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اختارت الرميلة نظام الـ ISNetworld لتوفير نظام 
لتسجيل المجهزين الذين يتعاملون معها. 

 يساعدنا نظام ISNetworld في دعم الشراكة بين 
 الرميلة ومجّهزينا:

 
يعني نظام الـ ISNetworld أن المجهزين العراقيين قادرون على 

المنافسة على نحو متساٍو مع المجهزين الدوليين.

ونحن حريصون على نجاح المجهزين العراقيين ألن ذلك في 
صالحنا أيضًا فهو يساعدنا على أن نكون أكثر شفافية مع جميع 
المجهزين من خالل وجود بوابة تسجيل وحيدة لجميع المجهزين.

يساعد نظام الـ ISNetworld على التشجيع على المنافسة 
 النزيهة عبر إتاحة الوصول الى كافة تفاصيل المجهزين من 

أجل إعداد قوائم مناقصات عالية الجودة وبالتالي تعزيز نمو 
 سوق العرض.

بامكان جميع المتخصصين في سلسلة التجهيز بالرميلة الدخول 
 على نظام الـ ISNetworld واالطالع على جميع البيانات. 

يمكن اخصائيي المشتريات والمتخصصين الفنيين ترشيح 
شركات إلدراجها في قوائم المناقصات بناًء على أنواع أعمالها 

 ورموز سلعهم المحددة في النظام.

تعرض إجابات االستبيانات باالضافة الى بعض وثائق التسجيل 
المحددة الخاصة بالشركات الخصائيي المشتريات معلومات 

أساسية عن شركتك كما تساعدهم على اختصار األسئلة التي 
ُتطرح في عروض المناقصات.

 لدينا العديد من المجهزين المحليين المسجلين 
 في نظام الـ ISNetworld والذين تم منحهم 

فرصا للمشاركة في تقديم العطاءات ويمكن ان 
يفوزوا بعقود.

في عام 2013، حصل ثلثا المجهزين المحليين المسجلين والبالغ 
عددهم 440 مجّهزا محليا على عرض واحد في األقل لتقديم 

 عطاء، كما حصل ثلث هؤالء على عقود. 

وسيستمر عقد الخدمات الفنية لدعم اإلنتاج بالرميلة لمدة 20 
 عاًما أخرى. ويوجد العديد من الفرص في المستقبل للعمل 

مع الرميلة.

 أبرمنا عقوًدا مع شركات عراقية بمختلف أحجامها حيث 
 تتراوح قيم العقود بين الفي دوالر أمريكي وعدة ماليين 

 من الدوالرات. وتم منح ثلث اجمالي العقود تقريًبا 
لمجّهزين عراقيين.

إضافة إلى ذلك، يستخدم العديد من مجّهزينا الدوليين مجّهزين 
 محليين إلنجاز متطلبات عقودهم المبرمة مع الرميلة.

ومع ذلك، يرفض ثلث المجهزين الذين توجه لهم دعوة تقديم 
عطاء، المشاركة في المناقصات. وقد يرجع ذلك إلى أن 

المجهزين ال يحددون على نحو صحيح كفاءاتهم األساسية عند 
التسجيل مما يؤدي إلى ضياع فرصة المشاركة في المناقصة 

على مجّهزين آخرين.
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تغييرات في كيفية استخدامنا لنظام ISNetworld من أجل 
 مساعدة المجهزين العراقيين

تلقينا مالحظات صادقة حول الجوانب الجيدة والسيئة فيما يخص التعامل مع 
الرميلة، ونحن نأخذ هذه التعليقات بعين االعتبار ونعمل على تعديل أنظمتنا 

بشكل مالئم. نريد ان ندعم المجهزين العراقيين ومساعدتهم على ان ينموا مع 
نمو الرميلة.فنحن أمامنا مستقبل طويل ونريد أن ننمو ونتطور جنًبا إلى جنب 

مع مجّهزينا المحليين.

