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 .1زاﻧﯿﺎرى ﮔﺸﺘﻰ آﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ
 1,1ناوى فهرمى كۆمپانيا :
كۆمپانيای نۆرث پاوەر بۆ بهڵيندەرايهتى بيناسازى ،كارەبايی  ،ميكانيكى و كيميايی  ،ديزاينى ئهندازيارى و
ھاوردەكردنى كهل و پهلى كارەبايی و ميكانيكى.
 1,2جۆرى قهورارەى كارى كۆمپانيا  :خاوەندارێتى تاكه كهسى
 1,3جۆرى كۆمپانيا  :كۆمپانياى سنوردار
 1,4ژمارەى تۆمارى كۆمپانيا له وەزارەتى پالندانانى حكومهتى ھهرێمى كوردستان  1449 :لهبهروارى 2006-6-29
 1,5ژمارەى تۆمارى كۆمپانيا له وەزارەتى سامانه سروشتی يهكانى حكومهتى ھهريمى كوردستان 00673 :
 1,6ژمارەى تۆمارى كۆمپانيا له بهڕيوەبهرايهتى تۆمارى كۆمپانياكان  -سليمانى  1207 :لهبهروارى 2005-12-27
 1,7ژمارەى تۆمارى كۆمپانيا له بهڕيوەبهرايهتى تۆمارى كۆمپانياكان  -بهغدا  4901 :لهبهروارى 2012 -2-21
 1,8ژمارەى تۆمارى كۆمپانيا له بهڕيوەبهرايهتى باجى دەرامهتى كۆمپانياكان 1762 :
 1,9ژمارەى تۆمارى كۆمپانيا له يهكێتى بهڵێندەرانى كوردستان  613 :له بهروارى 2006-1-8

 1,10ژمارەى تۆمارى كۆمپانيا له يهكێتى ژوورەكانى بازرگانى و پيشهسازى – سليمانى  52153 :لهبهروارى 2011-11-3
 1,11ژمارەى تۆمارى كۆمپانيا له يهكيتى ھاوردەكارانى عيراق  6169 :لهبهوراى 2011-11-21

 1,12ناونيشانى كۆمپانيا )ئۆفيسى سهرەكى(:
 وواڵت  :كۆمارى عيراق
 ھهرێم  :كوردستانى عيراق
 شار :سليمانى
 ناونيشان :گهڕەكى ڕزگارى  ، 408شهقامى ژمارە  ، 9تهالرى ژمارە 10
 1,13ناونيشانى پۆست :
 ناونيشان :گهڕەكى ڕزگارى  ، 408شهقامى ژمارە  ، 9تهالرى ژمارە 10
 شار :سلێمانى
 كۆدى پۆست46001 :
 ژمارەى سندوقى پۆست9/0778 :
 ھهرێم  :كوردستانى عيراق
 وواڵت  :كۆمارى عيراق
 1,14ژمارەى تهلهفوونى كۆمپانيا :
ژمارەى تهلهفوونى ئۆفيس00964 (0) 53 330 1885 :
ژمارەى مۆبايل00964 (0) 770 152 1937 :
info@npciraq.com
 1,15پۆستی ئهليکترۆنی كۆمپانيا jamal.rasheed@npciraq.com :
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 1,16پهيوەندى :
موبايل ، +964 (0) 770 152 1937 :ئيمهيڵ
،
د
ي
ش
ڕ
جمال محمد
َ
موبايل ، +964 (0) 770 192 2030 :ئيمهيڵ daban.nabil@npciraq.com
دابان نبيل على ،
َ
 1,17خاوەنى پشكهكان :جمال محمد ڕشيد
 1,18كۆمپانيای دايك :نيه
 1,19ساڵى تۆمار2005 :
 1,20ژمارەى ساڵهكانى كاركردن 10 :ساڵ
 1,21شوێنهكانى كار كردن  :ھهرێمى كوردستان –سلێمانى  ،عێراق  -بهغداد
 1,22بهڕێوەبهرى ڕێپيدراو :جمال محمد ڕشيد

