
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 السيد المدیر  العام المحترم

 السيد المهندس أمين عارف المحترم
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 
 یسرنا أن نورد لكم فيما یلي المواصفات والمواد التي یتم إنتاجها 31/12/2001باإلشارة الى رسالتكم لنا بتاریخ 

 :هنا الشرآة العامة للفوسفات 
 TSPوسفاتي ثالثي مرآز   سماد ف -1
 آحد أدنى % 45خامس أو آسيد الفسفور الكلي    * 
 آحد أدنى % 43خامس أو آسيد الفسفور الجاهز     * 

  % 1.5-0.5الرطوبة                              *  
 آحد أدنى % 90 ملم                        4-1الحجم * 
 1551حسب الواصفات العراقية  -
 MAPادي فوسفات األمونيوم    سماد أح -2
  %50خامس أو آسيد الفسفور       * 
  %11.5-10.5نتروجين                       * 
 %1الرطوبة                         * 
 آحد أدنى% 90 ملم        2.5-0.2الحجم * 
 N.P.Kاألسمدة المرآبة     -3
 NPK  18-18-0السماد المرآب  )1
  %18.5-17.5                   -نتروجين * 
  %18.5-17.5خامس أو آسيد الفسفور     * 
 أو آسيد البوتاسيوم             صفر* 
 آحد أدنى% 90 ملم                4-1الحجم * 
  NPK 15-15-0السماد المرآب  )2
  %15نتروجين                      * 

 %15خامس اوآسيد الفسفور        
             صفرأو آسيد البوتاسيوم   

 آحد أدنى  % 90 ملم                 4-1الحجم 
یرجى إعالمنا بنوعية السماد المرغوب لدیكم ليتسنى لنا التحصيل على معلومات حول توفره أو ال وآذلك تحدید 

ات وننتظر منكم إجابة فيما یخص موضوع اليوریا وآذلك موضوع مادة الالب علما بأنه لدینا معلوم.  أسعاره 
 دوالر عن األسعار التي قدمناها لكم باعتبار السعودیة سوق 50-40بان بإمكاننا تحصيل تخفيض یتراوح بين 

 جدیدة لهذه المادة وبإمكانكم إرسال التخویل باسمي مع بقاء نفس النسب السابقة والتي أوضحناها لكم في حيينها 
 مع العلم بأنه یجب على أي شرآة تشارك 2002 /15/1أما سؤالكم عن موعد غلق مناقصات نفط الجنوب فهو یوم 

في المنافسة على هذه العروض أن تكون مسجلة في العراق الن هذه الناقصات التي نرسلها في هذه األیام خاصة 
 :بمذآرة التفاهم وأي شرآة تتصلون بها یجب أن یزودونا بما یلي 

ة أو              شهادة تسجيل المؤسسة أو الشرآة المنتجة للمواد  مصدقة           -1 فارة العراقي ة السعودیة و من الس ي الخارجي ف
 .اقرب سفارة الى بلدآم 

 ) .مصدقة( رسالة بمقاطعة إسرائيل  -2
 توآيل شرآة المناقب للتجارة العامة المحدودة و حسب النص الموجود لدى االخ ثامر وحسب تعليمات وزارة  -3

 .التجارة في جمهوریة العراق 
ذآرة الت -4 ى م ود عل ع العق ي  إن توقي ولين ف درائها المخ د م و من اختصاص المؤسسة أو الشرآة و أح اهم ه ف

أما العقود التي طریقة الدفع فيها نقدي )  . المدیر العام أو مدیر التسویق والمبيعات أو المدیر التجاري(التوقيع 



 تخص العمل  فسنقدم العطاء باسم شرآتنا على أن تزودونا باألسعار ونقوم نحن بإیصال جميع المعلومات التي             
 .لكم وحسب الظرف  

ى                        -5 ي آل األحوال عل ل وف من  % 6 تقومون انتم باالتفاق على النسبة التي تحصل عليها شرآتنا على أن ال تق
فقط واألخ أبو حسن    % 1قيمة أي عقد وهي تغطي مصاریفنا هنا وفي مثل هذه الحال قد تكون حصتنا الفعلية                