دعم االشتراك – يدفع المجهزون العراقيون %50 من قيمة االشتراك في 
نظام الـ ISNetworld خالل السنة االولى. واعتبارا من ايلول 2013 ستدفع 

الرميلة اجور اشتراك السنة الثانية في نظام الـ ISNetworld بدال عن المجهزين 
 المحليين العراقيين وحتى اشعار اخر شريطة ان يكون ملف الشركة مكتمال 

وقد حّملت الشركة جميع الوثائق المطلوبة واكملت جميع االستبيانات باالضافة 
الى بعض الشروط االخرى. وتحتفظ الرميلة بحق سحب هذه االعانة من 

بعض المجهزين وفقا لتقديراتها. وسيقدم فريق خدمة الزبائن في نظام الـ 
ISNetworld المزيد من المعلومات عن هذه المسألة.

منح المجهزين المحتملين )غير المتعاقدين( فرصة المشاركة في مناقصات 
األعمال – wنحن نهدف، حيثما يسمح نطاق العمل، إلى الموازنة بين المجهزين 
الموجودين و المحتملين في قوائم العطاءات. وهذا من شأنه أن يساعدنا فيما 

نطمح إليه إلنماء سوق العرض وزيادة المنافسة. وتعتبر نوعية المعلومات 
الواردة في ملف ISNetworld الخاص بك هي العامل الرئيسي إلدراجك في 

قائمة المناقصة.

الدعم في إنشاء الموقع اإللكتروني الخاص بشركتك – نحن ندرك بأن الكثير 
من المجهزين عبارة عن شركات صغيرة ونرغب في مساعدتهم في هذا المجال. 

وسيقدم نظام ISNetworld خدمة مجانية للمشتركين تتمثل في مساعدة 
الشركات في إنشاء مواقعها اإللكترونية الخاصة بها. يقل عدد موظفي ثلثي 

المجهزين المسجلين لدى الرميلة في نظام ISNetworld عن 100 موظفا.

التدريب – يتم توفير التدريب للمجّهزين المسجلين في نظام ISNetworld بما 
في ذلك مقاطع فيديو باللغة العربية. ومنذ تموز 2011 تم تدريب ما يربو عن 

 21,500 مستخدما.

 كما يوجد ممثل خدمة عمالء يتحدث اللغة العربية على الرقم المحلي: 
+964 770 493 1615

customerservice@isnetworld.com :يرجى االتصال على

 للحصول على أقصى استفادة من نظام كي 
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تحقق من تصنيف موقع شركتك )متعاقد / غير متعاقد/ من . 4
 العراق / اجنبي من خارج البالد(

تعتمد متطلبات شركتك في نظام ISNetworld على تصنيفك. 
ويرجى المراجعة للتأكد من أن هذا التصنيف يعكس بدقة وضع 

شركتك. إذا وجدت أنه غير صحيح، اتصل بفريق خدمة زبائن 
 نظام الـ ISNetworld لتحديث هذه المعلومات.

تحت My Clients )عمالئي(، اعرض حالة موقعك بالنسبة 	 
)ROO( لهيئة تشغيل الرميلة

تأكد من اكتمال متطلبات الرميلة بنسبة %100 في نظام . 5
 ISNetworld )ُيشترط تحديثها فصلًيا(

 ،ISNetworld ومن خالل إكمال جميع متطلبات الرميلة في
يتسنى للرميلة فهم الخدمات التي تقدمها شركتك وأداءها 

فيما يتعلق بالسالمة فهًما دقيًقا فضاًل عن كونك قد تلقيت 
وقرأت جميع المعلومات الهامة الخاصة بالعمل معنا. 

للتأكد من إكمال جميع المتطلبات، تأكد من انجاز جميع 	 
العناصر المدرجة في "قائمة المهام التي يتعين 

اتمامها" الخاصة بشركتك

كي تحصل على أقصى استفادة من ملفك 
على نظام ISNetworld، نوصي باتباع هذا الدليل 

المرجعي المختصر:

تستخدم الرميلة المعلومات الواردة في نظام ISNetworld من أجل . 1
 إعداد قوائم المناقصات

يجب أن يكون جميع المجهزين مسجلين في نظام ISNetworld كي يتمكنوا 
من المشاركة في المناقصات. ويمكن لمختصي المشتريات في الرميلة 
البحث عن مجّهزين حاليين ومحتملين في نظام ISNetworld حسب أنواع 

عملهم وسلعهم.

