــــراة املنفــــذة اي ب عنــــى مجانيــــة 
 ــــا موضــــ  ف  قــــرة صــــبحه  يــــر صــــالحة للنصــــب والتشــــغيل )اواالســــتفادة منهــــا وا

 يــــر ماذلــــة  ظــــروفموزونــــ  ف يــــة لل وــــا  (  ل ــــً ا  ذــــذم املــــواد الزيــــارات امليدان
ـــل ذ ـــز  م  ـــلو ـــك ـــة م  ـــروف الجوي ـــها للا ـــة لتعرض ـــواد ةساس ــــذا م ـــادي ال ـــا ـا ي ى تلفه

  ـ(  ـــــ1034)/ املوـــــا   العـــــدد ـكتـــــاة قســـــماقـــــا  بب ـوةســـــا ـوانوفـــــاا افاةتهـــــ
ــــد   2015ث6ث28 ــــ    ــــد  ي ــــذي ياا ــــ ةيةوال ــــز   ص ــــا   لو ــــذم املو ــــزةذ ــــا  األقه   يه
 -:ةـلجدول ادنام يبين املواد املوزونوا
 
الرصـــي اس/ املادة ت

 د
ســــــــعر املــــــــادة 

 دوالرثالواةدة
ـــــــــــــــــــــا  املبل

 دوالرثاالق ال 
1- Cisco 2911 3 73318 219954 
2- Gen rd3 Port2 6 1422 8532 
3- Power cable 6.0 MM2 900 2 1800 
4- 150 MM7 cable kit 9 72 648 
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5- Inverter small 220v 36 750 27000 
6- Gronnding kit 9 12 113 
7- Battery set 48v 9 1603 14427 
8- ِِAcbax .. pol 9 466 4194 
90- Ac transient protection 9 195 1755 
10- Rectifier 3200v. 18 378 6804 
11- Pcu Dco4 (4X180A) 9 355 3195 
12- LoD Distribution 35cB 9 400 3600 
13- Main cabinet 800A 9 5007 45063 
14- Battery belt for EQ4 9 8 72 
15- Four Port 3 341 1023 
16- Tip protection 9 85 765 
17- Eearthing Cable 10M 9 1 9 
18- Basic Rack 0.5 KVA 18 450 8100 
19- Front termined (170 190) 9 12 108 
20- PoL CBI 45 10 450 
21- Ac Cable (7 4) 1080 6 6480 
22- CapaCitiy Rack (AGM) 9 435 3915 
23- Battery Cable 150 M 1800 9 16200 

 349907 املج وع الكل 
 

ـــــرة )اواًل  - و  ـــــة الفق ـــــود الحكومي ـــــذ العق ـــــات تنفي ـــــً لتعلي  ـــــادة ) -    ـــــن امل ( 3 ( م
لل باشــــرة بالع ــــل  لتــــ  تــــن  ىلع )ا  يكــــو  املوقــــه قــــاذزً)املعــــدل( وا 2008 ثلســــنة

تقــــ/ الشــــراة العامــــة  يــــ  اــــً  او قــــز ً ب ــــا ينســــج/ واملنهــــاج الزمنــــ  املقــــرر( لــــ/ 
ــــة ال ــــباط ل تصــــاالت ب ــــه الواصــــة بنصــــب معــــدات العقــــد واذ هــــا بدال ــــة املواق تهيمل

ــــه ال ــــاق  املواق ــــا ب ــــد  ليه ــــه الرةيســــ  لل شــــروع وتعت  ــــر املوق ــــ  تعتب ــــةوالت  ار ي
 -ه :ـقاتهيملة املو والجدول ادنام يوض  التأ ر ف
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 التفاصيـل رق/ الكتاة وتاريو  ت
 املواقه و  تهيملة اا ةطلب شراة اريكس 2015ث5ث10  ـ  (77) -1
مديرية الشاو  ثطلب قس/ الحاسبة من الشراة العامة ل تصاالت  2015ث8ث5  ـ ( 2224ث27) -2

 الفنية بتهيملة املواقه
 

ــــة      ــــد  اا ونتيج ــــباط تلع ــــة ال  ــــز بدال ــــد  تجهي ــــه و  ــــ  املواق ــــال بع ــــدرة   بالق
ــــر املــــرق/  ) ــــ/ اصــــدار االم ــــة ت ــــاري 2825 ث27الكهرباةي ــــذي ت 2015ث11ث2  ( بت ــــ  وال ــــرر  ي ق

وملــــدة شــــهر وا  ذــــذا التوقــــف ادى الــــى تــــأ ير  2015ث10ث22 ــــل للفتــــرة مــــن ايقــــاف الع
مـــــن مـــــدة ( %33تنفيـــــذ الع ـــــل ف البدالـــــة الرةيســـــية ) صـــــب املشـــــروع( بنســـــبة )

ــــذي 90التنفيــــذ االصــــلية والبالغــــة ) ( يــــو  مــــن تــــاري  وصــــول املــــواد الــــى املواقــــه وال
ـــة ة ـــروع الار ي ـــه املش ـــة مواق ـــى بقي ـــحب ال ـــة انس ـــراة العام ـــدر ىلع الش ـــا  االق ـــث ا ي

ـــة  ـــة وبقي ـــة الكهرباةي ـــادر الااق ـــو ير مص ـــة ت ـــن ناةي ـــل م ـــه الع  ـــة مواق ـــاالت تهيمل ل تص
ـــك ـــات بش ـــوااملتالب ـــول م ـــل وص ـــل  قب ـــب ل اام ـــا   لتجن ـــى املو ـــد ال ـــأ ير ف د العق الت

 . تنفيذ املشروع
ــــا   الح -  ــــة املو ــــز  وةال ــــة الو ــــر مناســــبة ا  طريق ــــة  ي ــــضــــحواملو)الي ور ة بالص
ــــةامل ــــواد الواصــــة باملشــــروع (ر ق ــــواد ةساســــة لل  ــــا م ــــأ النه ــــة وتت ــــالاروف الجوي ار ب

ــــقفات الســــا ــــا   ومس ــــات املو ــــة دا ــــل ق لون ــــرارة  الي ــــات الح ــــً ا  درق ةة و صوص
ــــاري   ــــه بت ــــة ل تصــــاالت قســــ/ املوــــا   املوق ــــاة الشــــراة العام ــــة وةســــب ات الوارقي

