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 ٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُ

 

 انؼطبء يؽتُساد انطاثغ: انوؽى
 

 مستندات العطاءحول  مالحظات

 

ُؼلك ه٤ب٤ٍخ  مطبٗٔ ولّر ٛنٙ اُزق٤ٖٖخ ُِوطبػبد اُ٘ٔٞمع٤خ ٔ٘بهٖخاُ ٝصبئنك٢ أُٞعٞكح اُؼطبء  َز٘لادإٕ ٓ

 أُ٘بهٖخ.ػ٤ِٔخ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد فالٍ ٓغ زجبكُٜب عٜخ اُزؼبهل رٖٓ اُٞصبئن األٍب٤ٍخ اُز٢ 

 

 ؼطبء اُغيء اُقبٓ ثٚ ك٢ اُ٘ٔٞمط ؽ٤ش ُؽّلك ث٤ٖ ه٤ٍٖٞ أٝ _______________.٣ٔأل ٓولّ اُ

٣زٞعت ػ٠ِ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد إًٔبٍ ٛنٙ أَُز٘لاد ثؾَت ٓب ٛٞ ٓطِٞة ٝرول٣ٜٔب ا٠ُ عٜخ اُزؼبهل ٖٓ ٖٙٔ 

 ػطبءارْٜ.

اُزل٤َٖ أُؼزبك  اُٞاهك ك٢ ٗٔبمط علاٍٝ األٍؼبه ٣زجغ ػبٓخ  ( اُزج٣ٞت)علاٍٝ األٍؼبه: إٕ رل٤َٖ األٍؼبه 

 اُؼطبءاد ٓولٓٞ ٣ولّ إٔ اُٚوٝه١ ُِٖٓزؼبهل ػ٠ِ اَُِغ ٝأَُزقلّ ُزطج٤ن إعواءاد ٛبِٓ األك٤ِٚخ أُؾ٤ِخ. ٛنا ٝ

ُٜنٙ  اُؼطبء. إٕ ػلّ اُزو٤ل ثنُي هل ٣ؤك١ ا٠ُ فَبهح ٓولّ األٍؼبه علاٍٝ ك٢ ػٜ٘ب أُٖ٘ٞٓ ثبُطو٣وخ أٍؼبهْٛ

 األك٤ِٚخ، ؽ٤٘ٔب رطجن.

)ة( ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد، ػ٠ِ  1.8ٝكوب  ُِٔبكح اُْوًخ أُّٖ٘ؼخ: /ٜخغ٣ؼ ٖٓ اُٗٔٞمط رٖو

ًغيء ٖٓ ػطبئْٜ، ثبٌَُْ أُطِٞة ك٢ ٝصبئن رٖو٣ؼ ٖٓ اُْوًخ أُّٖ٘ؼخ ٓول٢ٓ اُؼطبء رول٣ْ ٗٔٞمط )ٗٔبمط( 

 ٤بٗبد اُؼطبء.أُ٘بهٖخ اُ٘ٔٞمع٤خ ُِوطبػبد اُزق٤ٖٖخ، ٝمُي ٌَُ اُج٘ٞك أُؾلكح ك٢ ٝههخ ث

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد، ٣زٞعت ػ٠ِ عٜخ اُزؼبهل ر٤ٖٔٚ  81ٗٔٞمط ٙٔبٕ اُؼطبء: رطج٤وب  ُِٔبكح 

ٝصبئن أُ٘بهٖخ ٗٔٞمط ٙٔبٕ اُؼطبء اُٞاهك ك٢ ٝصبئن أُ٘بهٖخ اُ٘ٔٞمع٤خ ُِوطبػبد اُزق٤ٖٖخ. ًٔب ٣٘جـ٢ ػ٠ِ عٜخ 

ل ٖٓ إٔ اُ٘ٔٞمط أُوّلّ ٣ ًّ كهعخ اُؾٔب٣خ طبثن عٞٛو٣ب  فٖبئٔ اُ٘ٔٞمط أُؼزٔل ك٢ ٝص٤وخ اُؼطبء َٗجخ إ٠ُ اُزؼبهل اُزأ

 ٗبكنا  ٝكوب  ُِوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ أُؼزٔلح.ٝٝٙٞػ اُْوٝٛ اُز٢ ثٔٞعجٜب ٣ٖجؼ اُ٘ٔٞمط 
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 استمارة تقدٌم العطاء .1

 

 [العطاء تارٌخ: ادخل]التارٌخ: 

 {   Med/5 /2020/A]مناقصة رقم: 

 {{5A قم:ر كتاب الدعوة   

  

 

  وزارة الصحة/البٌئة /الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌه) كٌمادٌا(الى: 

 

 حضرة السٌد/السٌدة:

التً نقّر باستالمنا اٌاها، نحن  [األرقام ادخل]بعد ان قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما فٌها التعدٌالت رقم 

تقدٌم وتسلٌم السلع المطلوبة بموجب العقد المذكور اعاله وباإللتزام الكامل بوثائق الموقعون أدناه، نتقدم بعطائنا هذا ل

 المناقصة، وذلك بمبلغ: 

القٌمة بالدٌنار العراقً باألرقام ادخل: ]( القٌمة بالدٌنار العراقً بالكلمات ادخل: ] )[   ]  

القٌمة بالدوالر االمٌركً باألرقام ادخل: ]( دوالر االمٌركً بالكلماتالقٌمة بال ادخل: ] )[   زائد [ 

القٌمة بالٌورو باألرقام ادخل: ]( القٌمة بالٌورو بالكلمات ادخل: ] )[   زائد [ 

 

)ٌسّمى فً ما ٌلً "السعر االجمالً للعطاء"( او تلك المبالغ األخرى التً ٌجري تحدٌدها استناداً الى أحكام وشروط 

 سعار المرفقة وهً جزء من هذا العطاء.العقد. المبالغ أعاله هً وفقاً لجداول األ

اكفَ "علٍٝ أُزطِجبد ك٢ ]ك٢ ؽبٍ هجٍٞ ػطبئ٘ب، ٗزؼٜل ثز٤َٕٞ ٝر٤َِْ اَُِغ ٝكوب  ُغلٍٝ اُز٘ل٤ن أُؾلك ك٢  .2

)٣ٌٖٔ ُٔولّ اُؼطبء افز٤به اُؼجبهح  [اُوَْ اُقبٌٓ" اٝ "ثؾَت ٓب ٝهك ك٢ علٍٝ األٍؼبه ك٢ اُوَْ اُواثغ"

 أُ٘بٍجخ(.

 

ع٤ٔغ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول ك٢ اُوَْ اَُبكً ٝاُز٢ اِٛؼ٘ب ػ٤ِٜب ثبُزواثٜ ٓغ اُْوٝٛ اُقبٕخ ُِؼول  ٗٞاكن ػ٠ِ .3

 ك٢ اُوَْ اَُبثغ.
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 ٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُ

 

 

ثبٌَُْ ٝاُو٤ٔخ ٖٝٙٔ أُلك  األكاءؽَٖ ٝٙٔبٕ  اُلكؼخ أُولٓخ ٗزؼٜل ثزول٣ْ ٙٔبٕك٢ ؽبٍ هجٍٞ ػطبئ٘ب،  .4

 ٔ٘بهٖخ.ٝصبئن اُ أُؾلكح ك٢

 

ٖٓ ٝههخ ث٤بٗبد اُؼطبء ك٢ اُوَْ  86.8ثٜنا اُؼطبء، ُٔلح ٗلبم اُؼطبء أُؾلكح ك٢ اُلووح ٗٞاكن ػ٠ِ االُزياّ  .5

 اُضب٢ٗ؛ ٤ٍٝجو٠ ٛنا اُؼطبء ِٓيٓب  ُ٘ب فالٍ ٛنٙ اُلزوح ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ روجِٞٙ ك٢ أ١ ٝهذ هجَ اٗزٜبء ٛنٙ اُلزوح. 

 

ا اُؼطبء، ٓغ هجٌُْٞ اُزؾو٣و١ ُٚ ٝاّؼبهًْ ُؾ٤ٖ إػلاك ا٤ُٖـخ اُٜ٘بئ٤خ ُِؼول اُو٢ٍٔ ٝاثوآٚ ث٤٘٘ب، ٤ٌٍٕٞ ٛن .6

ِيّ ث٤٘٘ب. ُٔ   ثزو٤ٍخ اُؼول، ثٔضبثخ اُؼول اُ

 

 .فو رَزِٔٞٗٚآأٝ أ١ ػطبء  ثؼل اُزو٤٤ْ ٝٛأاألاُؼطبء ؿ٤و ِٓي٤ٖٓ ثوجٍٞ ٗلهى ثأٌْٗ  .1

 

 ٗٞاكن ػ٠ِ ٓؼب٤٣و األ٤ِٛخ اُوب٤ٗٞٗخ اُزب٤ُخ: .1

 

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد اُوَْ األٍٝ. 6.8 لووحاُ ٝكن ٓؤِٛخ كٍٝ ع٤َ٘بد)ع٤َ٘خ(  إٗ٘ب ٗؾَٔ ( أ)

 

 )أ( ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد اُوَْ األٍٝ. ٤ُ6.8ٌ ُل٣٘ب أ١ رٚبهة ك٢ أُٖبُؼ ٝكن أُبكح   ( ة)

جهةة مملوكةة للدولةة فةً جمهورٌةة العةراق ونلبةً إننا  /إننا لسنا جهة مملوكة للدولة فً جمهورٌة العراق )ج( 

 القسم األول. مقدمً العطاءاتإلى التعلٌمات )ب( من  6.1مادة السب المتطلبات بح

من قبل قانونٌاً )د( لم ٌتم إعالننا أو أيٍ من مقاولٌنا الثانوٌٌن أو المصّنعٌن ألي قسم من هذا العقد، غٌر مإهلٌن 

ماً بقرار صادر عةن جهة التعاقد بموجب القوانٌن العراقٌة النافذة أو التعلٌمات الرسمٌة ذات الصلة أو التزا

