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 وثائق العطاء

 لتجهٌز السلع

 الى وحدتً التحلٌة البحرٌة والنهرٌة مواد احتٌاطٌة

 

 963/7102انؼطبءاد انزُبفسٍخ انؼبيخ:

 مواد احتٌاطٌة الى وحدتً التحلٌة البحرٌة والنهرٌةانًششوع: 

 وصاسح انُفػ / ششكخ يصبفً انجُىة جهخ انزؼبلذ :

 وصاسح انُفػ / ششكخ يصبفً انجُىة:انًشزشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

اعالن مناقصة عامة خارجٌة

 )للمرة األولى(

 العدد    :

 التارٌخ  :

الى: الراغبٌن باالشتراك بالمناقصة

 963/7102م / 

مواد احتٌاطٌة الى وحدتً التحلٌة البحرٌة والنهرٌة

بدعوة مقدمً العطاءات المإهلٌن وذوي الخبرة لتقدٌم  مصافً الجنوب/شركة عامة/قسم العقود والمشترٌات شركةٌسر 

مواد احتٌاطٌة الى وحدتً التحلٌة البحرٌة والنهرٌة:  عطاءاتهم لتجهٌز

 مع مالحظة ما ٌؤتً:
 األحدمن )( شركة عامة/ شركة مصافً الجنوب -قسم العقود والمشترٌات )االتصال لى مقدمً العطاء المإهلٌن والراؼبٌن فً الحصول على معلومات إضافٌةع.1

 (  وكما موضحة بالتعلٌمات لمقدمً العطاءات.حسب توقٌت مدٌنة البصرة المحلً الساعة الثانٌة بعد الظهرإلى  صباحاالثامنة الساعة /من  الخمٌسإلى 
( لسنة 2الوطنٌة التً حددتها تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة والصادرة من وزارة التخطٌط رقم ).سٌتم تنفٌذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسٌة 2

 .2114
3.متطلبات التؤهٌل المطلوبة :( أ ) القدرة المالٌة : على مقدم العطاء أن ٌقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القٌام بالمتطلبات المالٌة اآلتٌة : 1- الحسابات 

الختامٌة معدل ربح آلخر ثالث سنوات متتالٌة مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانونً معتمد . 2- سٌولة نقدٌة تعادل (088,888) ثمانمائة ألفدوالر. ( 
ب) الخبرة والقدرة الفنٌة : على مقدم العطاء أن ٌقدم دلٌال موثقا بانھ لدیھ اعمال مماثلة  الى الشركات النفطیة او شركات القطاع العام في العراق )عقود 

 . تجھیز سابقھ(
4.بإمكان مقدمً العطاء المهتمٌن شراء وثائق العطاء بعد تقدٌم طلب تحرٌري إلى العنوان المحدد فً ورقة بٌانات العطاء وبعد دفع قٌمة البٌع للوثائق(ؼٌر 

 . قابـــله  للــرد) البالؽة ( 288,888 ألف دٌنار)
5.المبلػ التخمٌنً للمناقصة (488,888)$اربعمائة ألف دوالر أمرٌكً فقط. 

6.ٌجب تقدٌم ضمان العطاء بقٌمة (0888) ثمانٌة أالف دوالر أمرٌكً فقط على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة نافذ لمدة (20) ٌوما من 
تؤرٌخ نفاذ العطاء عن طریق مصرف عراقي معتمد لدى البنك المركزي العراقي . 

7.ٌجب تقدٌم عطاء فنً وعطاء تجاري وبظرفٌن منفصلٌن ومؽلقٌن وتكون الظروؾ مختومة بختم الشركة وترسل بٌد مخول رسمً . 
..ٌتحمل من ترسو علٌه المناقصة أجور النشر واإلعالن  8

.9. ٌتم تسلٌم العطاءات الى العنوان اآلتً (غرفة استالم وفتح العطاءات/ االستعالمات الرئٌسٌة/شركة مصافً الجنوب/شركة عامة-الشعٌبة- محافظة 
البصرة/ جمهورٌة العراق)فً الموعد المحدد   ۲۲اب  2802الساعة الثانٌة عشر ظهرا حسب توقٌت مدٌنة البصرة المحلً). العطاءات المتؤخرة سوؾ 

ترفض وسٌتم فتح العطاءات بحضور مقدمً العطاءات او ممثلٌهم الراؼبٌن بالحضور فً العنوان اآلتً(غرفة استالم وفتح العطاءات/ االستعالمات 

 حسب الظهر بعد الواحدة الساعة2802  بآ 22 ( فً محافظة البصرة/جمهورٌة العراق -الشعٌبة-شركة مصافً الجنوب/شركة عامة /الرئٌسٌة
.ٌلٌه الذي أوالٌوم المحلً مدٌنةالبصرة توقٌت
.كافة الشروط والمواصفات مذكورة فً الوثٌقة القٌاسٌة المرفقة.11

 حسام حسٌن ولً     

شركة مصافً الجنوب/ وكالة ممدٌر عا
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 وثائق العطاء القٌاسٌة لتجهٌز السلع

 المحتوٌات

 إجراءات التعاقد –الجزء األول 

 وٌحتوي األقسام األتٌة:

 تعلٌمات لمقدمً العطاءات القسم األول:

ٌقدم هذا القسم معلومات تساعد مقدمً العطاءات على إعداد عطاءاتهم. كما ٌقدم معلومات حول كٌفٌة تسلٌم 

 لى أحكام  ٌجب استخدامها دون تعدٌل.العطاءات وفتحها وتقٌٌمها وإرساء العقود. ٌحتوي القسم األول ع

 ورقة بٌانات العطاء القسم الثانً:

 ٌحتوي هذا القسم على احكام تخص عملٌات التجهٌز وتعتبر مكملة لما جاء فً القسم االول

 معاٌٌر التقٌٌم والتأهٌل القسم الثالث:

، ومتطلبات التاهٌل التً ٌجب توفرها فً مقدم ً  ٌحدد هذا القسم المعاٌٌر المستخدمة فً تعٌٌن العطاء االقلسعرا

 العطاء إلنجاز العقد.

 نماذج العطاءات القسم الرابع:

 ٌتضمن هذا القسم نماذج صٌؽة العطاء، جدول األسعار، وضمان العطاء الذي ٌجب أن ٌقدم معه.

 الدول المؤهلة القسم الخامس:

 ٌتضمن هذا القسم معلومات تخص الدول المإهلة.

 متطلبات التجهٌز –الجزء الثانً 

 وٌحتوي القسم األتً:

 جدول المتطلبات القسم السادس:

ٌتضمن هذا القسم الئحة بالسلع والخدمات المتصلة بها ، جداول مناهج التجهٌز و التسلٌم ، المواصفات الفنٌة 

 والمخططات التً تصؾ السلع والخدمات المتصلة بها والتً سٌتم تجهٌزها.

 الث: العقد  الجزء الث

 و ٌحتوي األقسام األتٌة:

 الشروط العامة للعقد  القسم السابع:

 ٌتضمن هذا القسم الفقرات العامة التً تنطبق على كل عقد. نصوص الفقرات المدرجة فً هذا القسم ال ٌمكن تعدٌلها.
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 الشروط الخاصة بالعقد  القسم الثامن:

 تكمل الشروط العامة للعقد المدرجة فً القسم السابع. ٌتضمن هذا الفصل فقرات خاصة بكل عقد تعدل أو

 نماذج العقود القسم التاسع:

ٌحتوي هذا القسم على نموذج العقد والذي عند استكماله، ٌتضمن التصحٌحات والتعدٌالت على العطاء الموافق علٌه 

 والمسموح بها حسب التعلٌمات لمقدمً العطاءات والشروط العامة والخاصة بالعقد.

 ً حالة اشتراط تقدٌمها فإن "نماذج ضمان حسن التنفٌذ" و"ضمان الدفعة المقدمة" ٌتم اكمالها و تقدٌمها من مقدم العطاء الفائز فقط بعدف

 ارساء العقد . 
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 انجزء األول

 إجشاءاث انتعبلذ 

 نعمىد تجهيز انضهع

 انمضى األول: تعهيًبث نًمذيي انعطبءاث

 تجهيز انضهع نعمىد

 قائمة الفقرات
 

            عامة أ.

           . نطاق العطاء1

           . مصدر التموٌل2

           .  الفساد و االحتٌال3

          العطاءات المؤهمين. مقدمً 4

         المواد والمعدات والخدمات المؤهمة .5

         محتوٌات وثائق المناقصة ب.

         وثائق المناقصة.اقسام 6

          . توضٌح وثائق المناقصة7

         . تعدٌل   وثائق المناقصة8

           إعداد العطاءات ج.

          . كلفة اعداد و تقدٌم العطاءات9

           . لؽة العطاء11

          . الوثائق المكونة  للعطاء11

        ر. نموذج تسلٌم العطاء وجداول األسعا12

          . العطاءات البدٌلة13
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         . أسعار العطاءات والحسومات14

           . عملة العطاءات 15

        . الوثائق التً تإٌد اهلٌة مقدم العطاء16

      . الوثائق التً تإٌد اهلٌة السلع و الخدمات المتصلة به 17   

      والخدمات المتصلة بها. الوثائق التً  تإٌد مطابقة السلع  18

        . وثائق تإٌد مإهالت مقدم العطاء 19   

          .  فترة نفاذٌة العطاءات21

          . ضمان العطاء21

         . طرٌقة تقدٌم وتوقٌع العطاء22

         تسلٌم وفتح العطاءات د.

        . تسلٌم و أؼالق و تؤشٌر العطاءات23

      هائً لتقدٌم العطاءات. الموعد الن24

          . العطاءات المتؤخرة25

        . سحب واستبدال وتعدٌل العطاءات26

          . فتح العطاءات27

         تقٌٌم ومقارنة العطاءات .هـ

           . السرٌة28

         . توضٌح العطاءات29

          . استجابة العطاءات31

        خطاء والحذؾ. عدم المطابقة، األ31

         . التدقٌق األولً للعطاءات32

        . تدقٌق البنود والشروط والتقٌٌم الفن33ً

         .التؽٌٌر الى عملة موحدة 34
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        . االفضلٌة لمقدمً العطاءات المحلٌٌن 35

         تقٌٌم العطاءات 36

          مقارنة العطاءات 37

         الالحق لمقدمً العطاء االتاهٌل 38

    . حق المشتري فً قبول او رفض أي عطاء أو رفض جمٌع العطاءات39

          احالة العقد و.

          . معاٌٌر االحالة41

       . حق المشتري فً تؽٌٌر الكمٌات عند االحالة41

          . التبلٌػ باالحالة42

          . توقٌع العقد43

           . ضمان حسن االداء44
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 القسم األول: تعلٌمات لمقدمً العطاء

 أ. عامة

 نطاق العطاء -0

فً ورقة بٌانات العطاء، بإصدار وثائق المناقصة هذه لشراء السلع والخدمات المتصلة بها  ٌقوم المشتري المشار إلٌه 1-1

المحددة فً القسم السادس )جدول المتطلبات(. ٌتم تحدٌد اسم ورقم هذا العطاء التنافسً العام للشراء فً ورقة بٌانات 

 العطاء، كما ٌحدد فً هذه الورقة اسم وتعرٌؾ وعدد المواد المطلوبة.

 تعتمد التعارٌؾ األتٌة عند ورودها فً وثائق المناقصات: 1-2

تعبٌر "كتابٌا " ٌعنً أٌة وسٌلة من وسائل االتصال الكتابً )البرٌد، البرٌد اإللكترونً، الفاكس(، مع إثبات  .أ 
 استالمها.

 تستخدم صٌؽة المفرد لوصؾ الجمع والعكس صحٌح.  .ب 
 "ٌوم" ٌقصد به الٌوم فً التقوٌم المٌالدي. .ج 

 مصدر التموٌل -2

ٌتم التموٌل من خالل المبالػ المخصصة الى المشروع فً الموازنة الفٌدرالٌة لجمهورٌة العراق. ٌتم األشارة الى 

 أسم المشروع و رقمه فً ورقة بٌانات العطاء .

 االحتٌال و الفساد -3

ٌحافظ مقدمو العطاءات، والمجهزون، والمتعاقدون واالستشارٌون على المعاٌٌر األخالقٌة خالل  ٌشترط المشترٌؤن 3-1
 عملٌة التجهٌز وتنفٌذ العقد. وفً سبٌل تحقٌق هذه السٌاسة:

 ٌعتمد المشتري التعارٌؾ األتٌة لهذا  الؽرض: ( أ)
ل مباشر أو ؼٌر مباشر أي شًء ذي قٌمة اوال : "الممارسات الفاسدة" تعنً تقدٌم أو إعطاء أو استالم أو التماس بشك

 للتؤثٌر على عمل مسإول فً موقع مسإولٌة عامة خالل عملٌة الشراء أو تنفٌذ العقد.

أي سوء تمثٌل أو حذؾ ألي من الحقائق بهدؾ التؤثٌر على أٌة عملٌة تجهٌز أو  تعنً" ثانٌا : "ممارسات احتٌالٌة

 تنفٌذ للعقد.

عنً أي تخطٌط أو تنسٌق بٌن اثنٌن أو اكثر من مقدمً العطاءات  بعلم أو دون علم ثالثا : "ممارسات التواطإ" ت

 المشتري بهدؾ وضع أسعار وهمٌة وؼٌر تنافسٌة.

رابعا : "ممارسات قهرٌة" تعنً إٌذاء أو التهدٌد بإٌذاء، سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، على األشخاص أو 

 ت الشراء أو التؤثٌر على تنفٌذ العقد.ممتلكاتهم للتؤثٌر على مشاركتهم فً عملٌا

 خامسا : ممارسات اعاقة، وتعنً:  

االتالؾ المتعمد أو التزوٌر أو التؽٌٌر فً الوثائق أوحجب االدلة الالزمة للتحقٌق او االدالء بشهادة  (0)

اجراءات التحقٌق من المشتري فً ممارسات الفساد االداري أو االحتٌال أو التواطإ  زور للمحققٌن العاقة

أو الممارسات القهرٌة أو التهدٌد أوالتحرش أو اعاقة اي طرؾ أو منعه من تقدٌم أٌة معلومات تتعلق 

 بالتحقٌق او منعه من متابعة اجراءات التحقٌق.

 

تدقٌق و ممارسة الرقابة المنصوص علٌها بالفقرة الثانوٌة االفعال التً تعٌق ممارسة المشتري فً ال (2)

 )د( الالحقة.1-3
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للمشتري الحق فً رفض التوصٌة باالحالة إذا وجد أن المتقدم تورط بشكل مباشر أو من خالل وسٌط فً  ب(

 أي من ممارسات االحتٌال أو الفساد أو التواطإ أو التهدٌد خالل عملٌة التنافس على العقد المعنً.

للمشتري الحق بمعاقبة) األفراد أو المإسسات(، بما فً ذلك تجرٌدهم من أهلٌة استالم أٌة عقود ممولة من  ( ج)
فً حال ثبوت تورطهم بشكل مباشر أو من خالل وسٌط فً أي من  او ؼٌر محددة  المشتري،  لمدة محددة

 الل تنفٌذ  عقد ممول من المشتري.ممارسات االحتٌال أو الفساد أو التواطإ أو التهدٌد خالل التنافس أو من خ
)د( للمشتري الحق بتضمٌن وثائق المناقصة والعقود شرط ٌلزم مقدمً العطاءات والمجهزٌن والمقاولٌن 

واالستشارٌٌن بالسماح للمشتري أو للمدققٌن المعٌنٌن منه فً الكشؾ أو تدقٌق حساباتهم وسجالتهم أوأٌة وثائق 

 عقد. متعلقة بتقدٌم العطاء وتنفٌذ ال

)ثالثا ( من  الشروط  1-35اضافة الى ماتقدم، على مقدمً العطاءات ان ٌطلعوا على االلتزامات الواردة بالفقرة      3-2

 العامة للعقد بهذا الصدد.

  مقدمو العطاءات  المؤهلون -4

لة و حسب العقود الواردة لمقدم العطاء و جمٌع االطراؾ التً ٌتؤلؾ منها مقدم العطاءات ان ٌحملوا جنسٌة اٌة دو -4-1

بالقسم الخامس )الدول المإهلة( وٌعتبر مقدم العطاء حامال لجنسٌة دولة ما اذا كان مواطنا فٌها او مإسسا لشركة، او 

 مسجال وعامال طبقا  احكام قوانٌن تلك الدولة.

الي جزء من العقد بما فً ذلك الخدمات  تنطبق هذه المعاٌٌر اٌضا فً تحدٌد جنسٌة المقاولٌن الثانوٌٌن او المجهزٌن         

 المتصلة بها.

ٌجب أال ٌكون لمقدم العطاء أي تضارب فً المصالح، حٌث سٌتم استبعاد أي متقدم ٌثبت تورطه فً تضارب وٌمكن  -4-2

ان ٌفسر مقدم العطاء متورطا  فً تضارب المصالح مع طرؾ او اخر فً عملٌة تقدٌم العطاء فً كل من الحاالت 

 ٌة :االت

إذا كان حالٌا أو فً السابق على عالقة بشركة، أو أحد توابعها، المتعاقد مع المشتري لتقدٌم خدمات  )أ(

أستشارٌة لؽرض تحضٌر التصمٌم أو المواصفات أو الوثائق األخرى المستخدمة لتحدٌد السلع التً 

 سٌجري تجهٌزها من خالل وثائق هذا العطاء. 

واحد فً هذه المناقصة، إال فً حالة تقدٌم عطاءات بدٌلة أو مسموح بها كتلك  إذا تقدم بؤكثر من عطاء )ب(

من التعلٌمات لمقدمً العطاء. وفً أي من هذه األحوال ال ٌمنع هذا 13 المنصوص علٌها فً الفقرة 

 الشرط المقاولٌن من االشتراك فً أكثر من عطاء.

(  من التعلٌمات 3رهُ فاقدا  لالهلٌة من المشتري بموجب المادة)ٌتم استبعاد مقدم العطاء الذي سبق وان تم اعتبا -4-3

لمقدمً الى العطاء، فً تارٌخ إرساء العطاء. ان الئحة بؤسماء الشركات المستثناة موجودة على العنوان اإللكترونً 

او معلقا نشاطه او للمشتري المبٌن فً تعلٌمات مقدمً العطاء. كما ٌستبعد أي متقدم للعطاءات فاقدا  لالهلٌة أو 

 ممنوعا  من التعامل  من الدائرة القانونٌة أو دائرة العقود العامة الحكومٌة فً وزارة التخطٌط   . 

( مستقلة قانونٌا 1الموسسات المملوكة للدولة  تكون مإهلة لالشتراك فً العطاء، أذا توفر الشرطان األتٌان فٌها،) 4-4

 وقانون الشركات العامة . ( تعمل وفق القانون التجاري2ومالٌا  )

 ٌتوجب على مقدمً العطاءات إثبات استمرار أهلٌتهم بما ٌرضً المشتري بناء على متطلبات تؤهٌل معقولة . 4-5

 

 السلع المؤهلة والخدمات ذات العالقة -5

 مإهلة.ٌجب أن تكون جمٌع السلع والخدمات المتصلة بها حسب العقد الممول من المشتري من دول)مناشئ(  5-1
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ألؼراض هذه الفقرة ٌشمل تعرٌؾ "سلع" البضائع المختلفة مثل المواد الخام و اآلالت و المعدات و المنشآت  5-2

 الصناعٌة، كما ٌشمل تعرٌؾ "الخدمات المتصلة بها الخدمات مثل التؤمٌن والتركٌب والتدرٌب والصٌانة االبتدائٌة.

ها استخراج السلع أو إنتاجها أو زراعتها أو معالجتها أو تصنٌعها، أو التً مصطلح "المنشؤ" ٌعنً الدولة التً ٌتم من 5-3

اختالفا جذرٌا عن  ةمن خالل التصنٌع أو المعالجة أو التجمٌع تنتج سلعا تجارٌة تختلؾ فً صفاتها األساسٌ

 مكوناتها   .

 

 ب. محتوٌات وثائق المناقصة

 

 اجزاء وثائق المناقصة -6

صة من ثالثة اجزاء تتضمن جمٌع األقسام المشار إلٌها فً أدناه، وٌجب أن تقرأ هذه األخٌرة تتؤلؾ وثائق المناق 6-1

 بالتزامن مع أي ملحق ٌصدر وفقا للفقرة الثامنة من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 

 إجراءات العطاء الجزء األول

 القسم األول: التعلٌمات لمقدمً العطاء 
 القسم الثانً: ورقة بٌانات العطاء 
  القسم الثالث: معاٌٌر التقٌٌم والمإهالت 
 القسم الرابع: نماذج العطاء 
 القسم الخامس: الدول المإهلة 

 متطلبات قسم التجهٌز الجزء الثانً

 القسم السادس: جدول المتطلبات 
 العقد الجزء الثالث

  القسم السابع: الشروط العامة للعقد 
 القسم الثامن: الشروط الخاصة بالعقد 
 التاسع: نماذج العقود القسم 

 

 ال ٌعتبر  االعالن او الدعوة الذي ٌصدر عن المشتري جزءا  من وثائق المناقصة. 6-2

 فً حالة عدم تسلم وثائق المناقصة وملحقاته من المشتري مباشرة، ال ٌعتبر هذا األخٌر مسإوال  عن اكتمالها. 6-3

اذج والمصطلحات والمواصفات الموجودة فً وثائق المناقصة. ٌفترض أن ٌدقق مقدم العطاء جمٌع التعلٌمات والنم 6-4

 وإن فشل مقدم العطاء فً توفٌر جمٌع المعلومات والوثائق المطلوبة فً وثائق المناقصة قد ٌإدي إلى رفض العطاء. 
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 توضٌح وثائق المناقصة -2

فً حالة الحاجة لتوضٌح او تفسٌر اي من المعلومات فً وثائق المناقصة ٌجب على مقدم العطاء االتصال بالمشتري  7-1

كتابٌا  وعلى عنوانه المذكور فً ورقة بٌانات العطاء. وٌتوجب على االخٌر ان ٌرد كتابٌا  على أٌة استفسارات ترد 

قل من المدة النهائٌة لتسلٌم العطاءات لتلك التً حددت فترة الٌه، شرٌطة ان ٌتم استالمها قبل عشرة اٌام فً اال

( ٌوما . ٌحدد المشتري المدة النهائٌة الستالم االستفسارات لتلك التً تزٌد فترة االعالن عنها 15االعالن عنها ب)

جمٌع  ( ٌوما  فً ورقة بٌانات العطاء، وعلى المشتري ارسال نسخة من رده على تلك االستفسارات الى15عن ) 

من استلم وثائق المناقصة مباشرة منه بما فً ذلك وصؾ االستفسار دون بٌان مصدره. اذا ارتاى المشتري ضرورة 

( 8تعدٌل وثائق المناقصة نتٌجة لهذه االستفسارات ، فعلٌه ان ٌقدم ذلك حسب االجراءات المذكورة فً المادة )

 ( 2-22والفقرة )

 تعدٌل وثائق المناقصة -0

 ري الحق فً تعدٌل وثائق المناقصة، عن طرٌق إصدار ملحق بها، فً أي وقت ٌسبق موعد ؼلق المناقصة.للمشت 8-1

تعتبر المالحق جزءا  من وثائق المناقصة وٌتم تعمٌمها كتابة على جمٌع الّذٌن استلموا وثائق المناقصة من المشتري  8-2

 مباشرة.

( من التعلٌمات لمقدمً العطاء، وذلك 2-24المناقصة وفقا للفقرة )للمشتري الحق فً تمدٌد الموعد النهائً لؽلق  8-3

 إلعطاء المقدمٌن الوقت المناسب ألخذ التعدٌالت الواردة فً الملحق بعٌن االعتبار.

 إعداد العطاءات ج.

 كلفة  العطاء  -9

المشتري مسإوال عن هذه التكالٌؾ ٌتحمل مقدم العطاء جمٌع التكالٌؾ المتعلقة بإعداد وتسلٌم العطاء، وال ٌعتبر  9-1

 بؽض النظر عن نتائج تحلٌل العطاءات.

 لغة العطاء -08

المتبادلة بٌن مقدم العطاء وجهة التعاقد  باللؽة المشار الٌها فً وقة بٌانات  قٌجب ان ٌتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائ 11-0

عات المتصلة والتً تشكل جزءا من عطائه فً لؽة اخرى على ان ترفق العطاء . ٌمكن ان ٌقدم مقدم العطاء أٌا من المطبو

 بترجمة دقٌقة لنصوصها الى لؽة العطاء ، وحٌنها تعتمد الترجمة لؽرض تفسٌر العطاء .     

 الوثائق المكونة للعطاء -00

 ٌتؤلؾ العطاء من الوثائق االتٌة: 11-1

( من 15،  14،  12لمستخدمة بما ٌتناسب مع المواد )أ. نموذج صٌؽة العطاء وجدول الكمٌات ؼٌر المسعر ا

 التعلٌمات لمقدمً العطاء.

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء، إذا طلب. 21ب. ضمان العطاء بما ٌتوافق مع المادة 

من  22كتابة على تفوٌض المّوقع على العطاء بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل حسب المادة  ج. التؤكٌد

 تعلٌمات مقدمً العطاء.

 

 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.16د. البٌانات الموثقة الهلٌة مقدم العطاء لتقدٌم عطائه وفقا للمادة ) 



 13 

المتعلقة بها والمجهزة من مقدمً العطاء هً من مناشىء مإهلة هـ. البٌانات الموثقة التً تإٌد بؤن السلع والخدمات 

 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.17وفقا للمادة ) 

و. البٌانات الموثقة التً تإٌد تطابق السلع والخدمات المتصلة بها مع تلك المطلوبة فً وثائق المناقصة، وفقا للمادة ) 

 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.39و  18

من التعلٌمات  19البٌانات الموثقة  ألهلٌة مقدم العطاء لتنفٌذ العقد فً حالة إرساء العطاء علٌه، وفقا للمادة ز.  

 لمقدمً العطاء،

 ح. أٌة وثٌقة أخرى محددة فً ورقة بٌانات العطاء.

 نموذج  العطاء، وجداول الكمٌات المسعرة -02

" و ٌجب أن نماذج العطاءاتدٌم العطاء الموجود فً القسم الرابع، "على مقدم العطاء ان ٌستخدم نموذج استمارة تق 12-1

ٌتم تعبئة النموذج بالكامل دون أي تؽٌٌر فً شكله ولن تقبل أٌة بدائل. كما وٌجب تعبئة جمٌع الفراؼات بالمعلومات 

 المطلوبة.

بحسب منشئها مستخدما  النماذج  على مقدم العطاء أن ٌسلم جداول الكمٌات المسعرة للسلع والخدمات المتصلة بها 12-2

 الموجودة فً القسم الرابع ،" نماذج العطاء".

 العطاءات البدٌلة -03

 فً "ورقة بٌانات العطاء".ال ٌتم اعتماد العطاءات البدٌلة مالم ٌنص على خالؾ ذلك  13-3

 أسعار العطاءات والحسومات -04

جدول الكمٌات المسعر ٌجب أن تتطابق مع المتطلبات "العطاء" واألسعار والحسومات المقدمة فً "نموذج صٌؽة  14-1

 المحددة .

