
Page ۱ of ۲ 
 

 جمهورية العراق

 ) P151357(  مشروع تحديث نظم االدارة والمالية

 تعيين مسؤول للتوريداتاعادة 

 طلب بيان االهتمام

 مسؤول التوريدات

 ( الخدمات االستشارية المنفردة )

المالية رة االدا ممشروع تحديث نظتجاه تكلفة  تمويال من البنك الدولي جمهورية العراق استلمت
قيد البحث على الخدمات االستشارية  تنفيذ جزء من تخصيصات القرض للصرف العامة وتعتزم

 ( مسؤول التوريدات ) . 

ة  المك���ون االول جوان���ب التوري���دات الخاص���ة ب���ادارع���ن  التوري���دات مس���ؤوال يك���ون مس���ؤول
 االدارة المالية العامة وتتضمن : للمشروع الخاص ب

   IFMIS نظام: التصميم والتنفيذ االولي ل ۱-۱المكون الفرعي  -
 بناء القدرات لالدارة المالية العامة  :۲-۱ الفرعي المكون -
 : تحديث التدقيق الداخلي في وزارة المالية االتحادية ۳-۱ الفرعي المكون -
 ة العامة على المستوى المحلي ( الالمركزي ): نظم االدارة المالي ٤-۱المكون الفرعي  -
 : ادارة المشروع وتنسيق االصالح  ٥-۱المكون الفرعي  -

وع وسيقوم مسؤول التوريدات بت�وفير ال�دعم رالمشروع من قبل مدير فريق ادارة المش تتم ادارة
 ناجح .  الى فريق ادارة المشروع من اجل الحصول على تنفيذ

ادارة المشروع من  التوريدات لفريق مهاموقيادة وادارة ون مسؤول التوريدات مطالب بوضع يك
فق��ا لمتطلب��ات اتفاقي��ة الق��رض لتوري��دات للمش��روع وادارة وتنس��يق وتجهي��ز جمي��ع انش��طة ااج��ل 

 .  القواعد االرشادية للتوريدات الخاصة بالبنك الدوليباستخدام 

 المؤهالت المطلوبة 

التالي���ة ف���ي مس���ؤول التوري���دات المطل���وب له���ذه المهم���ة والخب���رات ينبغ���ي ت���وفر الم���ؤهالت 
 :االستشارية

حاص����ل عل����ى االق����ل ش����هادة الماجس����تير ف����ي الهندس����ة ، ادارة االعم����ال ، اواي م����ن  -۱
 التخصصات االخرى ذات الصلة 

س��نوات ف��ي مج��ال التوري��دات الت��ي تتف��ق والمع��ايير الدولي��ة  ۱۰لدي��ه خب��رة التق��ل ع��ن  -۲
و السلع والخ�دمات االستش�ارية  سنوات في مجال توريدات االشغال ٥ وخبرة التقل عن

بالتوريدات ( ويشمل ذل�ك المب�اديء  التوجيهية للبنك الدولي المتعلقةق والمباديء فبما يت
 التوجيهية المستخدمة من قبل الوكاالت المانحة االخرى ) . 

مشروع واحد عل�ى االق�ل تكنلوجيا المعلومات في  قد زاول اعمال التوريد المتعلقة بنظم -۳
 مية . افي دولة ن

 يمتلك قدرة قوية ومهارات قيادية في العمل وادارة الفرق وتوجيهها .  -٤
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 قادر على التدريب واالشراف على كادر التوريدات من وزارة المالية .  -٥
فريق ادارة  –ان يكون متواجد شخصيا وان يعمل بدوام كامل مع اعضاء وزارة المالية  -٦

وكما ه�و مطل�وب م�ن فري�ق في البعثات المشروع في بغداد وان يكون فادر على السفر 
 المشروع . 

ان يكون االستشاري متمكنا بطالقة من اللغتين االنكليزية والعربية في امكانيات القراءة  -۷
  والكتابة والمحادثة والتواصل اللغوي االحترافي وحسب متطلبات المشروع . 

 .  المطلوبة ي توفير الخدماتلعرض اهتمامهم ف تدعو وزارة المالية االن االستشاريين الخبراء

ينبغي لالستشاريين المهتمين تقديم معلومات تش�ير ال�ى م�ؤهالتهم ف�ي انج�از الخ�دمات ( الس�يرة 
        مه��ام المماثل��ة ، الخب��رة ف��ي ظ��روف مماثل��ة ، ام��تالك المه��ارات المناس��بة لالذاتي��ة ، وص��ف ا

 ... الخ ) 

وسيتم اختيار المستشار بما يتفق واالج�راءات المنص�وص عليه�ا ف�ي المب�اديء التوجيهي�ة للبن�ك 
                ال�����دولي : اختي�����ار وتوظي�����ف االستش�����اريين م�����ن قب�����ل المقترض�����ين م�����ن البن�����ك ال�����دولي .     

 )  ۲۰۱٤المعدلة في تموز  ۲۰۱۱( كانون الثاني 

لمزي��د م��ن المعلوم��ات والش��روط المرجعي��ة عل��ى يمك��ن لالستش��اريين المهتم��ين الحص��ول عل��ى ا
بع�د  ۱ال�ى الس�اعة  ص�باحا ۹م�ن الس�اعة العنوان المدرج ادن�اه خ�الل اوق�ات ال�دوام الرس�مي ( 

 )  الظهر

الس�اعة  ۲٦/۹/۲۰۱۸موعد اقص�اه (  عنوان المدرج ادناه في ينبغي تقديم بيانات االهتمام الى ال
 ) الثانية عشر ظهرا 

 

 ) PMTفريق ادارة المشروع ( 
 المكون االول : االدارة المالية العامة 

 تحديث نظم االدارة المالية العامة 
 وزارة المالية االتحادية 

 جمهورية العراق
 دائرة تكنلوجيا المعلومات

 
 
  

 مدير دائرة تكنلوجيا المعلومات  –مدير المشروع 
 ۳بناية رقم   - ٥۰۲محلة  - شارع فلسطين

 رة الماليةوزا
  العراق ، بغداد

mofpmt@mof.gov.iq 
Procurement.pfm@mof.gov.iq  
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