 مجلس االمن التابع لالمم المتحدة؛ 

او بتعلٌةق اعمالنةا مةن قبةل وزارة التخطةٌط  أو باعالننةا القائمةة السةوداء على  بوضعناصدر أي قرار ٌ )هـ( لم

من التعلٌمةات إلةى مقةدمً  6.3غٌر مإهلٌن قانونٌاً للمشاركة فً العطاءات خالل المدة المحددة فً المادة 

 ت، القسم األول.العطاءا
 أكفددَ: [ ٛددٞ اُجو٣ددل١ ػ٘ٞاٗ٘ددبٝ ،]االنكتطَٔووً انًٕهووغ ػُووٕاٌ أكفددَ: [االٌُزوٝٗدد٢ ٛددٞ  ٘ددبٞهؼٓثددإٔ ػ٘ددٞإ  ٗل٤ددل .9

 [ االٌُزو٢ٗٝ ٝاُجو٣ل  ]انًُصت أكفَ: [ماد ا٠َُٔٔ اُٞظ٤ل٢  ]االؼى أكفَ: [ /ا٤َُلح٤َُلا ٕإ .]انؼُٕاٌ انجطٌسي

 .ر٤ٙٞؾبد هل رطِجٜٞٗب فالٍ أُ٘بهٖخ  ثأ١ أُزؼِوخ األٓٞه ًَ ززبثغٍ/غ٤ٍزبث ]ػُٕاٌ انجطٌس االنكتطًَٔ أكفَ:

 

 [:السنةادخل]، سنة [:الشهرادخل]من شهر  [الرقم ادخل:]بتارٌخ الٌوم 

 التوقٌع:___________________________

 التارٌخ:__________________________

 [اخر تعرٌف أي او منصب: ادخل]          :  بمنصب

 [العطاء مقدم اسم: ادخل]عن  وبالنٌابة لصالحتوقٌع هذا العطاء ل مخولكشخص  وذلك
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 ٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُ

 

 خسٔل األؼؼبض نهؽهغ انًحهٍخ أٔ نهؽهغ شاد انًُشأ األخُجً انًٕخٕزح كً انؼطام -أ-2
 

1 

 ٔصق يٕخع نهؽهغ

ضهى 

ٔاضز 

انؼطبء 

انى 

ندُخ 

 االؼتالو 

ضيع 

انشطكخ 

ُتدخ   اًن

توسٌى 

 انؼطض

انطيع 

 ً طُ  إن

ؼى اال

ً  انؼًه

االؼى 

 ً انؼًه

انربص 

ثبنشطكخ 

يوسيخ 

 انؼطبء 

االؼى 

 انتدبضي

ًبزح  ان

 انلؼبنخ 

انشكم 

 ً  انصٍسالَ
ٌ  انحدى  ظ  إن

ضهى 

تؽدٍم 

ًبزح   ان

تبضٌد 

تؽدٍم 

ًبزح   ان

ٓبزاد  ش

 اندٕزح 

توسٌى 

ٕشج  ًَ 

وجود هذه 

 مادة 

(sodium 

meta 

bisulfate )

فً منتج 

 الشركة

 نعم او ال 

ًبزح  ان

ٔنٍ  خ اال

ضهى 

تؽدٍم 

ُتح  اًن

تبضٌد 

تؽدٍم 

ُتح  اًن

حسح  إن

ٕاحسح  ان

ح  نهؼٕج

حسح  إن

ٕاحسح  ان

 نهشطٌظ

                     

                     

 
 المجموع اإلجمالً للعطاء بالدٌنار العراقً: ____________________________________)باألرقام( (
 

 __________________________________)باألحرف/الكلمات(                                          
 

 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالٌة_______  –وفقاً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز(  [ٌمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة ]مدة التسلٌم: _____________ 
 

   

 _______________تٕهٍغ يوسو انؼطبء: ____________

 اإلؼـــى ٔانًُصت: ____________________________

 ___________________________ذتـــى يوسو انؼطبء: 

 انتبضٌـــــــــــــــــد:____________________________
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 ٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُ

 

 خسٔل األؼؼبض نهؽهغ انًحهٍخ أٔ نهؽهغ شاد انًُشأ األخُجً انًٕخٕزح كً انؼطام -ة-2
 

2 3 4 5 6 

 ثهس انًُشأ انكًٍخ انًوسيخ
هً ضهًبً اطؼؼط انٕحسح ثبنسٌُبض انؼ

 ٔكتبثخ
 االؼؼبض ٔططٌوخ انتٕصٍم

انؽؼط 

 االخًبنً

كًٍخ 
انؼطبء 
وسو  اًن

انجضبػخ 
 انًدبٍَخ 

اؼى انشطكخ 
ُتدخ   اًن

يُشأ 
انشطكخ 
ُتدخ  اًن

ؼؼط 
 انؼجٕح

ؼؼط انٕاحسح 
احسح   إن

 َٕع انؼًهخ 

تؽهٍى انًصُغ/ تؽؽهٍى و 
ؽتٕزع/ تؽهٍى صبنحخ  اًن
انؼطض/ شطاء يجبشط يٍ 

صبنخ انؼطض )تكبنٍق 
ُبً( ـهٍق ٔانُوم ضً  انت

 )أ(

جٍؼبد  اًن
ٔانضطائت 
ٔانطؼٕو 

ؽتحوخ كً  اًن
 حبنخ تطؼٍخ انؼوس

 )ة(

انُوم انساذهً 
تأيٍٍ / انتلطٌؾ 

ٔانتكبنٍق 
انطبضئخ حتى 
ثهٕؽ يكبٌ 
ؽترسو  اًن
ٓبئً   انُ

 )ج(

انرسيبد 
ٌخ كًب  انثبَٕ
كً  حسزد

خسٔل 
تطهجبد  اًن

 )ز(

/ DDPانؽؼط 
انتٕصٍم انًدبًَ 

انى انًؽترسو 
ٓبئً  انُ

 ْـ=)أ+ة+ج+ز(

السعر 
اإلجمالً 

DDP/ 
التوصٌل 

المجانً الى 
مكان 

 مدخالمست
النهائً 
)بالدٌنار 
 العراقً(

 )هـ(5*الكمٌة

             

 
 __________________)باألرقام(المجموع اإلجمالً للعطاء بالدٌنار العراقً: __________________ (
 

 __________________________________)باألحرف/الكلمات(                                          
 

 .[ادخل االنكوترمز]لٌة_______ الطبعة الحا –وفقاً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز(  [ٌمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة ]مدة التسلٌم: _____________ 
 

 

 

 

  

 تٕهٍغ يوسو انؼطبء: ___________________________

 اإلؼـــى ٔانًُصت: ____________________________

 ___________________________ذتـــى يوسو انؼطبء: 

 انتبضٌـــــــــــــــــد:____________________________
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 ٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُ

 

 

 نهؽهغ انتً ؼٍتى اؼتٍطازْب يٍ ذبضج انؼطامخسٔل األؼؼبض  -أ -3

 

 د

1 2 3 4 

 انٕحسح انٕصق انٕطًُ انطيع انٕطًُ
انكً

 ٌخ
 ٔصق انًبزح نهشطكخ انًصُؼخ 

ثهس 

انًُشأ.................

.. 

تؽهؽم 

 انًبزح

ضهى 
ٔاضز 
انؼطبء 
انى 
ندُخ 
اؼتالو 

انؼٔط
 ض

ضيع 
انشط
كخ 
اًن

صُؼ
 ح 

ٕطًُ ًبزح ان ً االؼى  ضيع ان  انؼًه
انشكم 
انصٍساَل

 ي

ٕحسح  ان
ٕاحس ان
 ح 

ٕح  نهؼج

ٕحسح  ان
ٕاحس ان
ح 

نهشط
 ٌظ

ٍخ  ًك
انؼطبء 
ًوسو  ان

ٔصق 
ًبزح  ان

نهشطكخ 
صُؼ اًن

 ح

االؼى 
 ً انؼًه
نهشطك
ح 

يوسيخ 
 انؼطبء

ًبزح  ان
انلؼبن
 ح

ٕز  ٔخ
 ِ ْص
ًبزح  ان

(sodium 

meta 

Bisulfate

)  ً ك
ُتح  ي
  انشطكخ

ٔ ال   َؼى ا

االؼى 
انتدبض
ي 
ًبزح  نه

انحد
 و

ٕظ ان
ٌ 

ٌن طط
صٕ إن

 ل

َوطخ 
انسٕذ

ل انى 
 انجهس

ًط  ػ
ًبز ان
 ح

يسح 
انتٓد
 ٌع

ضهى 
تبٌضٔ

خ 
تؽد
ٌم 
ًبزح  ان

اضؼبل 
ٕش ًَ
 ج

شأ  ُي
ًبزح  ان
ٔن اال
 ٌخ

شأ  ُي
 انجضبػخ

ثهس 
ًُشأ   ان

ضهى 
تؽدٍم 
انشطكخ 
يوسيخ 
 انؼطبء 

                             

 المسموح بها{: _________)باالرقام(______________________________________)باالحرف(المجموع االجمالً للعطاء }ٌمكن لمدمً العطاءات ادراج العملة 

 

 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالٌة_______ –وفقاً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز( [ٌمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة ]: ___________ مدة التسلٌم

 [٣ٌٖٔ ُٔولّ اُؼطبء إكهاعٚ، إٕ ٝعل ]: ___________________________________________________ اٍْ ٝػ٘ٞإ ا٤ًَُٞ

 [٣ٌٖٔ ُٔولّ اُؼطبء إكهاعٚ، إٕ ٝعل ]ػُٔٞخ اًُٞبُخ: ___________________________

 انًكبٌ :_______________________________

 انتبضٌد:_______________________________

 وسو انؼطبء: ___________________________تٕهٍغ ي 

 اإلؼـــى ٔانًُصت: ____________________________

 ػُٕاٌ انؼًــــــــم: ____________________________

 ___________________________ذتـــى يوسو انؼطبء: 
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 خسٔل األؼؼبض نهؽهغ انتً ؼٍتى اؼتٍطازْب يٍ ذبضج انؼطام -ة -3