jamal.rasheed@npciraq.com

 1,23پهيوەندى:
مۆبايل +964 (0) 770 152 1937 :تهلهفۆن  ، +964 (0) 53 330 1885 :ئيمهيڵ jamal.rasheed@npciraq.com
 1,24خزمهتگوزاريه سهرەكيهكان :
كارى ئهندازيارى  ،كڕين و دابين كردنى كهلوپهل  ،دروست كردن كه ھهريهك لهم بابهتانه دەگرێتهوە:
 خزمهتگوزارى ئهندازيارى و ديزاين بۆ كارى شارستانى و كارەبايی و بيناسازى و ميكانيكى
 گرێبهست كردن و كارى بهڕيوەبردنى پرۆژەكان
 كڕين و دابين كردن و گهياندنى ئامێرو كهلهوپهلهكان
 جێبهجێكردنى كارى شارستانى و ميكانيكى بۆ پرۆژەكان
 جێبهجێكردنى كارى دامهزراندن بۆ ئامێرو كهلوپهلى كارەبايی و تاقيكردنهوە ئيش پێكردن
 دابينكردنى خزمهتگوزارى ڕاوێژكارى
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 .2پيكھاتهى كارگێڕى كۆمپانيا
 2,1پيكھاتهى كارگيڕى كۆمپانيا و پوختهيهك لهسهر كارمهندە سهرەكيهكانمان
 پيكھاتهى كارگێڕى كۆمپانيا
پيكھاتهى كارگيڕى كۆمپانيا ھاوپێچى ئهم فۆڕمهيه.
تيبينى  :پێكھاتهى كارگێڕى كۆمپانيا بهپێى جۆرو شێوازو ژمارەى پرۆژەكان دەگۆڕێت ،ژمارەى ستاف  ،شوێن و
بهڵيندەرە الوەكيهكان و پێداويستى پرۆژەكان.
 پوختهيهك دەربارەى كارمهندە سهرەكيهكان
پوختهيهك دەربارەى كارمهندە سهرەكيهكان ھاوپيچى ئهم فۆڕمهيه
 خشتهى كارى كارمهندە سهرەكيهكان بهپيى بهشهكانى كۆمپانيا
ناونيشان
ناو
ز
1
بهكالۆريوس  ،ئهندازيارى كارەبا
جمال محمد ڕشيد
بهكالۆريوس ،ئهندازيارى كارەبا
 2سليمان دۆرمۆ
بهكالۆريوس ،كشتوكاڵ
 3دابان نبيل على
 4ديارى محمد حسين بهكالۆريوس ،ئهندازيارى كارەبا
بهكالۆريوس ،ئهندازيارى كارەبا
 5دواڕۆژ عمر
بهكالۆريوس ،ئهندازيارى شارستانى
 6احمد كيكاوس
 7شوان رحمن سعيد بهكالۆريوس ،ئهندازيارى تهالرسازى
دكتۆرا  ،ئهندازيارى شارستانى
 8رەووف قادر
بهكالۆريوس ،ئهندازيارى شارستانى
 9بۆتان ابراھيم
ماستهر ،ئهندازيارى كارەبا
 10على محمد باقى
بهكالۆريوس ،ڕووپيوى
 11سهركار ابو بكر
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پۆست
بهڕێوەبهرى ڕێپێدراو
ڕيكخهرو ڕاويژكارى تهكنيكى
لێپرسراوى كارگێڕى و ژمێريارى
بهڕيوەبهرى كۆنتڕۆڵى جۆرى
بهڕيوەبهرى تهندروستى و سهالمهتى
ڕيكخهرى كارى شارستانى
ئهندازيارى تهالرسازى
ڕاويژكارى ئهندازەى شارستانى
ڕيكخهر  ،ئهندازەى ئاوو ئاوەڕۆ
ڕاويژكاربۆ ئاميرە كارەباييهكان
ڕيكخهر  ،ڕووپيوى

بهش
بهڕيوەبردن
بهڕيوەبردن
بهڕيوەبردن
بهڕيوەبردن
بهڕيوەبردن
ئهندازيارى
ئهندازيارى
ئهندازيارى
ئهندازيارى
ئهندازيارى
ڕووپيوى
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 2,2بوارەكانى خزمهتگوزارى به سوود وەرگرتن و بهكارھينانى لهاليهنى سێيهم لهكاتى پێويست