 یعرف ذلك  
 ) .على أوراق البنك( ه الشرآة  ورقم الحساب والمخول بالسحب  اسم المصرف الذي تتعامل مع -6
 )أوراق الشرآة ( رسالة بأنه ال یوجد ممثل سابق في العراق على  -7
 ومصدقة ) على ورق الشرآة ( رسالة بتسمية اسم المدیر التجاري للشرآة والمخول بالتوقيع نيابة عن الشرآة  -8
ها شرح المجاالت التي تعمل فيها الشرآة واإلنجازات السابقة یتم في)  من یهمه األمر (رسالة موجهة الى -9

واآلفاق المستقبلية التي تطمح الشرآة في العمل عليها وتبدون فيها رغبتكم في العمل في جمهوریة العراق 
 .   الشقيق لتطویر العمل العربي المشترك 

نا تخویل للمراجعة فقط من بعض الشرآات في الفترة الماضية ومن اجل اإلسراع في العمل ارتضينا أن تبعثوا ل
 رغم أن هذا التخویل ال یثبت حقوقنا غير إننا أحسسنا بصعوبة تحصيل أي وآالة معتبرة 

ونحن نشجعكم في الحصول على وآالة من المجموعات الكبيرة مثل القحطاني أو سابك الن المجاالت التي 
بعثوا لنا بتخویل وشهادة تسجيل شرآات آنتم قد أخبرتمونا بأنكم یعملون عليها اآثر  ومع آل هذا أذآرآم بأنكم لم ت

 حصلتم على موافقة بالتمثيل وبالذات الوسائل الزراعية والتقنية فضال عن غيرها 
أمان ( أما بخصوص سؤالكم عن الطرد فانه قد وصل وقد أرسلت الى األخ ثامر بوصوله وهو یحوي آتلوجات 

ونحن نشكر جهودآم في هذا المجال غير ) وف الصخري والشرآة األمریكية آریت و الكيابل المتخصصة والص
أن عدم تسجيل الكيابل المتخصصة في هيئة الكهرباء مثال ال یمكننا أن نشتري المناقصات الخاصة بمذآرة التفاهم 

 .وهي عقود آبيرة ولها وزنها على مستوى العالم 
 وماهية الدور الذي تودون منا القيام به وهل له وآيل هنا أما بخصوص السيد عادل عزام أتمنى توضيح مهمته

 وما هو نوع االتفاق معه 
هل توافق الشرآات التي تعملون معها على أن نقدم العروض باسم شرآات أخرى آالشرآة الروسية أو إحدى 

العرض الطلب منا الشرآات األجنبية  المسجلة في العراق وحسب االختصاص  مع العلم انه یجب عليهم قبل تقدیم 
النسبة التي عليهم إضافتها الى العقد بعد أن یخبرونا بالقيمة الكلية للعقد على اقل تقدیر وتقوموا انتم بضمان أن 

 . نحصل على هذه النسبة بأخذ شيك منهم بكامل المبلغ مثال یصرف بعد تنفيذ العقد أو على مراحل
ة والوقت ضيق ویجب أن تكون األوراق آاملة وفي هذه لم یصلنا العرض الذي وعدتم بخصوص الخطوط الجوی

الحالة نعني  المخول بالتوقيع وشهادة التسجيل وتخویل باسمي فقط للسرعة على أن تقوموا انتم باتخاذ آل ما 
 .یضمن حقوقنا وحقوق الناس الذین یتعاونون معنا 

 أیها االخوة 
صحيحا وحسب القانون وحسب ما هو متعارف لكل من یعمل إننا بشوق آبير للعمل ولكن البد أن یكون هذا العمل 

 أال ونحن أحد الداخلين الى مجال 11هنا ویعرف األخ أبو حسن أهمية هذا الكالم فاتمنى أن ال تنقضي  المرحلة 
 العمل بكل الثقل الذي لمسناه منكم وشكرا لكم على سعة صدورآم     

 1/1/2002اخوتكم في شرآة المناقب   