 
4 5 6 

 ( CIP) ؼؼط انٕحسح ثهس انًُشأ

االؼؼط 
 ً ًبن االخ

(CIP ) 

تبضٌد 
تؽدٍم 
انشطكخ 
يوسيخ 
 انؼطبء 

اؼى 
انشطكخ 
يوسيخ 
 انؼطبء 

شأا  ُي
انشطكخ 
يوسيخ 
 انؼطبء 

اؼى 
انشطكخ 
ُتّد  اًن

ٓبزاد  انش
ٍخ  انؼًه
انحبصهخ 
ٓب   ػٍه

ضهى 
تؽدٍم 
اانشطكخ 
ُتدخ  اًن

تبضٌد 
تؽدٍم 
انشطكخ 
ُتدخ  اًن

 ٌ ٕا ػُ
 انشطكخ 

ْبتق 
 انشطكخ

ٌس  انجط
 ً َٔ االنكتط
 نهشطكخ 

ٕهغ  ي
انشطكخ 
ػهى 

انشجكخ 
ٍخانُؼ ٕت  كج

ًكتت  اؼى ان

ًثم  ً ي انؼًه

 ً انشطكخ ك

 انؼطام

اؼى 
ٍس ؽتل  اًن

اؼى 
صطف   اًن

 ٌ ٕا ػُ
صطف   اًن

ْبتق 
صطف   اًن

ضهى 
 انحؽبة

ؼؼط 
ٕح   انؼج

ؼؼط 
ٕحسح  ان
ٕاحسح  ان

 ٌ انى يكب
ؽترسو  اًن
 ً ٓبئ اُن
CIP 
 )أ(

ٕع  َ
ًهخ   انؼ

سيبد انر
ٌخ  َٕ انثب
ًب  ك

حسزد 
 ً ك

ٔل  خس
ًتطهجبد  ان

 )ة(

انجضبػخ 
ٍخ ًدَب  ان

ططٌوخ 
 انسكغ

(CIP  ٌ ( انى يكب
ً يغ  ٓبئ ؽترسو اُن اًن
ٍخ  َٕ انرسيبد انثَب

 }ج= أ + ة{

كبيم انؽؼط 
 ٌ انى يكب
ؽترسو  اًن

ٍخ  ً نهًك ٓبئ اُن
ًوسيخ  ان
نهجضبػخ 

ٍخ(× }ـخ  انًك

                         
                         
                         
                         
                         

 

 ____)باالحرف(المجموع االجمالً للعطاء }ٌمكن لمدمً العطاءات ادراج العملة المسموح بها{: _________)باالرقام(__________________________________

 

 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالٌة_______ –وفقاً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز( [مكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددةٌ ]: ___________ مدة التسلٌم

 [٣ٌٖٔ ُٔولّ اُؼطبء إكهاعٚ، إٕ ٝعل ]اٍْ ٝػ٘ٞإ ا٤ًَُٞ: ___________________________________________________ 

 [٣ٌٖٔ ُٔولّ اُؼطبء إكهاعٚ، إٕ ٝعل ]______________________ػُٔٞخ اًُٞبُخ: _____

 

 انًكبٌ :_______________________________

 انتبضٌد:_______________________________

 تٕهٍغ يوسو انؼطبء: ___________________________ 

 اإلؼـــى ٔانًُصت: ____________________________

 ___________________________ػُٕاٌ انؼًــــــــم: _

 ___________________________ذتـــى يوسو انؼطبء: 
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 ةضًبٌ انؼٍٕ كتطح. خسٔل األؼؼبض نؼوٕز انصٍبَخ انؽٌُٕخ ثؼس 4

 )تُطجن ػهى انًؼساد/األخٓعح انطجٍخ(

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

جدول 

 رقم

 )أ( 

بند 

 رقم

 )ب( 

وصف 

موجز 

 للسلع

الكمٌة 

 المقدمة

 د الصٌانة السنوي بعد اكمالقٌمة عق

كلفة العقد االجمالٌة ل"عدد"  "عدد ك ك" سنوات من فترة ضمان العٌوب ##

سنوات= 

 [)ك ك(4)ب(+.....4)أ(+4]

 الضرائب

مجموع عقد الصٌانة 

ادخل ]السنوي لمدة 

مع  [عدد السنوات

 [6+5]الضرائب 

المجموع االجمالً 

لعقد الصٌانة لمدة  

 [ادخل عدد السنوات]

 [7*3]الضرائب  مع

 السنة األخٌرة ....... السنة الثانٌة السنة االولى

 ()ك ك  )ب( )أ(

 ]ادخل[
          ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

 

 : ____________________________________)باألرقام([ٌمكن لمقدمً العطاءات إدراج العملة المسموح بها]المجموع اإلجمالً للعطاء 
 __________________________________)باألحرف                                                                                 

 انًكبٌ :_______________________________

 انتبضٌد:_______________________________

 ٕهٍغ يوسو انؼطبء: ___________________________ت 

 اإلؼـــى ٔانًُصت: ____________________________

 ػُٕاٌ انؼًــــــــم: ____________________________

 ___________________________ذتـــى يوسو انؼطبء: 
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 ؿٍط يشطٔطخ(ضًبٌ انؼطبء . ضًبٌ حؽٍ األزاء انًصطكً )5
 

 أل المصرف الكفالة وفق الصٌغة التالٌة او اٌة صٌغة اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقًٌم[ 

 

___________________________________ 

 [ٝػ٘ٞإ اُلوع اٝ أٌُزت أُّٖله اؼى انًصطفاكفَ  [

 

 [اؼى ٔػُٕاٌ خٓخ انتؼبهس اكفَ]انًؽتلٍس: __

 انتبضٌد: ________________________

 بٌ انؼطبء ضهى: _________________ضً

 

[ )فٌما ٌلً ٌسمى "مقدم العطاء"( قد قّدم لكم عطاءه المإرخ ]أدخل التارٌخ[ )فٌما اسم مقدم العطاءتم إبالغنا بؤن ]أدخل 

 .]ادخل الرقم [[ بموجب كتاب الدعوة رقم اسم المناقصة/المشروعٌلً ٌسمى "العطاء"( لتنفٌذ ]أدخل 
 

 . ضمان عطاءُتدعم بأن ، وفقا لشروطكم، بؤن العطاءات ٌجب ندركاننا إضافة الى ذلك، ف

 

 ندفع بؤن بشكل ال رجوع عنه الوثٌقة هذه بموجب ملتزمون[ المصرف اسم أدخل] نحن العطاء، مقدم من طلب بناًء علىو

[( فور تسلمنا منكم أول طلب ماتبالكل المبلغ أدخل)] [باألرقامالمبلغ  أدخل] مبلغ بمجملها تتجاوز ال مبالغ أو مبلغ أي لكم

 : إذ أنه تفٌد بؤن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه )بالتزاماته( تحت شروط العطاء تحرٌرٌةمصحوب بافادة  تحرٌري

 

 هل ٍؾت ػطبءٙ فالٍ كزوح ٗلبم٣خ اُؼطبء أُؾلكح ٖٓ ٓولّ اُؼطبء ٗلَٚ ك٢ اٍزٔبهح رول٣ْ اُؼطبء؛ ( أ)

 أٝ

( كَْ أٝ هك٘ رٞه٤غ إرلبه٤خ اُؼول، إٕ ًبٕ 8ٚ ثوجٍٞ ػطبئٚ ٖٓ هجَ عٜخ اُزؼبهل، )ثؼل رجِّـٚ فالٍ ٓلح ٗلبم ػطبئ ( ة)

 ( كَْ أٝ هك٘ رول٣ْ ٙٔبٕ ؽَٖ األكاء ٝكن اُزؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد؛ 2مُي ٓطِٞثب ، أٝ )

بؤنه قد المختصة من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، وحٌث قررت المحكمة  36)ج( قد قّدم شكوى او طعناً وفق المادة 

 تسبب بتؤخٌر توقٌع العقد ألسباب خاطئة وغٌرمبررة وعلٌه تعوٌض جمٌع األضرار الناتجة عن ذلك.

 

إصدار ضمان العقد و ة موقعة عننسخمنه ، فور تسلمنا الفائزأ( إذا كان مقدم العطاء هو )هذا الضمان:  مدة نفاذتنتهً 

تحقق االقرب فعند على مقدم العطاء،  المناقصة ٌتم ترسٌةب( إذا لم )أو مقدم العطاء؛  بناًء على طلبلكم  األداء حسن

ومقدم العطاء لم ٌقدم شكوى او  العطاء علٌه ه لم ٌتم ترسٌةلمقدم العطاء بؤن إشعاركمتسلمنا لنسخة من عند ( 1)ما ٌلً: م

لم ٌقدم أي  مقدم العطاءو عطاءنفاذ ال مدة( بعد ثمانٌة وعشرٌن ٌوما من انتهاء 2) أو اعتراضاً لدى جهة التعاقد فً ذلك؛

 . شكوى او اعتراض لدى جهة التعاقد

 فً ذلك التارٌخ أو قبله.مكتبنا من قبلنا فً  تم استالمهٌجب أن ٌا الضمان هذبموجب وبالتالً، فان أي طلب دفع 

، (Uniform Rules for Demand Guaranteesتحت الطلب ) لضماناتلللقوانٌن الموحدة ا الضمان خضع هذٌ

 (.ICC Publication No. 758) 758غرفة التجارة الدولٌة رقم إصدارات 
 

 [اُزٞه٤غ/اُزٞاه٤غ]
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 انًصُّؼخ انشطكخ/اندٓخ يٍ تصطٌح .6
 

 ًزبة إػلاك ٣زْ إٔ ٣غت ٛ٘ب. ا٤ُٜب أُْبه اُزؼ٤ِٔبد ٝكن اُ٘ٔٞمط ٛنا َٓء أُٖ٘ؼخ اُْوًخ ٖٓ اُطِت اُؼطبء ٓولّ ػ٠ِ]