ـــــــــــــــــــــــ ، 2015ث6ث28 ـــــــــــــــــــــــد  ل ـــــــــــــــــــــــذي ياا ـــــــــــــــــــــــذا  وال  وذ
ـــا ـــ م ـــام اان ـــرة )ا  الةان ـــذاورة ف الفق ـــة امل ـــارة امليداني ـــواد ج -5الزي ـــرا ا  امل ـــه الع ( م

ـــدة ـــا م ـــ/  زنه ـــه 6-4) ت ـــى املوق ـــحبها ال ـــل س ـــروف قب ـــذم الا ـــه ذ ـــهر تح ـــ  ( اش الرةيس
 اـــــا  بتـــــاري واد ةيـــــث ا  وصـــــول املـــــ وبـــــاق  املواقـــــه تتابعـــــٍا 2015ث10ث18تـــــاري  ب
 .الى املوا   2015ث 6ث11و6ث1 
ــــة   -ب ــــة الفني ــــا  اللجن ــــات ملــــواد ماابقــــة املواصــــفات والك املشــــكلة الســــت   و قي ي

 العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
ــــرق/  ــــرق/ )ب  2013ث14امل ــــر االداري امل ــــب االم ــــاة 3199وق ــــادر بكت ــــة ( والص ــــراة لعام الش

باســــــت   مــــــواد العقــــــد دو   2015ث7ث2  ـ(  ــــــ9579ل تصــــــاالت والبريــــــد  ي العــــــدد )
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واملصــــاد   ليــــ  بتــــاري   2015ث8ث30شــــأ الواصــــة بــــاالقهزة بتــــاري  ناســــت   شــــهادة امل
ـــــذا   2015ث9ث9 ـــــادة )وذ ـــــد امل ـــــود العق ـــــً لبن ـــــن  ىلع 16   ـــــ  ت ـــــرة )ة( والت  ( الفق

هادة املنشـــأ و... قبـــل د ـــول الب ـــاةه الـــى العـــرا  )يلتـــز  الاـــرف ال ـــان  بتقـــدي/ شـــ
ـــا  ـــاد   ليه ـــد ص ـــأ ق ـــهادات املنش ـــ  ش ـــة ا  بع ـــ/ م ةا ـــث ت ـــ متها ...( ةي ـــ ا  س ل 

ـــاري   ـــ/  بت ـــ   2015ث9ث1القس ـــذا نوص ـــا   ل ـــى املو ـــواد ال ـــول امل ـــد د  ـــت مها بع ـــ/ اس وت
  . بااللتزا  ببنود العقد و د  موالفتها ل  ا  تنفيذم بالشكل الصحي 

ــــأ ير ف االنجــــا  مــــ -ط ــــدقي  االوليــــات الواصــــة باملشــــروع تبــــين ةصــــول ت ن  ــــ ل ت
ــــدأ  ــــ/ الب ــــ    بإصــــداروالتســــلي/ ومــــن ا ــــواتير التحاســــب الشــــهرية ملــــدة تجــــاو ت ا  

ــــام 180ســــنوات مــــه العــــرا ا  مــــدة العقــــد ) ــــورد ادن ــــً ســــتة اشــــهر ون ــــو  اي تقريب ( ي
 -:  ـالت  ادت الى  ل األسباة

ـــأ ر   :اواًل   ـــالر / مـــن بنقـــل مـــالت ـــى مواقـــه الع ـــل ب واد العقـــد وتجهيزذـــا مـــن املوـــا   ال
وت ــــه املصــــادقة ىلع مح ــــر  2015ث6ث11ا  ذــــذم املــــواد وصــــله الــــى املوــــا   بتــــاري  

 -ه :ـوالجدول ادنام يوض  تاري  وصول املواد الى املواق 2015ث9ث9االست   بتاري  
  
ـــــا  ت املح

 ظة
 تاري  وصول املواد املوقه

الفرنســــــــية الكاتيــــــــل نــــــــة )   يو بغداد  1
 +ذواوي (

ــــــــــ   ــــــــــه الرةيس املوق
 2015ث10ث18

ـــــــــــانوي  ـــــــــــه ال  املوق
 2015ث11ث16

ـــــــــــانوي  قس/ الحاسبة  بغداد 2 ـــــــــــه ال  املوق
 2015ث11ث9

 2015ث11ث16 داودي ثذواوي دول  +بيت  ( بغداد  3
 2015ث12ث10 مأمو  ثلوسنه بغداد 4
 2015ث11ث23 املرازثالتاايل الفرنسية  النجف  5
 2015ث11ث25 املراز ثالتاايل الفرنسية   ي قار  6
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ـــــــو   امل نى  7 ـــــــز .)اريكس ـــــــ اوة ثاملرا الس
 +التاايل الفرنسية ( 

 2015ث12ث9

 2015ث12ثzte 8اريكسو  + اراول 8
 2015ث12ث10 املراز ثاريكسو   ميسا   9
 2015ث12ث11 املراز ثاريكسو  واس   10
 2015ث12ث14 بعقوبة ثاسكراتيل  ديالى  11
 2015ث12ث17 املراز ثالتاايل الفرنسية  بابل  12
 2015ث12ث15 املراز ثالتاايل الفرنسية ارب    13
ــــديواني 14 ال

 ة 
 2015ث12ث17 املراز ثالتاايل الفرنسية

 2015ث12ث9 االندل  ثاريكسو   البصرة  15
 2015ث12ث9 يل الفرنسية تاكالعشار ثال البصرة 16

 
ــــة ال ــــباط( مــــن ةيــــث التــــأ  :اانيــــا  ر بتجهيــــز وتهيملــــة موقــــه الع ــــل الرةيســــ  )بدال

 ز املوقـــــه بالااقـــــة الكهرباةيـــــة الوطنيـــــة ، مناومـــــة االرضـــــ يـــــتجه )مســـــاةة االرا،
( Ground System ) والتــــ  ذــــ  مــــن التزامــــات الشــــراة العامــــة ل تصــــاالت ةيــــث وصــــله

تــــ/ االنتهــــا  مــــن ولــــ/ يكــــن مهيــــأ للتنفيــــذ و 2015ث10ث18املــــواد الــــى املوقــــه بتــــاري  
 .( يو  150اي ما يقارة ) 2016ث3ث11الع ل بتاري  

)ت  ــــل ذــــذم الشــــبكة الع ــــود  (DWDMو PDNتــــا ر ربــــ  املشــــروع مــــه شــــبكة ) :اال ــــا 
الت واملواقــــه الار يــــة واملوقــــه الرةيســــ ( ةيــــث االنتقــــال البيانــــات بــــين البــــدالفقــــري 