ٌجب أن تدرج وتسعر جمٌع البنود والمواد بشكل مستقل فً "جدول الكمٌات المسعر". وإذا احتوى الجدول على  14-2

مذكورة فً بنود ؼٌر مسعرة سٌفترض أن أسعارها مشمولة من خالل بنود أخرى. وتعتبر أٌة بنود أو مواد ؼٌر 

من "التعلٌمات  31"جدول الكمٌات المسعر"ؼٌر مشمولة فً العطاء، وفً حالة التعدٌل ٌكون ذلك وفقا للفقرة 

 لمقدمً العطاءات".

 السعر الذي ٌظهر فً "نموذج صٌؽة العطاء" هو السعر اإلجمالً للعطاء، مستثنٌا أٌة حسوم مقدمة. 14-3

 على مقدم العطاء أن ٌذكر أٌة حسوم ؼٌر مشروطة، وأن ٌوضح كٌفٌة استخدامها فً "نموذج صٌؽةالعطاء". 14-4

من  النافذ ومصطلحات اخرى مماثلة تخضع للضوابط المحددة فً االصدار  EXW,CIP,CIF,C&Fالمصطلحات  14-5

(Incoterms)  تعلٌمات لمقدمً العطاءات".الصادرة عن ؼرفة التجارة العالمٌة وكما مشار الٌها فً "ال 

االسعار المقدمة من مقدم العطاء تكون ثابتة خالل فترة تنفٌذ العقد وهً ؼٌر قابلة للتؽٌٌر تحت أي ظرؾ ما لم ٌنص     14-6

 على خالؾ ذلك فً "ورقة بٌانات العطاء".

العقود( اذا نص على ذلك فً قد تطرح العطاءات بشكل منفرد ) عقد واحد ( او مجزءة الى عدة اجزاء )عدد من  14-7

( من "التعلٌمات لمقدمً العطاء"و ٌجب أن تتوافق األسعار المذكورة مع 1-1الفقرة )
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% من كمٌاتها، إال إذا ذكر خالؾ ذلك فً "ورقة بٌاناتالعطاء". و 111% من البنود المحددة لكل جزء ومع 111

الحسم بما  الة إرساء أكثر من جزءعلٌهم أن ٌوضحوعلى المقدمٌن الذٌن ٌرؼبون بتقدٌم حسم فً األسعار فً حا

( من "التعلٌمات لمقدمً العطاء"، شرط أن تسلم العطاءات لجمٌع هذه )االجزاء( وتفتح فً 4-14ٌتوافق مع الفقرة )

 نفس الوقت.

 عملة العطاء -05

والرسوم الكمركٌة واٌة مصارٌؾ  تقدم االسعار بالعملة المحددة فً ورقة بٌانات العطاء وتكون شاملة للضرائب     15-1

 اضافٌة عن النقل وكما مشارالٌه لكل " جداول االسعار " على حدة ضمن القسم الرابع .

 الوثائق التً تؤكد أهلٌة مقدم العطاء -06

على مقدمً العطاء تعبئة "نموذج صٌؽة العطاء" الموجود فً الفصل الرابع، لٌوثقوا أهلٌتهم للمشاركة فٌه وفقا  16-1

 للفقرة الرابعة من "التعلٌمات لمقدمً العطاءات".

 الوثائق التً تؤكد اهلٌة السلع والخدمات -02

( من "التعلٌمات لمقدمً العطاءات". فؤن على 5لتؤكٌداالهلٌة للمواد والخدمات المجهزة وفق ماورد فً المادة )     17-1

 ( استمارات التعاقد . 4داول االسعار الواردة فً القسم )مقدمً العطاءات ان ٌمأل البٌانات الخاصة ببلد المنشؤ فً ج

 الوثائق التً تؤكد مطابقة السلع والخدمات ذات العالقة  -00

مطابقة السلع و الخدمات المتصلة بها لوثائق المناقصة . ٌتعٌن على مقدم العطاء ان ٌقدم كجزء من  لؽرض تؤٌد 18-1

 ( جدول المتطلبات . 4عطائه دلٌال  موثقا  ٌإكد بؤن السلع المجهزة مطابقة الى المواصفات الفنٌة الواردة فً القسم )

رسومات أو بٌانات، وٌجب أن تتضمن وصفا مفصال لكل بند،  ٌمكن أن تكون هذه الوثائق على شكل مواد مطبوعة أو   18-2

الصفات الفنٌة واألدائٌة األساسٌة للسلع والخدمات، بحٌث ٌوضح توافقها مع المواصفات المطلوبة. وأن ٌسلم  أي

 المتقدم تقرٌرا باالختالفات واالستثناءات عن جدول المتطلبات.

مٌع التفاصٌل، بما فً ذلك الموارد المتاحة، واألسعار الحالٌة، لقطع الؽٌار، على مقدم العطاء أن ٌقدم أٌضا قائمة بج 18-3

والمعدات الخاصة والضرورٌة الستمرار عمل السلع بعد استخدامها من المشتري للفترة المحددة فً "ورقة بٌانات 

 العطاء".

األسماء التجارٌة و/ أو أرقام األدلة ٌجب أن تكون معاٌٌر المصنعٌة والعمل والمواد والمعدات واإلشارة إلى  18-4

المصورة المحددة من المشتري فً جدول المتطلبات وصفٌة ال حصرٌة. ولمقدم العطاء أن ٌعرض معاٌٌر أخرى 

للجودة والعالمات التجارٌة و/اوأرقام األدلة المصورة، بشرط أن تحقق نفس كفاءة البنود المذكورة فً " جدول 

 وأن تنال رضا المشتري.المتطلبات "أو أعلى منها 

 الوثائق التً تؤكد مؤهالت مقدم العطاء  -09

 ٌجب على المستندات التً تثبت مإهالت مقدم العطاء فً حال إرساء العطاء علٌه، أن تفً بالشروط  األتٌة: 19-1

المصنعة  )ا( على مقدمً العطاءات ؼٌر المصنعٌن او المنتجٌن للسلع التً تعرض تجهٌزها تقدٌم تخوٌل الجهة 

للسلع له بتسوٌقها بموجب النموذج فً الفصل الرابع، ونموذج تخوٌل الجهة المصنعة او المنتجة بتسوٌق هذه 

 السلع فً بلد المشتري ، اذا نص على ذلك فً التعلٌمات لمقدمً العطاءات.

العطاء"، ٌجب أن ٌكون  )ب( إذا لم ٌكن مقدم العطاء عامال  فً العراق، وإذا كان ذلك مطلوبا  فً "ورقة بٌانات

ممثال  بوكٌل عنه فً العراق مجهزا  وقادرا  على القٌام بعملٌات الصٌانة وتوفٌر قطع الؽٌار بحسب ما هو 

 مذكور فً شروط العقد.و/او المواصفات الفنٌة.
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تقٌٌم أن تتوفر فً مقدم العطاء جمٌع المإهالت والمعاٌٌر المنصوص علٌها فً القسم الثالث، "معاٌٌر ال )ج(

 والمإهالت".

 فترة تفاذٌة العطاءات -28

تستمر نفاذٌة العطاء بعد الموعد النهائً المحدد من المشتري لتسلٌمه بحسب ما هو مذكور فً "ورقة بٌانات  21-1

 العطاء"، وٌتم استبعاد أي عطاء تمتد نفاذٌته لفترة أقصر.

لعطاء قبل انتهاء مدة النفاذ المحددة. و فً هذه الحالة فً بعض الظروؾ االستثنائٌة، للمشتري ان ٌطلب تمدٌد فترة ا 21-2
. إذا تم طلب ضمان العطاء بحسب ما هو منصوص علٌه   ً ٌجب أن ٌكون طلب التمدٌد واإلجابة علٌه موثقا  تحرٌرٌا 

ض ( من "التعلٌمات لمقدمً العطاء"، ٌتم تمدٌد الضمان لنفس الفترة أٌضا. ولمقدم العطاء الحق برف21فً المادة )
طلب التمدٌد دون أن ٌفقد ضمان العطاء. لن ٌطلب أو ٌسمح لمقدم العطاء الذي وافق على األستجابة لطلب صاحب 

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء . 3-21العمل بتمدٌد نفاذٌة عطائه أال فً الحالة المبٌنة فً الفقرة 
21-3  

ة تؤخر صدور قرار األحالة        فترة تزٌد عن فً العقود التً ال ٌسمح فٌها بمراجعة و تعدٌل األسعار ،و فً حال

( ٌوما  على تارٌخ  نفاذ العطاء األبتدائً فتتم مراجعة وتعدٌل األسعار كما محدد فً طلب التمدٌد . تتم مفاضلة 56)

 العطاءات باألعتماد على أسعار العطاءات دون األخذ بنظراألعتبار تعدٌل األسعار المشار الٌه أعاله.

 

 العطاء  ضمان -20

ٌجب على مقدم العطاء أن ٌقدم، كجزء من العطاء، " ضمان عطاء" إذا كان ذلك مطلوبا  فً "ورقة البٌانات  21-1

 العطاء".

 كما ٌجب : عمى مقدم العطاء تضمين عطائه بضمان العطاء بالمبمغ والعممة المحددة في ورقة بيانات العطاء 21-2

اية صيغة  صك مصدق الصادرة عن الحكومة العراقٌة ، او أن ٌقدم على شكل خطاب ضمان مصرفً او  .أ 
 اخرى يتم االشارة اليها في ورقة بيانات العطاء.

أن ٌصدر الضمان من مصرؾ معتمد فً العراق بموجب نشرة ٌصدرها البنك المركزي العراقً عن الكفاءة  .ب 
جودة خارج العراق فٌجب أن المالٌة للمصرؾ، ٌختارها مقدم العطاء. إذا كانت هذه المإسسة المصرفٌة مو
 تعتمد لها مإسسة مالٌة ردٌفة معتمدة داخل العراق، لتتمكن من تفعٌل الضمان،

أن ٌتوافق مع أحد نماذج الضمان الموجودة فً القسم الرابع، "نماذج العطاءات"، أو أي نموذج آخر ٌعتمد من  .ج 
 المشتري قبل تسلٌم العطاء،

خطً من المشتري فً حالة اإلخالل بالشروط الواردة فً الفقرة  أن ٌكون قابال  للصرؾ فور اصدار طلب .د 
 ( من "التعلٌمات لمقدمً العطاءات"،21-5)

 .  أن ٌتم تسلٌم النسخة األصلٌة، ولن تقبل النسخ المصورة،هـ

كان ٌوما  بعد انتهاء فترة نفاذ العطاء او بعد تارٌخ  تمدٌد نفاذ العطاء  إذا  28أن ٌكون ساري المفعول لمدة  .و 
 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.2-21ذلك مطلوبا وفقا للفقرة )

( من التعلٌمات لمقدمً 1-21لن ٌتم قبول أي عطاء ال ٌشمل تعهد ضمان عطاء إذا كان ذلك مطلوبا  وفقا للفقرة ) 21-3

 العطاء، حٌث سٌعتبر ؼٌر مستوٍؾ للشروط.

صحابها فً أسرع وقت ممكن وفور أن ٌقوم المقدم الفائز بتقدٌم ٌتم اعادة ضمانات المقدمٌن ؼٌر الناجحٌن إلى أ 21-4

 توقٌع العقد.وبعد ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 44ضمان التنفٌذ وفقا للمادة )

 ٌمكن مصادرة مبلػ ضمان العطاء إذا فشل مقدم العطاء الفائز فً: 21-5

 ءات"  من "التعلٌمات لمقدمً العطا 43( توقٌع العقد وفقا للفقرة 1)
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 من "التعلٌمات لمقدمً العطاءات".   44( تقدٌم  ضمان حسن االداء وفقا للفقرة 2)

ضمان عطاء المشروع المشترك ٌجب أن ٌكون باسم المشروع المشترك الذي ٌسلم العطاء، إذا لم ٌكن المشروع  21-6

المشترك قد تؤسس بشكل قانونً وقت تقدٌم العطاء، فٌجب ان ٌقدم الضمان باسم جمٌع الشركاء المستقلٌٌن 

 المذكورٌن.

طاء( األعالن عن عدم أهلٌة المقاول ألحالة أي عقد علٌه لفترة للمشتري الحق ) أذا نص على ذلك فً ورقة بٌانات الع  21-7

 محددة و كما محدد فً ورقة بٌانات العطاء وفً الحاالت األتٌة:

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء او 43اذا فشل مقدم العطاء الفائز فً توقٌع العقد بموجب الفقرة    - أ
 (من التعلٌمات لمقدمً العطاءات .  44داء بموجب المادة ) اذا فشل مقدم العطاء الفائز فً تقدٌم ضمان حسن اال  - ب
 

 طرٌقة تقدٌم وتوقٌع العطاء -22

على مقدم العطاء أن ٌقدم نسخة أصلٌة واحدة ممٌزة من  عطائه مإشرا  علٌها كلمة"نسخةأصلٌة" من وثائق  22-1

اء، كما ٌجب على المتقدم أن ٌسلم من التعلٌمات الخاصة بمقدمً العط (11المادة )  المناقصة كما هو مذكور فً

عددا  من النسخ ؼٌر األصلٌة الممٌزة بكلمة "نسخة" كما هو محدد فً بٌانات العطاء. فً حال وجود أي اختالؾ بٌن 

 النسخة واألصل ٌتم اعتماد "النسخة االصلٌة".

د، وأن تكون موقعة من ٌجب أن تكون جمٌع نسخ عرض أسعار العطاء األصلٌة وؼٌر األصلٌة مكتوبة بالمدا 22-2

 شخص مخول بالتوقٌع نٌابة عن مقدم العطاء وان ٌكون التحوٌل مصادق من كاتب العدل.

ال تعتبر أي آثار للمسح أو الكتابة بٌن السطور نافذة إال إذا رافقها توقٌع الشخص المخول بتوقٌع العطاء أو توقٌعه  22-3

 باألحرؾ األولى.

 

 د. تسلٌم وفتح العطاءات

 تسلٌم و إغالق وتأشٌر العطاءات -23

 ٌسلم مقدمو العطاءات عطاءاتهم بالٌد أو ٌرسلونها بالبرٌد المسجل. 23-1

تسلٌم العطاءات بالٌد أو بالبرٌد االلكترونً) فً حالة االشارة الى ذلك فً ورقة بٌانات العطاء(، ٌجب أن تسلم  أ.عند

( من التعلٌمات 13النسخ األصلٌة وؼٌر األصلٌة من العطاء، والعطاءات البدٌلة، أذا كان مسموحا  بها وفقا للمادة )

هذه المؽلفات إشارة تبٌن فٌما إذا كانت النسخ التً بداخلها  لمقدمً العطاء، فً مؽلفات منفصلة، على أن تحمل

-22أصلٌة أو ؼٌر أصلٌة. توضع هذه المؽلفات فٌما بعد فً مؽلؾ واحد، وتتم اإلجراءات بعد ذلك وفقا للفقرات )

 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء(.3-22( و     )2

االشارة الى ذلك فً ورقة بٌانات العطاء بموجب  ب. لمقدمً العطاءات تقدٌم عطاءاتهم الكترونٌا) فً حالة

 التعلٌمات المنصوص علٌها فً ورقة بٌانات العطاء.

 ٌجب ان تكون المؽلفات الداخلٌة والخارجٌة: 23-2

 تحمل اسم وعنوان مقدم العطاء. )أ(

 ( من "التعلٌمات لمقدمً العطاء".1-24موجهة للمشتري وفقا للفقرة ) )ب(
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( من التعلٌمات لمقدمً العطاء، وأٌة 1-1ٌؾ العطاء المشار إلٌه فً الفقرة الفرعٌة )ٌظهر علٌها تعر )ج(

 إشارات تعرٌفٌة أخرى مذكورة فً بٌانات العطاء.

( من 1-27تحمل تحذٌرا  بعدم فتح المؽلؾ قبل تارٌخ فتح العطاء بما ٌتوافق مع الفقرة الفرعٌة ) )د(

 "التعلٌمات لمقدمً العطاء".

 ل المشتري مسإولٌة ضٌاع أو فتح أٌة مؽلفات اذا لم تكن مؽلقة و مختومة و تحمل االشارات المطلوبة.ال ٌتحم 23-3

 

 الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات -24

 ٌجب أن ٌستلم المشتري العطاءات على العنوان المحدد و فً التارٌخ والوقت المحددٌن فً بٌانات العطاء. 24-1

( 8الموعد النهائً الستالم العطاءات عن طرٌق تعدٌل بٌانات العطاء بما ٌتوافق مع المادة ) للمشتري الحق فً تمدٌد 24-2

 من "التعلٌمات لمقدمً العطاء". وفً هذه الحالة تمدد حقوق وواجبات المشتري ومقدم العطاء وفقا للموعد الجدٌد.

 العطاءات المتأخرة -25

من التعلٌمات لمقدمً العطاء.  24تسلم بعد الموعد النهائً وفقا للفقرة لن ٌعتمد المشتري أٌا  من العطاءات التً  25-1

  وعلٌه، فإن أي عطاء ٌصل بعد الفترة المحددة ٌعتبر متؤخرا  وٌجري رفضه واعادته إلى صاحبه دون فتحه.
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 السحب واالستبدال وتعدٌل العطاءات -26

بعد تسلٌمه، عن طرٌق إرسال أشعارا  تحرٌرٌا  وفقا للمادة  لمقدم العطاء الحق فً سحب أو استبدال أو تعدٌل العطاء 26-1

( من "التعلٌمات لمقدمً العطاءات"، على أن ٌكون االشعار موقع من شخص مخول وأن تكون مصحوب 11) 

( من "التعلٌمات لمقدمً العطاء" . وترفق االشعارات الخاصة باالستبدال 2-22بنسخة من التخوٌل بموجب الفقرة )

 بتخوٌل  رسمً .ان جمٌع االشعارات الخطٌة ٌجب أن: أو السحب

من "التعلٌمات لمقدمً العطاءات" وٌجب أن تحمل المؽلفات إشارات تحدد  23و  22تسلم وفقا للفقرتٌن  )أ(

 محتواها بوضوح، "سحب"، "استبدال"، "تعدٌل"؛ 

 ن التعلٌمات لمقدمً العطاء.م 24تصل إلى المشتري قبل الموعد النهائً لؽلق المناقصة وفقا للفقرة  )ب(

( من التعلٌمات لمقدمً العطاء فؤنها تعاد ؼٌر مفتوحة 1-26فً حالة العطاءات المطلوب سحبها وفقا للفقرة ) 26-2

 ألصحابها.

سحب أو استبدال أو تعدٌل العطاء فً الفترة ما بٌن الموعد النهائً لؽلق المناقصة وانتهاء  العطاء ال ٌحق لمقدم 26-3

 العطاء المحددة فً ورقة بٌانات العطاء المحددة او اي تمدٌد الحق علٌها. ةنفاذٌ

 فتح العطاءات -22

ٌجب على )لجنة فتح العطاءات( أن تقوم بفتح العطاءات بحضور مقدمً العطاءات او مممثلٌهم المخولٌن فً جلسة  27-1

الة الموافقة على اعتماد العطاء الكترونٌا  فً الوقت والمكان والتارٌخ المحددة فً بٌانات العطاء، وفً ح علنٌة

(، ٌجب ان توضع االجراءات الخاصة بفتح العطاءات المقدمة الكترونٌا فً "ورقة 1-23وبموجب الفقرة     )

 بٌانات العطاءات".

لعطاء تفتح فً البداٌة المؽلفات التً تحمل كلمة "سحب" وتقرأ على المأل، فٌما ٌعاد المؽلؾ الذي ٌحمل عرض ا 27-2

المسحوب إلى صاحبه دون فتحه. وال تعتبر رسالة السحب سارٌة المفعول إال إذا كان هناك تخوٌل رسمً بذلك، كما 

ٌجب قراءة هذا التخوٌل على المأل فً جلسة فتح العطاءات. تفتح بعدها المؽلفات التً تحمل كلمة "استبدال" وتقرأ 

الذي ٌتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه. وال ٌسمح بإجراء التعدٌل إال على المأل وٌتم استبدالها بعرض العطاء األول 

فً حالة وجود رسالة استبدال تحمل تخوٌال  رسمٌا  تقرأ على المأل فً جلسة االفتتاح. تفتح المؽلفات التً تحمل كلمة 

خوٌال  رسمٌا . و أن المؽلفات "تعدٌل" وتقرأ على المأل، وال ٌعتمد التعدٌل إال إذا كانت هناك رسالة مكتوبة به تحمل ت

 التً فتحت وقرأت خالل جلسة فتح العطاءات وحدها هً التً تدخل فً المنافسة و التقٌٌم.

، وٌذكر فٌما إذا كانت هناك مذكرة تعدٌل، وتقرأ األسعار العطاءتفتح المؽلفات واحدا  تلو اآلخر، حٌث ٌقرأ اسم مقدم  27-3

وض البدٌلة، وٌذكر ضمان العطاء إذا كان مطلوبا ، وأٌة تفاصٌل أخرى ترى  لجنة المقدمة بما فٌها الحسومات والعر

فتح العطاءات أن من المناسب ذكرها . وأن الحسومات والعطاءات البدٌلة التً تقرأ على المأل الجلسة هً وحدها 

فتح العطاءات باستثناء التً تدخل فً المنافسة و التقٌٌم. و الٌجوز رفض أي من العطاءات المذكورة خالل جلسة 

 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.1-25العطاءات المتؤخرة، وفقا لما هو مذكور فً الفقرة )

ٌجب أن تهًء لجنة فتح العطاءات سجال  لجلسة فتح العطاءات ٌتضمن بالحد األدنى اسم مقدم العطاء وفٌما إذا كان  27-4

حسب االجزاء إذا كان هذا ممكنا ، بما فً ذلك الحسومات هناك سحب أو استبدال أو تعدٌل، و عرض السعر ب

والعروض البدٌلة إذا كان مسموحا  بها، كذلك وجود أو عدم وجود ضمان العطاء إذا كان مطلوبا . ٌطلب المشتري 

من ممثلً مقدمً العطاء الحاضرٌن للجلسة التوقٌع على سجل فتح العطاءات. وتوزع نسخة من محضر جلسة فتح 

ت على جمٌع مقدمً العطاءات الذٌن سلموا عطاءاتهم فً الوقت المحدد، كما تنشر المعلومات الموجودة فً العطاءا

 السجل على الموقع اإللكترونً .
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 تقٌٌم ومقارنة العطاءات. هـ

 السرٌة -20

التوصٌة بإرساء العطاء ال ٌتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتدقٌق و التقٌٌم و المقارنة و التؤهٌل الالحق و  28-1

 للمقدمٌن، أو أي شخص أخر حتى تعلن نتائجها بشكل رسمً فً اعالن إرساء العطاء.

إن أٌة محاولة من مقدم العطاء للتؤثٌر على جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( فً عملٌة التدقٌق والتقٌٌم  28-2

 اء المقدم منه.والمقارنة وإرساء العطاء  تتسبب فً استبعاد العط

( من التعلٌمات لمقدمً العطاء، على مقدم العطاء أن ٌخاطب المشتري تحرٌرٌا  أذا 2-28بؽض النظر عن الفقرة ) 28-3

 أراد االتصال به لشؤن ٌتعلق بالعطاء، وذلك فً الفترة الممتدة ما بٌن فتح العطاءات وحتى إرساء العطاء.

 توضٌح العطاءات -29

اقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( بهدؾ المساعدة فً تدقٌق وتقٌٌم ومقارنة العطاءات، أن ٌطلب من ٌحق لجهة التع 29-1

مقدم العطاء توضٌح ما جاء بعطائه، وال ٌعتمد أي توضٌح بشؤن العطاء إذا لم ٌطلب منها . و ٌجب أن ٌكون طلب 

أو السماح بتؽٌٌر األسعار إال إذا كان ذلك  التوضٌح واإلجابة علٌه موثقا  تحرٌرٌا  ، وال ٌسمح بطلب أو تقدٌم

 من "التعلٌمات لمقدمً العطاء". 31لتصحٌح خطؤ حسابً ٌكتشفه المشتري خالل عملٌة التقٌٌم وفقا للفقرة 

 استجابة العطاءات -31

 ٌعتمد قرار المشتري فٌما إذا كان العطاء موافقا  للشروط على محتوٌات العطاء نفسه. 31-1

لمستوفً للشروط هو العطاء المستوفً لجمٌع البنود والشروط والمواصفات المذكورة فً وثائق المناقصة العطاء ا 31-2

 دون أي تؽٌٌر أو تحفظ أو حذؾ جذري. أن التؽٌٌر او التحفظ او الحذؾ الجذري هو الذي:

 ؛العطاءٌإثر بؤٌة طرٌقة كانت على نوعٌة أو أداء السلع والخدمات المحددة فً  )أ(

 د بؤٌة طرٌقة كانت، وبما ال ٌتوافق ووثائق المناقصة، من حقوق المشتري أو واجبات مقدم العطاء؛ٌح )ب(

 ٌإثر فً حالة قبول المشتري لهذا التحفظ او التؽٌٌر الجذري على المنافسة مع المقدمٌن اآلخرٌن. )ج(

م بؤن ٌستوفً الشروط عن طرٌق تؽٌٌر ، وال ٌسمح للمتقد العطاءٌستبعد العطاء من المشتري إذا لم ٌستوؾ شروط  31-3

 أو حذؾ أو التحفظ على المعلومات المقدمة بعد جلسة الفتح العلنً للعطاءات

 عدم مطابقة المواصفات، األخطاء والحذف -31

فً حالة استٌفاء العطاء للشروط األساسٌة المطلوبة، تستطٌع جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( أن تطلب  31-1

من مقدم العطاء أن ٌسلم المعلومات أو الوثائق الضرورٌة، خالل فترة زمنٌة معقولة لتعدٌل النواقص التً ال تتعلق 

بالمادة األساسٌة والمتعلقة بؤؼراض التوثٌق. هذه النواقص أو الحذؾ ٌجب أن ال تتعلق بؤي شكل من األشكال 

 . عطائهالعطاء من تسلٌم المعلومات المطلوبة إلى استبعاد باألسعار المذكورة فً العطاء . و ٌإدي عدم تمكن مقدم 

 إذا استوفى العطاء جمٌع الشروط، ٌحق للمشتري تصحٌح أٌة أخطاء حسابٌة حسب الشروط األتٌة: 31-2

إذا كان هناك تعارض بٌن وحدة السعر وبٌن المجموع االجمالً للبنود الذي ٌنتج عن ضرب وحدة السعر  )أ(

وحدة السعر وٌصحح المجموع، إال إذا رأت لجنة تحلٌل العطاءات أن هناك خطؤ  فً  بالكمٌات ، تعتمد

 العالمة العشرٌة لوحدة السعر ٌحتسب عندها المجموع االجمالً وتصحح وحدة السعر.
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إذا كان هناك خطؤ فً ناتج عملٌات جمع المبالػ اإلجمالٌة لكل بند تعتمد هذه المبالػ اإلجمالٌة وٌصحح  )ب(

 ع.المجمو

فً تحدٌد المبالػ تعتمد المبالػ المذكورة كتابة، إال إذا كان  مإذا كان هناك تعارض بٌن الكلمات واألرقا )ج(

الفقرتٌن الثانوٌة  بموجب تعتمد القٌمة الرقمٌة وفقا لالحكام عند ذلكالمبلػ المذكور متعلقا  بخطؤ حسابً. 

 )أ( و )ب( اعاله .