ُّٖٔ٘ؼخ؛ ُِْوًخ اُؼبئلح اُو٤ٍٔخ اُوٍبُخ ٗٔٞمط ٠ِػ ٛنا اُزٖو٣ؼ  ٓ٘بٍت ثٌَْ ٓقٍٞ ّقٔ هجَ ٖٓ ٣ُٞهّغ إٔ ٣ٝغت اُ

 ا٠ُ اُزؼ٤ِٔبد ك٢ ٓؾلك ٛٞ ًٔب ػطبئٚ ا٠ُ اٌُزبة ٛنا اُؼطبء ٓولّ ٣ْٚ إٔ ٣غت .أُٖ٘ؼخ ِغٜخُ أُِيٓخ اُٞصبئن ُزٞه٤غ

 [.اُؼطبءاد ٓول٢ٓ

 [اَُ٘خ( اُْٜو، )ا٤ُّٞ، انؼطبء توسٌى تبضٌد :اكفَ] اُزبه٣ـ:

 [انطهى اكفَ] ههْ: اُلػٞح ًزبة

 

 

 [اكفَ: االٍْ اٌُبَٓ ُغٜخ اُزؼبهل]٠ُ: ا

 

، ٖٝٓبٗؼ٘ب [: َٕع انؽهغ انًصُّؼخاكفَ]، أُّٖ٘ؼٕٞ اُو٤ٍٕٔٞ ُـ [االؼى انكبيم نهشطكخ انًصُّؼخاكفَ: ]ٗؾٖ ٘ب ؽ٤ش اٗ

ثزول٣ْ ػطبء ٌُْ ٖٝٓ صْ  [االؼى انكبيم نًوسو انؼطبء اكفَ:]ُـ  ، ٗوّفٔ ٜٛ٘ب[انؼُٕاٌ انكبيم نًصبَغ انشطكخاكفَ: ]ك٢ 

االؼى ٔ/أٔ ٔصق يٕخع اكفَ: ]اُزلبٝٗ ػ٠ِ ػول ٝرٞه٤ؼٚ ٓؼٌْ، ٝمُي ثٜلف رول٣ْ اَُِغ اُزب٤ُخ ٝأُّٖ٘ؼخ ٖٓ هجِ٘ب 

 .[نهؽهغ

 

 

ٓب ٣زؼِن ثبَُِغ أُولٓخ ٖٓ اُْوًخ  ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول، ك٢ 85ٗولّ ٌُْ ٜٛ٘ب ًلبُخ ًبِٓخ ٝٙٔبٕ ّبَٓ ٝكوب  ُِٔبكح 

 أػالٙ.

 

 

ل )انًرٕنٍٍ( نهتٕهٍغاكفَ: ]اُزٞه٤غ:  ّٕ  [تٕهٍغ )تٕاهٍغ( يًثم )يًثهً( انشطكخ انًصُؼخ انًر

 

ل )انًرٕنٍٍ( نهتٕهٍغاكفَ ]االٍْ:  ّٕ  [اؼى )اؼًبء( يًثم )يًثهً( انشطكخ انًصُؼخ انًر

 

 [انصلخ اكفَ:]أُٖ٘ت: 

 

 [االؼى انكبيم نًوسو انؼطبءاكفَ: ]غ ٛنا اُزٖو٣ؼ ُٖبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ: أُلٞٗ اُو٢ٍٔ ثزٞه٤

 

 [تبضٌد انتٕهٍغاكفَ: ]____________، __________ ثزبه٣ـ ا٤ُّٞ ______________ٖٓ ّٜو 
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 أكاء ؽَٖ ّٜبكح ٗٔٞمط .1

 اندٓخ

 انًتؼبهسح

 ٔتبضٌد ضهى

 انشطاء ايط

 ايط تبضٌد

 انشطاء

 ٔصق

 انؽهغ
 انؼوس تُلٍص تبضٌد انكًٍخ

 اؼجبة

 اٌ انتأذٍط،

 ٔخسد

 انؽهغ ْم

 انًوسيخ

 يوجٕنخ؟

 ثحؽت     

 انؼوس
 بً كؼهٍ

  

8 2 3 4 5 6 1 1 9 
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 12 القسم الخامس. جدول متطلبات التعاقد
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 اندعء انثبًَ

 يتطهجبد انتؼبهس

 

 انتؼبهس يتطهجبد هبئًخ انربيػ. انوؽى
 

 

 انتؼبهس يتطهجبد هبئًخ ػهى يالحظبد
 

 ٓٞإلبد ك٤٘خ فبٕخ ثٜنا أُ٘زظ. خٕٝلب  ٓٞعيا  ػٖ ًَ ٓ٘زظ ٝا٤ٌُٔخ أُطِٞثخ إٙبكخ إ٠ُ أ٣ اُزؼبهلهبئٔخ ٓزطِجبد رولّ 
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   MED/5 /2020/A ٓ٘بهٖخ ههْ 

 ٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُ

 

 

 انتؼبهس يتطهجبد هبئًخ

  ّٝوٝٛ اُز٤َِْ ٝعلٍٝ اُز٘ل٤ن  ثبَُِغ هبئٔخ. 8ههْ  علٍٝ
 

1 2 3 4 5 6 

جدول 

 رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )أ(

 

 بند رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(

 

 وصف موجز للسلع

ٌٌس دستور أدخ] ٌة: المنتج، شكل الجرعة، مقا ل للمنتجات الصٌدالن

ٌمكن إدراج وصف  ٌة  ٌة، حجم العلبة. للمعدات/األجهزة الطب األدو

 [موجز فقط

 

 

 

 

 

 

ٌة  /الكم

 الوحدة

 

ٌمة ضمان  ق

ٌنار  العطاء بالد

 العراًق

مالحظة: ]

أدخل مبلغ 

ضمان العطاء 

لكل جدول 

كواحد بالمئة 

ٌمة  من الق

 [المقدرة

ٌم جهة  التسل

مالحظة: أدخل ]

عنوان المستخدم 

 [النهاًئ

ٌم  مدة التسل

المطلوبة وفق 

أدخل اإلصدار ]

ً من  الحال

 [االنكوترمز

 المنتج

 

 

 

 )أ(

القوة 

(Strength) 

 

 

 )ب(

شكل 

 الجرعة

 

 

 )ج(

ٌٌس  مقا

دستور 

ٌة  األدو

 

 )د(

 

حجم وحدة 

 التوضٌب

 

 

 )هـ(

 ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[

 ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[

 ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[

 

فق شروط التسلٌم المنصوص عنها فً جدول األسعار ٌطلب من مقدمً العطاءات أن ٌقدموا أسعارهم و شروط التسلٌم:

 فً القسم الرابع.
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 : نطاق الخدمات الثانوٌة:2رقم  جدول

  

 َُِغ اُوطبع اُٖؾ٢ "ال شًء" أكفَ:]

 "[أُؼلاد، إعواءاد ٓب هجَ اُزْـ٤َ، ٝاُزله٣ت أُطِٞة ػ٠ِ أُٞهغ رو٤ًت٣زٞعت " ، أكفَ:طج٤خاُ /األعٜيحِٔؼلادُ أٝ

 

 

 
 انلٍُخ انًٕاصلبد. انطاثغ اندسٔل

 
 .رطِجٜب عٜخ اُزؼبهل اُز٢اُـوٗ ٖٓ أُٞإلبد اُل٤٘خ ٛٞ رؾل٣ل اُقٖبئٔ اُل٤٘خ َُِِغ ٝاُقلٓبد أُزِٖخ ثٜب 

 

 الفنٌة المواصفات

 )كما مشار الٌها فً جدول االسعار فً القسم الرابع(

  األدوٌة       :الفنٌة المواصفات] 

كون باسمائها التجارٌة فٌما اذا كانت المواد المعروضة باسماء علمٌة ٌجب ان تثبت فً المواد المعروضة ٌجب ان ت-1

 دستور االدوٌة.

 ٌجب ذكر العمر الزمنً لكل مادة. -2

 ٌجب ذكر منشؤ المواد االولٌة. -3

 /أوو

 اللقاحات         :الفنٌة المواصفات
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   MED/5 /2020/A ٓ٘بهٖخ ههْ 

 ٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُ

 

 

 فنٌة مواصفاتال

  (PHARMACEUTICALS) انصٍسالٍَخ انًُتدبد

 

إن السلع التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب هذه الدعوة لتقدٌم العطاءات، هً  1.1

 nationalمدرجة على قائمة األدوٌة األساسٌة أو تركٌبات األدوٌة الوطنٌة )

essential drugs list or national formulary)  المعتمدة حالٌاً فً العراق. ٌجب أن

لتوضٌب وللتؤشٌر )الملصقات( على العلب متطابقة فً تكون المقاٌٌس المطلوبة  ل

( الموضوعة من GMPجمٌع النواحً مع أحدث مقاٌٌس ممارسات التصنٌع الجٌدة )

(. )ترد هذه المقاٌٌس فً "الممارسات الجٌدة فً WHOقبل منظمة الصحة العالمٌة )

 Good Practices in the Manufacture“ –مجال تصنٌع ومراقبة جودة األدوٌة 

and Quality Control of Drugs”..) 

 المنتج مواصفات .1

 والتوضٌب

أو  tablet قرص المثال، سبٌل)على  الجرعة شكل إلى المنتج مواصفات تشٌر 1.2

 مرهمأو  liquid سائل شرابأو  dry syrup جاف شرابأو  capsule كبسولة

ointment أو قابل للحقن injectable  مستحلبأو emulsion معلق أو 

suspension، الدواء وتركٌبة...(، الخ (exact number of mg or international 

units [IU] or % v/v, w/w or v/w acceptable range ٌجب أن النسب المقبولة .)