شيكارى سيستهمهكانى ووزەو دانانى پالن بۆ تۆڕە كارەباييهكان
ئامادەكردنى دەرخستهى پێويست بۆ دروست كردن بۆ گشت ئاستهكانى ڤۆڵتيه ى وێستگه كارەباييهكان  ،ھيڵه كانى
گواستنهوەى ووزەى كارەبا  ،بهيهك گهيهنهرەكانى كيبڵ  ،دامهزراندن بۆ ڤۆڵتيهى نزمى ناوەكى و دەرەكى  ،كارى
دروست كردنى بينا و شهقام و سيستهمى ئاو ئاوەڕۆ
بهڕيوەبردنى پرۆژەو خزمهتگوزارى كارگێڕى كه خۆى دەبينيتهوە له ڕوونكردنهوەو گرێبهست كردن لهگهڵ خاوەن
كارو بهڵيندەرە الوەكيهكان  ،ڕيكحستنى بابهته تهكنيكى و ژمێرياريهكان لهكاتى جێبهجێكردنى پرۆژەكان  ،كڕين و
دابين كردنى ئامێرو كه لوپهلهكان  ،بهڕێوەبردنى پێگهى كارو چاالكيهكانى تايبهت به داخستن و كۆتايی ھێنان به
گرێبهست.
ئامادەكردنى نهخشه سهرەتاييهكان بۆ كارى شارستانى و كارەبايی پاشان پيشكهش كردنى نهخشهكان به ووردەكاريهوە
ھهروەھا ئامادەكردنى كهتهلۆگى كارپێكردن و چاكسازيهكان و ئامادەكردنى نهخشهى راستهقينه بۆ كارى جێبهجێكراو
جێبهجێكردنى كارى دامهزراندن  ،تێست و ئيش پێكردنى ھهموو ئاستهكانى ڤۆڵتيه بۆ وێستگهكانى گۆڕينى كارەبا ،
ھيڵهكانى گواستنهوەى ووزەى كارەبا  ،بهستهرى كيبڵ  ،كارى دامهزراندنى جۆرى ناوەوە و دەرەوە بۆ ئاستى
ڤۆڵتيهى نزم  ،كارى شارستانى بۆ باڵهخانهكان  ،شهقام  ،سيستهمى ئاووئاوەڕۆ.
ئامادەكردنى ديزان  ،پالنى تۆڕە كارەباييهكان و ليكۆڵينهوە له بارەيانهوە  ،ليكۆڵينهوە لهبارەى گرنگى پرۆژەكان.
خزمهتگوزارى ياريدەرێتى تهكنيكى بۆ جێبهجێكردن و پهرەپێدانى پرۆژەكان.
خزمهتگوزارى ئيشپێكردن و چاكسازى
خزمهتگوزارى راِويژكارى بۆ پرۆژەكانى ووزەى كارەبا
تيبينى  :زانيارى زياتر لهسهر ئهو بوارانهى كۆمپانيای نۆرث پاوەر كارى تيادا دەكات له پرۆفايلى كۆمپانيادا دەبينن

 2,3سياسهتى دامهزراندنى ناوخۆيی كۆمپانيا
كۆمپانيايى نۆرث پاوەر سياسهتيكى تايبهتى خۆى ھهيه بۆ دامهزراندنى كارمهندان به پێى جۆرى پۆستى خوازراو و
پێويستى پرۆژەكان  .لهسهرەتادا كۆمپانيا دەست دەكات به گهڕان بهدوای پاڵيوراواندا لهڕێگهى باڵوكردنهوەى ئاگادارى بۆ
پۆستى پێويست  ،ئهگهر ھاتوو كانديدى پێويست بۆ پۆستى ديارى كراو بهردەست نهبوو ئهوا كۆمپانيا ھهوڵ دەدات له
دەرەوە كانديدى نوێ بدۆزێتهوە  ،ھهڵبژاردنى گونجاوترين كانديد بهپێى ئهزموونى كارو پشتگيرى شوێنى كارى پيشووترى
كانديدەكه دەبێت  .پاش كۆكردنهوەى ھهموو ئهو ووردەكاريانه كۆتا بڕيار بۆ ھهڵبژاردنى كانديدى گونجاو دواى ئهنجام
دانى چاوپێكهوتن دەبێت.
 2,4شيوازى قهرەبوو كردنى كاركردنى كارمهندانى ناوخۆيی له كۆمپانيا:
مووچهى مانگانه و ھاندان
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 .3زانيارى تايبهت به ھهژمارى بانكى كۆمپانيا:
 3,1ناوى بانك  :بانكى ئاشتى – لقى سليمانى – وەزارەتى دارايی و ئابورى حكومهتى ھهريمى كوردستان
 3,2ناونيشانى بانك  :گهڕەكى چوارباخ – شارى سلێمانى – ھهرێمى كوردستان – كۆمارى عێراق
 3,3ناوى بانك  :بانكى نيودەوڵهتى كوردستان – سلێمانى
 3,4ناونيشانى بانك :شهقامى سالم  -شارى سلێمانى – ھهرێمى كوردستان – كۆمارى عيراق
 3,5سويفتى بانك KIBIIQBAXXX :
 3,6ئيمهيڵى تايبهت به خهرج كردن و وەرگرتنى گوژمهكان لهڕيى بانكهوە daban.nabil@npciraq.com :
 3,7تواناى كۆمپانيا بۆ پيشكهش كردنى دەستهبهرى بانكى بۆ گرێبهست 10-5 % :