الفائز على التصحٌحات التً تجرٌها جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات(، ٌفقد إذا لم ٌوافق مقدم العطاء  31-4

 العرض أهلٌته، و ٌصادر ضمان العطاء الخاص به.

 

 التدقٌق األولً للعطاءات -32

لمطلوبة فً تقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( بتدقٌق العطاءات للتؤكد أن جمٌع المستندات والوثائق ا 32-1

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء موجودة، وللتؤكد من اكتمال المعلومات الموجودة فً الوثائق المسلمة. 11الفقرة 

 ٌجب على جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( أن تإكد استالمها للمعلومات والمستندات األتٌة: 32-2

 علٌمات لمقدمً العطاء.( من الت1-12العطاء، وفقا للفقرة ) صٌؽة )أ( 

 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.2-12جدول األسعار وفقا للفقرة ) )ب(

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء، إذا كان الضمان مطلوبا . 21وفقا للفقرة  العطاءضمان  )ج(

 مستبعدا . العطاءإذا لم تتوفر أي من هذه المعلومات أو المستندات ٌعتبر 

 البنود، والتقٌٌم الفنًتدقٌق الشروط و -33

تقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتدقٌق العطاء لتتؤكد من ان الشروط والبنود المحددة فً شروط  33-1

 العقد العامة والخاصة قد تم قبولها من المتقدم دون أٌة تحفظات أو تؽٌٌرات جذرٌة.

( من التعلٌمات 18ءات( تقٌٌم الجوانب الفنٌة للعطاء المقدم وفقاللمادة ) تقوم جهة التعاقد) لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطا 33-2

لمقدمً العطاء، للتؤكد من أن جمٌع المتطلبات المحددة فً الجزء السادس )جدول المتطلبات( موجودة دون أٌة 

 تحفظات أو تؽٌٌرات مادٌة.

ٌق الشروط والبنود والتقٌٌم الفنً أن العطاء ال ٌستوفً إذا قررت جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( بعد تدق 33-3

 من التعلٌمات لمقدمً العطاءات، ٌعتبر العطاء مستبعدا . 31الشروط المطلوبة بالفقرة 
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 التغٌٌر الى عملة موحدة -34

المفاضلة والتقٌٌم ، على جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( تحوٌل العمالت لمبالػ العطاءات  الؼراض  34-1

المختلفة الى العملة المحددة فً ورقة بٌانات لبعطاء باعتماد نسبة التحوٌل الصادرة من البنك المركزي بالتارٌخ الذي 

 تحدده "ورقة بٌان العطاء" لتلك العملة.

 فضلٌة لمقدمً العطاءات المحلٌٌنهامش اال -35

ال يتم اعتماد هامش لألفضمية لمعطاءات المقدمة من قبل مقدمي العطاءات المحميين ، ما لم ينص عمى ذلك في ورقة  35-1
 بيانات العطاء، و عند ذاك يتم األشارة الى القيمة المحددة لمهامش في ورقة بيانات العطاء.

 تقٌٌم العطاءات -36

أن تقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( بتقٌٌم جمٌع العطاءات التً وصلت إلى هذه المرحلة لتتؤكد ٌجب  36-1

 من أن مضمونها ٌستوفً الشروط المطلوبة.

والمعاٌٌر المحددة  بتستخدم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( فً تقٌٌم العطاءات جمٌع العوامل واألسالٌ 36-2

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء، وال ٌسمح باستخدام أٌة أسالٌب أو معاٌٌر أخرى. 36ً الفقرة ف

 عند تقٌٌم العطاء، على جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( أن تؤخذ بعٌن االعتبار ما ٌؤتً: 36-3

 (؛14سعر العطاء المقدم وفقا للمادة )  )أ(

 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.3-31األخطاء الحسابٌة وفقا للفقرة )تعدٌل األسعار ألؼراض تصحٌح  )ب(

 (  من التعلٌمات لمقدمً العطاء؛4-14تعدٌل األسعار الناجم عن الحسومات المقدمة وفقا للفقرة ) )ج(

 

ٌم التعدٌالت الناجمة عن تطبٌق معاٌٌر التقٌٌم المحددة فً الجزء الثالث من ورقة بٌانات العطاء )التقٌ )د(

 ومعاٌٌر التؤهٌل(. 

ٌجب أن ٌشمل تقٌٌم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( للعطاء ، عوامل أخرى ؼٌر األسعار وفقا للمادة )  36-4

( من التعلٌمات لمقدمً العطاء. هذه العوامل قد تكون متعلقة بصفات وأداء وشروط شراء السلع والخدمات. إن 14

وجدت، ٌجب أن ٌوضح فً الشروط المالٌة لتسهٌل عملٌة المقارنة بٌن العطاءات، إال إذا ذكر تؤثٌر هذه العوامل، إن 

ؼٌر ذلك فً الجزء الثالث )معاٌٌر التقٌٌم والتؤهٌل( ان االلٌة والمعاٌٌر واالسس الخاصة بالمفاضلة هً تلك  المشار 

 د( .-3-36الٌها بالبند )

ٌة فً التجزئة والسماح لمقدم العطاء بتقدٌم اسعاره لقائمة )الجزء( اواكثر من اذا وردت فً وثائق المناقصة االحق   36-5

القوائم ) األجزاء( المكونة للمناقصة  العامة الوطنٌة فٌحق للمشتري التعاقد مع اكثر من مجهز وتعتمد عند ذلك 

 معاٌٌر تقٌٌم ومقارنه العطاءات المشار الٌها فً الفصل الثالث.

 تمقارنة العطاءا -23

على جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( أن تقارن بٌن مضمون جمٌع العطاءات المستوفٌة للشروط لتتمكن  

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 36من تحدٌد العطاء االقل سعرا  ) المستجٌب مالٌا و فنٌا وادارٌا ( وفقا للفقرة 
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 تأهٌل الالحق لمقدمً العطاءال -03

التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( أن تقرر بعد اختٌار العطاء االقل كلفة )والمستجٌب مالٌا و فنٌا  على جهة 38-1

 وادارٌا( فٌما إذا كان مقدم العطاء مإهال  لتنفٌذ العقد بصورة مرضٌة.

من "التعلٌمات  17قرة  ٌصدر هذا القرار بعد تدقٌق ومراجعة جمٌع الدالئل الموثقة لمإهالت مقدم العطاء وفقا للف  38-2

 لمقدمً العطاء".

العطاء وفً  الحالة(، ٌعتبر التؤهٌل الالحق لمقدم العطاء الفائز شرطا اساسٌا 2-38( ، )1-38فً ضوء الفقرتٌن)  38-3

 حالة عدم استٌفائه لشروط التاهٌل المشار الٌها اعاله ٌتم استبعاده ودراسة العطاء االقل كلفة الذي ٌلٌه.

 مشتري فً رفض أو قبول أي عطاءحق ال -39

للمشتري الحق برفض أو قبول أي عطاء، كما أن له الحق بإلؽاء المناقصة ورفض جمٌع العطاءات المقدمة فً أي  39-1

 وقت قبل احالة العقد، دون تحمل أٌة مسإولٌة قانونٌة تجاه المقدمٌن.

 احالة العطاء و.

 

 معاٌٌر االحالة -41

العطاء على مقدم العطاء االقل كلفة والمستوفً للشروط الواردة فً العطاء كافة وبعد التاكد من أهلٌته وقدراته  ٌحال 41-1

 على تنفٌذ العقد بافضل صورة ممكنه.

 حق المشتري فً تغٌٌر الكمٌات وقت إحالة العطاء -40

العطاء بحق تؽٌٌر الكمٌات المحددة الفصل السادس )جدول المتطلبات(، سواء بالزٌادة أو  احالةٌحتفظ المشتري عند  40-0

النقصان، على أن ال ٌتجاوز التؽٌٌر النسب المحددة فً ورقة بٌانات العطاء، ودون أي تؽٌٌر فً وحدة السعر أو أٌة 

 شروط أخرى مذكورة فً وثائق المناقصة.

 التبلٌغ بإحالة العطاء -42

 لى المشتري قبل انتهاء فترة نفاذٌة العطاء ان ٌبلػ مقدم العطاء الفائز تحرٌرٌا  بانه قد تم قبول عطائه.ع 42-1

بمجرد صدور كتاب القبول لمقدم العطاء الفائز، على المشتري اشعار مقدمً العطاءات ؼٌر الفائزٌن بذلك واعالمهم  42-2

 ( الحقا. .5-42عدا مانصت علٌه الفقرة )بسبب عدم فوزهم واطالق ضمان العطاء المقدمة منهم 

 كذلك حال صدور كتاب القبول، على المشتري نشر نتائج التحلٌل للعطاءات فً موقعه االلكترونً متضمنة ما ٌؤتً: 42-3

 ا. اسماء مقدمً العطاءات الذٌن ساهموا بتقدٌم عطاءاتهم.       

 .ب. مبالػ العطاءات كما قرئت عند فتح العطاءات       

 ج. اسماء مقدمً العطاءات ومبالػ عطاءاتهم بعد التحلٌل.       

 د. اسماء مقدمً العطاءات المستبعدة و اسباب االستبعاد.       

 هـ. اسم مقدم العطاء الفائز ومبلػ عطائه ومدة التنفٌذ اضافة الى خالصة لوصؾ العمل المشمول بالعقد .       
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 عقدا ملزما لحٌن توقٌع العقد الرسمً.ٌعتبر خطاب قبول العطاء     42-4

( وتوقٌعه للعقد ، ٌقوم المشتري باالحتفاظ 44لحٌن تقدٌم مقدم العطاء الفائز لضمان حسن االداء بموجب المادة )      42-5

 بضمان العطاء لمقدمً العطاءات المرشحٌن بالمرتبتٌن الثانٌة و الثالثة.

 

 توقٌع العقد -43

بعد إرسال "خطاب قبول العطاء" مباشرة   ٌجب على المشتري أن ٌرسل لمقدم العطاء صٌؽة العقد الرسمٌة وشروط  43-1

 العقد الخاصة. 

من  ( يومًا متضمنة مدة اإلنذار92أو تسعة وعشرون )( ٌوما  14على مقدم العطاء الفائز و خالل مدة ال تزٌد عن ) 43-2

انتهاء فترة الطعن  أن ٌوقع صٌؽة العقد  وٌثبت تارٌخه وٌعٌده  إلى المشتري ما لم ٌنص على  تارٌخ  استالم كتابالقبول  او بعد

وبخالفه يتحمل المجهز اآلثار القانونية المنصوص عميها في تعميمات تنفيذ العقود  خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات العطاء
 الحكومية النافذة.

تعلٌمات الى مقدمً العطاءات المشار الٌها اعاله ، اذا لم ٌتم توقٌع العقد  ( من2-43اضافة الى ما نصت علٌه الفقرة )  43-3

بسبب ٌعود الى معوقات خاصة بالمشتري او بلد المشتري فال ٌكون مقدم العطاء ملزما  بعطائه كذلك فً حالة ظهور 

ت فال ٌكون مقدم العطاء مثل هذه المعوقات بتعلٌمات صادرة من بلد تجهٌز المواد او السلع او االنظمة او الخدما

 ملزما  بعطائه اٌضا  . 

على مقدم العطاء عند التقدم بطلب اعفائه من التزاماته ان ٌثبت وٌقنع المشتري بان عدم توقٌع العقد لم ٌكن بسبب          

ول على اهماله او اخالله فً انجاز اٌة مسائل شكلٌة مطلوبة بموجب شروط العقد العامة وانه قد تقدم بطلب الحص

 االجازات والتخوٌالت الضرورٌة لتصدٌر المواد او السلع او االنظمة او الخدمات .  

 

 ضمان حسن االداء -44

ٌوما  من إرساء  29على مقدم العطاء اذا كان مطلوبا  بموجب الشروط العامة والخاصة للعقد ، أن ٌإمن خالل  44-1

ا لم ٌنص على خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات العطاء. وعلٌه أن العطاء بضمنها مدة االنذار  ضمان حسن االداء ، م

ٌستخدم نموذج ضمان حسن االداء الموجود فً الفصل التاسع )نماذج العقد(، أو أي نموذج آخر مقبول من 

باسم المقدم الفائز بالعطاء و اطالق ضماناتهم بحسب  العطاءاتالمشتري. ٌتعٌن على المشتري إبالغ جمٌع مقدمً 

 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.4-21الفقرة )

ٌعتبر اخفاق مقدم العطاء الفائز فً تقدٌم ضمان حسن االداء أو توقٌع العقد سببا  كافٌا  إللؽاء اإلرساء ومصادرة  44-2

اء على مقدم العطاء الذي ٌلٌه والمستوفً ضمان العطاء. وفً هذه الحالة ٌحق للمشتري أن ٌرسً العط

لجمٌعالشروط المطلوبة وٌستطٌع تنفٌذ بنود العقد بؤفضل صورة ممكنة. وللمشتري اتخاذ االجرارات الالزمة لتحمٌل 

 النؤكل الفرق بٌن سعري العطاءٌن .
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 انمسى انثبًَ: وسلخ ثٍبَبد انؼطبء

تكمل البٌانات األتٌة الخاصة بالسلع المراد تجهٌزها وتلحق وتعدل الشروط الواردة فً التعلٌمات لمقدمً العطاء . و فً 

 حالة وجود أي تعارض تعتمد النصوص الموجودة فً هذه البٌانات.  

رقم الفقرة فً 

التعلٌمات 

 مقدمً العطاءل

 عام –أ 

 شركة مصافً الجنوب اسم المشتري:  1-1

 369/2117اسم ورقم المناقصة:  1-1

 مواد احتٌاطٌة الى وحدتً التحلٌة البحرٌة والنهرٌة

 

 

 الموازنة التشؽٌلٌة مصدر التموٌل :  2

2-1 
مواد احتٌاطٌة الى  )التشؽٌلٌة(:أسم ورقم االمشروع فً الموازنة الفدرالٌة 

 وحدتً التحلٌة البحرٌة والنهرٌة

369/2117 

توجد الئحة بؤسماء الشركات ؼٌر المإهلة أو الممنوعة من العمل لدى وزارة التخطٌط  / دائرة العقود  4-3

 (http://www.mop.gov.iqالعامة الحكومٌة )

5-1 (  USA /Europe /Japan/china :الدول المإهلة )  
 

 السلعالذي تم به تصنٌع  بلد المنشؤ ٌعنً البلد 5-3

 ب. محتوٌات وثائق العطاء 

 لغرض توضٌح اهداف العطاء فقط , عنوان المشتري هو:  7-1

 لضى انعمىد وانًشتشيبث -بُبيت انهيئبث -ششكت يصبفي انجُىة: انى

 انشعيبت:ػُىاٌ

 انبصشةيذبفظت  : انًذٌُخ

 contracts@src.gov.iq: البرٌدااللكترونً

http://www.mop.gov.iq/
mailto:contracts@src.gov.iqا
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 :ٌجب ان تقدم االستفسارات حول وثائق العطاء الى دوائر عقود المشتري فً موعد اقصاه  7-1

 سبعة اٌام قبل موعد الؽلق

 

 ج. إعداد العطاء 

 لؽة العطاء: 11-1

 ، العربٌةاالنكلٌزٌة 

 العطاء أن ٌقدم الوثائق اإلضافٌة األتٌة:ٌجب على مقدم  )ح( 11-1

 للمجهزٌن المحلٌٌن. رسالة إعفاء ضرٌبً من الهٌئة العامة للضرائب -

 شهادة تأسٌس مصدقة من السفارة العراقٌة للمجهزٌن االجانب .  -

تكون نافذة وقت هوٌة ؼرفة تجارة واألوراق الثبوتٌة للمدٌر المفوض للمجهزٌن المحلٌٌن فقط   -

 .تقدٌم العطاء

وصل شراء المناقصة   -  

 Technical  specifications . 

 Data sheet . 

 Dimensional & suctional drawings . 

 Material part list . 

 Wiring diagram 

 .  العطاءات البدٌلة ال ٌسمح بها 13-1

 ( 2010لالنكوترم ) ٌعتمد االصدار االخٌر المعمول به   14-5

 للتعدٌل ؼٌر قابلةتنفٌذ  العقد عند تكون اسعار العطاء المقدمة من مقدم العطاء  14-6

 ٌجب ان ال تقل البنود المسعرة فً كل قائمة )جزء( متخصصة من قوائم العطاء التنافسً الوطنً عن 14-7

 % من مجموع البنود المكونه لتلك القائمة. (100)

(% من الكمٌات المإشرة ازاء كل بند من بنود المكونه لتلك 100ٌجب ان ٌكون السعر نافذا بنسبة )

 القوائم.

 :تكون االسعار بالعملة األتٌة   15-1

 الدوالر األمرٌكً  ، الٌورو الدٌنار العراقً ، 

 ال تنطبق 18-3

 مطلوبؼٌر تخوٌل الجهة المصنعة لمقدم العطاءالمجهز  )أ ( 19-1

 مطلوبةؼٌر خدمات مابعد البٌع    )ب( 19-1
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 من تارٌخ الؽلق ٌوما   121عطاء مدة نفاذ ال 21-1

فً العقود التً ال ٌسمح فٌها بمراجعة وتعدٌل االسعار ، وفً حالة تاخر صدور قرار االحالة فترة تزٌد   21-3

 ال ٌنطبق () ( ٌوما على تارٌخ نفاذ العطاء االبتدائً فتتم مراجعة وتعدٌل االسعار . 14) عن 

 مطلوب العطاء:ضمان  21-1

 ( ثمانٌة االؾ دوالر امرٌكً .8111)ضمان العطاء مبلػ ٌجب أن ٌكون  21-2

)أ( و  12-1

 )ب(

خطاب ضمان  أو)صك مصدق  أولٌةتقدٌم تأمٌنات ٌكون ضمان العطاء على شكل 

ال تقل مدة  إنرقم واسم المناقصة على  إلىفٌها  اإلشارةوألمر شركتنا وٌتضمن اوسفتجة(

لدى البنك  ( ٌوما من مدة نفاذٌة العطاء عن طرٌق مصرؾ عراقً معتمد82نفاذٌته عن )

 .المركزي العراقً 

 

فً حالة قٌام مقدم العطاء ٌاي من االعمال المذكورة فً البندٌن )أ( او) ب( من هذه الفقرة فللمشتري   21-7

 ثالث سنواتمدة المناقصات لكته فً اء وتعلٌق مشارالحق فً اعالن عدم اهلٌة مقدم العط

 (CDنسختان مع نسخة على قرص ): اضافة الى اصل العطاء ٌكون عدد النسخ  22-1

 د. تسلٌم وفتح العطاءات 

 للمتقدمٌن تسلٌم عطاءاتهم عبر البرٌد اإللكترونً .ال ٌحق  ) أ ( 23-1

 ال ٌنطبق  )ب( 23-1

 :أن تحمل المغلفات الداخلٌة والخارجٌة العالمات اإلضافٌة الخاصة ٌجب )ج( 23-2

 مخول واسم الشركة اسم/العطاء وتارٌخ رقم/ العطاء نوع/  المناقصة مواصفات/ المناقصة رقم و اسم)

 (الجنوب مصافً ىشركة إل معنون( الشركة وختم وتوقٌعه الشركة

 ألغراض تسلٌم العطاء, عنوان المشتري هو: 24-1

 عبيت ششكت/انجُىة يصبفي ششكت: إنى

 انعشاق جًهىسيت/انبصشةيذبفظت /انشعيبت: انؼُىاٌ

 انخبسجيت انعطبءاث وفتخ غشفتاصتالواالصتعاليبث انشئيضيت/: سلًبنطبثمىانغشفخ

 انبصشةيذبفظت  :انًذٌُخ

 7102 رًىص 5: هى انًُبلصت نغهك انًىعذانُهبئي
 .المحلً البصرة بتوقٌت ظهرا عشر الثانٌة الساعة :الوقت

 ٌتم فتح العطاء فً المكان والزمان األتٌٌن: 27-1
 العراق جمهورٌة/البصرةمحافظة /الشعٌبة:  انؼُىاٌ

 انخبسجيت انعطبءاث وفتخ غشفتاصتالو االصتعاليبث انشئيضيت/: سلًبنطبثمىانغشفخ

 الشعٌبةالشارع: 
 انبصشةيذبفظت انًذٌُخ: 

 7102 رًىص 5:  انزبسٌخ
 .ٌلٌه الذي أوالٌوم المحلً البصرة بتوقٌت الظهر بعد الواحدة الساعةالوقت: 
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 ال ٌنطبق 27-1

 

 التقٌٌم ومقارنة العطاءات -هـ 

 الدوالر األمركًماٌعادلها من االسعار المقدمة بعمالت اخرى تحول الى   34-1

 البنك المركزي العراقً:  مصدر تحوٌل العملة 

 . فتح العطاءات هو ٌومتارٌخ سعر التحوٌل 

يٍ رؼهًٍبد  00وحست ظىاثػ سلى  هبيش األفعهٍخ انًحهٍخ كؼبيم فً رحهٍم انؼطبءادٌؼزًذ 1.35

 7102نسُخ  7سلى  رُفٍز انؼمىد انحكىيٍخ

ٌتم تقٌٌم العطاءات ومقارنتها على اساس مجامٌع الفقرات ) البنود( واذا ورد فً جدول االسعار الحد  ) أ ( 36-3

مقدمً العطاءات فقرة ؼٌر مسعرة فٌتم اعتبار سعرها مؽطى ضمن اسعار بقٌة الفقرات االخرى فً 

ٌبة سوؾ ٌتم اخذ البند. كما فً حالة عدم ادراج احد الفقرات فً جدول االسعار الحد العطاءات المستج

معدل سعرها فً العطاءات المستجٌبة االخرى وٌتم اضافتها الى مبلػ هذا العطاء لتحدٌد كلفته النهائٌة 

 الؼراض المقارنة السعرٌة للعطاءات.

 الفصل الثالث )التقٌٌم ومقارنة العطاءات(:ٌجري التقٌٌم باستخدام المعاٌٌر الموجودة فً  )د( 36-3

 الات التجهٌز االنحراؾ فً توقٌت -أ 
 الاالنحراؾ فً توقٌتات الدفعات  -ب 
كلفة االجزاء القابلة لالستبدال والمواد االحتٌاطٌة الؼراض الصٌانة وخدمات مابعد البٌع  -ج 

 الللمعدات المذكورة فً العطاء 
 التوفر خدمات ما بعد البٌع والمواد االحتٌاطٌة فً بلد المشتري للمعدات المقدمة فً العطاء  -د 
 الة المتوقعة الؼراض التشؽٌل والصٌانة للعمر التشؽٌلً للمعدات الكلف -هـ 

 الاداء وانتاجٌة المعدات المقدمة  -و

 الٌنطبق 36-5

 و. إرساء العطاءات 

 %(21للنسبة المئوٌة المسموح بها لزٌادة الكمٌات بنفس األسعار ) الحد األعلى 41-1

 %(15لتخفٌض الكمٌات بنفس األسعار ) للنسبة المئوٌة المسموح بها الحد األعلى

 من تارٌخ صدور كتاب القبولعمل ٌوم  14ٌتم توقٌع العقد خالل  43-2

 وقبل توقٌع العقد من تارٌخ صدور كتاب القبولعمل ٌوم 14ٌتم تقدٌم ضمان حسن االداء خالل  44-1
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 انمضى انثبنث: يعبييش انتمييى وانًؤهالث

 نعمىد تجهيز انضهع

 

ٌكمل هذا القسم التعلٌمات لمقدمً العطاء. وٌحتوي على المعاٌٌر التً ٌستخدمها المشتري/ لجنة تحلٌل العطاءات لتقٌٌم العطاء 

 وتحدٌد فً ما إذا كانت المإهالت المطلوبة متوفرة لدى مقدم العطاء. ولن تستخدم أٌة معاٌٌر أخرى.

فٌذ عملٌة التجهٌز، وله أن ٌدخل الصٌؽة التً ٌراها مناسبة باستخدام العٌنات للمشتري أن ٌختار المعاٌٌر التً ٌراها مناسبة لتن

 المدرجة فً أدناه، أو أن ٌستخدم صٌؽة أخرى مقبولة. 

 

 

 

 

 المحتوٌات

 

 

 د ( 3-36معاٌٌر التقٌٌم  )التعلٌمات الى مقدمً العطاءات  .1
 (  5-36العقود المتعددة ) التعلٌمات الى مقدمً العطاءات  .2
 ( 2-38متطلبات التؤهٌل الالحق ) التعلٌمات الى مقدمً العطاءات  .3
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 ( 3-36معاٌٌر التقٌٌم ) تعلٌمات لمقدمً العطاءات )د( . 0

( من التعلٌمات 6-14ٌإخذ بنظر االعتبار عند تقٌٌم عطاء ما من المشتري اضافة الى سعر العطاءات استنادا  الى الفقرة  )     

من التعلٌمات لمقدمً العطاءات و  3-36الى مقدمً العطاءات ، واحد او اكثر من العوامل األتٌة المنصوص علٌها بالفقرة )د(

 العطاء باستخدام المعاٌٌر المنهجٌة االتٌة:)د(   من ورقة بٌانات  36-3

 

 ال ٌنطبقجدول التسلٌم ) بموجب قواعد االنكوترم المشار الٌها فً ورقة بٌانات العطاء  .أ 
ٌفترض أن تسلم السلع الموجودة فً جدول السلع خالل المدة الزمنٌة المقبولة )أي بعد الموعد األبتدائً للتسلٌم 

محددة فً الفصل السادس، )جدول التسلٌم(. لن تعطى أفضلٌة للسلع المسلمة قبل وقبل حلول الموعد النهائً( ال

الموعد المبكر، وستعامل العطاءات التً ستسلم السلع بعد الموعد النهائً على أنها ؼٌر مستجٌبة. قد ٌتم الؼراض 

حدد فً الفصل السادس، )جدول التقٌٌم فقط تعدٌل أسعار العطاءات التً تسلم السلع بعد "الموعد المبكر للتسلٌم" الم

 د ( من ورقة بٌانات العطاء  6-36التسلٌم ( اذا نص على ذلك فً ورقة بٌانات العطاء، كما موضح فً الفقرة )

 

 ال ٌنطبقتعدٌل جدول الدفعات   .ب 
ٌتم تقدٌم االسعار من مقدمً العطءات بموجب جدول الدفعات المشار الٌه فً شروط العقد الخاصة وٌتم تقٌٌم 

ٌُسمح لمقدمً العطاء تقدٌم جدول دفعات بدٌل واقتراح تخفٌض ا لعطاءات وفق االسس المحددة فً ذلك الجدول. 

على االسعار الواردة بعطائهم االصلً فً حالة القبول بالبدٌل المقترح من قبلهم. للمشتري الحق فً االخذ بنظر 

 لمقترحة على االسعار.االعتبار جدول الدفعات المقترح البدٌل كذلك نسبة التخفٌض ا

 

كلفة االجزاء الرئٌسٌة القابلة لالستبدال والمواد االحتٌاطٌة االلزامٌة وخدمات ما بعد البٌع  )  .ج 
 ال ٌنطبق(   ادخل احد البدائل األتٌة

 . ٌتم اضافة كلفة المواد االحتٌاطٌة االلزامٌة واالجزاء القابلة لالستبدال وخدمات ما بعد البٌع بموجب القوائم1

المقدمة من المجهز والمعدة وفق توصٌة الجهة المصنعة للسلع الؼراض الصٌانة ولفترة العمر التشؽٌلً للسلع 

من ورقة بٌانات العطاء الى مبلػ العطاء الؼراض المقارنة والمفاضلة بٌن العروض او 3-18المشار الٌه بالفقرة 

(18-3.) 