 أنعلى جهة التعاقد  ٌتوجبالمحددة فً الخالصات التالٌة: ] المقاٌٌسالسلع  قطابت

الدساتٌر التالٌة: دستور األدوٌة البرٌطانً، دستور  مقبوالً من إحدى قٌاساً تحدد م

األدوٌة األمٌركً، دستور األدوٌة الفرنسً، دستور األدوٌة الدولً أو دستور األدوٌة 

أن ٌعتمد اإلصدار  ٌجبواألخٌر خاصة فً ما ٌتعلق بالمواد الخام[.  ،األوروبً

 فً. الحالة وفق ،أو غٌرهجهة التعاقد خالف ذلك  حدداألحدث من هذه المقاٌٌس ما لم ت

)أي الدستور  المحددة الخالصةفً  اً حال لم ٌكن المنتج الصٌدالنً المطلوب مدرج

جب على توٌ فعندهاالمعتمد( ولكنه مدرج على قائمة األدوٌة األساسٌة فً العراق، 

جهة التعاقد أن تبٌن بوضوح الحدود المقبولة، وعلى مقدم العطاء الفائز )المجهز( أن 

المرجعٌة لهذا المنتج وبروتوكوالت االختبار وذلك   قاٌٌسالعقد، الم ترسٌة، عند ٌقدم

 .مراقبة الجودة اتختبارإل
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   MED/5 /2020/A ٓ٘بهٖخ ههْ 

 ٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُ

 

التؤشٌر /التوضٌب والوسمعلى أٌضا ً ٌتوجب، ولكن المنتجات الصٌدالنٌةلٌس فقط  1.3

ن أ )على سبٌل المثال، الزجاجات/العبوات وطرٌقة إغالقها ووضع الملصقات علٌها(

المواصفات المناسبة للتوزٌع والتخزٌن واالستعمال فً مناخ مشابه للمناخ السائد  ٌلبً

فً العراق. ٌجب أن تكون كل العلب محكمة اإلغالق )مختومة( بشكل ٌمنع التالعب 

(tamper proof)   وتكون عناصر التوضٌب مطابقة ألحدث مقاٌٌس الخالصات

(compendium standards ) لموافقة الستخدامها فً أغراض وحاصلة على ا

 National) فً بلد الُمصّنع توضٌب األدوٌة من قبل الهٌئة الوطنٌة الناظمة 

Regulatory Authority ٌجب على جهة التعاقد أن تحدد أٌة متطلبات إضافٌة .)

 خاصة.

 

جهة طلبها تالتً  باللغة الملصقات والمعلومات الخاصة بالتوضٌبٌجب إدراج جمٌع  1.4

 ٌتم تحدٌد لغة بذلك.اإلنجلٌزٌة إذا لم باللغة  أولتعاقد ا

 

لسلع التً تتطلب التبرٌد أو التجمٌد أو ل بشكل دقٌق متطلبات التخزٌنٌجب أن ُتحدد  1.5

 على( stabilityاستقرارها )درجة حرارة معٌنة لضمان ُتحفظ فً  تلك التً ٌجب أن

حاوٌات خاصة مستوعبات أو فً  كما ٌجب أن ٌتم شحنها علب هذه السلع،و ملصقات

 نقطة الوصول.من نقطة الشحن إلى مٌناء  استقرارها أثناء نقلهالضمان 

 

أن  على الطلب، بناءً و(، المجهزالفائز ) العطاءجب على مقدم توٌ عند ترسٌة العقد، 1.6

عٌنة م ةسلع ةألٌ والبٌانات الوصفٌةالمعلومات  طاء عنلغة العإلى نسخة مترجمة ٌقدم 

 .د تطلبها جهة التعاقد.ق

 

ٌجب أن  ٌستوفً الملصق على المستوعب األساسً لكل دواء أو لقاح مقٌاس  2.1

 ، كما ٌجب أن ٌتضمن البٌانات  التالٌة:W210 GMPالممارسات الجٌدة للتصنٌع 

أٝ ،    (The international nonproprietary name INN) ا٤ٌُِٔخ َٓغَ اُل٢ُٝ ؿ٤و إلٍْاا ( أ)

(، brand name) كٞم إٍْ اُؼالٓخ اُزغبه٣خ ثٞٙٞػ ثبهىا (generic nameؼ٢ِٔ )اُاالٍْ 

اُؼالٓخ اٍْ  )ثبُؾغْ أٝ ثبٌَُْ( ػالٓخ رغبه٣خ. ال ٣غت إٔ ٣طـ٠ ؽ٤ش ٣ٌٕٞ ٛ٘بى

 ؛ُِٔ٘زظ اُؼ٢ِٔاالٍْ ػ٠ِ اُزغبه٣خ 

 أمبولة أو  tablet ، على سبٌل المثال، قرص(dosage formة )جرعال)ب( شكل 

ampoule، شراب  أوsyrupالخ ،... 

كبسولة، أو  قرصلكل وحدة أو جرعة أو "وذلك  (active ingredient) الفعال كّونالم)ج(

 ؛الخ... 

 ذات الصلة؛دستور األدوٌة مقٌاس  )د( 

 ؛كان مطلوباً إذا  ترمٌز باأللوان محددأي ورمز الوالمشتري  ( شعارـ)ه

 ؛علبةمحتوى كل )و( 

 )ز( إرشادات االستعمال

 للتخزٌن؛ الخاصة متطلبات( ال)ح

عها( batch numberأو الدفعة أو العجنة ) المجموعة قمر)ط(  ً تمَّ تصٌن   ؛الت
 )ي( تارٌخ الصنع وتارٌخ انتهاء الصالحٌة )بلغة واضحة، ولٌس باستخدام رمز(؛

 )ك( إسم وعنوان المصنع؛

 .إضافٌة تحذٌرات ةأٌ)ل( 

إرشادات  .2

التأشٌر أو 

الوسم أو 

وضع 

ملصق ال

(labeling) 
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 ٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُ

 

 

  
  ٌجب أن تحمل العلبة أو الغالف الخارجً أٌضاً البٌانات المحددة أعاله. 2.2
 ٌجب أن تحمل جمٌع الصنادٌق البٌانات التالٌة: 3.1

 Purchaser’s line and -إ٠ُ ههْ اُج٘ل ٝهٓي أُ٘زظ أُؼزٔل ٖٓ هجَ أُْزو١  إّبهح ( أ)

code numbers؛ 

 (؛Generic Name) االٍْ اُؼ٢ِٔ ُِٔ٘زظ ( ة)

أٝ  أٓجُٞخ  tablet(، ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ، هوٓ dosage formٌَّ اُغوػخ ) ( ط)

ampoule أٝ ّواة ،syrup ،...؛اُـ 

 (؛، ٤ٌُٝ ثبٍزقلاّ هٓيخٝاٙؾ ثِـخاٗزٜبء اُٖالؽ٤خ )ربه٣ـ ربه٣ـ اُٖ٘غ ٝ ( ك)

عهاbatch numberرقم المجموعة أو الدفعة أو العجنة ) ( ه) ً تمَّ تصٌن  ؛( الت

 ًَ ٕ٘لٝم؛ ا٤ٌُٔخ ك٢ (ٝ )

 االهّبكاد اُقبٕخ ثبُزقي٣ٖ؛ ( ى)

 وعنوان المصنع؛  اسم)ح( 

 إضافٌة. تحذٌرات ة)ط( أٌ

 التً الطرٌقة .3

 على للتعرف تعتمد

  -  الصنادٌق

 (Case Identification ) 

ال ٌجب أن ٌحتوي الصندوق على منتجات صٌدالنٌة من أكثر من مجموعة  3.2

 (.Batchواحدة ) 

 

 تطلب أن وفً حال كانت كمٌة السلع تبرر ذلك، )المشتري( قدالتعا لجهة ٌحق 

 التًالعلب  ملصقات المستوعبات أو على (logoاً )شعار ضعٌ أن المجهز من

 األقراص لامث الجرعات أشكال بعض وعلى لتوضٌب،فً ا ستستخدم

 تصمٌمال دٌحدٌتم ت. وتحدد هذه المتطلبات فً المواصفات الفنٌة واألمبوالت

 التفاصٌلالتصامٌم و هذه ٌتم التؤكٌد علىو ،بوضوح فً وثٌقة العطاء لتفاصٌالو

 .العقدترسٌة  ندوتقدٌمها إلى مقدم العطاء الفائز )المجهز( ع

فات الفرٌدة  .4  –الُمعرِّ

(Unique Identifiers) 

 ، ما ٌلً: قدم إلى جهة التعاقدٌ( أن المجهزالعطاء الفائز ) مقدمسوف ٌطلب من  5.1

 فً ةاختبارات مراقبة الجود نتائجمنظمة الصحة العالمٌة المتعلقة بة شهاد)أ( 

من وغٌرها  فحص الكمٌة والتحلٌل الكٌمٌائً والتعقٌم والحد من الجراثٌم

 quantitative assay, chemicalبحسب الســـــلع المطلوبة ) االختبارات
analysis, sterility, pyrogen content uniformity, microbial limit 

and other tests as applicable)، إضافةً  ،لكل بندومع كل شحنة  وذلك 

 إلى شهادة التحلٌل من الشركة المصنعة.

 إذا كان ذلك مطلوبا. ،االختباراتألي أو لجمٌع منهجٌة الفحص )ب( 

و/أو التكافإ  (bio availabilityالبٌولوجً )توافر العلى  )ج( وثائق ثبوتٌة

وذلك عند ، لبعض السلع الحساسة واألساسٌة (bio equivalenceالبٌولوجً )

 بطرٌقة سرٌة للغاٌة فقط.هذه المعلومات  تقدم. الطلب

)د( وثائق ثبوتٌة على أساس احتساب تارٌخ انتهاء الصالحٌة وغٌرها من 

 البٌانات المتعلقة باستقرار السلع بشكلها التجاري النهائً، وذلك عند الطلب.