جـــة لكا ـــة مواقـــه املشـــروع لـــ/ تقـــ/ الشـــراة العامـــة ل تصـــاالت بتهيملـــة الـــرب  والبرم
ــــرق/ ) ــــابه/ امل ــــو ( بكت ــــذة )اريكس ــــراة املنف ــــب الش ــــة طل ــــ TXX/MQ1/61315لغاي   ـ(  

ة قســـــ/ التراســـــل )شـــــعبة ( مـــــن قســـــ/ الحاســـــبة االلكترونيـــــة مواطبـــــ2016ث2ث18)
لغـــرا تهيملـــة الـــرب  والبرمجـــة لكا ـــة مواقـــه املشـــروع وتـــ/  لـــ  بكتابهـــا ( البيانـــات
 -:  ـوالجدول ادنام يوض  تاري  الرب 2016ث2ث23  ـ(  373ث27املرق/ )
تـــــــاري  االســـــــت    املوقه املحا اة ت

 االول 
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 2016ث4ثztet 12بدالة التسعين  اراول 1
 2016ث4ث6 اتصاالت النجف النجف 2
 2016ث4ث5 اتصاالت ارب    ارب   3
 2016ث4ث4 اتصاالت بابل  بابل 4
 2016ث4ث12 مراز بدالة بعقوبة  ديالى 5
 2016ث3ث29 مديرية بريد ميسا   ميسا  6
 2016ث3ث28 مديرية بريد واس  واس  7
ـــــــى  امل نى 8 ـــــــد امل ن ـــــــة بري مديري

 يل +اريكسو  (تاك)ال
 2016ث4ث7

 2016ث4ث7 مديرية بريد الديوانية  الديوانية 9
 2016ث4ث5 مج ه اتصاالت االتدل   البصرة 10
 2016ث4ث6 مديرية اتصاالت العشار البصرة 11

 
ــــ  لل شــــروع واملشــــكلة ب وقــــب االمــــر االداري )  :رابعــــا  ــــأ ر لجنــــة االســــت   االول ( 1776ت

ــــالرق/ ) ــــادر ب ــــ (3965الص ــــارة ) 2016ث2ث22  ـ  ــــا يق ــــن 11مل ــــرة م ــــهرً للفت  2016ث4ث24( ش
ــــة  ــــارات( لغاي ــــاة  الواصــــة باال تب ــــاري  اســــت   الوا ــــ   2017ث3ث1)ت ــــاري  املح ــــر االول ت

ـــذا ادى ـــادقة وذ ـــل املص ـــواتير  قب ـــدار الف ـــأ ر اص ـــال  ت ـــروع وبالت ـــغيل املش ـــأ ر تش ـــى ت ال
ــــ  ) ــــه العــــرا ا  الجــــدول الزمن ــــرة م ــــد   لحــــ  الف( واملTime Planلهــــذم الفت ــــ  للعق ن

 قل من شهر .( بأAcceptance Testingدد  ترة ا تبار القبول )ة
ـــا  ـــروع : امس ـــ  لل ش ـــت   االول ـــة االس ـــد   لي ـــا بع ـــدريب مل ـــرة الت ـــا   ق ـــأ ر انج ـــ ت ذي وال

للفتـــــرم  التـــــدريبةيـــــث تـــــ/ انجـــــا   قـــــرة  2016اانـــــه  ـــــ ل شـــــهري ا ار ونيســـــا ث
 ( من التقرير .7موض  ف الفقرة )( وا ا 2017ث4ث7( ولغاية )2017ث3ث5)
ـــا       ـــا ا ـــب م ـــروع وةس ـــا  املش ـــرت ف انج ـــد اا ـــدد ق ـــذم امل ـــا  ذ ـــ م   ـــا  ا  ـــا ق وم 

ت والشــــراة العامــــة ( يــــو  لــــذا يســــتوقب مــــن و ارة االتصــــاال180محــــدد ف العقــــد )
ـــت/ تكر ـــ  الي ـــا ا ـــات له ـــأ ر واملعالج ـــباة الت ـــات الس ـــدة بيان ـــاالت وضـــه قا  ـــا ف ل تص ارذ

ــــ ــــة املش ــــبقي ــــو  ا  مش ــــة اريه ا ــــة  اص ــــا اذ ي ــــاالت له ــــو  اريه االتص ــــات ا ا  تقني
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ـــوق   ـــور التكنل ـــه التا ـــا دة م ـــوتيرة متص ـــت ر وب ـــور مس ـــاع ف تا ـــذا القا ـــا ذ وتكنولوقي
 الذي يشهدم العال/ .

 

لللـ علـشغ لل لدلرةللملشلتت .4
ـــــ/ تقـــــ/ الشـــــراة العامـــــة ل تصـــــاالت ) -أ ( باال ت ـــــاد ىلع املورقـــــات الواصـــــة ITPCل

ــــراة  ــــل ش ــــن قب ــــذ م ــــة واملنف ــــة ال اني ــــة ثاملرةل ــــواة/ الهاتفي ــــة الق ب شــــروع مناوم
ـــــد )اريكســـــو ) ـــــب العق ـــــارة 2013ث14( ب وق ـــــامل  االش ـــــواتير ة ـــــواتير تحاســـــبية ،   ( )

Carriersللـــرب  البينـــ ( ر ـــ/ ا  الهـــدف الرةيســـ  مـــن املشـــروع ذـــو  ، ـــواتير التحاســـب
ــــة ل تصــــاالت  ــــت ل الشــــراة العام ــــة نام ITPCام ــــرا اةتســــاة وم ــــامل  لغ تحاســــب  

ــــر بوابــــات النفــــاد املق ــــواردة املــــارة  ب اصــــ  الحســــابية لل كاملــــات الدوليــــة الصــــادرة وال
ـــة ) ـــر واصـــدار قاIGWالدولي ـــداد التقري ـــاري  ا  ـــة ت ـــا ولغاي ـــة له ـــرة ( التابع ـــة تحاســـبية بفت ة 

الــــى مح ــــر ال ــــرورة الفنيــــة والجــــدوى االقتصــــادية( واــــذل  الوصــــف  قياســــية اســــتنادً
( ف 871ث27ا  لل شــــروع وب وقــــب اتــــاة قســــ/ االنا ــــة واملعلوماتيــــة العــــدد )العــــ
 ( ويع ـــــل ىلع اصـــــدار%100) مـــــه العـــــرا ا  املشـــــروع قـــــد انجـــــز بنســـــبة 2018ث6ث12