السرٌعة االستهالك والعالٌة الكلفة والمواد االحتٌاطٌة االلزامٌة  . ٌقوم المشتري باعداد قائمة باالحتٌاج لالجزاء2

من ورقة بٌان العطاء وٌتم تسعٌرها من مقدم  3-18والكمٌات التخمٌنٌة خالل فترة التشؽٌل االولً المحددة بالفقرة 

 العطاء واضافتها الى مبلػ العطاء الؼراض المقارنة فقط. 

 

 ال ٌنطبقخدمات ما بعد البٌع للسلع والمواد االحتٌاطٌة فً بلد المشتري  توفٌر .د 
)د(  من ورقة بٌانات العطاء ؼلى قٌام مقدم العطاء بعرض كلفة لتامٌن خدمات ما بعد البٌع  3-36اذا نصت الفقرة 

ػ العطاء الؼراض من صٌانة وتامٌن المواد االحتٌاطٌة فً بلد المشتري ٌتم اضافة كلفة هذه الخدمات الى مبل

 المقارنة.
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 ال ٌنطبق.الكلفة المخططة للتشغٌل و الصٌانةهـ 

اضافة هامش تعدٌل على كلفة التشؽٌل والصٌانة للسلع تضاؾ الى مبلػ العطاء الؼراض المقارنة فقط اذا تم النص 

المشار الٌها فً ورقة . وٌتم تحدٌد هامش الكلفة هذه بموجب المنهجٌة  }) د(و) هـ(3-36}على ذلك بموجب الفقرة

 و) ه ({. (د (3-36{بٌانات العطاء بالفقرة 

 

 ال ٌنطبقاداء وانتاجٌة المعدات و. 

اضافة هامش تعدٌل فً الكلفة محسوبة ؼلى اساس اداء وكفاءة السلع المقترحة من مقدم العطاء  بالمقارنة مع كفاءة 

من ورقة بٌانات العطاء })د(و)و(  3-36 {ذلك فً الفقرةواداء السلع المشار الٌها فً وثائق العطاء اذا تم النص ب

 وفق المنهجٌة المحددة بالفقرة ذاتها الى مبلػ العطاء الؼراض المقارنة فقط.
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 ال ٌنطبقاٌة معاٌٌر اضافٌة اخرىز. 

من  })و)زد (  )    3 -36{فً حالة الحاجة الى اضافة معاٌٌر اخرى للمفاضلة والمقارنة تتم االشارة الٌها بالفقرة

 ورقة بٌانات العطاء.

 

 ال ٌنطبق(5-36العقود المتعددة )التعلٌمات لمقدمً العطاء  .2

 

ٌحق للمشتري أن ٌقوم بإرساء أكثر من عطاء على العطاء المقدم الذي ٌعرض القٌمة األدنى لمجموعة من العطاءات 

المطلوبة فً مرحلة التؤهٌل الالحق )المشار الٌها فً ( والذي ٌستوفً جمٌع المعاٌٌر عطاء)بحٌث ٌكون هناك عقد واحد لكل

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء "متطلبات التؤهٌل الالحق"(.2-38القسم الثالث، الفقرة 

 على المشتري أن:

ٌّم العطاء الذي ٌحقق الحد االدنى للنسب المحددة بالتعلٌمات لمقدمً العطاء فقط فٌما ٌتعلق بالفقرات  )أ( ٌق

من  8-14القوائم المتخصصة والكمٌات المإشرة ازاء تلك الفقرات وكما هو محدد بالفقرة المإشرة ب

 التعلٌمات لمقدمً العطاء

 وٌؤخذ بعٌن االعتبار: )ب( 

 العطاءات االقل كلفة ازاء كل قائمة متخصصة (1)

التخفٌض فً السعر لكل قائمة متخصصة ، ومنهجٌة تطبٌقه كما عرضها مقدم العطاء فً  (2)

 طائه.ع
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 (2-30متطلبات التأهٌل الالحق )التعلٌمات لمقدمً العطاء  .3

 

من التعلٌمات لمقدمً العطاء، ٌقوم  1-37بعد تحدٌد أقل العطاءات تقٌٌما وفقا للفقرة الفرعٌة 

من التعلٌمات لمقدمً  38المشتري  بإجراءات التؤهٌل الالحق لمقدم العطاء وفقا الفقرة 

العطاء باستخدام المتطلبات المحددة فقط. أما المتطلبات ؼٌر المشمولة فً النص أدناه، فلن 

 تخدم فً تقٌٌم مإهالت مقدم العطاء.تس

 

 القدرة المالٌة؛ )أ(

 على مقدم العطاء أن ٌقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القٌام بالمتطلبات المالٌة األتٌة:
الحسابات الختامٌة معدل ربح آلخر ثالث سنوات متتالٌة مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانونً معتمد .  -1

 .امرٌكً لف دوالرثمانمائةا( 088,888)سٌولة نقدٌة تعادل  -2

 

 

 الخبرة والقدرة الفنٌة؛ )ب( 

على مقدم  العطاء أن ٌقدم دلٌال  موثقا  ٌوضح أمكانٌته على تلبٌة متطلبات الخبرة 

 الفنٌةالمدرجة أدناه: 

الخ ( الى الشركات   ٌثبت تجهٌزة معدات ) مضخات , كابسات  على مقدم العطاء أن ٌقدم دلٌال موثقا

 .النفطٌة او شركات القطاع العام فً العراق )عقود تجهٌز سابقه(

على مقدم  العطاء أن ٌقدم دلٌال  موثقا ٌوضح أن السلع التً ٌعرضها تفً بمتطلبات  )ج(

مواد احتٌاطٌة لجهاز البرمجة المنطقً وكذلك االجهزة الحقلٌة وفً وحدتً األستخدامات األتٌة:

 النهرٌة والبحرٌة والتً تستخدم فً منظومة السٌطرة لهاتٌن الوحدتٌن .التحلٌة 
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 انمضى انشابع: ًَبرج انعطبء

 نعمىد تجهيز انضهع

 

 جدول النماذج

 

 

 نموذج معلومات مقدم العطاء

  نموذج معلومات المشروع المشترك

  نموذج أستمارة تقدٌم  العطاء 

 جدول األسعار: السلع 

  الخدمات المتصلة بالسلع –جدول األسعار و االكمال 

 ضمان العطاء )ضمان المصرفً(

 تخوٌل الجهة المصنعة
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 نموذج معلومات مقدم العطاء

]على مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا للتعلٌمات المدرجة فً أدناه ، و ال ٌسمح بأي تعدٌل على هذا النموذج، وال ٌقبل 

 استبدال[أي 

 

 ]أدخل تارٌخ تسلٌم العطاء )الٌوم/ الشهر/ السنة[التارٌخ: 

 ]أدخل رقم العطاء[رقم العطاء التنافسً الوطنً: 

 صفحة ________ من _________ صفحة

 

 ]أدخل اسم المقدم[    . االسم القانونً لمقدم العطاء: 1

]أدخل االسم القانونً لكل شرٌك حالة كون مقدم العطاء مشروعا  مشتركا ، ٌجب إدراج االسم القانونً لكل شرٌك:  . ف2ً

 فً المشروع المشترك[

 ]أدخل اسم الدولة[. الدولة المسجل فٌها مقدم العطاء فعال أو تلك التً ٌنوي التسجٌل فٌها: 3

 التسجٌل[]أدخل سنة . سنة تسجٌل مقدم العطاء: 4

 ]أدخل العنوان[. العنوان الرسمً لمقدم العطاء فً الدولة المسجل فٌها 5

 معلومات عن الممثل المخول لمقدم العطاء. 6

 ]أدخل أسم الممثل المخول[االسم: 

 ]أدخل عنوان الممثل المخول[العنوان: 

 ]أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المخول[ الهاتؾ/الفاكس: 

 ]أدخل البرٌد اإللكترونً للممثل المخول[اإللكترونً:  البرٌد
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 مرفق نسخ عن الوثائق األصلٌة من: ]ضع إشارة بجانب الوثائق األصلٌة المرفقة[. 7

 

من التعلٌمات  2-4و  1-4( اعاله، وفق الفقرة الفرعٌة 1عقد تؤسٌس او تسجٌل الشركة المسماة فً)

 لمقدمً العطاء.

 

فً حالة كون مقدم العطاء مشروعا  مشتركا  ، أرفاق رسالة تبٌن النٌة فً إنشاء مشروع مشترك     

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 1-4أو اتفاقٌة مشتركة، وفقا للفقرة الفرعٌة 

 

إسسة مملوكة من الحكومة العراقٌة،تقدم وثائق تثبت استقاللٌة المإسسة فً حالة كون الم    

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 5-4القانونٌة والمالٌة وفقا  الحكام القانون ، وفقا للفقرة الفرعٌة 

 

 نموذج معلومات الشركاء فً مشروع مشترك

 المدرجة أدناه[]على مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا للتعلٌمات 

 

 التارٌخ: ]أدخل تارٌخ تسلٌم العطاء )الٌوم/ الشهر/ السنة([

 رقم العطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل رقم العطاء[

 صفحة ________ من _________ صفحة

 

 ]أدخل اسم المقدم[    . االسم القانونً لمقدم العطاء: 1

 القانونً لكل شرٌك فً المشروع[]أدخل االسم . االسم القانونً للمشروع المشترك: 2

 ]أدخل اسم الدولة[. الدولة المسجل فٌها المشروع المشترك: 3

 ]أدخل سنة التسجٌل[. سنة تسجٌل المشروع المشترك: 4

 ]أدخل العنوان[. العنوان الرسمً للمشروع المشترك فً الدولة المسجل فٌها: 5

 معلومات عن الممثل المخول للمشروع المشترك. 6

 

 ]أدخل اسم الممثل المخول للمشروع المشترك[االسم: 

 ]أدخل عنوان الممثل المخول للمشروع المشترك[العنوان: 
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 ]أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المخول للمشروع المشترك[ الهاتؾ/الفاكس: 

 ]أدخل البرٌد اإللكترونً للممثل المخول للمشروع المشترك[البرٌد اإللكترونً: 

 عن الوثائق األصلٌة من: ]ضع إشارة بجانب الوثائق األصلٌة المرفقة[. مرفق نسخ 7

 

من التعلٌمات   لمقدمً  2-4و 1-4( اعاله، وفق الفقرة الفرعٌة 1عقد تؤسٌس و تسجٌل الشركة المسماة فً )    

 العطاء.

 

فً حالة كون المإسسة مملوكة من الحكومة العراقٌة،تقدم وثائق تثبت استقاللٌة المإسسة القانونٌة والمالٌة وفقا      

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء.  5-4الحكام القانون التجاري، وفق الفقرة الفرعٌة 

 

 نموذج أستمارة تقدٌم  العطاء

]على مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا للتعلٌمات المدرجة فً أدناه ، و ال ٌسمح بؤي تعدٌل على هذا النموذج، وال ٌقبل 

 [أي استبدال

 

 ]أدخل تارٌخ تسلٌم العطاء )الٌوم/ الشهر/ السنة([التارٌخ: 

 العطاء[ ]أدخل رقمرقم العطاء التنافسً الوطنً: 

 ]أدخل رقم الدعوة[دعوة طرح عطاء رقم: 

 ]أدخل رقم التعرٌف إذا كان هذا عطاًء بدٌالً[الرقم البدٌل: 

 

 ]أدخل اسم المشتري الكامل[إلى: 

 

 نحن الموقعٌن فً أدناه نقر بؤننا:

 

وتارٌخ إصدار كل ]أدخل رقم قمنا بدراسة وثائق العطاء ولٌس لدٌنا أٌة تحفظات علٌها، بما فً ذلك المالحق:  -أ 
 ملحق[؛

نحن نعرض أن نزود السلع والخدمات المتصلة بها التالٌة بما ٌتوافق مع وثائق العطاء وجدول التسلٌم المحدد فً  -ب 
 ؛]أدخل وصفاً ملخصاً للسلع والخدمات ذات العالقة[قائمة المتطلبات 

]أدخل السعر اإلجمالً باألحرف ناه هو: السعر اإلجمالً لعطائنا، باستثناء الحسومات المقدمة فً الفقرة )د( أد -ج 
 ؛واألرقام[

 الحسومات المعروضة ومنهجٌة تطبٌقها هً: -د 
]حدد بالتفصٌل كل حسم مقدم وعلى أي بند إذا تم قبول عطائنا سنطبق الحسومات األتٌة.  .الحسومات

 ؛سٌطبق بالتحدٌد من البنود الواردة فً جدول الطلبات[
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]حدد بالتفصٌل المنهجٌة التً ستستخدم الحسومات باستخدام المنهجٌة األتٌة: تطبق  منهجٌة تطبٌق الحسومات. 

 ؛فً تطبٌق الحسومات[

من التعلٌمات لمقدمً العطاء، من الموعد النهائً  1-21ٌستمر نفاذ عطائنا طوال الفترة المحددة فً الفقرة الفرعٌة  -ه 
لمقدمً العطاء، وٌبقى ملزما  بحقنا وٌقبل فً أي وقت من التعلٌمات  1-24المحدد لتسلٌم العطاء وفق الفقرة الفرعٌة 

 ٌسبق انتهاء فترة الصالحٌة؛
من  18من التعلٌمات لمقدمً العطاء، والمادة  44نتعهد فً حالة قبول عطائنا بتقدٌم ضمان حسن االداء وفقا للمادة  -و 

ددة فً ورقة بٌانات العطاء، وبخالفه وبموجب التوقٌتات المح 43شروط العقد العامة ، كذلك توقٌع العقد وفقا للمادة 
فؤننا نتحمل األجراءات القانونٌة كافة المتخذة بحقنا بما فٌها مصادرة ضمان العطاء المقدم من قبلنا وتحملنا فارق 

 البدلٌن الناجم عن أحالة المناقصة على مرشح أخر.
ل جنسٌات من دول مإهلة ) ادخل جنسٌة و ٌشمل ذلك المقاولٌن الثانوٌٌن  او المجهزٌن الي جزء من العقد نحم   -ز 

مقدم العطاء و كذلك جنسٌة جمٌع االطراؾ الداخلٌن فً العرض ، اذا كان مقدم العطاء مشروعا  مشتركا  ( و جنسٌة 
 كل مقاول ثانوي مجهز. 

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء؛ 2-4لٌس لدٌنا أي تضارب مصالح وفق الفقرة الفرعٌة  -ح

اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما فً ذلك المقاولٌن الثانوٌٌن أو المجهزٌن لم ٌسبق وأن  -ط

ألي جزء من هذا العقد، فاقدو األهلٌة بمقتضى القانون العراقً واألحكام الرسمٌة  ولم ٌتم  تعلٌق انشطتنا او ادراجنا 

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء؛ 3-4ة فً القائمة السوداء من قبل وزارة التخطٌط وفق الفقر

]أدخل األسماء الكاملة الرسوم والعموالت واإلكرامٌات األتٌة التً تم أو سٌتم صرفها إلتمام العطاء أو تنفٌذ العقد:  -ي

 لكل مستلم، عنوانه الكامل، وسبب الصرف والمبلغ والعملة[

 

 المبلػ  السبب  العنوان  اسم المستلم

       

       

       

       

    

 )إذا لم ٌتم ولن ٌتم صرؾ أٌة دفعات، أدخل "ال ٌوجد"(؛

 

إننا ندرك أن العطاء ومذكرة اإلرساء مرفقة بموافقتكم الخطٌة تشكل عقدا  ملزما  بٌننا حتى تحضٌر وتنفٌذ العقد  -ك

 الرسمً؛

 

 أو أي عطاء آخر تستلمونه. إننا ندرك بؤنكم لستم ملزمٌن بقبول العطاء األقل سعرا   -ل

 

 ]أدخل توقٌع وصفة الشخص المذكور[التوقٌع: 
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 ]أدخل الصفة الرسمٌة للموقع على نموذج التسلٌم[بصفته 

 

 ]أدخل االسم الكامل للشخص الذي سٌوقع على نموذج تسلٌم العطاء[االسم 

 

 

 مال[]أدخل اسم مقدم العطاء كامخول حسب األصول بتوقٌع العطاء بالنٌابة عن: 

 

 ]أدخل تارٌخ التوقٌع[تم التوقٌع فً ______________ الٌوم ________الشهر  _____________السنة__ 

 

 

 نموذج جدول األسعار

 

]على مقدم العطاء أن ٌمأل نموذج جدول األسعار وفق التعلٌمات المدونة فً أدناه، 

مع الئحة السلع الئحة البنود فً العمود األول من جدول األسعار ٌجب أن تتطابق 

 والخدمات المتصلة بها المحددة من المشتري فً جدول المتطلبات[.
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 جدول الكمٌات : السلع

 

 

 الدولً . INCOTERMالى أخره طبقا لـ  CIP,FOB,C&S,CISتحدد طرٌقة البٌع التجاري فً شروط االعالن سواء كانت 

 التارٌخ: _______________

 رقم العطاء التنافسً: __________

 الرقم البدٌل: _________________

 رقم الصفحة ________ من _________

 

7 6 5 4 3 2 1 

 DDPوحدة السعر السعر اإلجمالً لكل بند  بلد المنشأ

 واصل الى المخازن

 رقم البند  وصف السلع تارٌخ التسلٌم الكمٌات والوحدات 

]أدخل السعر اإلجمالً لكل  

 بند[

]أدخل أرقام الوحدات  ]أدخل وحدة السعر[

التً ٌجب أن توفر 

 وأسماء الوحدات[

]أدخل تارٌخ 

 [التسلٌم

]أدخل رقم كل  ]أدخل أسماء السلع[

 بند[

       

       

       

 السعر اإلجمالً: السلع 
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 الخدمات المتصلة بالعقد –جدول الكمٌات و االكمال 

 

   توقٌع مقدم العطاء: ]توقٌع الشخص الذي ٌوقع على العطاء[   اسم مقدم العطاء: ]أدخل اسم مقدم العطاء كامال[

التارٌخ: ]أدخل التارٌخ[

 _______________التارٌخ: 

 رقم العطاء التنافسً الوطنً: __________

 الرقم البدٌل: _________________

 رقم الصفحة ________ من _________

7 6 5 4 3 2 1 

السعر اإلجمالً 

للخدمة رقما 

 وكتابة 

 سعر الوحدة

 رقما وكتابة

تارٌخ التسلٌم فً مكان  الكمٌات والوحدة 

 الوجهة النهائٌة

 رقم الخدمة وصف الخدمة المنشأبلد 

]أدخل  السعر 

 اإلجمالً لكل بند[
]أدخل وحدة 

السعر لكل 

 [بند

]أدخل أرقام الوحدات التً سٌتم 

 تزوٌدها وأسماء الوحدات[

]أدخل تارٌخ ومكان التسلٌم 

 النهائً لكل خدمة[

]أدخل اسم بلد 

 [المنشأ

]أدخل رقم  []أدخل أسم الخدمة

 [الخدمة

       

       

       

       

     السعر اإلجمالً: الخدمات المرافقة 
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 نموذج ضمان العطاء )كفالة مصرفٌة(

 نموذج الكفالة المصرفٌة هذا بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس.[ المصرف]ٌمأل 

 

 ]أدخل اسم المصرؾ وعنوان الفرع أو المكتب المصّدر[

 

 : ]أدخل اسم وعنوان المشتري[المستفٌد

 

 : ]أدخل التارٌخ[التارٌخ

 

 : ]أدخل الرقم[ضمان عطاء رقم

 

ٌلً ٌسمى "مقدم العطاء"( قد سلمكم عطاءه المإرخ ]أدخل التارٌخ[ )فٌما ٌلً تم إبالؼنا بؤن ]أدخل اسم مقدم العطاء[ )فٌما 

 ٌسمى "العطاء"( لتنفٌذ  ]أدخل اسم العقد[.

 إضافة، فإننا ندرك، وفقا لشروطكم، بؤن العطاءات ٌجب أن تدّعم بضمان عطاء. 

ع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز بمجملها بطلب من مقدم العطاء، نحن ]أدخل اسم المصرؾ[ ملتزمون بموجب هذه الوثٌقة بدف

مبلػ ]أدخل المبلػ باألرقام[ )]أدخل المبلػ بالكلمات[ دٌنارا عراقٌا فور تسلمنا منكم أول طلب خطً مصحوبا بإفادة خطٌة تفٌد 

 بؤن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه )بالتزاماته( تحت شروط العطاء ألن مقدم العطاء: 

 ل فترة نفاذ العطاء المحدد من مقدم العطاء فً نموذج عطاء؛ أو)أ(   قد سحب عطاءه خال

 )ب( مع تبلٌؽه بقبول عطائه من المشتري خالل فترة نفاذ العطاء : 

 ( ٌفشل أو ٌرفض تنفٌذ نموذج العقد، إن كان مطلوبا، أو1)

 ( ٌفشل أو ٌرفض أن ٌوفر كفالة حسن التنفٌذ بحسب التعلٌمات لمقدمً العطاء. 2) 

 صالحٌة هذا الضمان:تنتهً 

أ( إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسً علٌه العطاء، فور تسلمنا لنسخ العقد الموقعة من مقدم العطاء وكفالة حسن التنفٌذ  

 الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء؛ أو

 ب( إذا لم ٌرس العطاء على مقدم العطاء، عندما ٌسبقه 

 عطاء بؤن العطاء لم ٌرس علٌه، أو( تسلمنا لنسخة من تبلٌؽكم لمقدم ال1) 

 ( بعد ثمانٌة وعشرٌن ٌوما من انتهاء نفاذٌة عطاء مقدم العطاء. 2) 

 وبالتالً، فإن أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة ٌجب أن ٌستلم منا فً المكتب فً ذلك التارٌخ أو قبله.

 .    . نون العراقيالصادرة وفقا لمقاتخضع هذه الكفالة للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات، 

 

 

 ]توقٌع )تواقٌع( الممثل )الممثلٌن( المخول )المخولٌن(
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 تخوٌل الجهة المصنعة

على مقدم العطاء الطلب من الجهة المصنعة ملء هذه االستمارة بموجب االرشادات المحددة،. ٌجب ان تكون رسالة التخوٌل 

المخول بتوقٌع الوثائق الملزمة للمصنع . وعلى مقدم  هذه على الورق متوج بشعار الجهة المصنعة وموقعة من الشخص

 العطاء ارفاقها فً عطائه اذا تمت االشارة الى ذلك فً ورقة بٌانات العطاء.

 

 

 التارٌخ ) ادخل التارٌخ ٌوم ، شهر ، سنة لمعد تقدٌم العطاء  ( 

 رقم المناقصة العامة ) ادخل رقم المناقصة ( 

 رٌؾ اذا كان هذا العطاء لشخص بدٌل(الرقم البدٌل ) ادخل رقم التع 

 

 

 الى ) ادخل اسم المشتري (

 حٌث ان 

نحن ) ادخل اسم المصنع بالكامل ( ، المصنعٌن الرسمٌٌن ل)ادخل نوع المادة المصنعة ( نمتلك المعامل الكائنة ) ادخل 

لتقدٌم عطائه المتضمن تجهٌز السلع المدرجة العنوان الكامل لمعامل الجهة المصنعة( نخول ) ادخل اسم مقدم العطاء الكامل( 

 الحقا والمصنعة من قبلنا ) ادخل اسم السلعة مع وصؾ مختصر لها( نخوله الحقا للتفاوض وتوقٌع العقد.

من الشروط العامة للعقد للسلع المعروضة من  27وبموجب هذا، فنحن  نقدم الضمان الكامل و التعهد استنادا  الحكام الفقرة 

 طاء مقدم الع

 

 التوقٌع ) ادخل توقٌع االشخاص المخولٌن الممثلٌن للجهة المصنعة(

 االسم ) اسماء المخولٌن الممثلٌن للجهة المصنعة(

 المنصب ) ادخل المنصب(

 

 المخول اصولٌا  بتوقٌع هذا التخوٌل نٌابة عن ) ادخل االسم الكامل لمقدم العقد(

 

 

 التوقٌع ) ادخل التوقٌع (

 الشهر ، السنة(  التارٌخ) الٌوم،
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 انمضى  انخبيش : انذول انًؤههت

 

 التاهٌل لتوفٌر السلع ، تنفٌذ االشؽال ، والخدمات فً العقود الممولة من المشتري:

 

لتجهٌز السلع او تنفٌذ االشؽال او تقدٌم  السماح للمإسسات واالشخاص من الدولكافةفً للمشتري الحق  .0
وكاستثناء تمنع المإسسات فً الدول او السلع المصنعة  . الخدمات للمشارٌع الممولة من قبل الحكومة العراقٌة
 األتٌة:فً الدول من المشاركة فً المناقصات وفً الحاالت 

مقدم العطاء من اقامة العالقات التجارٌة مع  ردولةظالتشرٌعات او التعلٌمات الرسمٌة السارٌة تحأذا كانت )أ(  

بان مثل هذا الحظر لن ٌحول دون تحقٌق التنافس المثمر  ا  دولة المشتري شرٌطة ان ٌكون المشتري مقتنع

 لتجهٌز السلع او تنفٌذ االشؽال.

 

لسابع من دستور االمم المتحدة نتٌجة االستجابة لقرار صادر من االمم المتحدة / مجلس االمن تحت الفصل ا)ب(                

 العطاء.سلع او دفع اٌة مبالػ لدولة مقدمدولة المشتري استٌراد اٌة  على تحظر بموجبه

. ولؽرض اطالع مقدمً العطاءات على ذلك، ندرج السلع والخدمات والمإسسات المحظورة من االشتراك فً 2

 هذه المناقصة بموجب االرشادات انفا.

 )أ( أعاله.-0رةفٌما ٌتعلق بالفق -أ

 إسرائٌل  

 .)ب( أعاله-0فٌما ٌتعلق بالفقرة -ب
 
 

----------------------------------------- 
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 انجزء انثبَي

 

 يتطهببث انتجهيز

 نعمىد تجهيز انضهع

 

 

 

 

 انمضى  انضبدس: جذول انًتطهببث

 نعمىد تجهيز انضهع

 

 المحتوٌات

 

 

       السلع وجدول التسلٌم  قائمة .0
     قائمة الخدمات المتصلة بها وجدول االكمال .2
        المواصفات الفنٌة  .3
         المخططات  .4
    .  االختبار والفحص الهندس5ً
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 مالحظات حول أعداد جدول المتطلبات

 

للسلع والخدمات التً سٌتم تزوٌدها  ٌضمن المشتري جدول المتطلبات فً وثائق العطاء، وٌجب أن تؽطً كحد أدنى وصفا  

 باإلضافة إلى جدول التسلٌم.

 

إن هدؾ جدول المتطلبات هو توفٌر معلومات كافٌة تمكن مقدمً العطاء من إعداد عطاءاتهم بشكل دقٌق وفاعل، وخاصة  

 جدول األسعار، الذي ٌوجد له نموذج خاص فً القسم الرابع.