ة مقاٌٌس مراقب .5

 جودة السلع

)المجهز( تسهٌل وصول جهة التعاقد  الفائز من مقدم العطاء أٌضاً سٌطلب  5.2

 التصنٌع للتؤكد من أن تصنٌع السلع ٌتطابق مع متطلبات منشآت)المشتري( إلى 

 [.الجودة مراقبة وآلٌات( GMPالتصنٌع الجٌد ) ممارسات
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 81  اُوَْ اَُبكً: اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول

 

   MED/5 /2020/A ٓ٘بهٖخ ههْ 

 ٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُ

 

 

  الفنٌة  المواصفات

 (VACCINES) انهوبحبد

 أ:الخٌار 
ٌتم شراإها من قبل جهة التعاقد بموجب هذه الدعوة سٌجب أن تنتج السلع التً  1

 NCA -National Control) وطنٌة رقابة هٌئة إشرافتحت  ،عطاءاتاللتقدٌم 
Authority )الوظائف  كاملتقوم ب والتً بها، معترففاعلة و البٌولوجٌة للشإون

 وفق ما تحدده منظمة الصحة العالمٌةالحٌوٌة الست لمراقبة المنتجات البٌولوجٌة 
(World Health Organization - WHO): 

 تأهٌل متطلبات .1

 اتلمنتجا

 licensing - اُز٢ رْ اإلػالٕ ػٜ٘باُزوف٤ٔ اٍز٘بكا  إ٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُزطِجبد  ( أ)

based on published set of requirements ؛ 
 ؛ surveillance of vaccine field performance - ٓواهجخ أكاء اُِوبػ ٤ٓلا٤ٗب   ( ة)

 ؛ system of lot release for vaccines - ٗظبّ إٛالم اُِوبؽبد ك٢ ٓغٔٞػبد)ط( 
 ؛ use of laboratory when needed - ػ٘ل اُؾبعخ اد)ك( اٍزقلاّ أُقزجو

 regular -  إجراء عملٌات التفتٌش والمعاٌنة لممارسات التصنٌع الجٌدة( ـ)ه
inspections for good manufacturing practice ؛ 

  .evaluation of clinical performance - )و( تقٌٌم األداء السرٌري
 ما ٌلً: حددأو 

 الخٌار ب:
 الدعوة لتقدٌم العطاءات، هذه إن السلع التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب 1.1

الصحة مصادر المعترف بها من قبل منظمة المن  فقط شراإها ٌتم أن ٌجب
 العالمٌة.

 

 ،الدعوة لتقدٌم العطاءات هذهالسلع التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب  إن 1.2
 للمنتجات( GMPوفق ممارسات التصنٌع الجٌدة ) هاعٌتصنٌتم ٌجب أن 
 (.WHO) العالمٌة الصحة منظمة بها أوصت التً البٌولوجٌة

 

بموجب هذه الدعوة لتقدٌم العطاءات، التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها  السلع إن 1.3
 .العراق فً( NCAٌجب أن تكون مسجلة لدى هٌئة الرقابة الوطنٌة )

 

 أو ،oral )على سبٌل المثال: عن طرٌق الفم dosage form – الجرعةشكل  2.1
 ةم  أو مجمد مجفف مع منظفة معق  ، liquidسائل  ؛injectable عن طرٌق الحقن

 freeze dried with sterile dilutents packed موضبة بشكل منفصل
separately ،)...الخ. 

 

 مواصفات .2
 المنتج

    –اُ٘ٞع  8.2
type : (e.g.: “live attenuated,” “manufactured from purified inactivated 

(...) obtained from human plasma or manufactured using recombinant 

DNA technology,” etc.). 

 

 فً)على سبٌل المثال: "معدة للحقن  :administration – اإلستخدامطرٌقة  2.3
 (.الخ...العضل"، 

 

)على سبٌل  :description of intended use – االستخدامحاالت وصف  2.4
 immunization of newborn“المثال: "التطعٌم لألطفال حدٌثً الوالدة"

infants,”  ،...الخ.) 

 

 Dosageأو عوارض التفاعل المناعً ) –)إذا لم تكن محددة( حجم الجرعة  2.5
size (if not restrictive), or expected immunogenic reaction (e.g.: 
each dose shall contain that amount of Hbsag protein with 
micrograms/ml specified by the manufacturer for newborn 
dosage, that when given as part of a primary immunization series 
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[3 doses] is capable of producing specific humoral antibody [anti 
HBs] at a level of at least 10 milli international units in >-90 

percent of recipients,” etc.). 
ٌة معقمة لخمس جرعات جرعة )على سبٌل المثال: " قارورة زجاجال توضٌب 2.6

 (.الخ...،  infant dose sterile glass vials 5لألطفال الرضع"
 

% ٖٓ 85ٓضال ، ٣غت ػ٠ِ أُ٘زظ اُٜ٘بئ٢ إٔ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ  –ؽغْ اُزؼجئخ  8.1
 اإلٙبكخ، اُـ...  

 filling volume :(e.g.: “final product should contain 15% overfill,” etc.). 

 

 ارورةق تصنٌع ٌجب)على سبٌل المثال: " :closures – قاإلغال طرٌقة 2.8
 ISO 8362-2" vaccine vialsاللقاحات مع االغالقات التً تتوافق مع معٌار

shall be fitted with closures that conform to ISO standard 8362-2.) 

 

ٌجب  مئوٌة. ال اتدرج 8-2)على سبٌل المثال: " /التخزٌنالحفظدرجة حرارة  2.9
 (.الخ...، خالفه بحسب الحالةتجمد"، أو تأن 

 

 ، وذلكتارٌخ انتهاء مدة االختبار المشار إلٌه حتىمستقراً المنتج  ٌبقىأن  ٌجب 2.11
 درجة الحرارة المطلوبة للحفظ.فً إذا تّم حفظه 

 

قاٌٌس المعتمدة فً )على سبٌل المثال: "ٌجب أن ٌتوافق اللقاح مع الم المقاٌٌس 2.11
، ٌجب أن ٌتوافق مع أحدث قٌاسم ةٌتم اعتماد أٌ لمحال  فًعراق أو، ال

البٌولوجٌة التً نشرتها لجنة خبراء منظمة الصحة العالمٌة،  قاٌٌسمتطلبات الم
 البرٌطانً، األدوٌة دستورفً حددة المقاٌٌس كالم مماثلةأو مع متطلبات هٌئة 

 "(.الدولً األدوٌة دستور وأ الفرنسً، األدوٌة دستور األمٌركً، األدوٌة دستور

 

 النموذجٌةعالمة ال( ampoule) أمبولة أو( vialٌجب أن تحمل كل قارورة ) 3.1
 ة كلفةدون أٌمن ، إذا كان ذلك متوفراً العربٌةلغة الللشركة المصنعة فً 

 كون باللغة اإلنجلٌزٌة.ٌٌجب أن  الملصقإضافٌة، وإال فان 

التأشٌر أو  متطلبات .3
ع الوسم أو وض

 (labelingالملصق )
 ِٖٓن هبهٝهح أٝ أٓجُٞخ: رؾلك اُج٤بٗبد اُزب٤ُخ ػ٠ِ ًَ إٔ  ٣غت 3.2

 ؛ِوبػاُاٍْ  ( أ)
 اسم الشركة المصنعة؛ ( ة)
 غ؛٤ٖ٘زٌٓبٕ اُ ( ط)
 ؛lot number –ههْ أُغٔٞػخ أٝ اُقِطخ أٝ اُؼغ٘خ  ( ك)

 ؛composition - التركٌبة)هـ(  
 ؛Concentration  -)و(  التركٌز 

 ؛اُغوػخ ر٘بٍٝ ٛو٣وخ ( ى)
 به٣ـ اٗزٜبء اُٖالؽ٤خ؛ر ( ػ)
 ؛/اُزقي٣ٖاُؾلع ؽواهح كهعخ (ٛ )

 معلومات أخرى مناسبة. ةأٌ)ي( 

 

  .لمٌاهتغٌٌر فً حال تعّرضه ل ومن دون حاله على الملصق ىٌبق أنٌجب  3.3
الداخلٌة: ٌجب أن ال تحتوي الصنادٌق الداخلٌة على أكثر من )عدد(  الصنادٌق 4.1

مادة  من مصنوعة تكون أن وٌجب، مبوالتاألالفردٌة / ) vials (من القوارٌر
 sturdy white cardboard (ومجهزة بشرائح فردٌة ،الكرتون األبٌض المتٌن

outfitted with individual segments ) ماٌة وفصل القوارٌر/ األمبوالتح. 

 التغلٌف متطلبات .4
 والتوضٌب

من المواد  عدد()المواد المطبوعة: ٌجب أن تحتوي كل علبة داخلٌة على  4.2
من إذا كان ذلك متوفراً  المطبوعة النموذجٌة الصادرة عن الُمصّنع باللغة العربٌة

باللغة ٌجب أن تكون هذه المواد المطبوعة إضافٌة، وإال ف ة كلفةدون أٌ
 .اإلنجلٌزٌة.