وىلع الــــر / مــــن اات ــــال املشــــروع االا    ليــــة  2017ث)  ــــواتير( منــــذ شــــهر ايــــار  ــــا  
ـــرا ـــن ش ـــة م ـــواتير املقدم ـــاد ىلع الف ـــت/ باال ت  ـــدم التحاســـب ت ـــات/ تأيي ـــذا م ـــانرايز وذ ة  

مــــن قبــــل القســــ/ املــــال ث شــــعبة الحســــابات الدوليــــة ب وقــــب اتــــابه/ بالعــــدد 
باالضـــــا ة الـــــى انـــــ  لـــــوة  االســـــت رار بتـــــدقي  الفـــــواتير التـــــ   2018ث7ث17(ف 2550)
صـــــدرذا شـــــراة  ـــــانرايز باال ت ـــــاد ىلع برمجيـــــات قســـــ/ االنا ـــــة واملعلوماتيـــــة اي ت

ــــة املشــــروع  ــــن مناوم ــــزل   ــــذ مشــــروع ب ع ــــل تنفي ــــا  قب ــــذي ا ــــال ال ــــو  ات الح وذ
 مناومة القواة/ الهاتفية .

االســــتفادة مــــن املناومــــة وتحقيــــ  الجــــدوى الفنيــــة واالقتصــــادية التــــ   نوصــــ            
 .وصيصات املالية لهذا املشروع رصد الت أساسهاقرى ىلع 

 ف التحاســـــب لج يـــــه شـــــراات املوبايـــــل بالنســـــبة ليـــــة موةـــــدة ـــــد  وقـــــود    -ة
ــــد  ت ــــ ين  ــــوة    ــــث ل ــــواردة ةي ــــواردة لل كاملــــات ال ــــة املكاملــــات الصــــادرة وال قاة 
لعــــدد الصــــادرة مــــن شــــراة  ــــانرايز )امليزانيــــة الواصــــة بالتحاســــب واالتصــــاالت الدوليــــة( 

ـــات  ـــاة  املكامل ـــورل،دق ـــراة ا ـــبة لش ـــب بالنس ـــا التحاس ـــواردة ومبل ـــد   ال ـــى   ـــا ة ال اض
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ـــ  ـــت  ـــ   ودن ـــتحقات الت ـــداول املس ـــة ا ين ق ـــابات الدولي ـــال  ثالحس ـــ/ امل ـــن القس ـــا م به
ــــدد ) ــــابه/ بالع ــــ (2550ب وقــــب ات ــــواردة واقتصــــارذا  2018ث7ث17  ـ  ــــالا املكاملــــات ال مب

يــــل يــــت/ اقــــرا  مقارنــــة ىلع مبــــالا املكاملــــات الصــــادرة  ل ــــً ا  بقيــــة شــــراات املوبا
ق ـــال  لتحديـــد الـــرب  اال GSMبـــين التفاصـــيل الـــواردة مـــن شـــراة  ـــانرايز والـــواردة مـــن 

ــــواردة ومــــن اــــ/ ةصــــة الشــــراة العامــــة ل تصــــاالت والتــــ  ت  ــــل نســــبة  لل كاملــــات ال
%(.مـــه العـــرا ا  القســـ/ املـــال  ث شـــعبة الحســـابات الدوليـــة بـــين ب وقـــب اتابـــ  92)

ـــــدد ـــــ2117) الع ـــــة  2018ث7ث29  ـ(   ـــــت/ ىلع الحرا ـــــورل ي ـــــراة ا ـــــه ش ا  التحاســـــب م
ـــواردة ل ـــات ال ـــة لل كامل ـــد ةرا ـــ  والتوق ـــادرة  ق ـــب الص ـــن طل ـــا وي ك ـــب  ليه ـــت/ التحاس ي

التفاصـــيل الـــدقاة  مـــن قســـ/ البـــداالت او قســـ/ انا ـــة املعلومـــات وبصـــدد  لـــ  تـــ/ 
الـــــى قســـــ/ االنا ـــــة واملعلوماتيـــــة  2018ث7ث31  ـ ـــــ (17توقيـــــ  مـــــذارتنا املرق ـــــة )

ــــدد  ــــابه/ بالع ــــة بكت ــــه االقاب ــــ (1154ث27واان ــــى  2018ث8ث5  ـ  ــــوع ال ــــن الرق ــــ  ي ك ان
 لغرا االقابة ىلع االستفسارات . IGW قس/ البدالت ث شعبة

مــــن  ــــ ل تــــدقيقنا لقاة ــــة املكاملــــات الصــــادرة والــــواردة )امليزانيــــة الواصــــة   -ج 
فتــــرة مــــن شــــهر للمــــن قبــــل شــــراة  ــــانرايز  املعــــدمبالتحاســــب واالتصــــاالت الدوليــــة( 

يصـــــاد   ليهـــــا مـــــن قبـــــل قســـــ/ االنا ـــــة التـــــ  و 2018لغايـــــة شـــــباط ث 2017ايـــــارث
ــــة  ــــة واملعلوماتي ــــابات الدولي ــــعبة الحس ــــاةوش ــــود اةص ــــوة  وق ــــورل يل ــــراة ا تين لش

ــــــ ل ــــــ م    ــــــذاورة ا  ــــــرة امل ــــــثالفت ــــــادرة  ةي ــــــات الص ــــــالا  املكامل ــــــل مب  ت  
(Traffic Minute )ــــــــــــــــذم و ــــــــــــــــد ذ ــــــــــــــــ  تين اإلةصــــــــــــــــاةياة  وذ
(Origination ITPC Profit Directly Through Mobile 

Operator Gateway )نشــــأ للــــ(ـ ITPC    ربــــ )مباشــــر  بــــر بوابــــة مشــــغل املوبايــــل
ــــدود نســــبة )و ــــل بح ــــبكة %90ت   ــــر ش ــــادرة  ب ــــة الص ــــاة  املكاملــــات الدولي ــــن دق   )

( ويـــت/ اةتســـابها ITPC) بوابـــات الرســـ ية لــــ)اـــورل( والتـــ  ت تنـــه  ـــن امرارذـــا  بـــر ال
 -ة :ـاالتياملعادلة و   

التـــ   ة= ةجـــ/ الحراـــالفعليـــة   ةجـــ/ الحراـــة -الصـــادرة  الحراـــةمعـــدل ةجـــ/  
 . )الفروقات( اليت/ امرارذا
ـــــدد ال اســـــتنادً  ـــــابه/ الع ـــــب ات ـــــدالت ىلع استفســـــارنا ب وق ـــــة قســـــ/ الب قاب

