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 مواد معالجة المياه / الموضوع 

 ..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
 : نود أن نوضح لسيادتكم ما يلي 14/9/2002 في 8093إشارة الى كتابكم برقم 

 تم استدعائنا من قبل السادة لجنة دراسة العروض         18/4/2002 في   341بعد تقديمنا لعطائنا     -1
في شركتكم وطلب منا تخفيض أسعارنا ورغم إننا أوضحنا لهم بأننا قـدمنا األسـعار لهـم                 

 إال انه كان هنـاك تأكيـد        بهامش ربح بسيط جدا لرغبتنا في التعاون الجاد والمخلص معكم         
من السعر المقـدم ، و  % 1كبير منهم بوجوب أن نخفض السعر وعندها قمنا بتخفيض نسبة   

تم بعد فترة استدعائنا من قبل السادة اللجنة االستيرادية في وزارة الصناعة وطلب منا مـّرة                
 1345000 (أخرى أن نقوم بتخفيض األسعار وقد قمنا بذلك ليصل السعر المقدم لكم الـى               

وبالتالي فان هذا السعر هو السعر الذي يمكن لنا على أساسه اإليفاء بالتزامنا بتوريد              ) دوالر  
 العراقـي يتحمـل     – السـوري    لهذه المواد لكم حيث أن عملية التجهيز على البروتوكـو         

مصاريف إضافية عالية جدا وأن أي تخفيض جديد سيلحق بنا خسائر محققة ، ورغم هـذا                
 كشركة سورية في فتح التعامل مع أشقاءنا في العراق فيسرنا أن نخفض سـعرنا               ورغبة منا 

راجين أن ينال رضاكم وان تتفضلوا بإكمال       )   دوالر   1340000( ليصبح السعر النهائي      
 .الموافقات القانونية ليتسنى لنا تجهيز المواد قبل نهاية هذا العام خدمة للصالح العام 

من كتابكم أعاله وبعد االتصال بشركة نالكو حول دراسة إمكانيـة            ) 2(  فيما يخص الفقرة     -2
إنشاء مصنع إلنتاج المواد الكيماوية المستخدمة في أبراج التبريد أوضحت  الشـركة فـي               

 :ردها ما يلي 
 عرضا للشركة العامة لصناعة 2001 خالل عام  ONDEO - NALCOقدمت شركة  - أ

مواد وسطية  ( صرة  لتوريد مواد مركزة       في الب  ةاألسمدة والصناعات البتر وكيماوي   
 توأجراء عملية الخلط إلنتاج مواد نهائية محليا وفي موقع الشركة العامة للصناعا           ) 

ولم تحصل موافقـة    .  حيث يتوفر الجزء األكبر من المعدات المطلوبة         ةالبتروكيماوي
  .اوزارة الصناعة والمعادن على تلك الطلبيتين في حيينه



 بـين السـيد وكيـل وزارة        29/1/2002لذي عقد في روما بتاريخ      بعد االجتماع ا   - ب
  Sparti (والسيد مدير المبيعات المهندس ) الدكتور محمد رشيد ( الصناعة والمعادن 

 تم تقديم نسخة من الدراسة والعقد الموقع بـين   ONDEO - NALCOمن شركة  ) 
رية لكي تتم  وشركة صناعات األسمدة في ابوقير المص ONDEO - NALCOشركة 

دراستها من قبل وزارة الصناعة والمعادن ولكي تعتمد كأساس في إعـداد دراسـة              
 .لمشروع تصنيع وطني في العراق ولم تستلم شركة نالكو الرد لحد اآلن 

بعد الدعوة المقدمة من وزارة النفط دائرة التصنيع الوطني لدراسة إمكانيـة خلـط               - ت
 دراسة 2001  في شهر حزيران  ONDEO - NALCOالمواد محليا ، قدمت شركة 

مفصلة الى دائرة التصنيع الوطني في وزارة النفط إلنشاء مصـنع لخلـط المـواد               
باسـتخدام المعـدات      )  Blending Of Water Treatment Chemicals( الكيماوية 

المتوفرة محليا كخطوة أولى ، ولم تستلم شركة نالكو الرد من وزارة النفط الى حـد                
 اآلن 

 
 السوري فـي حالـة   -أن شركتنا على استعداد تام لتنفيذ األعمال على البروتوكول العراقي       -3

وجود مجال للتعاون وبما ترونه مناسبا و يعود بالنفع على بلدنا الثاني العراق وامتنا العربية               
 ..المجيدة 

 
 
 
 

 وتفضلوا بقبول جزيل الشكر و االحترام 
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