 

إلى ذلك، ٌجب أن ٌكون جدول المتطلبات و جدول األسعار أساسٌان فً حالة وجود فروق فً الكمٌات عند إرساء  باإلضافة

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 41العطاء وفقا للفقرة 

 ٌجب ان تكون توقٌتات وزمن تجهٌز السلع محددة بصورة دقٌقة مع االخذ بنظر االعتبار:

لٌم المحددة فً التعلٌمات لمقدمً العطاءات وفقا لقواعد االنكوترم ) قواعد أ. القواعد الخاصة بشروط التس

FCA,FOB,CIP,CIF,EXW .والتً تحدد طرق تسلٌم السلع الى الناقل ) 

كتاب القبول )كتاب االحالة( ،توقٌع العقد ،  ب. التارٌخ المحدد فً الوثائق ازاء التزامات المشتري قدر تعلق االمر ) باصدار

ح وتثبٌت االعتمادات المستندٌة(.فت
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1. List of Goods and Delivery Schedule 
Line 
Item 

N 

Description of Goods Quantity Physical 
unit 

Final (Project Site) 
Destination  

Delivery  Date 

Earliest 
Delivery Date 

Latest Delivery Date  
 

Bidder’s  offered Delivery 
date [to be provided by 
the bidder] 

A B C D E F G H 

1 Power supply unit c200HW-PA204 3 Nos  300 day   

2 Output unit C200H-OD211 4 Nos  
3 Output unit C200H-OD212 7 Nos  
4 DC input unit C200H-ID212 1 Nos  
5 Transistor output unit C200H-OD215  1 Nos  
6 Digital to analoge D/A C200H-DA004 2 Nos  
7 PLC omron CPU42 sysmac C200HE  4 Nos  
8 A/D unit omron AD003 C200H-AD003 8 Nos  
9 OD unit omron C200H-OC226N 10 Nos  

10 ID unit omron ID C200H-ID216 10 Nos     
11 Connector /terminal conversion unit XW2B-40G4 10 Nos     
12 Relay (KA)Weidmuller OR Equivelant 

NAIS21112LAPE30024E02 24VDC 
100 Nos     

13 HMI fuji electric type UG420H-SC4ZE  24VDC,OR equivelant 4 Nos     
14 HMI siemense somatic OP37 P100STN,orequivelant 2 Nos     
15 Relay Schneider 24VDC 6A RXM4AB2BD 20 Nos     
16 Interface unit omron C1F01CPM1-C1F01 or equivelant 4 Nos     
17 Level switch talleres filsa REF2402 type L-27 (1.10)m 1” 12 Nos     
18 Level switch talleres filsa REF2402 type L-27   (0.6)m 1” 4 Nos     
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19 PT0-10 bar danfass 060G1125 or equivelant 4 Nos     
20 PT0-0.25 bar,Wika S-10 or equivelant 4 Nos     
21 4/2spring return actuator solenoid P.N P2M1T4ES2C 40 Nos     
22 Connect the solenoid with hose P.N FMD06-1 60 Nos     
23 Plug 6mm connect head with hose P.N PMD06-1 60 Nos     
24 Valve island pneumatic head and tail module set P.N 

P2M2HXTO1 
20 Nos     

25 Connect with head strait 12mm P.NFMD12-2 20 Nos     
26 Dual flow control P.NP2M1PXFA 40 Nos     
27 Pneumatic butterfly valve complete on-off DN8” D200-225 

PN 0.6mpa with actuator prisma model PP20 connex ¼” BSP 
8bar 

10 Nos     

28 Actuator prisma model PP20connex ¼” BSP8bar 10 Nos     
29 Actuator prisma model PP10 connex1/4” BSP 10 Nos     
30 Pneumatic butterfly valve complete on-off DN4”D110DN4” 

PN1.0mpa with actuator prisma model pp10 connex ¼” BSP 
8 Nos     

31 Actuator econ 8bar S.N8145A model125G or equivelant 4 Nos     
32 Actuator econ 8 bar S.N10164A model 145G or equivelant 4 Nos     
33 Pnumatic ball valve on/off S.S (F-F 12CM)4” PH2-11 

1000WOG 4-316 with actuator ACTREG DAD300 
,150PSI&back signal ,SV 
 

6 Nos     

34 Pnumatic butterfly valve S.S GG-25 (F-F 5.8CM)6”  actuator 
ACTREG DAD200 ,150PSI&back signal ,SV 
 

8 Nos 
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35 Pnumatic butterfly valve material S.S 316 GG-40 (F-F 
6.4CM)8”  actuator ACTREG DAD200 ,150PSI&back signal ,SV 

4 Nos     

36 Pnumatic butterfly valve S.S 316 GG-25 (F-F 7.3CM)6”  
actuator ACTREG DAD200 ,150PSI&back signal ,SV 

4 Nos     

37 Pnumatic butterfly valve S.S 316 GG-25 (F-F 5.6CM)6”  
actuator ACTREG DAD200 ,150PSI&back signal ,SV 
 

4 Nos     

38 Air dryer cooling condition purifying MTA  DE006 OR 
equivelant 

2 Nos     

39 Air filter MTA Pmax 8 bar S.N 68  ½” OR equivelant 14 Nos     
40 +GF+ signet 2560 flowing type 2560-2 order code 3-2560-2  

O/P:4-20MA,I/P:24VDC(198840030) or equivelant 
6 Nos     

41 +GF+ signet 8550 compack flow transmitter type 3-8550-1 
PN(159000048) or equivelant 

6 Nos     

42 +GF+signet 2536 paddle wheel low flow sensor type 3-2536 
PN(198840144) 

6 Nos     
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2. List of Related Services and Completion Schedule (N/A) 
 

Service 

N 

Description of Service Quantity
1
 Physical Unit Place where Services 

shall be performed 

Final Completion 

Date(s) of Services 

 N/A     
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3.Technical Specifications 
 

 “Summary of Technical Specifications. The Goods and Related Services shall 

comply with following Technical Specifications and Standards: 

 

Item No Name of Goods or Related Service Technical Specifications and Standards 

 

1 

 

 

Spare parts to sea&river RO 

water units 

 

2 
Equipment manual 

Item 7 
Supplying three copies of  

(Equipment manuals) with CDs 
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Detailed Technical Specifications and Standard 
 

Item Vocab no Description QTY 

1 379771441.3 Power supply unit C200HW-PA204 3 
2 379771442.3 Output unit C200H-OD211 4 

3 379771444.3 Output unit C200H-OD212 7 

4 379771445.3 DC input unit C200H-ID212 1 
5 379771446.3 Transistor output unit C200H-OD215 1 

6 379771448.3 Digital to analoge D/A C200H-DA004 2 
7 374399002.3 PLC omron CPU42 sysmac C200HE 4 

8 374399004.3 A/D unit omron AD003 C200H-AD003 8 
9 374399005.3 OD unit omron C200H-OC226N 10 

10 374399006.3 ID unit omron ID C200H-ID216 10 

11 374399007.3 Connector /terminal conversion unit 
XW2B-40G4 

10 

12 374399008.3 Relay (KA)Weidmuller OR Equivelant 
NAIS21112LAPE30024E02 24VDC 

100 

13 374399009.3 HMI fuji electric type UG420H-SC4ZE  
24VDC,OR equivelant 

4 

14 374399010.3 HMI siemense somatic OP37 
P100STN,orequivelant 

2 

15 374399011.3 Relay Schneider 24VDC 6A 
RXM4AB2BD 

 

20 
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16 374399014.3 Interface unit omron C1F01CPM1-
C1F01 or equivelant 

4 

17 374399026.3 Level switch talleres filsa REF2402 type 
L-27 (1.10)m 1”  

12 

18 374399027.3 Level switch talleres filsa REF2402 type 
L-27   (0.6)m 1” 

4 

19 374399032.3 PT0-10 bar danfass 060G1125 or 
equivelant 

4 

20 374399033.3 PT0-0.25 bar,Wika S-10 or equivelant 4 

21 374302001.3 4/2spring return actuator solenoid P.N 
P2M1T4ES2C 

40 

22 374302002.3 Connect the solenoid with hose P.N 
FMD06-1 

60 

23 374302003.3 Plug 6mm connect head with hose P.N 
PMD06-1 

60 

24 374302004.3 Valve island pneumatic head and tail 
module set P.N P2M2HXTO1 

20 

25 374302005.3 Connect with head strait 12mm 
P.NFMD12-2 

20 

26 374302006.3 Dual flow control P.NP2M1PXFA 40 
27 374399038.0 Pneumatic butterfly valve complete 

on-off DN8” D200-225 PN 0.6mpa with 
actuator prisma model PP20 connex 
¼” BSP 8bar 

10 

28 374399039.3 Actuator prisma model PP20connex ¼” 
BSP8bar 

 

10 
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29 374399040.3 Actuator prisma model PP10 
connex1/4” BSP 

10 

30 374399041.0 Pneumatic butterfly valve complete 
on-off DN4”D110DN4” PN1.0mpa with 
actuator prisma model pp10 connex 
¼” BSP 

8 

31 374399042.3 Actuator econ 8bar S.N8145A 
model125G or equivelant 

4 

32 374399043.3 Actuator econ 8 bar S.N10164A model 
145G or equivelant 

4 

33 374399044.3 Pnumatic ball valve on/off S.S (F-F 
12CM)4” PH2-11 1000WOG 4-316 with 
actuator ACTREG DAD300 
,150PSI&back signal ,SV 

 

6 

34 374399045.3 Pnumatic butterfly valve S.S GG-25 (F-F 
5.8CM)6”  actuator ACTREG DAD200 
,150PSI&back signal ,SV 

 

8 

35 374399046.3 Pnumatic butterfly valve material S.S 
316 GG-40 (F-F 6.4CM)8”  actuator 
ACTREG DAD200 ,150PSI&back signal 
,SV 

4 

36 374399047.3 Pnumatic butterfly valve S.S 316 GG-25 
(F-F 7.3CM)6”  actuator ACTREG 
DAD200 ,150PSI&back signal ,SV 

 

4 
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37 374399048.3 Pnumatic butterfly valve S.S 316 GG-25 
(F-F 5.6CM)6”  actuator ACTREG 
DAD200 ,150PSI&back signal ,SV 

 
 

4 

38 374399034.3 Air dryer cooling condition purifying 
MTA  DE006 OR equivelant 

2 

39 374399035.3 Air filter MTA Pmax 8 bar S.N 68  ½” 
OR equivelant 

14 

40 379771459.3 +GF+ signet 2560 flowing type 2560-2 
order code 3-2560-2  O/P:4-
20MA,I/P:24VDC(198840030) or 
equivelant 

6 

41 379771460.3 +GF+ signet 8550 compack flow 
transmitter type 3-8550-1 
PN(159000048) or equivelant 

6 

42 379771461.3 +GF+signet 2536 paddle wheel low 
flow sensor type 3-2536 
PN(198840144) 

6 

 

ORIGIN:USA, EUROPE,JAPAN,CHINA 
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4. Drawings 
 

There is{{ NO Drawings}} in the Bidding Documents . 

 

 

 

 

 

 

 

5. Inspections and Tests 

 

The following inspections and tests shall be performed:  

 

List of Inspections and Tests 

Line Item 

No 

Brief Description of Item Inspection and/or Test 

 

1 

Spare parts to sea&river RO water 

units 
 
 

Provide SRC with Third party inspection  
certificate from one of the an international 
inspection companies fixed below :: 

 
1-BUREAU VERITAS 
2-TUV RHEINLAND 
3-LIOYD’S REGISTER 
4-INTERTEK GLOBAL 
5- DNV 

 

2 

 

 

 

3 
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 انجزء انثبنث

 

 ششوط و أصتًبساث انعمذ

 نعمىد تجهيز انضهع

 

 

 

 انمضى انضببع: انششوط انعبيت نهعمذ

 نعمىد تجهيز انضهع

 

 جدول الفقرات

 

         التعارٌف  .0

         وثائق العقد .2

         االحتٌال و الفساد .3

         التفسٌر .4

          اللغة .5

        المشروع المشترك .6

       اهلٌة مقدمً العطاء  .2

         مذكرات التبلٌغ .0

         القانون الحاكم .9

         حل النزاعات .08

       التفتٌش والمراجعة من المشتري .00

         نطاق التجهٌز .02

         التسلٌم والوثائق .03

         مسؤولٌة المجهز .04

         سعر العقد .05

         شروط الدفع .06

         الضرائب والرسوم .02
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        ضمان حسن االداء .00

         حقوق النشر .09

         المعلومات السرٌة .28

        عقودالمقاوالت الثانوٌة .20

        المواصفات والمقاٌٌس .22

        التغلٌف والمستندات .23

          التامٌن .24

          النقل .25

        االختبار والفحص الهندسً .26

        التعوٌضات المقطوعة .22

         . ضمان المصنع20 

        . التعوٌض عن براءات االختراع29

          . حدود المسؤولٌة38

         التغٌٌر فً القوانٌن واالنظمة30

          . القوة القاهرة32

         . أوامر التغٌٌر وتعدٌل العقد 33 

          . تمدٌد الوقت34

          . أنهاء العقد35

         . التنازل و نقل الحقوق36

          . قٌود التصدٌر32
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 القسم السابع: شروط العقد العامة

 

 التعرٌفات .0
 

 الكلمات والمصطلحات األتٌة ستكون لها المعانً المدرجة ازاء كل منها: 1-1

 

فٌها جمٌع الوثائق الملحقة "العقد" ٌعنً االتفاقٌة المبرمة بٌن الطرفٌن )المشتري و المجهز(، باإلضافة إلى وثائق العقد،  بما  )أ(

 والمتممة، وأٌة وثائق أخرى المشار إلٌها هنا.

 "وثائق العقد" تعنً الوثائق المدرجة فً اتفاقٌة العقد، بما فً ذلك التعدٌالت. )ب(

 بنود العقد."سعر العقد" تعنً المبلػ الذي ٌدفع للمجهز والمحدد فً العقد، وهو قابل للزٌادة أو النقصان أو التعدٌل بحسب  )ج(

 "الٌوم"، ٌعنً ٌوما  فً التقوٌم المٌالدي )د(

 "االكمال" معناها استكمال المجهز للخدمات المتصلة بالعقد بما ٌتوافق مع الشروط والبنود المدرجة فً العقد. )ه(

جهز أن ٌإمنها للمشتري "السلع" معناها البضائع والمواد الخام واآللٌات والمعدات و/أو المواد األخرى التً ٌجب على الم )و(

 بموجب العقد.

 "دولة المشتري" تعنً الدولة المحددة فً الشروط الخاصة بالعقد.  )ز(

 "المشتري" تعنً )الوزارة/الدائرة( المشترٌة للسلع والخدمات المتصلة بها، كما هً مبٌنة فً الشروط الخاصة بالعقد. )ح(

لتجهٌز السلع، مثل التؤمٌن والتركٌب والتدرٌب والصٌانة المبدئٌة وؼٌرها من "الخدمات المتصلة" تعنً الخدمات المرافقة  )ط(

 التزامات المجهز بموجب العقد.

"المقاول الثانوي" تعنً أي شخص طبٌعً، أو أي مإسسة حكومٌة أو خاصة، أو خلٌط من االثنٌن، ٌقوم بالتعاقد مع المجهز  )ي(

 زء من الخدمات المتصلة بها.  لتؤمٌن جزء من السلع المطلوبة أو تنفٌذ أي ج

"المجهز" هو أي شخص طبٌعً، أو أٌة مإسسة حكومٌة أو خاصة، أو خلٌط من االثنٌن، الذي تمت الموافقة على عطائه  )ك(

 من المشتري وتم تسمٌته فً العقد. 

 الخاصة بالعقد.هو المكان المذكور فً الشروط  موقع التسلٌم )ل(
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 وثائق العقد .2

 

أن جمٌع الوثائق المكونة للعقد . )وجمٌع أجزائها( بحسب ترتٌبها فً العقد مترابطة ومتكاملة وٌفسر بعضها البعض، و تتم قراءة العقد  2-1

 كوحدة متكاملة.

 

 الفساد و االحتٌال .3

واطإ أو القهر أو  االعاقة خالل اجراءات اذا توصل المشتري الى قناعة تامة بقٌام المجهز باي من ممارسات االحتٌال أو الفساد أو الت          

( ٌوما من توجٌه أنذار بذلك الى المجهز اٌقاؾ عمل المجهز والؽاء العقد وٌتم 14التنافس او تنفٌذ العقد ، فللمشتري الحق وبعد) 

 ( منها.  1-35( الفقرة )35تطبٌق احكام المادة )

 

اءات، والمجهزٌن، والمقاولٌن والمستشارٌن أن ٌلتزموا بؤعلى معاٌٌر األخالق على مقدمً العط (ٌشترط المشتري )الوزارة/الدائرة 3-1

 المهنٌة خالل فترة التجهٌز وتنفٌذ العقد. ولتحقٌق هذه السٌاسة، فإن المشتري:

 

 ٌعرؾ لؽرض هذه األحكام المصطلحات المدرجة فً أدناه كما ٌؤتً: ( أ)
 

استدراج أي شًء ذي قٌمة سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر "ممارسة فاسدة" تعنً عرض أو إعطاء أو استالم أو  (1
 فً عملٌة التجهٌز أو فً تنفٌذ العقد؛ 2للتؤثٌر على عمل مسإول عام

 

 "ممارسة احتٌالٌة" تعنً تشوٌه الحقائق أو إؼفالها للتؤثٌر على عملٌة التجهٌز أو تنفٌذ العقد؛ (2
 

أو أكثر من مقدمً العطاء، سواء بعلم من المشتري أو دون  "ممارسات تواطئٌة" تعنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن اثنٌن (3
 علمه، بهدؾ تقدٌم أسعار عطاء على مستوٌات زائفة وؼٌر تنافسٌة؛

 

"ممارسات قهرٌة" تعنً إٌذاء أو التهدٌد بإٌذاء أشخاص أو ممتلكاتهم، بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، للتؤثٌر على  (4
 ى تنفٌذ عقد.مشاركتهم فً عملٌة التجهٌز أو التؤثٌر عل

 ممارسات االعاقة (5
. وتعنً االتالؾ أو التزٌٌؾ أو التؽٌٌر او االخفاء المتعمد للوثائق الثبوتٌة الخاصة بالتحقٌق او اعطاء افادة اوال 

كاذبة للمحققٌن العاقة اجراءات التحقٌق فً اي من هذه الممارسات المذكورة انفا من خالل التهدٌد أوالتحرش 

 نعه من تقدٌم معلومات وثٌقة الصلة فً التحقٌق.أوتخوٌؾ اي طرؾ لم

. كذلك تعنً االفعال التً تعوق ممارسة المشتري لحقه فً التدقٌق وممارسة الرقابة المنصوص علٌها بالمادة ثانٌا 

 ( الفحص و التدقٌق من المصرؾ . 11) 

 

سات الفساد أواالحتٌال أو التواطإ أو القهر أو االعاقة، ٌطرد من العمل أي من موظفً المجهز فً حالة ثبوت تورطه فً اي من ممار  3-2

 اثناء اجراءات التعاقد لشراء السلع.

 التفسٌر .4
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 إذا تطلب السٌاق ذلك قد تعنً الصٌؽة المفردة الجمع والعكس صحٌح.  4-1

)ا( مالم ٌوجد تضارب مع اٌة شروط فً العقد فان تفسٌر المصطلحات التجارٌة والحقوق وااللتزام        الطراؾ العقد تكون بموجب    4-2

 ماتوضحه االنكوترم.

 

مول بها من واألخرى مماثلة ستكون خاضعة عند استعمالها للقواعد     المشارالٌها فً النسخة المع CFR,FCA,CIP, EXW)ب( المصطلحات  

 االنكوترم المشار الٌه فً الشروط الخاصة بالعقد والصادرة عن قبل ؼرفة  التجارة العالمٌة فً بارٌس.

 

 :كامل االتفاقٌة 4-3

ٌتكون العقد من كامل االتفاقٌة بٌن المشتري والمجهز، وتبطل جمٌع المراسالت والمفاوضات واالتفاقٌات )سواء الشفهٌة أو خطٌة( 

 ن الطرفٌن قبل تارٌخ العقد.التً تمت بٌ

 

 التعدٌل:  4-4

 

أي تؽٌٌر أو تعدٌل على العقد لن ٌكون ذا قٌمة قانونٌة إال إذا كان مكتوبا ، وٌحمل تارٌخا  وٌشٌر إلى العقد بشكل محدد، كما ٌجب أن 

 ٌكون موقعا من ممثل مخول حسب األصول من كال الطرفٌن.

 

 عدم التنازل: 4-5

 

ب( من الشروط العامة للعقد ، لن ٌإثر أو ٌحد أو ٌجحؾ أي تؤخٌر أو ترٌث أو إمهال من ألي من -5-4) بمقتضى االبند )أ( 

فً العقد،  ةالطرفٌن فً تطبٌق أي من بنود أو شروط العقد أو االلتزام فً الوقت على أي من حقوق الطرؾ اآلخر المبرم

 عقد تنازل عن خرق الحق أو خروق الحقة للعقد.كذلك ال ٌمثل أي تنازل  من اي من الطرفٌن عن أي خرق فً ال

 

أي تنازل من اي من الطرفٌن عن حقوق أو سلطات أو استرداد حق بموجب العقد ٌجب أن ٌتم خطٌا، وأن ٌكون مإرخا  )ب(

 وموقعا  من ممثل مخول من الطرؾ المتنازل، كما ٌجب تحدٌد الحق وإلى أي مدى تم التنازل عنه.

 

 

 

  لعقدنفاذ شروط ا   4-6

 

إذا تبٌن أن أحد أحكام أو شروط العقد ممنوعة أو باطلة أو ؼٌر قابلة للتطبٌق قانونا ، فإن هذا المنع أو البطالن أو عدم القدرة على 

 التطبٌق لن ٌإثر على شرعٌة أو تطبٌق أي من األحكام والشروط األخرى فً العقد.



  

 

 61 

 

 للغةا .5

 

فً الشروط الخاصة  ةٌجب أن ٌكتب العقد وجمٌع المراسالت والمستندات المتصلة بها المتبادلة بٌن المشتري والمجهز باللؽةالمحدد 5-1

بالعقد. الوثائق المساندة والمطبوعات التً تعتبر جزءا  من العقد ٌمكن أن تكون بلؽة أخرى على أن تكون مرفقة بترجمة طبق األصل 

 ؽاٌات تفسٌر العقد تعتمد هذه الترجمة.باللؽة المحددة، ول

 

على المجهز أن ٌتحمل جمٌع نفقات ترجمة أٌة وثائق ٌقدمها إلى اللؽة المعتمدة، وتحمل مسإولٌة دقة ترجمة الوثائق التً ٌقدمها  5-2

 المورد.

 

 المشروع المشترك، مجموعة شركات او مؤسسات .6

 

مجموعة شركات و مإسسات ، ٌعتبر جمٌع األطراؾ، ، مسإولٌن مسإولٌة مشتركة و تضامنٌة إذا كان المجهز مشروعا  مشتركا  او  6-1

أمام المشتري عن تنفٌذ أحكام العقد وعلٌهم أن ٌعٌنوا طرفا واحدا من بٌنهم للعمل كرئٌس مخول للدخول بااللتزامات نٌابة عن 

تركٌبة أو تشكٌلة أي من المشروع المشترك أو مجموعة  المشروع المشترك او مجموعة الشركات او المإسسات. وال ٌجوز تؽٌٌر

 الشركات او المإسسات دون موافقة المشتري الكتابٌة المسبقة.
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 التاهٌل.       2

 

ٌجب ان ٌكون المجهز ومقاولوه الثانوٌون من جنسٌات الدولة المإهلة ، و ٌعتبر المجهز او مقاوله الثانوي حاصل  على جنسٌة دولة ما   7-1

 كان مقٌما فٌها ، أو مإسسا  أو مشاركا  فً شركة او تم تسجٌله وٌعمل بموجب احكام قوانٌٌن تلك الدولة. اذا

 

ٌجب أن تكون كافة السلع والخدمات المتصلة بها المطلوب تجهٌزها بموجب العقد و ٌتتم تموٌلهتا متن المشتتري ، متن منشتؤ دولتة مإهلتة      7-2

هذا القسم فان المنشؤ ٌعنً الدولة التً فٌها زراعة او تربٌة أو استخراجؤو تصنٌعؤو معاملة السلع فٌها او السلع الناتجتة متن  والؼراض

تصنٌع أومعاملة أو تجمٌع مكونات أساسٌة ذات عالمة تجارٌا  تختلؾ فً خصائصها بصورة كبٌرة عن خصلئص المنتج النهائً الناتج 

 عنها. 

 

 لٌغمذكرات التب .0

 

أي تبلٌػ موجه من أحد األطراؾ إلى اآلخر استنادا  للعقد ٌجب أن ٌكون خطٌا  ومرسال  إلى العنوان المحدد فً الشروط الخاصة بالعقد.  8-1

 "خطٌا " تعنً مكتوبا مع إثبات باالستالم.

 

 تعتبر المذكرة نافذة من تارٌخ استالمها أو من تارٌخ سرٌانها، أٌهما أبعد. 8-2

 

 القانون الحاكم .    9

 

 ٌحتكم العقد وٌفسر حسب القوانٌن النافذة فً جمهورٌة العراق. 9-1

 

 فض النزاعات .08

 

 الحل الرضائً:    11-1

على المشتري والمجهز أن ٌقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزاع ٌنشؤ بٌنهما بموجب العقد أو فٌما ٌتعلق بالعقد عن طرٌق المفاوضات  

 الودٌة والمباشرة.

 

 التحكٌم :     11-2

( 1-11( ٌوما  من بدء المفاوضات المذكورة فً الفقرة )28اذا فشل الطرفان فً التوصل الى حل الخالؾ او النزاع بعد مضً ) 

فبؤمكان اي من الطرفٌن تقدٌم اشعار الى الطرؾ االخر ٌعلمه برؼبته باللجوء الى التحكٌم بصدد موضوع النزاع ، ولن تتم مباشرة 

ا ت التحكٌم اال بعد استالم الطرؾ االخر لذلك االشعار ، ومن الممكن المباشرة باجراءات التحكٌم بموجب العقد قبل او بعد بؤجراء

 تجهٌز السلع وٌتم اتباع اجراءات التحكٌم بموجب القواعد المنصوص علٌها فً الشروط الخاصة بالعقد.  
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 ان اختٌار التحكٌم الٌمنع مما ٌؤتً:   11-3

 ا. ان ٌستمر الطرفان فً تنفٌذ التزاماتهم بموجب العقد اال اذا اتفقا على ؼٌر ذلك.         

 ب. على المشتري ان ٌدفع للمجهز اٌة دفعات متحققة له.         

 

 التدقٌق والمراجعة من قبل المشتري .00
 

واذا نص على ذلك فً ورقة بٌانات العطاء ٌحق  فً العقود الناجمة عن الدعوة المباشرة او اسلوب العطاء الواحد ) االحتكار ( 

للمشتري باجراء الكشؾ عن مكاتب المجهز ومراجعُه وتدقٌق حساباته وسجالته وكذلك مقاولٌه الثانوٌٌن قدر تعلق االمر بتنفٌذ العقد و 

ن المشتري اذا طلب المشتري ذلك / اواالشخاص الذٌن ٌقومون بتعٌٌنهم وٌتم تدقٌق هذه الحسابات و السجالت من مدققٌن ٌتم تعٌنهم م

. 