 

: ٌجب أن تغلف الصنادٌق الداخلٌة  Over packing -التوضٌب المتٌن الخاص  4.3
. ٌجب أن 2.9ة فقرة لكً ٌبقى اللقاح مبرداً على النحو المحدد فً البطرٌقة متٌن

كما ٌجب أن  والشحن، تكون طرٌقة التعبئة والتغلٌف مناسبة لمتطلبات التصدٌر
 Guidelines on تكون وفق المبادىء التوجٌهٌة لتعبئة وتغلٌف وشحن اللقاحات

International Packaging and Shipping of Vaccines منصوص عنها فً ال
 Expanded Program of Immunizationدلٌل البرنامج الموسع للمناعة )

(EPI) Guidelines )جمٌع ذلك فً بما العالمٌة الصحة منظمة قبل من المعتمد 
 أن ٌجب. ساعة 72 طوال المطلوبة الحرارة درجة على للحفاظ الالزمة التدابٌر
 لن دفئاً  األكثر اللقاح حرارة درجة أن من للتؤكد ٌٌنكاف والتبرٌد العازل ٌكون
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 تتجاوز خارجٌة حرارة لدرجة تعرضها عند 2.9 ةفقرال فً المحددة تلك تتجاوز
 20-) مئوٌة درجة 21 عن تقل ال وأن(، degrees C 43+) مئوٌة درجة 43

degrees C ساعة بعد وصولها إلى  24( أثناء النقل وخالل مدة ال تقل عن
جب تؤمٌن وسادات إضافٌة كافٌة لحماٌة القوارٌر/ . ٌوصولال نقطةمطار 

 .والتحمٌل النقلعملٌات األمبوالت من الكسر أثناء 
أن تتم تعبئة المنتجات  ٌجبكرتون الواجب استخدامه للشحن الخارجً: ال 4.4

 حالوأ من مصنوع ،الجدار ثالثً كرتون فًوالمواد المطبوعة المذكورة أعاله، 
( triple-wall corrugated fiberboard cartons) ضلّعةمألٌاف كرتونٌة 

، وخاضعة الختبار قوة ) weather-resistant (مقاومة لتقلبات حرارة الطقس
(. ٌجب أن k Pa 1,900كٌلوباسكال ) 1911( ال تقل عن Burstingصدمة )

تكون أحجام المستوعبات الخارجٌة المستخدمة للشحن بشكٍل ٌحمً المنتج من 
  .لنقل والتخزٌنالضرر خالل ا

 مجموعةكثر من ألالشحن على لقاح  مستوعب/ال ٌنبغً أن تحتوي كرتونة 
 (..lot) واحدة

 

: ٌجب أن تشمل كل ( Cold chain monitor cards) التبرٌد مراقبة بطاقات 4.5
 درجة لمراقبة التعاقد جهة تحددهااألجهزة المناسبة التً  ،شحنللحاوٌة معزولة 

 .الحرارة

 

 خٞاكوثٕٔ ٣زْ ٝٙغ ٓب ال ٣وَ ػٖ اص٤ٖ٘ ٖٓ ثطبهبد ٓواهجخ اُزجو٣ل، أ ٣غت ( أ)
 .بدوبؽاُِٗوَ َٓزٞػت ٣َزقلّ ك٢ ًَ  ك٢عٜخ اُزؼبهل، 

 Freeze watch)مإشرات التجمٌد  ةأن ٌتم وضع ساع ٌجب ( ة)
indicators)  التعاقد جهة توجٌهات بحسب ،نقل مستوعبفً كل.  

 

 : (Invoices)اُؾب٣ٝبد ٝاُلٞار٤و ًَ ػ٠ِ اُزب٤ُخ اُج٤بٗبد رؾلك٣غت إٔ  5.8
 اٍْ اُِوبػ؛ ( أ)
 ُِوبػ؛اربه٣ـ اٗزٜبء ٕالؽ٤خ  ( ة)
 أُ٘بٍجخ. /اُزقي٣ٖاُؾلعكهعخ ؽواهح  ( ط)

 متطلبات .5
 الوسمالتأشٌر و

(marking) 

أدناه على  محددةال المعلومات ة/تؤشٌرباكتٌتم الداخلٌة: ٌجب أن  الصنادٌق 5.2
بطرٌقة  ، وذلكمبوالتاألر اللقاح أو الداخلٌة التً تحتوي على قوارٌ الصنادٌق

 جهة التعاقد:من قبل واضحة ومقبولة 

 

 Generic name and trade name of the- اُؼ٢ِٔ ٝاالٍْ اُزغبه١ ُِوبػ اإلٍْ ( أ)

vaccine؛ 
 التجاري المسجل؛ اوعنوانه المصنعة الشركةاسم  ( ة)
 زَغ٤َ ا٢ُ٘ٛٞ اُقبٓ ثبُْوًخ أُٖ٘ؼخ؛اُههْ  ( ط)
 ؛Lot or batch number - ؼخههْ أُغٔٞػخ أٝ اُلك ( ك)

 ؛Composition and concentration -والتركٌز  ةالتركٌب)هـ(  
 ٖ٘لٝم؛اُوٞاه٣و ك٢ اُػلك  (ٝ )

، ولٌس باستخدام ةواضح الشهر، السنة وذلك بلغةتارٌخ انتهاء الصالحٌة )  )ز( 
 رمز(؛

 ؛ٝاُ٘وَبُزقي٣ٖ ث اُقبٕخ االهّبكاد ( ػ)
 غ )ٕ٘غ ك٢ ______(٤ٖ٘زٌٓبٕ اُ)ٛ(   

 

 

أدناه على  الواردةالمعلومات  ة/تؤشٌرباكتم تٌعلب الشحن الخارجً: ٌجب أن  5.3
وذلك ، البعض  كرتونة الشحن الخارجً على الجانبٌن المقابلٌن لبعضهما/حاوٌة

 waterproof inkه )اٌبحبر مقاوم للمو ،مم ارتفاع 31قل عن تبؤحرف بارزة ال 
 :جهة التعاقد من قبلبطرٌقة نظامٌة واضحة ومقبولة ، و

 

 (؛Generic name and trade name ) اُؼ٢ِٔ ٝاالٍْ اُزغبه١ ُِوبػ اإلٍْ ( أ)
 (؛Lot or batch number) رقم المجموعة أو الدفعة ( ة)

، ٤ٌُٝ ثبٍزقلاّ خٝاٙؾ اُْٜو، اَُ٘خ ٝمُي ثِـخ)ط( ربه٣ـ اٗزٜبء اُٖالؽ٤خ )
 هٓي(؛
 اُزغبه١ أَُغَ؛ بٝػ٘ٞاٜٗ أُٖ٘ؼخ اُْوًخ)ك( اٍْ 

 تسجٌل الوطنً الخاص بالشركة المصنعة؛ال( رقم ـ)ه

 

 ؛( ٝٗوطخ اroutingٍُٕٞٞعٜخ)ٝ، ٔطبهاُ)ٝ( 
 )ز( اسم المرسل إلٌه وعنوانه بالكامل؛
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 ُلٟ أُوٍَ إ٤ُٚ ٝههْ اُٜبرق؛ أَُؤٍٝ)ػ( اٍْ 
 ؛خك٢ اٌُورٞٗ دٓجٞالاألوٞاه٣و أٝ اُ)ٛ( ػلك 

 ٌَ ًورٞٗخ )ثب٤ٌُِٞؿواّ(؛ُُٞىٕ اإلعٔب٢ُ ا)١( 
 # ____ ٖٓ _____؛ خ)ى( ًورٞٗ

 ؛ٝاُؾَٔبُزقي٣ٖ ث اُقبٕخ االهّبكاد( ٍ)
 )م( رقم العقد؛
 ع )صنع فً ______(.ٌصنت)ن( مكان ال

 ٌجب على جمٌع السلع: 6.1
تصنٌع اللقاحات فً بلد ب الخاصةنظمة األتشرٌعات والمتطلبات  تلبً أن)أ( 

 المنشؤ؛
 ؛فعالٌة المعترف بها دولٌاً وال والجودةالسالمة  تلبً مقاٌٌس أن)ب( 
 وثائق فً الواردةجمٌع المواصفات والوثائق ذات الصلة  تطابق أن)ج( 
 ؛مناقصةال

المحددة بوضوح ( fit for purposeأن تكون مناسبة ألغراض اإلستخدام ) )د(
 من قبل جهة التعاقد والموجهة الى مقدمً العطاءات فً وثٌقة العطاء؛

 defects in) ٌوب فً التصنٌع والموادأن تكون خالٌة من ع)هـ( 
workmanship and materials؛) 

 السلطة المختصة فً بلد الشركة المصنعة وفقاً معتمدة بشهادة )و( أن تكون 
 World Health( )2) 65- 28لقرار جمعٌة الصحة العالمٌة رقم

Assembly - WHA ،)منظمة الصحة العالمٌة. المعتمدة بشهادة 

 جودة مراقبة .6
 السلع

  ؛ شحنة كل التعاقد مع جهة إلى التالٌة المستندات ٌقدم أن المجهز على جبتوٌ 6.2
 ؛حافزجبهاد ٓواهجخ اُغٞك ٘زبئظٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ أُزؼِوخ ثّٜبكح  ( أ)
 ؛االٓوِٛت أٝ ُغ٤ٔغ االفزجبهاد اما  أل١ٜٓ٘غ٤خ اُلؾٔ  ( ة)
وٛب ٖٓ اُج٤بٗبد ٝصبئن صجٞر٤خ ألٍبً اؽزَبة ربه٣ـ اٗزٜبء اُٖالؽ٤خ ٝؿ٤ ( ط)

 the commercial finalأُزؼِوخ ثئٍزوواه اَُِغ ثٌِْٜب اُزغبه١ اُٜ٘بئ٢ )

package).ٝمُي ػ٘ل اُطِت ،   
 

 

قبل الشحن: سٌطلب من المجهز تسهٌل  /اإلختباروالفحص /المعاٌنةالتفتٌش 6.3
لفحص المنتج كما هو معد للشحن فً المصنع  مثلهوصول المشتري أو من ٌ

 وذلك قبل شحن المنتج. ،نالمستودع فً وقت ٌتفق علٌه الطرفو/أو ا

 

 ػ٤٘خ ػٖ أُ٘زظ.)أٝ اُزل٣ٞ٘ ثأفن(  أفن٣غٞى ُِْٔزو١ كؾٔ ٝ ( أ)
٣غٞى ُِْٔزو١ إٔ ٣طِت إعواء افزجبهاد َٓزوِخ ٣ؼزجوٛب ٙوٝه٣خ ُِزأًل  ( ة)

. ٣ؾن ُِْٔزو١ إٔ ٣قزبه أُؾلكح ٍبثوب   ٖٓ إٔ اَُِغ ٓطبثوخ ُِٔزطِجبد
٣واٙ ٓ٘بٍجب  ٝٓغٜيا  ثبُٔؼلاد اُالىٓخ ٝٓؤٛال  إلعواء  أُقزجو اُن١