( 9154وقــــد اشــــار اتــــاة ذيملــــة اال ــــ   واالتصــــاالت العــــدد ) ،2018ث9ث12  ـ(  ــــ235ث5)
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ـــــ   ــــة وباملفاوضــــات  2018ث8ث2  ــــات باريقــــة ودي ـــــزا ات والو   ــــت/ ةــــل الن ــــى ا  ي ال
ـــ ـــكيل لجن ـــد تش ـــرة بع ـــاالت   ةاملباش ـــة ل تص ـــراة العام ـــورل والش ـــراة ا ـــن ش ـــتراة م مش

ترتبـــة ملعالجـــة الـــديو  املترتبـــة بذمـــة شـــراة اـــورل ةيـــث بلـــا مج ـــوع املبـــالا امل
ــــا ) ــــ  مبل ــــادرة  ق ــــات الص ــــن املكامل ــــذمتها   ــــارات( دي5369953761ب ــــة ملي ــــار )  س  ن

وا ا اةــــة وتســــعة وســــتو  مليــــو  وتســــع اةة وا اــــة و  ســــو  الــــف وســــبع اةة 
ــــتو    ــــد وس ــــار( وواة ــــار ثدين ــــهر اي ــــن ش ــــو ث 2017م ــــهر ت  ــــة ش ــــت/  2018ولغاي ــــ/ ي ول

ـــل قســـ/  ـــن قب ـــا م ـــا به ـــ   ودن ـــ  والت ـــة تاريو ـــة ب وقـــب تســـديدذا لغاي الحســـابات الدولي
     -لجدول ادنام يبين ذذم املبالـا :وا 2018ث9ث24(  ـ  3265اتابه/ العدد )

ةراــــة املكاملــــات الصــــادرة  الشهر
 اال تيادية

 )املبلا املاالب ب (

ـــت/  ـــ  ال ي ـــة الت الحرا
 امرارذا

)املبلــــــا املاالــــــب 
 ب (

 344390162 6966007 2017ايارث
 349770104 5983799 ةزيرا 
 348089724 6985863 ت و 
 347949290 7039930 اة

 347597299 5190395 ايلول
 339543281 5016328 1ت
 282760523 6616896 2ت
 349691297 4223564 1ل
 350766689 3883921 2018ث2ل

 349662503 3274259 شباط
 345366761 4588696 ا ار

 347762396 4260101 نيسا 
 351512577 4239608 ايار

 354787361 58912318 ةزيرا 
 346372121 86749988 ت و 
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 5156022088 213931673 املج ـوع
املشـــروع ف قســـ/ األنا ـــة واملعلوماتيـــة تـــ/  مـــ لمـــن  ـــ ل متابعـــة   ـــل   -د     

م ةاـــــة ةصـــــر الصـــــ ةيات واملت  لـــــة ف إمكانيـــــة الـــــد ول إلـــــى قا ـــــدة بيانـــــات 
ـــرا   ـــر إلق ـــة الس ـــتود  وال  ـــ/ املس ـــاة أس ـــا  بواس ـــات النا ـــ  تابيق ـــن طري ـــروع   املش

ـــ ـــال وس ـــات اإلد  ـــه   لي ـــيه/ م ـــل  ل ـــار الع  ـــ  واقتص ـــوظفين  ق ـــة م ـــارير بأربع حب التق
  املشــــروع ضــــ ن  تــــرة الــــد / الفنــــ  ( متــــدرة وا25د املتــــدربين )ا إ   ــــدالعــــر

ـــه  ـــرال ق ي ـــدر اش ـــن األق ـــا  م ـــث ا ـــا  ةي ـــه ىلع االنته ـــ  قارب ـــدرة ف  املـــ لوالت املت
ـــأ ف ـــد االاف ـــ/ تحدي ـــن ا ـــروع وم ـــ ن ا ادارة املش ـــو  ض ـــ  ليك ـــ لدارت ـــن امل امل ـــاول   س

 . إدارة املشروع
ــــ ـــواتير -ذ ـــة للف ـــدار املناوم ـــد اص ـــ   ن ـــوة  أن ـــامل   ل ـــل وة ـــراات املوباي ـــهرية لش الش

ــــب  ــــرا التحاس ــــا لغ ــــ/ ف ا ت ادذ ــــذا مه ــــدار وذ ــــاري  اإلص ــــل ت ــــا ال تح  ــــارة انه االش
باإلضــــا ة إلــــى  ــــد  إمكانيــــة إقــــرا  أي تغييــــر ىلع شــــكل الفــــاتورة أو م ــــ ونها اــــذل  

ـــارير  ـــدار التق ـــراات إ  إص ـــين ش ـــا ب ـــاة م ـــر  االةتس ـــبة   ـــين نس ـــذي يب ـــر ال ـــرى )التقري األ 
ـــب ـــا مـــن التقـــارير( يـــت/ اال ت ـــاد ىلع  التحاس للنـــدا ات الدوليـــة الصـــادرة والـــواردة و يرذ

البـــــرام  الواصـــــة بقســـــ/ األنا ـــــة و املعلوماتيـــــة ب عـــــزل  ـــــن مناومـــــة القـــــواة/ 
  . الهاتفية

ـــ -و ـــ  لغ ـــدوالر )و ل ـــال ســـعر صـــرف ال ـــة إد  ـــد إ    لي ـــ   ن ـــدينار العراق را التحاســـب بال
ـــة  ـــواتير( ف   لي ـــدار الف ـــدة إص ـــى قا  ـــد ول إل ـــ  ال ـــن طري ـــت/   ـــة ي ـــب لل ناوم التحاس

البيانـــات و لـــ  بإضـــا ة قيـــد يت ـــ ن الســـعر مباشـــرة إلـــى القا ـــدة بواســـاة ايعـــا ات 
(SQL ـــاة ـــو  بواس ـــا يك ـــد ول له ـــات وال ـــد البيان ـــه قوا  ـــل م ـــة للتعام ـــة  اص ـــ  بيمل ( )وذ

وال ـــــة ســـــر( وذـــــ  طريقـــــة  اـــــرة أل  أي  اـــــأ بإد ـــــال الســـــعر اســـــ/ مســـــتود  
ـــ   ـــات، نوص ـــد البيان ـــإدارة قوا  ـــارة ب ـــب مه ـــذا يتال ـــد وذ ـــديل القي ـــذف أو تع ـــتوقب ة يس