 احرص على تحديث بيانات االتصال )بما في ذلك جهات . 2
 االتصال اإلضافية( 

فمعلومات االتصال السارية من شأنها أن تساعد الرميلة على االتصال 
بشركتك بخصوص حالة الحساب الخاص بك لمناقشة الخدمات التي يمكن 

 ان تقدمها أو طرح أي أسئلة إضافية.

حدد مسؤول النظام الخاص بالشركة	 
حدد جهات االتصال الخاصة بالشركة 	 
أضف أو عدل جهات االتصال حسب االقتضاء	 

 تأكد من دقة المعلومات الخاصة بنوع العمل . 3

لضمان إدراج شركتكم في المناقصات المناسبة، من المهم االقتصار على 
الكفاءات األساسية التي تتمتع بها شركتك. فال تدرج سوى العمل الذي 
قامت شركتك بالفعل وبكفاءة في إنجازه في الماضي وال تدرج العمل 

الذي تقوم شركتك بإسناده لشركات ثانوية. وكمبدأ توجيهي ال تختار أكثر 
 من 15 كفاءة أساسية.

اختر معلومات الشركة من )قائمة المهام(	 
اختر انواع العمل 	 
 أضف أو احذف انواع العمل حسب االقتضاء	 
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تعزز الرميلة استخدامها لنظام الـ 
ISNetworld من أجل دعم أجندة الصحة 

 والسالمة والبيئة: 

استبيان التأهيل المبدئي للصحة والسالمة والبيئة . 1
واستعراض المستندات الداعمة

بدأ تطبيق هذا المتطلب في 1 تموز 2013 من أجل تبسيط 
أسئلة التأهيل المبدئي الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة 

وُيشترط تنفيذه للمشاركة في المناقصات في المستقبل. 
 وُيطلب من شركتك اإلجابة عن مجموعة من االسئلة 
 الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة وتحميل مستندات 

 داعمة على الموقع.

وال ينطبق إكمال متطلب الصحة والسالمة والبيئة على 
الخدمات االستشارية واالعمال الطارئة و المجهزين الذين 

 يقومون فقط ببيع المواد للرميلة. إذا كنت تعتقد أن 
استبيان الصحة والسالمة والبيئة ال ينطبق على شركتك، 

 يرجى االتصال على نظام ISNetworld مباشرة:

الخط المحلي: 1615 493 770 964+ 
خط المملكة المتحدة: 1739 514 203 44+

 customerservice@isnetworld.com :البريد االلكتروني

مخالفات القيادة. 2

سيتم حفظ المعلومات عن انتهاكات القيادة الموثقة في 
ISNetworld وتبادلها مع شركتك. وقد ُيطلب من شركتك 

 تقديم معلومات إضافية بشأن المخالفات الواردة في 
.ISNetworld نطام الـ

"هذه هي السنة الرابعة من 
العمل مع الرميلة. في البداية، 

كانت خبرتنا محدودة للغاية بشأن 
إجراءات السالمة ولكننا حققنا 
تقدمًا كبيرًا في ذلك وتعلمنا 
 العديد من التقنيات الجديدة"

محمود سامي جاسم
المدير التنفيذي لشركة السيف 

الخالد للمقاوالت
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 إذا كنت ترغب في التسجيل لدى الرميلة، 
:PDF يرجى إرسال ما يلي بصيغة

شهادة تسجيل الشركة  .1 
شهادة التسجيل الضريبي  .2 

هوية غرفة التجارة  .3
الملف التعريفي للشركة   .4 

 على العنوانين التاليين: 

 supplierregistration@roobasra.com  	 
customerservice@isn.com  •

"يعني سجل الجودة العالية 
واالحترافية الخاص بشركة الخليج 
العربي الزالة االلغام أننا أصبحنا 
اآلن شركة عريقة مثل الشركات 

العالمية األخرى المتخصصة في 
إزالة األلغام، ومن ثم فسح 

ذلك المجال أمامنا للتنافس مع 
الشركات األخرى للحصول على 

 مشاريع كبيرة."

نواف الخالدي
مدير العمليات بشركة الخليج 

العربي الزالة االلغام
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