
امـــــانـــة بغداد
اعــــالن رغــــبـــة

تنفيذ م�سروع بناء جممعات �سكنية متكاملة 
يف مدينة ال�سدر/)منطقة التو�سع( م�سروع )10×10(

اأمانة بغداد ال�سركات العاملية املخت�سة بتنفيذ املدن اجلديدة  واملجمعات ال�سكنية   تدعو 
)عمارات �سكنية( متكاملة اخلدمات ووفق احدث الت�ساميم واملعايري العاملية للقيام بتنفيذ 
منطقة التو�سع البالغة م�ساحتها 17كم2 �سمن م�سروع تطوير مدينة ال�سدر واملحدد موقعها 
�سمن الت�سميم اال�سا�س ملدينة بغداد باملخطط املرفق وت�ستمل على )75000( الف وحدة 

�سكنية )�سقة( تقريبا" حتدد اأرتفاع العمارات فيها بال�سكل التايل:-
.%30 طوابق   3 باأرتفاع  عمارات  	•

.%50 طوابق   6-5 باأرتفاع  عمارات  	•
.%20 طوابق   10-8 باأرتفاع  عمارات  	•

وان م�ساحة ال�سقق ال�سكنية ترتاوح من100م2-180م2.
ويت�سمن العمل قيام ال�سركة باأعداد الت�ساميم املعمارية واالن�سائية التف�سيلية التنفيذية 
بجميع  اخلدمات  ابنية  ال�سكنية،  )العمارات  امل�سروع  يت�سمنها  التي  املباين  جميع  وتنفيذ 
انواعها واملرافق العامة والطرق ومواقف ال�سيارات وخدمات البنى التحتية( وفق الت�ساميم 

التف�سيلية التي �ستعد ملنطقة التطوير.
على الراغبني تقدمي طلبات الرغبة معززة باخلربة والكفاءة لل�سركة واالعمال املماثلة على 
امل�ستوى االقليمي والعاملي واالفكار املقرتحة وميكن ابداء الرغبة عرب الربيد االلكرتوين 
الت�ساميم م�سروع )10×10(، علما" اخر موعد  – دائرة  بغداد  امانة  او مراجعة  ادناه 

للتقدمي )45(يوم من تاريخ  االعالن.

املوقع االلكرتوين المانة بغداد       
www.Mayoralty-Baghdad.com      

                                                
 بريد دائرة الت�ساميم          

       designs-bm@yahoo.co.uk            
 designs@bm.gov.iq              

  املوقع االلكرتوين للم�سروع     

       AL- Sadar 10×10@yahoo.com

امـــــانـــة بغداد
اعــــالن رغــــبـــة

اال�سراف على تنفيذ م�سروع بناء جممعات �سكنية متكاملة يف مدينة ال�سدر/
)منطقة التو�سع( م�سروع )10×10(

 تدعو اأمانة بغداد ال�سركات العاملية واملكاتب اال�ست�سارية املخت�سة بتنفيذ املدن اجلديدة 
متكاملة  �سكنية(  )عمارات  ال�سكنية  واملجمعات  اخلا�سة  الفنية  االعمال  على  باال�سراف 
منطقة  بحجم  م�ساريع  تنفيذ  ملتابعة  الفنية  واالمكانات  املقدرة  متتلك  والتي  اخلدمات  
التو�سع البالغة م�ساحتها 17كم2 �سمن م�سروع تطوير مدينة ال�سدر واملحدد موقعها �سمن 
الت�سميم اال�سا�س ملدينة بغداد باملخطط املرفق وت�ستمل على )75000( الف وحدة �سكنية 

)�سقة( تقريبا" حتدد اأرتفاع العمارات فيها بال�سكل التايل:-
.%30 طوابق   3 باأرتفاع  عمارات  	•