 . بع ل واقهة  اصة إلد ال سعر الصرف للدوالر لتقليل نسبة الواأ
ـــواتير التـــ  تصـــدرذا مناومـــة مشـــروع القـــواة/  -  ـــن  ـــ ل تـــدقي  تـــواري  إصـــدار الف م
( الةانــــا 2018ةزيــــرا ث ( ولغايــــة )شــــهر2017اتفيــــة منــــذ تــــاري    لهــــا )شــــهر أيــــارثاله

   -:  امـصدار وا ا موض  ف الجدول أدنتأ ر ف تاري  اال
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 تاري  االصـدار الشـهر
 2017ث8ث16 2017ث05
 2017ث9ث10 2017ث06
 2017ث10ث2 2017ث07
 2017ث10ث25 2017ث08
 2017ث11ث28 2017ث09
 2017ث12ث19 2017ث10
 2018ث1ث24 2017ث11
 2018ث2ث24 2017ث12
 2018ث2ث21 2018ث01
 2018ث4ث9 2018ث02
 2018ث4ث30 2018ث03
 2018ث6ث11 2018ث04
 2018ث7ث6 2018ث05
 2018ث7ث17 2018ث06
 2018ث8ث2 2018ث07

      
ديــــة ف ةــــال ةيــــث ا  اصــــدار الفــــاتورة يجــــب ا  يكــــو  ضــــ ن التوقيتــــات التعاق           

معت ــــد ةاليــــً ف  قــــود التحاســــب مــــه شــــراة  ــــانرايز ا ت ــــاد املناومــــة وا ــــا 
ــــراات  ــــه ش ــــة أو م ــــا  الدولي ــــات النف ــــابية لبواب ــــة الحس ــــدار املقاص ــــن إص ــــاولة   املس

 -ام:ــالهاتف النقال وا ا موض  أدن
التحاســــب و ليــــة د ــــه  [(6الفقــــرة سادســــً مــــن املــــادة )]نــــ   قــــد شــــراة  ــــانرايز  :أواًل

 ـــا  بـــإط   مســـتحقات اـــل منه ـــا  ـــ ل مـــدة ال املســـتحقات املاليـــة )أ  يلتـــز  الار
 . تتجاو  سبعة أيا    ل ف بداية ال شهر  ن مستحقات الشهر الساب (

ــــً ــــادة ) : ااني ــــال امل ــــاتف النق ــــراات اله ــــد ش ــــ   ق ــــو  6ن ــــعار أ  يق ــــب واألس ( التحاس
والتــــ  تحــــدد ةجــــ/  الار ــــا  بتقــــدي/ قــــواة/ التحاســــب التفصــــيلية  ــــن اــــل شــــهر
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ت الهاتفيــــة الدوليــــة الصــــادرة والــــواردة  بــــر بوابــــات النفــــا  الدوليــــة الحراــــة واملكاملــــا
(IGW ل مدة أقصاذا اليو  األ ير من ال شهر  ن الشهر الساب   ) . 

  إصــــدار الفــــواتير يجــــب أ  تــــت/ ضــــ ن التوقيتــــات وناــــرً ألذ يــــة املــــوارد املاليــــة  ــــا
العامــــة ل تصــــاالت ســــب واستحصــــال ةقــــو  الشــــراة التعاقديــــة ل ــــ ا  دقــــة التحا

 . والشراات األ رى
لــــ/ تقــــ/ الشــــراة العامــــة ل تصــــاالت بإصــــدار  ــــواتير وإةصــــا ات املكاملــــات والــــرب   -ب

( 11البينــــ  ملناومــــة مشــــروع القــــواة/ الهاتفيــــة، وقــــد تــــ/ توقيــــ  مــــذارتنا املرق ــــة )
ـــ ـــة واملع 2018ث7ث12  ـ  ـــ/ األنا  ـــاة قس ـــ ، أق ـــباة  ل ـــن أس ـــدد   ـــابه/ الع ـــة بكت لوماتي
ــــ (1069ث27) ــــرب   2018ث7ث22  ـ  ــــواتير ال ــــدار   ــــة إلص ــــا إمكاني ــــو ر  يه ــــة تت إ  املناوم

ــــود  ــــه العق ــــال توقي ــــد اات  ــــال  إال  ن ــــه الح ــــدارذا ف الوق ــــن إص ــــن الي ك ــــ  لك البين
وتحديــــد  ومناومــــة االرضــــ  الواصــــة بــــالرب  البينــــ  مــــه شــــراات النقــــال وال ســــلك 

 . ن اصة بالتحاسب والرب  البياألسعار واآلليات الو
ــــديها  قــــد مشــــاراة للتحاســــب     ــــى أ  الشــــراة العامــــة ل تصــــاالت ل وتجــــدر اإلشــــارة إل

ـــي/  ـــأنها تنا ـــن ش ـــود م ـــإبرا   ق ـــ/ ب ـــ/ تق ـــا ل ـــانرايز إال أنه ـــراة   ـــه ش ـــ  م ـــرب  البين وال
  ليـــة التحاســـب  ـــن ذـــذا التـــراب  مـــه شـــراات الهـــاتف النقـــال وال ســـلك  وبالتـــال  

ـــال  ـــاستحص ـــو  ال ـــى ITPC)ـةق ـــن البن ـــذي (   ـــا وال ـــة له ـــ  التابع ـــداالت التوس ـــة وب التحتي
  مح ـــــر ال ـــــرورة الفنيـــــة والجـــــدوى هـــــا، مـــــه العـــــرا اإيراداتيزيـــــد مـــــن شـــــأن  أ  

ــــن  ــــابية م ــــة الحس ــــاة املقاص ــــروع ف اةتس ــــة املش ــــد ىلع أذ ي ــــد أا ــــادية ق االقتص
 .   ل الرب  البين 

( منــــذ PDNالبيانــــات )قفــــات لشــــبكة لــــوة   نــــد تــــدقي  األوليــــات وقــــود  ــــدة تو -ط
ــــذي اــــا  )شــــهر أيــــارث ( ولغايــــة إ ــــداد التقريــــر وا ــــا 2017بدايــــة تشــــغيل املشــــروع ال

 -ام:ـموض  ف الجدول أدن
 موقه التوقف نوع التوقف تاري  التوقف ت
نقل الراوتر الوا   2017ث1ث12 1

