
 ھتمامتعبیر عن اإل

برنامج  مخازن خدمات التبخیر والرش  وخدمات المناولة والتنظیف فيالمناطق ومن أربیل إلى مختلف   النقل الداخلي "
" العراق -أربیل  في الغذاء العالمي

لنقل للشركات النقل  ینالنھائی بمراجعة قوائم المرشحین  لیاً جمھوریة العراق حافي  االمم المتحدة یقوم برنامج الغذاء 
التنظیف و  المناولة خدماتوالتبخیر والرش خدمات وكذلك  مختلفة مناطقمن أربیل إلى  الداخلي

 . العراق -أربیل فيالغذاء العالمي  برنامج مستودعات في

ً  رغبتھاتقدیم  یرجى من الشركات المھتمة والمؤھلة یجب أن   . اهعبر البرید اإللكتروني إلى نقاط االتصال أدن كتابیا
 .أدائھا  في ترغبونالتي  اتخدمال مؤشر فیھالأدناه الجدول  اإللكترونيكم برید یتضمن

 نقاط االتصال  

  :Tareq.alani@wfp.orgEmail / 6188 915 780 964+  ھاتف:ال الخدمات اللوجستیة ,رقم ,طارق العاني 

  :Fereydoun.omar@wfp.orgEmail / 6212 915 780 964+:  ھاتف.رقم ال الخدمات اللوجستیة , ,فریدون عمر 

تقدیم الوثائق التالیة عبر البرید اإللكتروني إلى نقاط االتصال قبل الموعد  مفي تقدیم أي من الخدمات  علیك ونترغب مإذا كنت
 النھائي للتقدیم أدناه.

كاملة (االتصال بنقاط  النقل للبرنامج الغذاء العالمي بالنقل الداخلي  یجب تقدیم استمارة  الراغبةبالنسبة للشركات  -*
 االتصال للحصول على نسخة من االستبیان)

 .عن الشركة نبذة -*
 . قائمة بالوثائق)الالعالمي (یرجى االتصال بنقاط االتصال للحصول على  الغذاءبرنامج  المطلوبة من قبلقائمة الوثائق  -*

.

ھذه  لیس  طلب مناقصة : لذلك ال یتم تقدیم أسعار أوعروض مالیة في التقدیم ولن یتم النظر في أیة طلبات فیھا أسعار أو 
عروض مالیة. الموعد النھائي لتقدیم الطلبات ھو یوم أالربعاء الواقع في 6 شباط 2019 , الساعة 12:00. لن یتم إعتبار 

أیة طلبات مستلمة بعد ھذا التاریخ والوقت   

 .التي قدمت طلباتھا كل الشركاتاالتصال ب یتمسوف مالحظة أنھ الیرجى  

 قائمة الخدمات المطلوبة:

رقم 
 تسلسليال

وضع إشارة  الخدمات

 في العراق المحافظات النقل الداخلي من أربیل إلى جمیع 1

 العالمي في أربیل الغذاءخدمات التبخیر والرش في مستودعات برنامج  2

 العالمي في أربیل الغذاءالمناولة وخدمات التنظیف في مستودعات برنامج  3
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