.%50 طوابق   6-5 باأرتفاع  عمارات  	•
.%20 طوابق   10-8 باأرتفاع  عمارات  	•

وان م�ساحة ال�سقق ال�سكنية ترتاوح من100م2-180م2.
االعمال  جميع  تنفيذ  على  باال�سراف  اال�ست�سارية  واملكاتب  ال�سركة  قيام  العمل  ويت�سمن 
التي يت�سمنها امل�سروع )العمارات ال�سكنية، ابنية اخلدمات بجميع انواعها واملرافق العامة 
والطرق ومواقف ال�سيارات وخدمات البنى التحتية( وتقيمها وتقدمي الراي اىل رب العمل 

)امانة بغداد(
على الراغبني تقدمي طلبات الرغبة معززة باخلربة والكفاءة لل�سركة واالعمال املماثلة على 
امل�ستوى االقليمي والعاملي واالفكار املقرتحة وميكن ابداء الرغبة عرب الربيد االلكرتوين 
الت�ساميم م�سروع )10×10(، علما" اخر موعد  – دائرة  بغداد  امانة  او مراجعة  ادناه 

للتقدمي )45( يوم من تاريخ  االعالن.

www.Mayoralty-Baghdad.com          املوقع االلكرتوين المانة بغداد
                                                

designs-bm@yahoo.co.uk                بريد دائرة الت�ساميم           
 designs@bm.gov.iq                                                                                  

                     AL- Sadar 10×10@yahoo.com           املوقع االلكرتوين للم�سروع

Mayoralty of Baghdad
Expression of interest

The implementation of an integrated residential complexes 
in Sadr City / ( Stage I) known as project (10 × 10). 

The Mayoralty of Baghdad invites international companies specialized in 
the implementation of new cities , integrated services housing complexes 
(apartment buildings), to carry out the expansion area (17 km 2) within the 
development project of Al-Sadr City according to the latest designs and 
standards on the basis of  the Master Plan of the City of Baghdad and as 
it specified in the attached plan, the complex shall include approximately 
(75000) residential  unites (apartment), with the following determined 
height: -- 
• Buildings up 3 floors %30. 
• Buildings 5-6 storey height of %50. 
• Buildings 8-10 storey height of %20.
- The apartment area will be between 100-180 m2.

The work includes the preparation of the architecture, structural and all the 
detailed plans for the implementation off all types of the project buildings 
(residential buildings, services buildings, public utilities, roads and parking, 
and infrastructure services), according to the detailed plans of the development 
area.
Interested candidates have to submit their expression 
of interest, information of their qualification and the 
description of relevant experience for similar assignment 
services ( regional and international ), their skills to the 
following e-mail addresses or to contact the Mayoralty of 
Baghdad – Design directorate – project 10 x 10 within  a date 
not to exceed 45 days from the public advertisement.

      www.Mayoralty-Baghdad.com                                                
      designs-bm@yahoo.co.uk
      designs@bm.gov.iq 
      al-sadar10x10@yahoo.com

Mayoralty of Baghdad
Expression of interest

The supervision on the implementation of an integrated 
residential complexes in Sadr City / (Stage I ) known as 

project (10 × 10). 

The Mayoralty of Baghdad invites international companies which have the 
experience and ability to supervise the implementation of  an integrated 
services housing complexes (apartment buildings) for an area estimated 
with 17 km 2 within the development project of Al-Sadr City  ( Stage I ) 
according to the Master Plan of the City of Baghdad and as it specified in the 
attached plan, the complex shall include approximately (75000) residential  
unites (apartment), with the following determined height: -- 
• Buildings up 3 floors %30. 
• Buildings 5-6 storey height of %50. 
• Buildings 8-10 storey height of %20.
- The apartment area will be between 100-180 m2.

The task includes the supervision &evaluation of the implementation of all 
the project works (residential buildings, services buildings, public utilities, 
roads and parking, and infrastructure services), and to provide advice to 
Client (Mayoralty of Baghdad).
Interested candidates have to submit their expression of interest, information 
of their qualification and the description of relevant experience for similar 
assignment services ( regional and international ), their skills to the following 
e-mail addresses or to contact the Mayoralty of Baghdad – Design directorate 
– project 10 x 10 within  a date not to exceed 45 days from the public 
advertisement.

       www.Mayoralty-Baghdad.com                                                
       designs-bm@yahoo.co.uk
       designs@bm.gov.iq 
       al-sadar10x10@yahoo.com