 

 نطاق التجهٌز.      02

 

 ٌجب أن تكون السلع والخدمات المتصلة بها مطابقة لتلك المحددة فً جدول المتطلبات. 12-1

 

 التسلٌم والوثائق.      03

 

المتصلة بها مطابقا لجدول التسلٌم  ( من الشروط العامة للعقد، ٌكون تسلٌم السلع واستكمال تنفٌذ الخدمات1-33بمقتضى الفقرة ) 13-1

واالكمال المذكور فً جدول المتطلبات. ٌجب أن ٌإمن المجهز تفاصٌل الشحن وأٌة وثائق أخرى بحسب ما هو مبٌن فً الشروط 

 الخاصة للعقد.

 

 مسؤولٌات المجهز .14

 

من الشروط العامة للعقد ،  12ٌجب على المجهز أن ٌإمن السلع والخدمات المتصلة بها كافة الواردة فً نطاق التجهٌز طبقا  للفقرة   14-1

 من الشروط العامة للعقد. 13وجدول التسلٌم واألكمال، كما هو محدد فً الفقرة

 

 سعر العقد .05

ً العقد من المشتري مقابل السلع والخدمات المتصلة بها مع االسعار المحددة منه فً ٌجب ان تتطابق المبالػ التً ٌتقاضاها المجهز ف 15-1

 عطائه بؤستثناء اٌة اسعار معدلة اصولٌا  استنادا  للشروط الخاصة بالعقد.

 شروط الدفع .06
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 وط الخاصة بالعقد.سعر العقد، بما فً ذلك الدفعات المقدمة )إذا كان ذلك ٌنطبق( ٌتم دفعها كما هو مبٌن فً الشر 16-1

 

التً تصؾ السلع والخدمات المتصلة بها  (Invoicesٌجب أن تقدم الدفعات المستحقة الى المشتري خطٌا  ، مرفقة بالوصوالت )  16-2

 من الشروط العامة للعقد ، وعند إتمام جمٌع االلتزامات المبرمة فً العقد. 13المنفذة، وبالوثائق الضرورٌة بحسب الفقرة 

 

ٌوما  من تارٌخ تسلٌم  61ٌجب أن ٌصرؾ للمجهز الدفعات المستحقة فورا ، وال ٌجوز بؤي حال من األحوال أن تتؤخر الدفعة عن   16-3

 الوصوالت وقبول المشتري لها.

 ٌتم صرؾ مستحقات المجهز عن الدفعات المحددة بالعقد بالعمالت الواردة فً العقد.    16-4

 

أٌة دفعة مستحقة فً وقتها أو ضمن الفترة المحدد فً الشروط الخاصة بالعقد ، فعلٌه أن ٌدفع الفائدة  إذا أخفق المشتري فً صرؾ 16-5

على المبلػ المإجل بالنسبة المحددة فً شروط الخاصة بالعقد ، عن طوال فترة التؤخٌر وحتى ٌتم الدفع بالكامل، سواء كان ذلك قبل أم 

 بعد إرساء الحكم أو التحكٌم.

 

 ئب والرسومالضرا .02

 

بالنسبة للسلع المصنعة خارج دولة المشتري ٌتحمل المجهز كامل المسإولٌة عن كافة الضرائب ورسم الطابع ورسوم اصدار اجازة  17-1

 التصدٌر واٌة رسوم اخرى تتحقق علٌه خارج دولة المشتري وحسب التشرٌعات النافذة.

 

ون المجهز مسإوال  عن الضرائب كافة والرسوم الخ التً تتحقق علٌه لحٌن تسلٌم السلع بالنسبة للسلع المصنعة داخل دولة المشتري ٌك  17-2

 المتعاقد علٌها الى المشتري وحسب التشرٌعات النافذة.

 

على المشتري ان ٌبذل اقصى جهده فً تسهٌل حصول المجهز على اٌة اعفاءات ضرٌبٌة او اي      تخفٌض لها او استثناءات بهدؾ   17-3

 اكبر تخفٌض فً مبلػ السلع.تحقٌق 

 

 ضمان حسن االداء .00

 

ٌوما  من تبلٌؽه  28بالعقد ، فإن على المجهز أن ٌإمن الضمان المحدد خالل  ةإذا كان ضمان حسن االداء مطلوبا  فً الشروط الخاص 18-1

 بإرساء العطاء، ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات العطاء.

 حسن االداء للمشتري كتعوٌض عن أٌة خسارة تنتج عن إخفاق المجهز فً اكمال التزاماته بموجب العقد.تطلق مبالػ ضمان  18-2

 

ٌجب أن ٌكون ضمان حسن االداء، إذا كان مطلوبا ، فً أحد األشكال المنصوص علٌها فً الشروط الخاصة بالعقد ، أو بؤي شكل آخر   18-3

 ٌعتمده المشتري.
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ٌوما  على انتهاء المجهز من تنفٌذ جمٌع التزاماته بموجب العقد بما فً  28مجهز ضمان حسن االداء بعد مرور ٌعٌد المشتري إلى ال 18-4

 ذلك أٌة التزامات ضمان المصنع ، ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد على خالؾ ذلك.

 

 حقوق النشر .09

 

توي على بٌانات ومعلومات قدمها المجهز إلى المشتري، تبقى حقوق نشر جمٌع المخططات والوثائق وجمٌع المواد األخرى التً تح 19-1

تم تقدٌمها مباشرة إلى المشتري من المجهز أو أي طرؾ ثالث، بما فً ذلك مجهزي المواد، تبقى حقوق  امسجلة باسم المجهز، أو إذ

 النشر مسجلة باسم هذا الطرؾ الثالث.

 

 المعلومات السرٌة .21

 

والمجهز بالسرٌة التامة، وبعدم اإلفصاح عن أٌة وثائق أو بٌانات أو معلومات تتعلق بشكل مباشر أو ؼٌر ٌلتزم كال من المشتري  21-1

مباشر بالعقد ألي طرؾ ثالث، سواء قدمت هذه المعلومات قبل أو خالل توقٌع العقد أو تنفٌذه أو إلؽائه، دون الحصول على الموافقة 

معلومات أو بٌانات أو وثائق ٌحتاجها المجهز لٌنفذ جزءا من العقد من خالل المقاولٌن  الخطٌة للطرؾ الثانً. و ٌستثنى من هذا أٌة

الثانوٌٌن. وفً هذه الحالة ٌجب على المجهز أن ٌحصل على التزام بالسرٌة من المقاول الثانوي مشابه لذلك الذي التزم به بموجب 

 ( من الشروط العامة للعقد.21المادة )

 

أو المجهز استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبٌانات التً ٌحصالن علٌها احدهما من االخر ألي ؼرض ال ٌتعلق ال ٌحق للمشتري  21-2

 بالعقد المبرم بٌنهما.

 

 ( المذكورة اعاله من الشروط العامة للعقد ال ٌسري على المعلومات األتٌة:2-21( و)1-21التزام طرفً العقد بالفقرات ) 21-3

 

 المشتري أو المجهز إطالع أٌة جهة أخرى مشاركة فً تموٌل المشروع على هذه المعلومات. إذا احتاج )أ(

 إذا اصبحت هذه المعلومات علنٌة لسبب خارج عن إرادة اي من الطرفٌن. )ب(

رة إذا تمكن الطرؾ المعنً أن ٌثبت امتالكه للمعلومات وقت تسلمها وأنه حصل علٌها بطرق أخرى لٌست لها عالقة مباش )ج(

 أو ؼٌر مباشرة بالطرؾ اآلخر؛ أو

 

 إذا حصل علٌها أحد الطرفٌن بشكل قانونً من طرؾ ثالث ؼٌر ملزم بتعهد السرٌة. )د(

 

( من الشروط العامة للعقد أعاله ال تعدل بؤي شكل من األشكال االلتزام بالسرٌة المعطى من أي من الطرفٌن قبل 21احكام المادة ) 21-4

 ٌما ٌتعلق بالتجهٌز أو أي جزء من العقد.تارٌخ توقٌع العقد ف
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 بعد إلؽاء أو تنفٌذ العقد. ى( من الشروط العامة للعقد ملزمة حت21تبقى احكام المادة ) 21-5

 

 العقود الثانوٌة .20

 

ا  فً العطاء . ال ٌعفً هذا على المجهز أشعار المشتري خطٌا  بجمٌع العقود الثانوٌة المتعلقة بتنفٌذ العقد إذا لم ٌكن ذلك محددا  مسبق  21-1

 التبلٌػ سواء كان فً العطاء أو فً مرحلة الحقة المجهز من التزاماته أو واجباته أو مسإولٌاته بموجب العقد.

 

 ٌجب ان تستند عقود المقوالت الثانوٌة الى احكام الشروط العامة للعقد . 21-2

 

 المواصفات والمقاٌٌس .22

 

 والمخططاتالمواصفات الفنٌة  22-1

ٌجب أن تتطابق السلع والخدمات المتصلة بها المإمنة بموجب العقد بالمواصفات والمقاٌٌس الفنٌة الواردة فً القسم السادس،  )أ(

وجدول المتطلبات . وفً حال عدم ذكر مقٌاس، فالمقٌاس ٌجب أن ٌساوي أو ٌتفوق على المقاٌٌس الرسمٌة المعتمدة فً دول 

 منشؤ السلع.

للمجهز أن ٌخلً مسإولٌته عن أي تصمٌم أو بٌانات أو  مخططات أو مواصفات أو وثائق أو تعدٌالت مقدمة أو  ٌحق (ب)

 مصممة من المشتري أو بالنٌابة عنه، على أن ٌسلم مذكرة بإخالء المسإولٌة للمشتري.

تنفٌذ العقد بموجبها ، فٌجب أن ٌكون الى أٌنما تتم األشارة فً العقد إلى المواصفات القٌاسٌة وقواعد التنفٌذ، التً سٌتم  (ج)

اإلصدار  أو التحدٌث لهذه القواعد والمواصفات ، المحدد فً جدول المتطلبات . أي تعدٌل لهذه المواصفات و قواعد التنفٌذ 

بما ٌتناسب مع  أثناء تنفٌذ العقد لن ٌعتمد ما لم  ٌسبقه موافقة المشتري المسبقة بذلك ، وٌجب أن ٌتم التعامل مع هذا التعدٌل

 من الشروط العامة للعقد. 33المادة 

 

 التغلٌف والمستندات .23

 

ٌجب على المجهز أن ٌإمن شحن السلع إلى وجهتها النهائٌة المذكورة فً العقد، بطرٌقة تضمن عدم إتالفها أو إلحاق أي ضرر بها.  23-1

ن والتعرض لدرجات الحرارة القاسٌة، واألمالح والتعرق ٌجب أن ٌكون التؽلٌؾ، طوال فترة النقل، كاؾ لتحمل التعامل الخش

والتخزٌن فً أماكن مفتوحة. كما ٌجب أن ٌراعً حجم ووزن صنادٌق التؽلٌؾ ُبعد الوجهة النهائٌة للسلع وؼٌاب معدات التعامل مع 

 الحموالت الثقٌلة فً جمٌع مراحل النقل بما فٌها الترانزٌت.

 

ٌؾ، ووضع العالمات المناسبة والتوثٌق داخل وخارج المؽلفات مع المتطلبات الخاصة المنصوص علٌها ٌجب أن تتوافق عملٌة التؽل 23-2

  فً العقد، أو أٌة متطلبات أخرى محددة فً الشروط الخاصة بالعقد، أو أٌة تعلٌمات أخرى صادرة عن المشتري.
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 لتأمٌنا .24

 

ٌتم اجراء التامٌن الشامل على السلع الموردة بموجب العقد بعملة سهلة  ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً الشروط الخاصة بالعقد ، 24-1

 التحوٌل لدولة مإهلة. ٌكون التامٌن ضد الضٌاع، او التلؾ الناتج عن التصنٌع أو والشراء أو النقل أو التخزٌن  أو التسلم.

 

 النقل.    25

 

 مسإلٌة تنظٌم نقل السلع ٌتم بموجب القواعد المحددة فً االنكوترم.ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً الشروط الخاصة بالعقد ، فان   25-1

 

 االختبار والفحص الهندسً .26

 

ٌتوجب على المجهز أن ٌقوم على نفقته الخاصة باالختبار والفحص الهندسً الالزم على السلع والخدمات المتصلة بها والمحددة فً  26-1

 الشروط الخاصة بالعقد.

 

أجراء االختبارات والفحوص الهندسٌة فً مقر المجهز، أو المقاول الثانوي الذي تعاقد معه المورد، عند التسلٌم و/ أو ٌمكن أن ٌتم  26-2

وصولها إلى وجهتها النهائٌة أو أي مكان آخر فً العراق بحسب ما هو مبٌن فً شروط العقد الخاصة. وفً حالة أجراء االختبار فً 

( من شروط العقد العامة، على المجهز توفٌر 2-26الذي تعاقد معه المجهز، فبموجب الفقرة الفرعٌة )مقر المجهز أو المقاول الثانوي 

جمٌع التسهٌالت والمساعدة الالزمة لفرٌق االختبار بما فً ذلك المخططات وبٌانات اإلنتاج دون أن ٌشكل ذلك تكلفة إضافٌة على 

 المشتري.

 

( من الشروط العامة للعقد، بشرط أن ٌتحمل 2-26تبار او الفحوص الهندسٌة بموجب الفقرة )ٌحق للمشتري أو ممثل عنه حضور االخ 26-3

 المشتري جمٌع تكالٌفه ونفقاته الشخصٌة الناتجة عن حضوره، شامال، على سبٌل المثال ال الحصر، تكالٌؾ السفر واإلقامة.

 

ار والفحص الهندسً، ٌعلمه فٌه بالتارٌخ والمكان الذي سٌجرى على المجهز أن ٌعطً إخطارا مسبقا للمشتري قبل إجرائه لالختب 26-4

فٌهما. وعلٌه أن ٌحصل على تصرٌح أو موافقة أي طرؾ ثالث له عالقة أو مصّنع على حضور المشتري أو ممثله مثل هذا االختبار 

 و/أو الفحص الهندسً.

لهندسً ؼٌر مدرج فً العقد إذا وجده ضرورٌا  ، للتؤكد من أن ٌحق للمشتري أن ٌطلب من المجهز القٌام بؤي اختبار و/أو الفحص ا 26-5

خصائص وأداء هذه السلع مطابق للمواصفات والقواعد والمقاٌٌس الفنٌة المبٌنة فً العقد، بشرط أن تضاؾ التكالٌؾ والنفقات المعقولة 

ٌإخذ بعٌن االعتبار أي تؤخٌر فً توارٌخ التسلٌم  المترتبة على المورد إلجراء هذا االختبار و/أو الفحص الهندسً إلى قٌمة العقد . و

وتوارٌخ االنتهاء وااللتزامات األخرى المتؤثرة والذي ٌسببه هذا االختبار و/أو الفحص الهندسً فً سٌر التصنٌع و/أو تنفٌذ الموردٌن 

 اللتزاماتهم تحت العقد.

 ختبارات والفحوص الهندسٌة التً ٌتم على المجهز أن ٌقدم تقرٌرا  للمشتري بنتائج جمٌع عملٌات اال 26-6

 إجراإها.          
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ٌحق للمشتري رفض السلع أو أي جزء منها ٌثبت االختبار و/أو الفحص الهندسً عدم مطابقتها للمواصفات. وعلى المجهز أن ٌقوم  26-7

قة للمواصفات على نفقته الخاصة، وٌعٌد بإصالح أو بتبدٌل هذه السلع المرفوضة أو إجراء التعدٌالت الالزمة علٌها لجعلها مطــاب

 ( من الشروط العامة للعقد.4-26إجراء االختبار و/أو الفحص الهندسً على نفقته بعد إعطاء إشعار مسبق للمشتري بحسب الفقرة )

ب بموجب إن موافقة المورد على إجراء أي اختبار و/أو فحص هندسً وحضور المشتري أو ممثل عنه وإصدار أي تقرٌر مطلو 26-8

 ( من الشروط العامة للعقد ، ال ٌعفٌه من أٌة كفاالت أو التزامات أخرى مبٌنة فً العقد.6-26الفقرة )

 

 الغرامات التأخٌرٌة 27

 

(من الشروط العامة للعقد ، فإنه فً حالة أخفاق المجهز فً تسلٌم جمٌع السلع  32باستثناء البنود المنصوص علٌها فً الفقرة ) 27-1

المطلوبة، أو أي منها، فً موعد )مواعٌد( التسلٌم المحدد/ة فً العقد، ٌحق للمشتري دون إجحاؾ ببنود العقد األخرى، حسم مبلػ من 

ؤخٌرٌة، مساو للنسبة المحددة فً الشروط الخاصة للعقد لسعر التسلٌم للسلع المتؤخرة أو الخدمات ؼٌر المنفذة عن قٌمة العقد كؽرامات ت

كل أسبوع تؤخٌر أو جزء منه حتى ٌتم تسلٌمها أو تنفٌذها الفعلً. وفً حالة الوصول إلى الحد األعلى ٌحق للمشتري فسخ العقد 

 قد.من الشروط العامة للع 35بموجب الفقرة 

 

 الضمانة المصنعٌة .20

 

ٌكفل المجهز بكون جمٌع السلع جدٌدة وؼٌر مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن التطورات كافة فً التصمٌم والمواد ما لم ٌنص  28-1

 على ؼٌر ذلك فً العقد.

 

ناتجة عن أي إؼفال من المورد أو ب( من شروط العقد العامة، فعلى المورد أن ٌكفل خلو السلع من أٌة عٌوب -1-22بموجب البند ) 28-2

 ناتجة عن التصمٌم أو المواد أو التصنٌع، والتً قد تظهر تحت الظروؾ السائدة فً دولة مكان الوصول النهائً.

 

( شهرا  من تارٌخ التسلٌم والموافقة علٌها فً موقع التسلٌم 12ٌجب أن ٌستمر سرٌان مفعول ضمان السلع أو أي جزء منها مدة ) 28-3

( شهرا  من تارٌخ شحنها من المٌناء أو مكان التحمٌل فً بلد المنشؤ، على أن تعتمد 18حدد فً شروط العقد الخاصة، أو لمدة )الم

 الفترة التً تنتهً فً موعد اسبق.

 

العٌوب. وعلى ٌبلػ المشتري المجهز حول أٌة عٌوب تظهر فً السلع وطبٌعة هذه العٌوب مرفقة بكل الدالئل الموجودة فور اكتشاؾ  28-4

 المشتري إتاحة الفرصة المناسبة للمجهز لٌقوم بفحص العٌوب.

ٌقوم المجهز بإصالح أو تبدٌل هذه السلع أو الجزء المتضرر منها دون حساب أٌة تكلفة إضافٌة على المشتري عند استالمه مثل هذا  28-5

 البالغ، وذلك خالل الفترة المحددة فً الشروط الخاصة للعقد.

 

ذا أخفق المجهز خالل الفترة المذكورة فً شروط العقد الخاصة، فً إصالح أو تبدٌل السلع، ٌحق للمشتري خالل فترة معقولة أن إ 28-6

 ٌؤخذ أي إجراء إصالحً ٌراه ضرورٌا  على نفقة ومسئولٌة المجهز ودون المساس بؤي من حقوق المشتري األخرى فً العقد.
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 التعوٌض عن براءات االختراع .29

 

( من الشروط العامة للعقد ، أن ٌقوم بتعوٌض المشتري وعدم تحمٌله اٌة مسإولٌة وموظفٌه 2-29على المجهز، بموجب الفقرة ) 29-1

والمسإولٌن الذٌن ٌعملون فً خدمته من و / اوضد جمٌع القضاٌا أو األفعال أو اإلجراءات إدارٌة أو الدعاوى أو المطالبات أو 

لتكالٌؾ أو أٌة مصارٌؾ بما فٌها أتعاب المحاماة ومصارٌفها، والتً قد ٌتعرض لها المشتري نتٌجة انتهاك أو الخسائر أو األضرار أو ا

اتهام بانتهاك أي من براءات االختراع، أو النماذج أو التصامٌم المسجلة أو العالمات التجارٌة أو حقوق النشر أو أي حق آخر من 

 ودة بؤي صورة أخرى وقت توقٌع العقد بسبب ما ٌؤتً:حقوق الملكٌة الفكرٌة المسجلة أو الموج

 

 تركٌب السلع من المجهز أو استخدامها فً الدولة حٌث ٌوجد الموقع. )أ(

 

 وبٌع منتجات هذه السلع فً أي دولة كانت. ( ب)

 

استنتاجه من هذا التعوٌض ال ٌؽطً أي استخدام آخر لهذه السلع أو أي جزء منها فً ؼٌر الؽرض المنصوص علٌه أو الذي ٌمكن 

العقد، وال ٌؽطً التعوٌض أي انتهاك ٌنتج عن استخدام هذه السلع أو أي جزء منها أو أي من منتجاتها الناتجة عن ارتباطها أو تركٌبها 

 مع أٌة معدات أو مواد لم ٌوردها المجهز بموجب العقد.

( من الشروط العامة 1-29ور المشار إلٌها فً الفقرة )إذا اتخذت أٌة إجراءات أو وجهت أٌة دعاوى ضد المشتري بسبب أحد األم 29-2

للعقد ، فعلٌه إبالغ المجهز بها على الفور، وٌحق للمجهز على نفقته الخاصة وباسم المشتري أن ٌقوم بإجراءات أو الدعاوى أو أٌة 

 مفاوضات للتوصل إلى تسوٌة لمثل هذه اإلجراءات أو الدعاوى.

 

ري بنٌته اتخاذ أٌة إجراءات أو دعاوى خالل ثمانٌة وعشرٌن ٌوما  من تارٌخ التبلٌػ، فإن للمشتري الحق أن إذا لم ٌبلػ المجهز المشت 29-3

 ٌتخذ اإلجراءات ذاتها بنفسه.

 

ٌعمل المشتري، بناء على طلب من المجهز، بتوفٌر المساعدة الممكنة فً إقامة مثل هذه اإلجراءات أو الدعاوى، وسٌتم تعوٌضه من  29-4

 عن أٌة تكالٌؾ إضافٌة تنتج عن هذه المساعدة. المجهز

 

على المشتري أن ٌعوض وٌبرأ المجهز وموظفٌه والمسإولٌن ومقاولٌن الثانوٌٌن الذٌن ٌعملون فً خدمته من وضد جمٌع القضاٌا أو  29-5

ٌة مصارٌؾ بما فٌها أتعاب المحاماة األفعال أو اإلجراءات إدارٌة أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو األضرار أو التكالٌؾ أو أ

ومصارٌفها، والتً قد ٌتعرض لها المجهز نتٌجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي من براءات االختراع، أو النماذج أو التصامٌم المسجلة أو 

أخرى وقت توقٌع العقد العالمات التجارٌة أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكٌة الفكرٌة المسجلة أو الموجودة بؤي صورة 

الناتجة عن أو على صلة بؤي تصمٌم، أو بٌانات أو مخططات أو مواصفات أو وثائق أو مواد أخرى قدمت أو صممت من المشتري أو 

 بالنٌابة عنه.

 

 حدود المسؤولٌة .31

 ما عدا حالة االهمال او سوء التصرؾ المتعمد     
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ا.   لن ٌترتب على المجهز اٌة مسإولٌة تقصٌرٌة اوؼٌرها تجاه المشتري بموجب العقد عن اٌة خسائر ؼٌر مباشرة ، و الخسائر الناتجة عن      

الضرر الحاصل فً السلع ، أو استخدامها اواالنتاج أواٌة خسارة فً االرباح. اال ان هذا االستثناء لن ٌعفً المجهز من دفع اٌة 

 عن االضرار المتفق علٌها مع المشتري. تعوٌضات 

 

ب.  ان المسإلٌة الكلٌة للمجهز تجاه المشتري بموجب العقد عن اٌة تقصٌر او ؼٌرذلك سوؾ لن تسبب    بزٌادة كلفة العقد. اال ان هذا 

بشرط ان هذا التحدٌد للمسإولٌة سوؾ لن ٌشمل كلؾ االصالح او تعوٌض المعدات المتضررة او التزام  التحدٌد لن ٌتجاوز سعرالعقد

 المورد بتعوٌض المشتري عن اي خرق فً مواصفات السلع. 

 

 :التغٌٌر فً القوانٌن واألنظمة .31
 

 ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً العقد،    31-1 
 28او مراسٌم او انظمة داخلٌة او تم تفعٌل او الؽاء اي من القوانٌن السارٌة فً العراق خالل فترة  اذا تؽٌر اي من قوانٌن او انظمة           

ٌوما التً تسبق تارٌخ تسلٌم العطاء ) بحٌث ٌشمل تؽٌٌرا على تطبٌق او تفسٌر العقد من السلطات المسإولة( وبالتالً ٌإثر على تارٌخ 

دل بالمقدار التً اثرت فٌه ، على اداء المجهز والتزاماته فٌما ٌخص العقد. ٌتم تعدٌل التسلٌم وقٌمة العطاء، فان هذه بدوره سٌع

لى االسعار بالزٌادة او النقصان كذلك توقٌتات التجهٌز بشكل الٌدع لهذه القوانٌن والتعلٌمات التاثٌر على المجهز فً تحقٌق التزاماته. ع

( من الشروط 15ة او النقصان، اذا كان سبق و أن تمت معالجة ذلك بموجب المادة )الرؼم مما اوردنا انفا فلن ٌتم منح المجهز الزٌاد

 العامة للعقد الخاصة بمراجعة االسعار. 

 

 القوة القاهرة .32

 

اء أو ال ٌصادر ضمان حسن التنفٌذ المقدم من المجهز و ال ٌدفع الؽرامات التؤخٌرٌة وال ٌتم فسخ العقد نتٌجة عٌوب إذا كان تؤخٌر األد 32-1

 أي إخفاق آخر فً تنفٌذ التزاماته بموجب العقد ناتج عن القوة القاهرة.

 

ألؼراض هذه الفقرة ، تعنً "القوة القاهرة" أي حدث أو حالة خارجة عن أي من الطرفٌن، وال ٌمكن تجنبها أو توقعها وهً ؼٌر ناتجة  32-2

أوالثورات أوالحرائق  بى سبٌل المثال ال الحصر الحروعن إهمال أو تقصٌر أي من الطرفٌن . هذه الحاالت قد تشمل، عل

 أوالفٌضانات أواألوبئة أوالحظر الصحً أوحظر الشحن.

 

على المجهز أن ٌعلم المشتري خطٌا  فور حدوث القوة القاهرة وأسبابها وعلى المجهز بعدها أن ٌحاول اإلٌفاء بالتزاماته بحدود ما  32-3

 ث عن بدائل أخرى الستكمال العمل، إال إذا طلب منه المشتري خطٌا  خالؾ ذلك. ٌسمح به الظرؾ الجدٌد، أو أن ٌبح

 

 تغٌٌر األوامر وتعدٌل العقد .33

 

( من الشروط العامة للعقد من المجهز تؽٌٌر النطاق العام للعقد، فً 8ٌحق للمشتري فً أي وقت، أن ٌطلب خطٌا  بموجب المادة ) 33-1

 واحد أو أكثر مما ٌؤتً:
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 المخططات، والتصامٌم، والمواصفات إذا كانت السلع التً سٌتم توفٌرها بموجب العقد مصنعة خصٌصا  للمشتري. )أ(

 

 طرٌقة التؽلٌؾ والشحن. )ب(

 

 مكان التسلٌم؛ )ج(

 

 والخدمات المتصلة التً ٌجب أن ٌإمنها المجهز. )د(

 

دة أو بالنقصان، أو فً الوقت المطلوب إلنجاز العمل أو تنفٌذ المجهز إذا أدت أي من هذه التؽٌٌرات إلى فرق فً السعر سواء بالزٌا 33-2

ألي أحكام فً العقد، ٌجب عندها إجراء تعدٌل مساو على مبلػ العقد، وجداول التسلٌم واالنتهاء. وٌجب على المجهز أن ٌطالب 

 ٌوما  من تارٌخ تسلمه أمر التؽٌٌر من المشتري. 28بالتعدٌل تحت هذه الفقرة خالل 

 

على الطرفٌن أن ٌتفقا مسبقا على سعر أي من الخدمات المتصلة بالعقد والتً قد ٌحتاجها المجهز ولكن لم ٌتم ذكرها فً العقد، على أال  33-3

 ٌتجاوز سعرها معدل األسعار التً ٌطلبها المجهز لقاء نفس الخدمات من أطراؾ أخرى.