 باملناومة
املسارات الواصة برب  املوقعين الرةيس  ف بدالة 

ط وال انوي ف قس/ االنا ة واملعلوماتية مه ال با
 املواقه الار ية لل شروع 
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توقف مسار التراسل بين بدالة ال باط وقس/ االنا ة  توقف مسار التراسل 2017ث2ث23 2
 املعلوماتية 

التراسل بين قس/ االنا ة واملعلوماتية توقف مسار  توقف مسار التراسل 2017ث7ث24 3
 رب   والبصرةث العشار .وبدالت  التوس  ف ا

  توقف الراوتر الارف 2017ث12ث28 4
توقف الراوتر      

 الارف

 ( ف اراولZTEبداالت الرب  البين  )اريكسو  
 رب  بداالت الرب  البين  )الكاتيل اريكسو ( ف الس اوة

الرةيس   الراوتر 2018ث7ث17 5
لل ناومة )مشكلة 
ف التراسل وشبكة 

  (PPNالبيانات )

ية لشبكة موقه ال باط وبين الراوترات الار الرب  بين 
 البيانات 

  الراوتر الارف 2018ث7ث17 6
 الراوتر الارف

 ( ف اراول ZTEرب  بداالت الرب  البين  )اريكسو  
 ارب  رب  بدالة الرب  البين  )الكاتيل( ف 

 ية راوترات الار اط وبين الالرب  بين موقه ال ب الراوتر الرةيس  2018ث7ث22 7
ىلع شـــــبكة  لقـــــواة/ الهاتفيـــــة يعت ـــــد بشـــــكل أســـــاسوب ـــــا ا    ـــــل مشـــــروع ا      

ــــات ) ــــت/ انتقــــال PDNالبيان ــــ  مــــن   لهــــا ي ( التابعــــة للشــــراة العامــــة ل تصــــاالت والت
واملواقــــه الار يــــة واملوقــــه الرةيســــ   ــــإ  ذــــذا التوقــــف أدى البيانــــات  بــــر البــــداالت 

ـــن  ـــروع   ـــل املش ـــف    ـــى توق ـــات )إل ـــجل املكامل ـــيل س ـــل تفاص ـــة CDRتحلي ( ف مناوم
(EMM وبالتــــال  تــــأ ر   ليــــة إصــــدار الفــــواتير والتقــــارير الشــــهرية والتــــ  مــــن   لهــــا )

  لهــــا ،  ل ــــً يــــت/ التحاســــب وتســــديد املســــتحقات للشــــراة العامــــة ل تصــــاالت مــــن 
 .انها يجب ا  تجري ف وقه محدد ال يجو  تأ يرم ف ةال ا ت اد املناومة 

لــــذا نوصــــ  ب راقعــــة  ليــــات الع ــــل  ي ــــا يوــــ  التنســــي  والتعــــاو  بــــين قســــ/       
ـــــة القـــــواة/  ـــــة ب ـــــا ي ـــــ ن تشـــــغيل مناوم التراســـــل وقســـــ/ األنا ـــــة واملعلوماتي

  شـــــبكة البيانـــــات والتراســـــل ذـــــ  الهاتفيـــــة بكفـــــا ة  اليـــــة وبـــــدو  أي معوقـــــات أل
ــــ ــــة التابع ــــى التحتي ــــر البن ــــات  ب ــــل البيان ــــة نق ــــاس ف   لي ــــة األس ــــراة العام ة للش

 ل تصاالت.
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ل ـلتزيارةللمل  لن  .5
 -: ةـبزيارة ميدانية الى املواقه االتي الهيملة املتوصصة بشاو  االتصاالت قامه  
ــــاري    -أ  ــــة ال ــــباط( بت ــــه الرةيســــ  )بدال ــــات  2018ث6ث28املوق ــــز البيان  ل طــــ ع ىلع مرا
(Data Center الت  توقد  يها األقهزة الواصة باملشروع ةيث الةانا )ـيلما  :- 

األمنيـــة ال  مـــة ملرااـــز البيانـــات مـــن ناةيـــة تـــأمين الـــد ول الشـــروط  ـــد  تـــو ر  اوال: 
ة مـــــن األملنيـــــو  والزقـــــاج العـــــادي واملعـــــرا ةيـــــث ا  البـــــاة والشـــــبابي  املوقـــــود

بســــهولة قــــدً و ــــد  وقــــود أقفــــال الكترونيــــة املــــزودة بكل ــــة ســــر والتــــ   ل  تــــرا 
ــــ   ــــز تس ــــرا األقه ــــا يع ــــا م  ــــد ول إليه ــــ  ال ــــولين  ق ــــوا  املو ــــات  ةلألش والبيان
ـــث أو ـــة للعب ـــة ال  م ـــالنواة  األمني ـــذ ب ـــدر األ  ـــن األق ـــا  م ـــث ا ـــب ةي ـــرا  والتوري  اال ت

 . اال تبار  ند تهيملة مراز البيانات قبل وضه األقهزة الواصة باملشروعبنار 
ـــا:  ـــذا ااني ـــة ان ـــ  أو مناوم ـــا   ات ـــة اطف ـــ   ـــد  وقـــود مناوم ـــ  و ل ـــر لوقـــود ةري ر مبك

ــــا  ــــاتألذ يته ــــز البيان ــــودة ف مرا ــــزة املوق ــــية األقه ــــ  (Data Center ) وةساس ، نوص
ـــل  ـــة بع  ـــا مناوم ـــن  إطف ـــف   ـــر للكش ـــاع ف درقـــات وقـــود وإنـــذار مبك ـــ  أو ارتف ةري
 . (Co2وتزويد باق  البناية ب اا ئ ةري  نوع )الحرارة 
وقــــود رطوبــــة ف ســــقف مراــــز البيانــــات م ــــا يتالــــب معالجتهــــا ة ايــــة مــــن  اال ــــا: 

 . تسرة الرطوبة لألقهزة
 .  د  استقرار التيار الكهرباة  الوطن  الوا  ب راز البياناترابعا: 
ــــا    -ة ــــانوي )أان ــــه ال  ــــدنا ف املوق ــــاتواق ــــة( الةان ــــة املعلوماتي ــــرة  قســــ/ األنا  ا 

ـــدات  ـــغيل املول ـــ    لتش ـــود ال ـــز الوق ـــأ ر تجهي ـــة( وت ـــة )الوطني ـــة الكهرباةي ـــاع الااق انقا
ـــا ة  ـــأاير ىلع اف ـــى الت ـــتقبً  إل ـــادي مس ـــذي ي ـــه وال ـــا ات القا ـــادة س ـــال   ي ـــا ( وبالت )الك

