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     السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
 :   يسرنا أن نقدم لكم هذه الرسالة للتعريف بنشاط شركتنا حيث أن 

 ش.م(الشركة مسجلة لدى وزارة التجارة في جمهورية العراق بموجـب الشـهادة المرقمـة                �
 .وفي اتحاد الغرف التجارية العراقية ) 30/5/2001 في 7896

 .المصرف اإلسالمي العراقي لالستثمار والتنمية :  المصارف التي تتعامل معها الشركة  �
حيث  ،     ممارسة كافة األعمال التجارية وبضمنها أعمال االستيراد والتصدير       : غايات الشركة    �

 وجميع المواد   كانيكية واإلليكترونية والكهربائية للصناعات     إننا نعمل في مجال تجهيز  المواد المي       
 و المـواد    التي تدخل ضمن التجهيزات الزراعية من وسائل الري المختلفة الثابتـة والمحوريـة              

 الخاصة بتنقية المياه ومواد العزل الحراري بمختلف أنواعها ،،،
ا الوطني ، ومن خالل تلبية   ومساهمة منا في كسر طوق الحصار الظالم وتعزيزا القتصادن

 والخاصة بمنظومات الري يسرنا ان احتياجاتكم من األجهزة والمنظومات اإلليكترونية والمعدات 
نعرض عليكم منظومة الري التي نرفق تفاصيلها مع هذه الرسالة حيث لها العديد من المميزات 

 هذه المنظومة تعمل بشكل ومن اهمها التوفير في المياه وااليدي العاملة باالضافة الى ان
اوتوماتيكي وحسب برمجة معينة مما يعني ان اوقات الري يكون لها برمجة حسب الحاجة وحسب 
فصول السنة مع العلم بان المنظومة يكون التصميم لها بحيث تكون جميع الشبكة تحت االرض مما 

رفقة ، مع العلم بان يعطي جمالية عالية للحدائق والساحات وكما هو واضح في الكتلوجات الم
اختيار المضخات وحجم المرشات يكون حسب حجم الحديقة او المكان الذي  يراد اجراء عملية 
الري له بمعنى انه وضمن هذه المنظومة تكون عملية الري شاملة لكل بقعة ضمن المكان مما 



المستخدمة يساعد على عمل بساط اخضر خالي من اي بقعة غير مزروعة مع العلم بان المعدات 
 :  هي كما يليMEAC والتي يطلق عليها نظام  في هذه التقنية

Since it started more than 16 years ago, the company had one main objective, 
Water Conservation and Management. As water is becoming a very scarce 
resource the company set its policy to make the best use of it in irrigation by using 
advanced and high technical irrigation systems, that ensure the correct use of the 
water with minimal losses and maximum efficiency. 
 
In order to reach this objective the company has invested all its experience and the 
experience and the knowledge of its specialized employees, to promote and use 
the latest development in the field of irrigation. 
 
MEAC represents international specialized manufacturers of irrigation system 
equipments. 
 
HUNTER INDUSTRIES INC., USA. One of the top manufacturers for landscape 
irrigation products. 
 
MOTOROLA, USA. The leader in central control and water management systems. 
PLASTIC ALPHA, ITALY. One of the top manufacturers of fittings for irrigation 
and water systems. 
 
KSB PUMPS, GERMANY. A full range of water pumps. 
In addition to the above, MEAC has a complete range of irrigation accessories 
from international manufacturers. 
 
MEAC scope of work is to design, supply, execute and support agricultural and 
landscape irrigation systems. MEAC policy is to provide high quality and efficient 
irrigation systems that ensure water saving, energy saving and minimize the 
operation and maintenance cost at the optimal capital investment. 

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير 
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