 

 دٌالت أو تؽٌٌرات على شروط العقد إال إذا كانت خطٌة وموقعة من الطرفٌن.استنادا  الى ماجاء فً اعاله، لن تقبل أٌة تع 33-4

 تمدٌد المدة . 34

 

 إذا واجه المجهز أو أي من المقاولٌن الثانوٌٌن لدٌه خالل فترة تنفٌذ العقد ظروفا تإخر تسلٌم السلع أو استكمال الخدمات المتصلة بها 34-1

ٌوما  من  15( من الشروط العامة للعقد ، فٌجب على المجهز أن ٌعلم المشتري بها خطٌا  وخالل 13فً الوقت المحدد بحسب المادة )

لظروؾ، مبٌنا  سببها ومدة استمرارها. وعلى المشتري أن ٌقوم بتقٌٌم الحالة فور استالمه للتبلٌػ وله أن ٌمدد مدة العقد، تارٌخ نشوء ا

 وفً هذه الحالة ٌقوم الطرفان بالمصادقة على التمدٌد من خالل تعدٌل العقد. 

 

ة للعقد ، فإن أي تؤخٌر فً األداء والتسلٌم وإتمام االلتزامات ٌضع من الشروط العام 32حالة القوة القاهرة الواردة فً الفقرة  ءباستثنا 34-2

من الشروط العامة للعقد، إال إذا تم االتفاق على تمدٌد مدة العقد بحسب  26المجهز تحت طائلة فرض الؽرامات التؤخٌرٌة حسب الفقرة 

 ( من الشروط العامة للعقد.1-34الفقرة )
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  سحب العمل  35

 

 العمل بسبب أخالل او تقصٌر المجهز:سحب  35-1

 

( ٌوما  ان ٌسحب العمل من المجهز فً اي من الحاالت التالٌة دون الرجوع 15للمشتري وبعد أعطاء المجهز أنذارا  تحرٌرٌا  لمدة  )

 الى المحكمة.

 اذا افلس المجهز او أشهر أعساره. -أ

 اذا تقدم المجهز بطلب ألشهار افالسه او اعساره. -ب

 ذا صدر قرار من المحكمة بوضع اموال المجهز فً ٌد امٌن التفلٌسة )السندٌك(.ا -ج

 اذا عقد المجهز صلحا ٌقٌه االفالس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنه. -د

 اذا وافق المجهز على تنفٌذ العقد تحت اشراؾ هٌئة مرافبة مإلفة من دائنه. -هـ

 تصفٌة االختٌارٌة ألؼراض االندماج او اعادة التكوٌن.اذا كان المجهز شركة اعلنت تصفٌتها عدا ال -و

اذا وقع الحجز على اموال المجهز من محكمة ذات اختصاص وكان من شؤن هذا الحجز ان ٌإدي الى عجز المجهز عن االٌفاء  -ز

 بالتزاماته.

 اذا تخلى المجهز او امتنع عن توقٌع صٌؽة العقد وكان قد باشر بتنفٌذ العقد. -ح

 ٌوما . 15عجز المجهز وبدون عذر مشروع عن االستمرار بـتنفٌذ العقد او اوقؾ تقدم االعمال لمدة اذا  -ط

 اذا كان المجهز ؼٌر قائم بتنفٌذ العقد او انه معتمد االهمال وعدم المباالة فً تنفٌذ التزامه بموجب العقد.  -ي

( ٌوما  من تارٌخ 31اذا أخفق المجهز فً استبدال السلع خالل مدة )اذا لم تستوفً السلع المواصفات الفنٌة المحددة فً العقد او  -ك

 تسلمه أشعار تحرٌري من المشتري.

من  34اذا اخفق المجهز فً تسلٌم السلع خالل الفترة المحددة فً العقد او خالل فترة التمدٌد التً ٌعطٌها المشتري حسب الفقرة  -ل

 الشروط العامة للعقد.

 اداء اي من المهام االخرى الموكلة الٌه بموجب العقد. اذا اخفق المجهز فً -م

من  3اذا تورط المجهز حسب قناعة المشتري وخالل فترة تنفٌذ العقد فً اي من ممارسات االحتٌال او الفساد المعرفة فً الفقرة  -ن

 الشروط العامة للعقد فً تنافسه على العقد او فً تنفٌذه.

 لباطن بخصوص اي قسم من العقد بشكل ٌضر بجودة العمل او ٌخالؾ تعلٌمات المشتري.اذا كان المجهز قد تعاقد من ا -ص

اذا قدم المجهز او عرض على اي شخص )بصورة مباشرة او ؼٌر مباشرة( رشوة او هدٌة او منحة او عمولة او هبة مالٌة  -ع

 كترؼٌب او مكافؤة مقابل اداء عمل او امتناع عن اداء عمل له عالقة بالعقد.

اذا اتضح للمشتري ممارسة المجهز ألي من ممارسات الفساد االداري او االحتٌال او التواطإ او القهر او االعاقة اثناء المنافسة  -ؾ

 .انذاره (ٌوما بعد اشعار المجهز) 15للحصول على العقد او تنفٌذه عند ذلك ٌحق للمشتري وخالل 

 ٌعتمد المشتري التعارٌؾ االتٌة لؽرض هذه الفقرة:

الممارسات الفاسدة وتعنً تقدٌم او اعطاء او استالم او التماس بشكل مباشر او ؼٌر مباشر اي ؼرض ذي قٌمة للتؤثٌر على عمل  -1

 مسإول فً موقع المسإولٌة عامة خالل عملٌة التورٌد او تفٌذ العقد.
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 ى عملٌة التورٌد او تنفٌذ العقد.ممارسات احتٌالٌة تعنً اي سوء تمثٌل او حذؾ ألي من الحقائق بهدؾ التؤثٌر عل -2

ممارسات التواطإ تعنً اي تخطٌط او تنسٌق بٌن اثنٌن او اكثر من مقدمً العطاء بعلم او دون علم المشتري بهدؾ وضع اسعار  -3

 وهمٌة وؼٌر تنافسٌة.

تهم للتؤثٌر على مشاركتهم فً ممارسات قهرٌة تعنً إٌذاء او التهدٌد بإٌذاء بشكل مباشر او ؼٌر مباشر ، االشخاص او ممتلكا -4

 عملٌة التورٌد او التؤثٌر على تنفٌذ العقد.

ممارسة االعاقة وتعنً االتالؾ المعتمد او التزوٌر او التؽٌٌر فً الوثائق وحجب االدلة الالزمة للتحقٌق او االداء بشهادة زور  -5

االداري او االحتٌال او التواطإ او الممارسات للمحققٌن ألعاقة اجراءات التحقٌق من قبل المتري فً ممارسات الفساد 

القهرٌة او التهدٌد او التحرش او أعاقة اي طرؾ او منعه من تقدٌم اٌة معلومات تتعلق بالتحقٌق او منعه من متابعة 

 اجراءات التحقٌق.

 

او مسإولٌاته بموجب العقد او مساسا  ال ٌعتبر قٌام المشتري بسحب العمل من المجهز أنهاءا  للعقد او اعفاءا  من اي من التزاماته 

بحقوق او سلطات المشتري بموجب العقد ولجهة التعاقد  تجهٌز السلع والخدمات المتصلة بها التً لم تجهز على حسابه 

وبالطرٌقة التً ٌراها مناسبة وعلى المجهز تحمل أٌة زٌادة فً تكلفة تجهٌز هذه السلع مع مصادرة او االحتفاظ بضمان 

 داء .حسن اال

 أنهاء العقد من طرؾ المشتري:   35-2 

 ٌحق للمشتري أنهاء العقد فً الحاالت التالٌة:

او اي قانون ٌحل  2114( لسنة 87وفقا  ألمر سلطة االئتالؾ المنحلة رقم )للمشتري الحق فً انهاء العقد للمصحلة العامة  )أ(

 محله.

 الظروؾ القاهرة. )ب(

 

 اذا اصبح تنفٌذ االلتزام التعاقدي مستحٌال واتفق الطرفات على االنهاء. (ج)

 

 

 العقد من طرؾ المشتري:انهاء   35-3

كلٌا  او  انهاء العقدللمجهز بؤعالن رؼبته فً  بعد ارسال انذار تحرٌريللمشتري الحق بفسخ العقد أو جزء منه فً أي وقت   )أ(

 العقد فاعال . انهاء رؼبة المشتري والبنود التً تم إلؽاإها والتارٌخ الذي ٌصبح فٌهأن ٌحدد فً االنذار جزئٌا . وٌجب 

 

العقد ٌجب أن تقبل من المشتري حسب شروط  بانهاءالسلع الجاهزة للشحن خالل ثمانٌة وعشرٌن ٌوما  من تارٌخ التبلٌػ أن  )ب(

 ن:ٌار بٌتوأسعار العقد. أما بالنسبة لبقٌة السلع فإن للمشتري االخ

 

 أن ٌتم استكمال جزء منها وتوصٌله حسب شروط وأسعار العقد، و/ أو (1)
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إلؽاء ما تبقى منها ودفع المبلػ المتفق علٌه للمجهز لقاء السلع والخدمات المتصلة بها التً تم توفٌرها جزئٌا  (2)

 والمواد والقطع المنتجة سابقا من قبل المجهز.

 

 التنازل .36

 

 أو المجهز التنازل عن التزاماتهما المبرمة فً هذا العقد كلٌا  أو جزئٌا  إال بموافقة خطٌة مسبقة من الطرؾ اآلخر.ال ٌحق للمشتري  36-1

 

  قٌود التصدٌر      .37

المجهز فً انجاز وثائق التصدٌر المحددة فً العقد، ٌعفى المجهتز متن التزاماتته فتً تجهٌتز الستلع والمنتجتات  مسإلٌةعن  دون اؼفال      

او اجراء اي تؽٌٌر فً  ، والخدمات المتصلة بها فً حالة فرض اٌة قٌود جدٌدة على اجراءات التصدٌر من المشتري او دولة المشتري

قد ٌنجم عن تعلٌمات تجارٌة تصدر عن الدولة المجهتزة لهتذه المنتجتات والستلع. اال ان هتذا  استخدام المنتج او السلع المطلوب تورٌدها

بضتمنها   كافتة المتختذة معتززة بالوثتائق مراحتل التصتدٌر كافتة االجراء لن ٌعفً المجهز من مسإلٌته فً تعرٌؾ المشتتري باجراءاتته

الجهتة المصتنعة والمحتددة بموجتب العقتد. ٌتتم انهتاء العقتد عنتد ذاك طلباته المقدمة للحصول على اجازة تصدٌر او كتتاب التخوٌتل متن 

 (.3-35حسب رؼبة المشتري وفقا للفقرة )
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 انفصم انثبيٍ: انششوغ انخبصخ ثبنؼمذ

 نؼمىد رجهٍض انسهغ

 

حالة وجود أي تعارض، تعتمد النصوص المدرجة فً  تعمل الشروط الخاصة بالعقد األتٌة على إكمال و/أو تعدٌل الشروط العامة للعقد. فً

 الشروط الخاصة بالعقد.

 

 المشتري: وزارة النفط / شركة مصافً الجنوب )ح( 1-1الشروط العامة للعقد  

الموقع الوجهة النهائٌة  : جمهورٌة العراق /محافظة البصرة / الشعٌبة / مخازن شركة مصافً الجنوب )  (ل) 1-1الشروط العامة للعقد  

 الرئٌسً (

 (CIP)معانً المصطلحات التجارٌة هً كما موصوفة فً االنكوترم  )ا( 2-4الشروط العامة للعقد  

 (.2111ان االصدار المحدث المستخدم لالنكوترم )  )ب(2-4الشروط العامة للعقد 

 اإلنكلٌزٌة،اللؽة المعتمدة: العربٌة  1-5الشروط العامة للعقد  

ٌتم تموٌلها من المشتري ا المطلوب تجهٌزها بموجب العقد وٌجب أن تكون كافة السلع والخدمات المتصلة به 2-7للعقد  الشروط العامة 

:من منشؤ  

(  USA /Europe /Japan,China ) 

 السلع فٌها تصنٌع ٌتم والؼراض هذا القسم فان المنشؤ ٌعنً الدولة التً

 البالغات, عنوان المشتري هو: إلرسال 1-8الشروط العامة للعقد  

 ششكتعبيت/انجُىة يصبفي ششكت: إنى

 نشعيبتا: ػُىاَبنشبسع

 األول انطببك/ انعمىدوانًشتشيبث لضىبُبيتانهيئبث/ :سلًبنطبثمىانغشفخ

 انبصشةيذبفظت : انًذٌُخ

 انعشاق جًهىسيت :انذونخ
 contracts@src.gov.iq: البرٌداإللكترونً

 تخضع العقود للقانون العراقً. 1-9شروط العقد العامة  

 

 ال تنطبق 2-11الشروط العامة للعقد  

mailto:contracts@src.gov.iq
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 وثائق الشحن وبقٌة الوثائق المطلوب تامٌنها من المجهز هً  1-13الشروط العامة للعقد  

وصول المواد نقطة الدخول وذلك إلنجاز ( أٌام قبل 01ٌجب على المجهز تقدٌم الوثائق التالٌة  على األقل )

وبخالؾ ذلك فأن المجهز سوؾ ٌتحمل كافة األجور التً تظهر نتٌجة التأخٌر فً  ًعملٌة التخلٌص الكمر ك

 تقدٌم الوثائق المطلوبة فً الفترة المحددة .  

حالة عدم وجود قوائم تجارٌة مصدقة من قبل الملحقٌة التجارٌة العراقٌة أو السفارة العراقٌة فً  - 0

 ملحقٌة تجارٌة

 قائمة شحن/بحرٌة/برٌة/جوٌة     -8      

 قوائم التؽلٌؾ  -3
 بولٌصة أو شهادة تأمٌن   -4
شهادة المنشأ مصدقة من قبل الملحقٌة التجارٌة العراقٌة فً بلد المنشأ أو السفارة العراقٌة فً  -5

 .حالة عدم وجود ملحقٌة تجارٌة 
 شهادة فحص طرؾ ثالث من شركات عالمٌة معروفة كما فً فقرة   الفحص .– 6      

 قابلة للتعدٌلؼٌر  االسعار المحددة للسلع المجهزة والخدمات المتصلة بها  المنفذة   1-15الشروط العامة للعقد  

 

 غشٌمخ وششوغ انذفغ نهًجهض رحذ هزا انؼمذ ركىٌ ػهى انُحى األرً: – 0106انؼمذ انؼبيخ  ششوغ 1-16الشروط العامة للعقد  

تدفع عن قٌمة كل شحنة عند شحن وتقدٌم النسخ  األصلٌة والمصورة من قوائم المجهز %  51(  0)

, شهادة تأمٌن  التجارٌة   )قوائم تجارٌة, قوائم الشحن , وتكون معادله ألٌة   وسائل  نقل أخرى , شهادة منشأ
 وقوائم  التغلٌف(.

بعد قبول الشحنة و إصدار شهادة الفحص والمطابقة  للمواد من قبل شركتنا لفترة ال %   25(     7) 

 تتجاوز شهرٌن مــــــــن  تارٌخ وصول المواد إلى مخازن شركة مصافً الجنوب .      

%  خًسخ ثبنًئخ رذفغ ثؼذ اَزهبء فزشح انعًب5ٌ( 9)  

 ال ٌسزحك انًجهض اٌخ فبئذح او رؼىٌط ػهى اٌخ يجبنغ يحجىصح او يزبخشح يٍ دفىػبره سىف  5-16الشروط العامة للعقد  

بالنسبة للسلع المصنعة خارج دولة المشتري ٌتحمل المجهز كامل المسؤولٌة عن كافة الضرائب ورسم  1-17الشروط العامة للعقد  

وأٌة رسوم أخرى تتحقق علٌه خارج دولة المشتري وحسب  الطابع ورسوم إصدار إجازة التصدٌر

 التشرٌعات النافذة.

من قٌمة العقد الكلٌة إضافة إلى أٌة ضرائب أو  0.003ٌكون المجهز مسؤوال عن دفع رسم الطابع البالغة  -

 رسوم مقرة قانونا. 

 أن العقد خاضع لكل القوانٌن والتعلٌمات الضرٌبٌة النافذة . -
 ضًبٌ دضٍ انتُفيز إنزايي 1-18العامة للعقد  الشروط 

 من القٌمة الكلٌة للعقد قبل توقٌع العقد. %[5ٌقدم المجهز ضمان حسن األداء بقٌمة ]

ٌصدر من خالل المصرؾ العراقً للتجارة  ٌكون ضمان حسن األداء على شكل خطاب ضمان غٌر مشروط 3-18الشروط العامة للعقد  

أو فرع لمصرؾ أجنبً مسجل ومعتمد لدى  معتمد لدى البنك المركزي العراقًأخر أو أي مصرؾ عراقً

 البنك المركزي العراقً .

نافذاحتى ٌشحن المجهز جمٌع المواد لموقع المستفٌد وٌنفذ جمٌع التزاماته ضمان حسن األداء  وان ٌبقى 4-18الشروط العامة للعقد  

 .وتصفٌة الحسابات النهائٌة وانتهاء فترة الضمانالمثبتة فً العقد , 
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 التؽلٌؾ ووضع العالمات المناسبة والتوثٌق على المؽلفات سٌكون:  2-23الشروط العامة للعقد  

تؽلٌؾ المواد بشكل مناسب للنقل البري والبحري والجوي ومحمٌة ضد الظروؾ المناخٌة والمخاطر 

)جمهورٌة العراق / البصرة / األخرى لمنع الضرر لؽاٌة وصولها إلى مخازن الطرؾ األول 

 الشعٌبة / شركة مصافً الجنوب )المقر العام((.

وفً حالة المواد الدقٌقة ٌجب األنتباه إلى األحكام الضرورٌة لحماٌة هكذا مواد ومراعاة جمٌع 

 المتطلبات والتوصٌات الضرورٌة .

 

 االنكوترمؼطاء التامٌن ٌجب ان ٌكون كما محدد فً  1-24الشروط العامة للعقد  

 ٌجب ان تكون مسإولٌة النقل للسلع بموجب ما محدد باالنكوترم 1-25الشروط العامة للعقد  

 مطلوبةالتفتٌش واالختبارات:  1-26الشروط العامة للعقد  

 موقع الشركة المصنعة  سٌقام االختبار والفحص الهندسً فً 2-26الشروط العامة للعقد  

 انتبنيت انًعبدنت وفك تأخيشيت غشايت انثبَي انطشف يتذًم: صتكىٌ انتأخيشيت انغشايبث 1-27الشروط العامة للعقد  
 أن ىتأخٌرعل ٌوم كل عنx01%( المدة فً تؽٌٌر أي ــ+ العقد مدة/  المبلػ فً تؽٌٌر أي ــ+  العقد مبلػ)

العقد  قٌمة من% 01 حد التأخٌرٌة الؽرامات بلوغ وقبل% 01 نسبة التأخٌرٌة الؽرامات مجموع التتجاوز

 األول للطرؾ ٌحق ممنوحة إضافٌة مدة أي إلٌها مضاؾالعقد  مدة من% 85 التأخٌرٌة المدة وبعدبلوغ

 على المترتبة المالٌة التبعات كافة تحمٌله مع الثانً الطرؾ حساب على وإكماله العمل سحبأو  العقد فسخ

 قضائً حكم أو إنذار إلى الحاجة دون من ذلك

 

 .النهائً % من مجموع قٌمة العقد01عشرة بالمائةالحد األعلى لمبلغ الغرامات التأخٌرٌة:  1-27العامة للعقد  الشروط 

 

 فزشح َفبر ظًبٌ انسهغ : 3-28الشروط العامة للعقد  

 انى يخبصٌ ششكخيٍ ربسٌخ رسهٍى انًىاد  (ٌىو 521)فزشح انعًبٌ سزكىٌ   

 ( CIP ) يصبفً انجُىة   

) انجصشح / انشؼٍجخ( انكفبنخ سٍكىٌ يكبٌ انىجهخ انُهبئٍخ الغشاض  

 . دون اي كلفة اضافٌةيىو  081فتشة اإلصالح أو انتبذيم صتكىٌ 5-28الشروط العامة للعقد  

 

انمبهشح ٌؤكذ انًجهض وٌىافك ػهى اٌ انظشوف انسبئذح فً انؼشاق ال رشكم ثأي  ثبسزثُبء انعشوف 32الشروط العامة للعقد  

 حبل يٍ األحىال ػبئمب أيبو رُفٍز انًجهض النزضايبره ثًىجت انؼمذ1
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 تُطبك() اليعبدنت تغييش االصعبس

 

 

 . الشروط العامة للعقد  من  2-15الى الفقرة  ٌتم تعدٌل أسعار العقد وفق المعادلة المدرجة الحقا باألستناد

ر تخضع األسعار المعتمدة لدفع مستحقات المجهز بموجب العقد للتعدٌل خالل تنفٌذ العقد وذلك وفقا للمتؽٌرات الحاصلة فً مكونات كلفة أجو

 األٌدي العاملة والمواد بموجب المعادلة األتٌة: 

 

 0م –( 0/ل2+ ج ل 0/ع2)أ + ب ع 0= م 2م

 

  1مع مالحظة أن : أ + ب + ج = 

 

 : الزٌادة فً السعر المتحققة للمجهز.  2م

 

 : السعر بموجب العقد.  1م
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 معامل ثابت ٌمثل هامش الربح والتحمٌالت األدارٌة بموجب العقد .  أ :

 

 معامل ثابت ٌمثل نسبة مكون أجور األٌدي العاملة فً قٌمة السعر.  ب :

 

 ن المواد فً قٌمة السعر. معامل ٌمثل نسبة مكو ج :

 

دلٌل ألجور األٌدي العاملة فً قطاع الصناعة المعنً بؤنتاج هذه السلع فً دولة المنشؤ فً كل من التارٌخ األساس والتارٌخ الذي  : 2، ع 0ع

 تم بموجبه تعدٌل األسعار.

 

 دلٌل ألجور المواد األولٌة فً كل من التارٌخ األساس والتارٌخ الذي تم بموجبه تعدٌل األسعار فً دولة المنشؤ.  : 2، ل 0ل

 

 

 الثوابت أ ، ب ، ج ، ٌتم تحدٌدها من المشتري كما مبٌن إلي أدناه : 

 

 أ : ) أدخل قٌمة الثابت أ( 

 

 ب : ) أدخل قٌمة الثابت ب(

 

 ج : )أدخل قٌمة الثابت ج( 

 

 

 ٌقوم المجهز بتحدٌد المصادر التً ستعتمد فً تحدٌد أجور األٌدي العاملة وأسعار المواد عند توقٌع العقد فً عطائه. 

 التارٌخ األساس: هو الموعد الذي ٌسبق الموعد النهائً لتقدٌم العطاء بثالثٌن ٌوما. 

 

 الشحن )ٌمثل منتصؾ فترة التصنٌع(.  تارٌخ تعدٌل االسعار: )أدخل عدد االسابٌع( األسابٌع التً تسبق تارٌخ

 ٌتم أتفاق الطرفٌن على أعتماد هذه المعادلة بموجب ما ٌؤتً: 
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ال ٌتم أجراء مراجعة وتعدٌل أسعار السلع التً تجهز بعد أنقضاء التوقٌتات المحددة للتجهٌز بموجب العقد اال اذا تمت  .1
تجهٌزها ألسباب تعود الى المجهز. للمشتري الحق بؤي تخفٌض فً األشارة فً أتفاقٌة تمدٌد فترة التجهٌز للسلع المتؤخر 

 أسعار السلع والخدمات المتصلة بها نتٌجة تطبٌق المعادلة. 
 

اذا كانت العملة لألسعار الواردة فً العقد مختلفة عن العملة فً دولة المنشا ألجور العمال والمواد ، ٌتم أعتماد معامل  .2
ورة دقٌقة ، وأن معامل التصحٌح ٌتضمن النسبة الناتجة من قسمة نسبة التحوٌل بٌن تصحٌح لضمان تعدٌل األسعار بص

 العملتٌن فً التارٌخ األساس وتارٌخ التعدٌل. 
 

 ال ٌشمل تعدٌل األسعار الكمٌات الممثلة بقٌمة الدفعة المقدمة.  .3
 

 

 

 

 

 

 انمضى انتبصع: ًَبرج انعمىد

 نعمىد تجهيز انضهع

 

 

 جدول النماذج

 

 

 نموذج صٌغة العقد  .0
 ضمان حسن االداء .2
 ضمان البنك للدفعة المقدمة .3
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 نموذج استرشادي

 

 صيغت انعمذ .0

 

 []على مقدم العطاء الفائز أن ٌمأل هذا النموذج بحسب التعلٌمات المدرجة فً أدناه

 

 [أبرم هذا العقد فً هذا ]أدخل رقم[ الٌوم من ]أدخل: الشهر[، ]أدخل السنة

 

 بٌن

 

أدخل اسم دولة }]أدخل االسم الكامل للمشتري[، ]أدخل وصفا بنوع الهٌئة القانونٌة، مثال، وكالة كذا وزارة كذا ، لحكومة كذا  (1)

المشتري{، أو شركة منشؤة بحسب قوانٌن }أدخل اسم دولة المشتري{ مقرها الرئٌسً ]أدخل عنوان المشتري[ )والمشار إلٌه فٌما ٌلً 
 "المشتري"(.

 و

 

اسم المجهز[، شركة  أو منشؤة حسب قوانٌن ]أدخل اسم دولة المورد[ ومقرها الرئٌس ]أدخل عنوان المورد[ )والمشار إلٌه فٌما ]أدخل  (2)
 ٌلً "المجهز"(.

 

بما أن المشتري قام بطرح عطاء لتجهٌز سلع وخدمات مساعدة معٌنة ]أدخل وصفا مختصرا للسلع والخدمات[، وقبل العطاء الذي قدمه المجهز 

 توفٌر هذه السلع والخدمات مقابل ]أدخل قٌمة العقد باألحرؾ واألرقام[ )والمشار إلٌه فٌما ٌلً "قٌمة العقد"(. ل

 

 :تشهد هذه االتفاقٌة على ما ٌأتً

 

 ً.معانً الكلمات والعبارات الواردة فً هذه االتفاقٌة لها ذات المعانً التً فسرت بها فً شروط العقد المشار إلٌها فٌما ٌؤت .1

 

 العقد: نالوثائق األتٌة سوؾ تشكل العقد بٌن المشتري و المجهز، وهً تقرأ وتفسر على أنها جزء ال ٌتجزأ م .2

 اتفاقٌة العقد هذه ( أ)

 الشروط الخاصة بالعقد ( ب)

 الشروط العامة للعقد ( ت)

 المتطلبات الفنٌة )بما فً ذلك جدول المتطلبات والمواصفات الفنٌة( ( ث)

 المجهز وجدول األسعار األصلً عطاء ( ج)
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 خطاب قبول المشتري ( ح)

 ]أضؾ هنا أٌة وثائق أخرى[ ( خ)

 

ٌسود هذا العقد على جمٌع وثائق العقد األخرى. فً حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بٌن وثائق العقد، تسود الوثائق بحسب الترتٌب  .3

 أعاله.