ارتفــــاع درقــــات ةــــرارة مراــــز البيانــــات نتيجــــة ( واــــذل  UPSمصــــادر الااقــــة املســــت رة )
 ــــد  اشــــتغال أقهــــزة التبريــــد الــــذي ســــياار ىلع الســــير رات واةت ــــال ةــــدو  إطفــــا  
مفـــاقئ، نوصـــ  بنصـــب مولـــدات  اصـــة ب راـــز البيانـــات تع ـــل تلقاةيـــً  نـــد انقاـــاع 

 . الااقة الكهرباةية )الوطنية( وتناي/ تجهيز املراز بالوقود ال    للتشغيل
املوـــا   الرةيســـية التابعـــة إلـــى و ارة االتصـــاالت ث الشـــراة العامــــة الطـــ ع ىلع تـــ/ ا -ج 

ايفيــــة  ــــز  مــــواد املشــــروع واملــــواد الواصــــة و 2018ث6ث27ف ل تصــــاالت )تــــل مح ــــد( 
باملحا اـــات الســـا نة )موصـــل، تكريـــه، األنبـــار( التـــ  لـــ/ يـــت/ نصـــبها لســـو  األوضـــاع 
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ـــذ املشـــروع  ـــة ف وقـــه تنفي ـــ  الةانـــا مـــا األمني ـــا   لغايـــة تاريو واملوقـــودة ف املو
 -:  ـيل
ــــة واألوســــا  :   اوال ــــه األترب ــــى تج   ارتفــــاع درقــــات الحــــرارة دا ــــل املوــــا   باإلضــــا ة إل
 دا لها. 

وقـــود املـــواد ف الســـاةات الوارقيـــة م ـــا يعرضـــها إلـــى الاـــروف الجويـــة مـــن  : اانيـــا
 ناةية األماار وارتفاع درقات الحرارة واألتربة.

 ــــد  وقــــود أمــــين موــــز  لل ــــواد الواصــــة باملشــــروع ونقــــ  ب ــــ ل املوــــا    :  اال ــــا
  ـ(  ــــــ156وةســــــب اتــــــاة الشــــــراة العامــــــة ل تصاالتثقســــــ/ املوــــــا   بالعــــــدد )

 . واملوق  إلى قس/ التواي  واملتابعة 2017ث2ث8

لبــلتت ريل.6
ـــدة )     ـــويد مل ـــة الس ـــدريب ف دول ـــرة الت ـــرا   ق ـــ/ إق ـــو  60ت ـــه )( ي ـــل 20وبواق ـــو  لك ( ي

(ثالتــــدريب مــــن العقــــد 7( وقبــــات وةســــب مــــا نصــــه  ليــــ  املــــادة )3وقبــــة واانــــه )
ـــــة ال انيـــــة والتـــــ  نصـــــه ىلع 2013ث14) ( ملشـــــروع مناومـــــة القـــــواة/ الهاتفيةثاملرةل

ــــان  وىلع نفقتــــ  بتــــدريب ) ــــز  الاــــرف ال  ( شوصــــً مــــن الاــــرف األول وبحســــب 25)يلت
لفنـــــ  املر ـــــ  بالعقـــــد( ةيـــــث اـــــا  املبلـــــا التفاصـــــيل امل بتـــــة ضـــــ ن امللحـــــ  ا

( مــــن %5ج( ذــــو )ث3املوصــــ  للتــــدريب واملتفــــ   ليــــ  ضــــ ن شــــروط الــــد ه الفقــــرة )
ـــل ) ـــا ي   ـــد أي م ـــا العق ـــأ  115000مبل ـــذا الش ـــف دوالر( وبه ـــر أل ـــة  ش ـــة و  س ( دوالر )ماة

 - :ـلدينا ما يل
ع والـــذي تـــأ ر تنفيـــذ  قـــرة التـــدريب إلـــى مـــا يقـــارة ســـنة مـــن تـــاري  إنجـــا  املشـــرو -أ

ــــا  ف  ــــاري   2016ث4ث11ا ــــة بت ــــاد أول وقب ــــ/ إيف ــــث ت ــــة  2017ث3ث5ةي وأ ــــر وقب
ــــذم 2017ث4ث17 ــــذ ذ ــــن تنفي ــــل م ــــأ ر الحاص ــــرة  أي ا  الت ــــلب  الفق ــــر بشــــكل س أا

ىلع املتـــدربين ف مواابـــة مراةـــل تنفيـــذ وتشـــغيل املشـــروع ةيـــث اـــا  مـــن 
ــــاالت  ــــن و ارة االتص ــــدر م ــــراعاألق ــــد  اإلس ــــ ا ف تحدي ــــحين أس ــــادذ/ املرش  وإيف

 . قبل البد  بتشغيل املشروع و ل  لتحقي  الفاةدة من ذذم الفقرة
ـــدد )  -ة ـــدرة   ـــود مت ـــوة  وق ـــو اري 2ل ـــر ال ـــ ن األم ـــاالت ض ـــال  ل تص ـــد الع ـــن املعه ( م

 ـــــــ  ( 5050واملعلوماتيــــــة املــــــرق/ ) األنا ــــــةالوــــــا  بإيفــــــاد مــــــوظف  قســــــ/ 
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ــــــة  2016ث5ث31 ــــــة )املرةل ــــــدريب ىلع مشــــــروع القــــــواة/ الهاتفي ــــــة للت ــــــة ال ال  الوقب
 إدراقهـــ/دريب لعـــد  ال انيـــة( ةيـــث لـــ/ يـــت/ االســـتفادة مـــن  بـــراته/ املكتســـبة مـــن التـــ

( 54) اإلداري األمــــرضــــ ن تشــــكي ت  ــــر  الع ــــل لتشــــغيل املشــــروع واملشــــكلة ب وقــــب 
اقتصـــــار التـــــدريب ىلع مـــــوظف  قســـــ/ األنا ـــــة  األقـــــدرلـــــذا اـــــا   2017ث6ث11  ـ ـــــ
 . من طاقاته/ التشغيلية ف الع ل  ستفادةل
 

 للتف ـل باالطـ ع ... مه التقديــر .
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 مع وماتللالتصاول

ي كــــنك/ ارســــال رســــالة باســــتودا   ديــــوا  الرقابــــة املاليــــة االتحــــاديللتواصــــل مــــه إدارة 
 2018ث25350 –مه  ار الرق/ التسلسل  الوا  بهذا التقرير  اةدى الوساةل ادنام
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