 .4تهندروستى  ،سهالمهتى و سيستهمى ژينگهيی:
 4,1پرۆگرام و دۆكيومينته تايبهتيهكان دەربارەى تهندروستى و لهش ساغى و سيستهمى ژينگهيی
 تهندروستى  ،سهالمهتى پێگه و پالنى ژينگهيی
 ڕاپۆرتى تهندروستى و سهالمهتى تايبهتمهند
 ھهڵسهنگاندنى مهترسى تهندروستى و ژينگهيی
 پرۆگرامى مهشتى سهالمهتى
 ڕينمايی لهسهر خراپ بهكارھينانى مادەكان
 سيستهمى پيشكهش كردنى ڕاپۆرت لهسهر شوێن و ھۆكارى ڕوودانى ڕووداوەكان
 4,2جێبهجێكردنى سهالمهتى پێگه  :كۆمپانيا ھهستاوە به دانانى ئهندازياريك تايبهت به سهالمهتى كه كارى بريتيه له
بهدواداچوون و جێبهجێكردنى ڕينماييهكانى سهالمهتى بۆ ھهر پرۆژەيهك.
 4,3بوونى كهرەستهكانى خۆپاراستن  :كۆمپانيا سێتى پێويستى كهرەستهكانى خۆپاراستنى ھهيه بۆ جێبهجێكردنى ھهر
پرۆژەيهك بهپێى پالنى تهندروستى و سهالمهتى.
 4,4ژمارەى ئهو ڕووداوانهى كه مردنى لێكهوتۆتهوە لهسهرەتای دامهزراندنى كۆمپانياوە  :ھيچ جۆرە ڕووداويكى
مردن بوونى نيه.

.5سيستهمى بهڕێوەبردنى جۆرى
 5,1بوونى دۆكيومينتى تايبهت به بهڕێوەبردنى جۆرى
 چاودێرى تهواو بۆ كواڵيتى له پێگهى كاردا
 ڕێنمايی چۆنيتى چاودێرى كردنى جۆرى
 5,1چۆنێتى جێبهجێكردنى چاودێرى جۆرى :
كۆمپانيا ھهستاوە به دانانى بهڕێوەبهرى كواڵيتى كه كارەكهى بريتيه له بهدوادا چوون و جێبهجێكردنى ڕێنماييهكانى
تايبهت به كواڵيتى  .بهم نزيكانه كۆمپانيا ھهڵدەستيت به پرۆسهى دامهزراندنى سيستهمى كۆنتڕۆڵى جۆرى و
سهالمهتى تهندروستى و ژينگهيی به پێى ستاندەرەكانى  ISOو OHSAS
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.6سهرچاوەكان
 .1ليستى پرۆژە جێبهجێكراوەكان
ليستى پرۆژە جێبهجێكراوەكان له ھاوپێچدا دەبينن.
تيبينى  :بهڕێوەبهرى ڕێپێدراوى كۆمپانيا وەك بهڕێوەبهرى پرۆژە خزمهتى پيشكهش كردووە )لهبرى بهڵيندەرى سهرەكى
 ،به بێ بوونى بهڵيندەرايهتى الوەكى بۆ ئهو مهبهسته( بۆ پرۆژەكانى ژمارە )  (21 ، 20 ،18 ، 16 ، 6ى
ليستى پرۆژە جێبهجێكراوەكانى ھاوپێچ.
 .2نوسراوى پشتگيرى خاوەنكارەكان
نوسراوى پشتگيرى خاوەنكارەكان له ھاوپێچدا دەبينن
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