 

 

 

هز المذكورة فٌما ٌؤتً، فإن على المجهز أوال  أن ٌتعهد بتزوٌد المشتري بالنسبة للدفعات التً ستصرؾ من المشتري لصالح المج .4

 بالسلع والخدمات وبإصالح األعطال فٌما ٌتوافق مع أحكام هذا العقد.

 

تستحق ٌتعهد المشتري هنا بؤن ٌدفع للمجهز لقاء توفٌره سلع وخدمات معٌنة وإصالح أعطالها إذا لزم ذلك، قٌمة العقد أو أي مبلػ آخر  .5

 الدفع بموجب أحكام العقد فً األوقات وبالطرٌقة المنصوص علٌها فً العقد.

 

 ٌتعهد األطراؾ الذٌن قاموا بعقد هذه االتفاقٌة على تنفٌذها وفقا للقوانٌن العراقٌة فً الٌوم والشهر والسنة المذكورٌن أعاله.

 

 لصالح وبالنٌابة عن المشتري

 

 التوقٌع: ]أدخل التوقٌع[

 ]أدخل الصفة أو أي لقب مناسب آخر[بصفته: 

 بحضور: ]أدخل تعرٌؾ الشاهد الرسمً[

 

 

 لصالح وبالنٌابة عن المجهز

 

 

 التوقٌع: ]أدخل التوقٌع[

 بصفته: ]أدخل الصفة أو أي لقب مناسب آخر[

 بحضور: ]أدخل تعرٌؾ الشاهد الرسمً[
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 ضًبٌ دضٍ االداء .7
 

 هذا النموذج بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس[  ،المصرف، بطلب من مقدم العطاء الفائز]ٌمأل 

 

 

 ]أدخل التارٌخ )الٌوم والشهر والسنة( لتسلٌم العطاء[التارٌخ: 

 ]أدخل اسم ورقم العطاء[اسم ورقم العطاء التنافسً الوطنً: 

 ]أدخل اسم المصرؾ وعنوان الفرع أو المكتب الُمصِدر[

 الكامل للمشتري وعنوانه[]أدخل االسم الرسمً المستفٌد : 

 ]أدخل الرقم[:  ضمان حسن االداء رقم

 

ٌسمى فٌما ٌلً "المجهز" ( قد تعاقد فً عقد رقم ]أدخل رقم العطاء[ المإرخ لدٌكم، لتجهٌز ]أدخل وصؾ )]أدخل اسمالمجهز[ تم إبالغنا بأن 

 للسلع والخدمات المتصلة بها[ )ٌسمى فٌما ٌلً "العقد" (

 ، حسب شروط العقد، بؤن ضمان حسن االداء مطلوبا.  ندركوعلٌه، فإننا 

دٌنارا عراقٌا، فور  2بطلب من المجهز، نلتزم بدفع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز بمجملها مبلػ ]أدخل المبلػ باألرقام[ )]أدخل المبلػ بالكلمات[(

تزامه )بالتزاماته( تحت العقد دون الحاجة ألن تثبتوا أو توضحوا تسلمنا منكم أول طلب خطً مصحوبا بإفادة خطٌة تفٌد بؤن المورد قد أخل بال

 األساس لطلبكم أو المبلػ المحدد فٌه.  

 

وأي طلب للدفع تحت هذا الضمان ٌجب أن نستلمه فً هذا المكتب  3هذا الضمان بعد ]ادخل رقم[ ٌوم من ]اخل الشهر[ ]ادخل السنة[ نفاذٌنتهً 

 فً ذلك التارٌخ أو قبله.

( من المادة الفرعٌة 2، عدا أن الفقرة الفرعٌة ) 458هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات ؼرفة التجارة الدولٌة رقم ٌخضع 

 )أ( قد تم حذفها هنا.  21

 

_____________________________ 

 ]توقٌع )تواقٌع( الممثل )الممثلٌن(  المخول )المخولٌن( من المصرؾ و المجهز[

 

 

                                                           
 بٌانها فً الشروط الخاصةبالعقد. المصرؾ المبلؽالمحدد فً شروط العقد الخاصة وبالوحدة التً تمٌدخل 7
من شروط العقد العامة  2-15من شروط العقد العامة، مع األخذ باالعتبار أٌة التزامات بالكفالة من قبل المجهز وفقا للفقرة  4-17التوارٌخ المحددة وفقا للفقرة  9

المشتري أن ٌعلم بؤنه فً حال تمدٌد مدة انتهاء العقد، سٌحتاج المشتري إلى طلب تمدٌد لهذا الضمان من  جزئً. على االداءالمطلوب توفٌرها بضمان حسن 
األتٌة إلى  الكفٌل. ٌجب أن ٌكون هذا الطلب خطٌا وقبل تارٌخ االنتهاء المنصوص علٌه فً الضمان. فً إعداد هذا الضمان، قد ٌرى المشتري إضافة النص

رة قبل األخٌرة: "ٌوافق الكفٌل على تمدٌد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة ال تتعدى ]ستة أشهر[ ]سنة واحدة[، ردا على طلب المشتري النموذج، فً نهاٌة الفق
 الخطً لمثل هذا التمدٌد، على أن ٌقدم مثل هذا الطلب إلى الكفٌل قبل انتهاء هذا الضمان."
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 ضًبٌ يصشفي نذفعت يمذيت .3
 

 هذا نموذج بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس[  المصرف بطلب من مقدم العطاء الفائز،]ٌمأل 

 

 ]أدخل التارٌخ )الٌوم والشهر والسنة( لتسلٌم العطاء[التارٌخ: 

 ]أدخل اسم ورقم العطاء[اسم ورقم العطاء التنافسً الوطنً: 

 

 ]تروٌسة المصرؾ[

 ]أدخل االسم الرسمً الكامل للمشتري وعنوانه[المستفٌد : 

 ]أدخل التارٌخ[التارٌخ: 

 ]أدخل الرقم[ضمان الدفعة المقدمة : 

 

الكامل وعنوانه[ )ٌسمى فٌما ٌلً "المجهز"( قد دخل فً العطاء رقم  تم إبالؼنا ]أدخل اسم المصرؾ الرسمً وعنوانه[ بؤن]أدخل اسمالمجهز

 ]أدخل رقم العطاء[ المإرخ لدٌكم ]ادخل تارٌخ االتفاقٌة[، لتنفٌذ ]أدخل أنواع السلع المطلوب تسلٌمها[ )ٌسمى فٌما ٌلً "العقد"(.

 لمقدمة. إننا نعً، بحسب شروط العقد، أنه ٌجب تقدٌم دفعة مقدمة مقابل ضمان الدفعة ا

( فور تسلمنا منكم 4بطلب من المجهز، نحن نلتزم بدفع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز بمجملها مبلػ ]أدخل المبلػ باألرقام[ )]اكتب المبلػ بالكلمات[

راض ؼٌر تسلٌم أول طلب خطً مرفق ببٌان خطً ٌنص على إن المورد مخل بالتزامه تجاه العقد ألن المورد قام باستخدام الدفعة المقدمة ألؼ

 السلع.

ابه ٌشترط هذا الضمان لدفع أي مطالبة أو دفعة تحت هذا الضمان ضرورة أن ٌكون المورد قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة سابقا على رقم حس

 ]أدخل الرقم[ فً ]أدخل اسم وعنوان المصرؾ[. 

 5تحت العقد وحتى ]ادخل التارٌخ[.ستستمر صالحٌة هذا الضمان من تارٌخ استالم المورد للدفعة المقدمة 

 . 458ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات ؼرفة التجارة الدولٌة رقم 

 

 ]أدخل توقٌع )تواقٌع( الممثل )الممثلٌن( المخول )المخولٌن( عن المصرؾ[

                                                           
 ٌمثل مبلػ الدفعة المقدمة.الكفٌل سٌدخل مبلؽا 2
دٌد لهذا الضمان من خل التارٌخ المثبت فً جدول التسلٌم فً العقد. على المشتري أن ٌعلم بؤنه فً حال تمدٌد مدة انتهاء العقد، سٌحتاج المشتري إلى طلب تمأد5

ري إضافة النص األتً إلى الكفٌل. ٌجب أن ٌكون هذا الطلب خطٌا وقبل تارٌخ االنتهاء المنصوص علٌه فً الضمان. فً إعداد هذا الضمان، قد ٌرى المشت
دا على طلب المشتري النموذج، فً نهاٌة الفقرة قبل األخٌرة: "ٌوافق الكفٌل على تمدٌد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة ال تتعدى ]ستة أشهر[ ]سنة واحدة[، ر

 الخطً لمثل هذا التمدٌد، على أن ٌقدم مثل هذا الطلب إلى الكفٌل قبل انتهاء هذا الضمان."
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 نماذج العطاء: القسم الرابع

 لعقود تجهيز السلع

 

 جدول النماذج

 

 

 نموذج معلومات مقدم العطاء

 نموذج معلومات المشروع المشترك 

 نموذج أستمارة تقدٌم  العطاء  

 السلع : جدول األسعار

 الخدمات المتصلة بالسلع  –جدول األسعار و االكمال 

 (ضمان المصرفً)ضمان العطاء 

 الجهة المصنعة تخوٌل
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 نموذج معلومات مقدم العطاء

على مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا للتعلٌمات المدرجة فً أدناه ، و ال ٌسمح بأي تعدٌل على هذا النموذج، وال ٌقبل ]

 [أي استبدال

 

 [السنة/ الشهر/ الٌوم)أدخل تارٌخ تسلٌم العطاء ]: التارٌخ

 [أدخل رقم العطاء]: رقم العطاء التنافسً الوطنً

 صفحة_________ من ________ صفحة 

 

 [    أدخل اسم المقدم]: االسم القانونً لمقدم العطاء. 1

أدخل االسم القانونً لكل شرٌك ]: فً حالة كون مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً، ٌجب إدراج االسم القانونً لكل شرٌك. 2

 [مشتركفً المشروع ال

 [أدخل اسم الدولة]: الدولة المسجل فٌها مقدم العطاء فعال أو تلك التً ٌنوي التسجٌل فٌها. 3

 [أدخل سنة التسجٌل]: سنة تسجٌل مقدم العطاء. 4

 [أدخل العنوان]العنوان الرسمً لمقدم العطاء فً الدولة المسجل فٌها . 5

 معلومات عن الممثل المخول لمقدم العطاء. 6

 [أدخل أسم الممثل المخول]: االسم

 [أدخل عنوان الممثل المخول]: العنوان

 [ أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المخول]: الفاكس/الهاتف

 [أدخل البرٌد اإللكترونً للممثل المخول]: البرٌد اإللكترونً

 [ضع إشارة بجانب الوثائق األصلٌة المرفقة: ]مرفق نسخ عن الوثائق األصلٌة من. 7

 

من  2-4و  1-4اعاله، وفق الفقرة الفرعٌة ( 1)عقد تأسٌس او تسجٌل الشركة المسماة فً      

 .التعلٌمات لمقدمً العطاء

 

كون مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً ، أرفاق رسالة تبٌن النٌة فً إنشاء مشروع مشترك  فً حالة    

 .من التعلٌمات لمقدمً العطاء 1-4أو اتفاقٌة مشتركة، وفقا للفقرة الفرعٌة 

 

ة من الحكومة العراقٌة،تقدم وثائق تثبت استقاللٌة المؤسسة فً حالة كون المؤسسة مملوك    

 .من التعلٌمات لمقدمً العطاء 5-4القانونٌة والمالٌة وفقاً الحكام القانون ، وفقا للفقرة الفرعٌة 
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 نموذج معلومات الشركاء فً مشروع مشترك

 [على مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا للتعلٌمات المدرجة أدناه]

 

 ([السنة/ الشهر/ الٌوم)أدخل تارٌخ تسلٌم العطاء : ]التارٌخ

 [أدخل رقم العطاء: ]رقم العطاء التنافسً الوطنً

 صفحة_________ من ________ صفحة 

 

 [    أدخل اسم المقدم]: االسم القانونً لمقدم العطاء. 1

 [فً المشروع أدخل االسم القانونً لكل شرٌك]: االسم القانونً للمشروع المشترك. 2

 [أدخل اسم الدولة]: الدولة المسجل فٌها المشروع المشترك. 3

 [أدخل سنة التسجٌل]: سنة تسجٌل المشروع المشترك. 4

 [أدخل العنوان]: العنوان الرسمً للمشروع المشترك فً الدولة المسجل فٌها. 5

 معلومات عن الممثل المخول للمشروع المشترك. 6

 

 [الممثل المخول للمشروع المشترك أدخل اسم]: االسم

 [أدخل عنوان الممثل المخول للمشروع المشترك]: العنوان

 [ أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المخول للمشروع المشترك]: الفاكس/الهاتف

 [أدخل البرٌد اإللكترونً للممثل المخول للمشروع المشترك]: البرٌد اإللكترونً

 [ضع إشارة بجانب الوثائق األصلٌة المرفقة: ]األصلٌة منمرفق نسخ عن الوثائق . 7

 

من التعلٌمات   لمقدمً  2-4و 1-4اعاله، وفق الفقرة الفرعٌة ( 1)عقد تأسٌس و تسجٌل الشركة المسماة فً     

 .العطاء

 

فً حالة كون المؤسسة مملوكة من الحكومة العراقٌة،تقدم وثائق تثبت استقاللٌة المؤسسة القانونٌة والمالٌة وفقاً     

 . من التعلٌمات لمقدمً العطاء 5-4الحكام القانون التجاري، وفق الفقرة الفرعٌة 
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 أستمارة تقدٌم  العطاءنموذج 

على مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا للتعلٌمات المدرجة فً أدناه ، و ال ٌسمح بأي تعدٌل على هذا النموذج، وال ٌقبل ]

 [أي استبدال

 

 ([السنة/ الشهر/ الٌوم)أدخل تارٌخ تسلٌم العطاء ]: التارٌخ

 [أدخل رقم العطاء]: رقم العطاء التنافسً الوطنً

 [أدخل رقم الدعوة]: دعوة طرح عطاء رقم

 [أدخل رقم التعرٌف  ذا كان هذا عطاءًء بدٌيًء ]: الرقم البدٌل

 

 [أدخل اسم المشتري الكامل]: إلى

 

 :نحن الموقعٌن فً أدناه نقر بأننا

 

ار كل أدخل رقم وتارٌخ  صد]: قمنا بدراسة وثائق العطاء ولٌس لدٌنا أٌة تحفظات علٌها، بما فً ذلك المالحق -أ 
 ؛[ملحق

نحن نعرض أن نزود السلع والخدمات المتصلة بها التالٌة بما ٌتوافق مع وثائق العطاء وجدول التسلٌم المحدد فً  -ب 
 ؛[أدخل وصفاًء ملخصاًء للسلع والخدمات ذات العيقة]قائمة المتطلبات 

دخل السعر اإلجمالً باألحرف أ]: أدناه هو( د)السعر اإلجمالً لعطائنا، باستثناء الحسومات المقدمة فً الفقرة  -ج 
 ؛[واألرقام

 :الحسومات المعروضة ومنهجٌة تطبٌقها هً -د 
حدد بالتفصٌل كل حسم مقدم وعلى أي بند ]. إذا تم قبول عطائنا سنطبق الحسومات األتٌة. الحسومات

 ؛[سٌطبق بالتحدٌد من البنود الواردة فً جدول الطلبات

حدد بالتفصٌل المنهجٌة التً ستستخدم ]: استخدام المنهجٌة األتٌةتطبق الحسومات ب. منهجٌة تطبٌق الحسومات 

 ؛[فً تطبٌق الحسومات

من التعلٌمات لمقدمً العطاء، من الموعد النهائً  1-20ٌستمر نفاذ عطائنا طوال الفترة المحددة فً الفقرة الفرعٌة  -ه 

طاء، وٌبقى ملزماً بحقنا وٌقبل فً أي وقت من التعلٌمات لمقدمً الع 1-24المحدد لتسلٌم العطاء وفق الفقرة الفرعٌة 

 ٌسبق انتهاء فترة الصالحٌة؛
من  18من التعلٌمات لمقدمً العطاء، والمادة  44نتعهد فً حالة قبول عطائنا بتقدٌم ضمان حسن االداء وفقا للمادة  -و 

ة بٌانات العطاء، وبخالفه وبموجب التوقٌتات المحددة فً ورق 43شروط العقد العامة ، كذلك توقٌع العقد وفقا للمادة 

فأننا نتحمل األجراءات القانونٌة كافة المتخذة بحقنا بما فٌها مصادرة ضمان العطاء المقدم من قبلنا وتحملنا فارق 
 .البدلٌن الناجم عن أحالة المناقصة على مرشح أخر

ادخل جنسٌة ) ن دول مؤهلة و ٌشمل ذلك المقاولٌن الثانوٌٌن  او المجهزٌن الي جزء من العقد نحمل جنسٌات م   -ز 
و جنسٌة ( مقدم العطاء و كذلك جنسٌة جمٌع االطراف الداخلٌن فً العرض ، اذا كان مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً 

 . كل مقاول ثانوي مجهز

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء؛ 2-4لٌس لدٌنا أي تضارب مصالح وفق الفقرة الفرعٌة  -ح

شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما فً ذلك المقاولٌن الثانوٌٌن أو المجهزٌن لم ٌسبق وأن اعتبرت  -ط

ألي جزء من هذا العقد، فاقدو األهلٌة بمقتضى القانون العراقً واألحكام الرسمٌة  ولم ٌتم  تعلٌق انشطتنا او ادراجنا 

 ن التعلٌمات لمقدمً العطاء؛م 3-4فً القائمة السوداء من قبل وزارة التخطٌط وفق الفقرة 
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أدخل األسماء الكاملة ]: الرسوم والعموالت واإلكرامٌات األتٌة التً تم أو سٌتم صرفها إلتمام العطاء أو تنفٌذ العقد -ي

 [لكل مستلم، عنوانه الكامل، وسبب الصرف والمبلغ والعملة

 

 المبلغ  السبب  العنوان  اسم المستلم

       

       

       

       

    

 ؛"(ال ٌوجد"أدخل , إذا لم ٌتم ولن ٌتم صرف أٌة دفعات)

 

إننا ندرك أن العطاء ومذكرة اإلرساء مرفقة بموافقتكم الخطٌة تشكل عقداً ملزماً بٌننا حتى تحضٌر وتنفٌذ العقد  -ك

 الرسمً؛

 

 .أو أي عطاء آخر تستلمونه إننا ندرك بأنكم لستم ملزمٌن بقبول العطاء األقل سعراً  -ل

 

 [أدخل توقٌع وصفة الشخص المذكور]: التوقٌع

 [أدخل الصفة الرسمٌة للموقع على نموذج التسلٌم]بصفته 

 

 [أدخل االسم الكامل للشخص الذي سٌوقع على نموذج تسلٌم العطاء]االسم 

 

 

 [ميأدخل اسم مقدم العطاء كا]: مخول حسب األصول بتوقٌع العطاء بالنٌابة عن

 

  [أدخل تارٌخ التوقٌع]__ السنة_____________الشهر  ________الٌوم ______________ تم التوقٌع فً 
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 نموذج جدول األسعار

 

على مقدم العطاء أن ٌمأل نموذج جدول األسعار وفق التعلٌمات المدونة فً أدناه، ]

مع الئحة السلع  الئحة البنود فً العمود األول من جدول األسعار ٌجب أن تتطابق

 [.والخدمات المتصلة بها المحددة من المشتري فً جدول المتطلبات
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 السلع: جدول الكمٌات 

 

 

 .الدولً  INCOTERMالى أخره طبقا لـ  CIP,FOB,C&S,CISتحدد طرٌقة البٌع التجاري فً شروط االعين سواء كانت 

 _______________: التارٌخ

 __________: رقم العطاء التنافسً

 _________________: الرقم البدٌل

 _________من ________ رقم الصفحة 

 

7 6 5 4 3 2 1 

  DDPوحدة السعر السعر اإلجمالً لكل بند  بلد المنشأ

 واصل الى المخازن

 رقم البند  وصف السلع تارٌخ التسلٌم الكمٌات والوحدات 

أدخل السعر اإلجمالً لكل ] 

 [بند

أدخل أرقام الوحدات ] [أدخل وحدة السعر]

التً ٌجب أن توفر 

 [وأسماء الوحدات

أدخل تارٌخ ]

 [التسلٌم

أدخل رقم كل ] [أدخل أسماء السلع]

 [بند

       

       

       

 السلع: السعر اإلجمالً 
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 الخدمات المتصلة بالعقد –جدول الكمٌات و االكمال 

 

 [  توقٌع الشخص الذي ٌوقع على العطاء: ]توقٌع مقدم العطاء[   أدخل اسم مقدم العطاء كامي: ]اسم مقدم العطاء

[أدخل التارٌخ: ]التارٌخ

 _______________: التارٌخ

 __________: رقم العطاء التنافسً الوطنً

 _________________: الرقم البدٌل

 _________من ________ رقم الصفحة 

7 6 5 4 3 2 1 

السعر اإلجمالً 

للخدمة رقما 

 وكتابة 

 سعر الوحدة

 وكتابةرقما 

تارٌخ التسلٌم فً مكان  الكمٌات والوحدة 

 الوجهة النهائٌة

 رقم الخدمة وصف الخدمة بلد المنشأ

أدخل  السعر ]

 [اإلجمالً لكل بند
أدخل وحدة ]

السعر لكل 

 [بند

أدخل أرقام الوحدات التً سٌتم ]

 [تزوٌدها وأسماء الوحدات

أدخل تارٌخ ومكان التسلٌم ]

 [النهائً لكل خدمة

أدخل اسم بلد ]

 [المنشأ

أدخل رقم ] [أدخل أسم الخدمة]

 [الخدمة

       

       

       

       

     الخدمات المرافقة: السعر اإلجمالً 
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 (كفالة مصرفٌة)نموذج ضمان العطاء 

 .[نموذج الكفالة المصرفٌة هذا بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس المصرفٌمأل ]

 

 [أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المصّدر] 

 

 [أدخل اسم وعنوان المشتري: ]المستفٌد

 

 [أدخل التارٌخ: ]التارٌخ

 

 [أدخل الرقم: ]ن عطاء رقمضما

 

فٌما ٌلً [ )أدخل التارٌخ]قد سلمكم عطاءه المؤرخ "( مقدم العطاء"فٌما ٌلً ٌسمى [ )أدخل اسم مقدم العطاء]تم إبالغنا بأن 

 [.أدخل اسم العقد]لتنفٌذ  "( العطاء"ٌسمى 

 . إضافة، فإننا ندرك، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات ٌجب أن تدّعم بضمان عطاء

ملتزمون بموجب هذه الوثٌقة بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز [ أدخل اسم المصرف]لب من مقدم العطاء، نحن بط

دٌنارا عراقٌا فور تسلمنا منكم أول طلب خطً مصحوبا [ أدخل المبلغ بالكلمات[ )]أدخل المبلغ باألرقام]بمجملها مبلغ 

 : تحت شروط العطاء ألن مقدم العطاء( بالتزاماته) بإفادة خطٌة تفٌد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه

 قد سحب عطاءه خالل فترة نفاذ العطاء المحدد من مقدم العطاء فً نموذج عطاء؛ أو(   أ)

 : مع تبلٌغه بقبول عطائه من المشتري خالل فترة نفاذ العطاء ( ب)

 ٌفشل أو ٌرفض تنفٌذ نموذج العقد، إن كان مطلوبا، أو( 1)

 . و ٌرفض أن ٌوفر كفالة حسن التنفٌذ بحسب التعلٌمات لمقدمً العطاءٌفشل أ( 2) 

 :تنتهً صالحٌة هذا الضمان

إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسً علٌه العطاء، فور تسلمنا لنسخ العقد الموقعة من مقدم العطاء وكفالة حسن التنفٌذ ( أ 

 الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء؛ أو

 لم ٌرس العطاء على مقدم العطاء، عندما ٌسبقه إذا( ب 

 تسلمنا لنسخة من تبلٌغكم لمقدم العطاء بأن العطاء لم ٌرس علٌه، أو( 1) 

 . بعد ثمانٌة وعشرٌن ٌوما من انتهاء نفاذٌة عطاء مقدم العطاء( 2) 

 .التارٌخ أو قبلهوبالتالً، فإن أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة ٌجب أن ٌستلم منا فً المكتب فً ذلك 

 .    . الصادرة وفقا للقانون العراقيتخضع هذه الكفالة للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات، 

 

 

 (المخولٌن)المخول ( الممثلٌن)الممثل ( تواقٌع)توقٌع ] 

 تخوٌل الجهة المصنعة
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ٌجب ان تكون رسالة . ,ةعلى مقدم العطاء الطلب من الجهة المصنعة ملء هذه االستمارة بموجب االرشادات المحدد

. التخوٌل هذه على الورق متوج بشعار الجهة المصنعة وموقعة من الشخص المخول بتوقٌع الوثائق الملزمة للمصنع 

 .وعلى مقدم العطاء ارفاقها فً عطائه اذا تمت االشارة الى ذلك فً ورقة بٌانات العطاء

 

 

سنة لمعد تقدٌم , شهر , ادخل التارٌخ ٌوم ) التارٌخ                                                                         

 (العطاء  

 (ادخل رقم المناقصة ) رقم المناقصة العامة                                                    

 (ادخل رقم التعرٌف اذا كان هذا العطاء لشخص بدٌل) الرقم البدٌل         

 

 

 (خل اسم المشتري اد) الى 

 حٌث ان 

ادخل ) نمتلك المعامل الكائنة ( ادخل نوع المادة المصنعة )، المصنعٌن الرسمٌٌن ل( ادخل اسم المصنع بالكامل ) نحن 

لتقدٌم عطائه المتضمن تجهٌز السلع ( ادخل اسم مقدم العطاء الكامل) نخول ( العنوان الكامل لمعامل الجهة المصنعة

 .نخوله الحقا للتفاوض وتوقٌع العقد( ادخل اسم السلعة مع وصف مختصر لها) لمصنعة من قبلنا المدرجة الحقا وا

من الشروط العامة للعقد للسلع المعروضة  27فنحن  نقدم الضمان الكامل و التعهد استناداً الحكام الفقرة , وبموجب هذا

 من مقدم العطاء 

 

 (الممثلٌن للجهة المصنعةادخل توقٌع االشخاص المخولٌن ) التوقٌع 

 (اسماء المخولٌن الممثلٌن للجهة المصنعة) االسم 

 (ادخل المنصب) المنصب 

 

 (ادخل االسم الكامل لمقدم العقد) المخول اصولٌاً بتوقٌع هذا التخوٌل نٌابة عن 

 

 

 (ادخل التوقٌع ) التوقٌع 

    ( السنة, الشهر , الٌوم) التارٌخ
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