 ]افزجبه اُوهبثخ ػ٠ِ عٞكح أُ٘زغبد اُج٤ُٞٞع٤خ.
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 انثبنث اندعء

 انؼوس ٔيؽتُساد شطٔط
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 نهؼوس انؼبيخ انشطٔط انؽبزغ. انوؽى
  

 نهؼوس انؼبيخ انشطٔط حٕل يالحظبد
 

األفوٟ  ٞصبئناُاُْوٝٛ اُقبٕخ ُِؼول اُٞاهكح ك٢ اُوَْ اَُبثغ ًٔب ٝٓغ  بُزواثٜرُووأ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول ك٢ ٛنا اُوَْ ث

ٌَِ ، ٝاُؼول اُٞاهكح ك٢ ارلبه٤خ  ٛوك٢ اُؼول. ٝاعجبدٝؾلك ًبكخ ؽوٞم ر خزٌبِٓٝص٤وخ ٓٛنٙ اُٞصبئن ٓغ رُْ

ل أٝ إُـبء أٝ إٙبكخ فبٕخ رٔل٣ أٝ رؼل٣َ أ١ إكهاط ٣ٝزْ. رؼل٣َ أٝ رـ٤٤و أ١ كٕٝ ٖٓ ُِؼول اُؼبٓخ اُْوٝٛ ػ٠ِ أُؾبكظخ ٣غت

 .كوٜ اُزؼبهل عٜخ هجَ ٖٓ ٝمُي ثٌَ ػول ك٢ اُوَْ اَُبثغ )اُْوٝٛ اُقبٕخ ُِؼول(
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 انًحتٌٕبد هبئًخ
 

 25 بد    انتؼطٌل .1
 26  تطجٍوبد .2
 26  انًُشأ ثهس .3
 26  انًوبٌٍػ .4
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 21  انؼطاهٍخ اندًٕٓضٌخ ألَظًخ ٔكوبً  انؽهغ شٓبزاد .6
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 21  األزاء حؽٍ ضًبٌ .8
 21  ٔاإلذتجبضاد انًؼبٌُخ .9
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 21  ٔانًؽتُساد   انتؽهٍى .11
 21  انتأيٍٍ .12
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 29 انؽُٕي انصٍبَخ ٔػوس انُثطٌخ/انؼطضٍخ انرسيبد .14
 29 انؼٍٕة ضًبٌ.15
 29  انسكؼبد .16
 32 األؼؼبض .17
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ّٓع تأذٍط .21  32  انتُلٍص كً انًد
 38  انتأذٍطٌخ انـطايبد .22
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 32 اإلكالغ ثؽجت ؼحت انؼًم .24
 91                                     انوبْطح انظطٔف .25

 32 (for convenience) انؼًم صبحت هجم يٍ انؼوس أٜٗبء .26
 32  انُعاػبد تؽٌٕخ .27
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 الشروط العامة للعقد

المدرجة أدناه سٌكون لها المعانً المستعملة فً هذا العقد، وإن الكلمات والمصطلحات 

  التالٌة: 

 انتؼطٌلبد .1

 َٓز٘لعٜخ اُزؼبهل ٝأُغّٜي، ًٔب ٛٞ َٓغَ ك٢  رؼ٢٘ ًِٔخ "ػول" إرلبم ٓجوّ ث٤ٖ   ( أ)

 اُٞصبئناُؼول أُٞهغ ٖٓ ًبكخ األٛواف ثٔب ك٤ٚ ع٤ٔغ أُوكوبد ٝأُالؽن ًٝبكخ 

 أُورجطخ ٝأُْبه ا٤ُٜب ٛ٘ب.    

 

"ه٤ٔخ اُؼول" أٝ"ٍؼو اُؼول" رؼ٢٘ أُجِؾ أَُزؾن ُِٔغّٜي ثٔٞعت اُؼول ُوبء ه٤بٓٚ  ( ة)

 ٌَ ًبَٓ ٕٝؾ٤ؼ.ثٌبكخ ٝاعجبرٚ اُزؼبهل٣خ ثْ

 

  ٌوماً كامالً وفق التقٌٌم الشمسً. ٌعنً"ٌوم" )ج( 

من  6.2)د( "تارٌخ نفاذ العقد" ٌعنً التارٌخ حٌن ٌصبح العقد نافذاً عمالً بالفقرة 

 الشروط العامة للعقد.

 

، كما هو محدد فً السلعحٌث سٌتم استخدام  إسسةالم)هـ( "المستخدم النهائً" ٌعنً 

 ات التعاقد. )وهو إحدى الجهات المستفٌدة(. قائمة متطلب

 

  )و( "ش.ع.ع." تعنً الشروط العامة للعقد المحددة فً هذا القسم.

تعنً جمٌع المستحضرات الصٌدالنٌة ومن ضمنها األغذٌة الكمالٌة  "السلع")ز( 

ووسائل منع الحمل عن طرٌق الحقن أو بالفم واللقاحات والواقً الذكري 

زة الطبٌة، والتً على المجّهز تقدٌمها إلى جهة التعاقد بموجب والمعدات/األجه

 العقد.

 

محددة )ح( "المشتري" وٌعنً المإسسة أو جهة التعاقد التً تشتري السلع، كما هً 

 .فً الشروط الخاصة للعقد

 

)ط( "شهادات التسجٌل" تعنً شهادات التسجٌل أو سواها من الوثائق البدٌلة المطلوبة، 

د أن السلع المقدمة بموجب العقد هً مسجلة لالستعمال فً العراق بما والتً تإك

 ٌتوافق مع القوانٌن النافذة وذات الصلة. 

 

  )ي( "ش.خ.ع." تعنً الشروط الخاصة للعقد. 

النقل )ك( "الخدمات" وتعنً الخدمات اإلضافٌة المطلوبة للتعاقد على السلع، ك

التركٌب واختبارات ما قبل ، مثل النثرٌة /العرضٌة الخدماتوالتؤمٌن، وسواها من 

التشغٌل/االستخدام والتدرٌب لدى المستخدمٌن النهائٌٌن وعرض السلع وكٌفٌة 

 وغٌرها من واجبات المجّهز وفق العقد.استخدامها علٌهم، /تشغٌلها

 

)ل( "الموقع" وفق الحالة، ٌعنً المكان أو األمكنة العائدة للمستخدم النهائً وفق قائمة 

 تطلبات التعاقد.م

 

السلع والخدمات بموجب هذا تقوم بتقدٌم )م( "المجهز" تعنً الفرد أو الشركة التً 

 .للعقد الخاصة الشروطالعقد وفق ما هو محدد فً 
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 )ن( الفساد واألعمال غٌر المشروعة:
ٌحدد المشتري الفساد واألعمال غٌر المشروعة بحسب القوانٌن النافذة فً 

المصطلحات سٌسترشد المشتري أٌضاً بتعرٌفات ، المادةض هذه ألغراالعراق. 
  التالً:بحسب 

 
أو استالم أو  تقدٌمتعنً عرض أو ( corrupt practice"ممارسة فاسدة" )( 1)

وذلك  ،استدراج أي شًء ذي قٌمة، سواء بشكل مباشر أو غٌر مباشر
   ؛أي جهة أخرى أفعال على سلٌم غٌر بشكلبهدف التؤثٌر 

فعل أو إغفال )ومن أي  تعنً( fraudulent practice)مارسة احتٌالٌة" "م( 2)
ٌإدي عن دراٌٍة أو بتهور،  الى خداع أو  (تمثٌلالسوء ضمنها التشوٌه أو 

أو خرى  أ ةو منفعأ ةمادٌ ةسواء للحصول على منفعمحاولة خداع جهة ما، 
 ؛لتملص من التزام مال

تعنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن ( collusive practice) ممارسة تواطإٌة""( 3) 
وذلك لغاٌٍة غٌر سلٌمة، مثال التؤثٌر بشكل غٌر سلٌم على طرفٌن أو أكثر، 
  أفعال جهة أخرى. 

إٌذاء أو إلحاق الضرر أو تعنً  (coercive practice" )"ممارسات قهرٌة( 4)
أي جهة أو ٌذاء، بشكل مباشر أو غٌر مباشر، الحاق الضرر أو اإلالتهدٌد ب
جهة  أفعال على سلٌم غٌر بشكل التؤثٌر بهدف وذلك تلك الجهة، ممتلكات

  .ما
  : لًوتعنً ما ٌ (obstructive practice) " عاقةممارسة اإل( "5)

ها حجب وأاألدلة و د أو التزوٌر أو التغٌٌر فً الوثائقتالف المتعمّ اإل (أ  )أ
أٌة إلعاقة  ، وذلكدالء بشهادة زور إلى المحققٌنو اإلأ عن التحقٌق

إدعاءات فً للتحقٌق  المشتريٌجرٌها إجراءات بشكل واضح، 
وفق القوانٌن أو التواطإ  أو القهر حتٌالممارسات الفساد أو اإل

جهة، وذلك تهدٌد أو مضاٌقة أو ترهٌب أي  أو/العراقٌة النافذة؛ و
من متابعة ا منعهلتتعلق بالتحقٌق أو كشف معرفتها بؤمور من لمنعها 

 ق، أوجراءات التحقٌلة إأو مواص
 بشكل واضحتهدف الى إعاقة أو عرقلة المشتري  الممارسات التً ب( )ب

بحسب القوانٌن العراقٌة التدقٌق ممارسة حقه فً المعاٌنة و فً
 .5.4 ةفقرالالنافذة وبموجب 

 

الشروط العامة للعقد إال إذا جرى إبطال أي شرط تعتمد الشروط واألحكام الواردة فً 
  أحكام أخرى من سائر أقسام العقد. بموجب

 تطجٍوبد .2

ألغراض هذه المادة، ٌقصد "بالمنشؤ" المكان حٌث استخرجت منه السلع أو نمت  3.1
مت فٌه الخدماتأو أنتجت فٌه أو المكان  ٌُقصد بالسلع المصنعة، . أو الذي قُدِّ

ٌّزاً معترف به تجارٌاً وٌختلف أساسٌاً  )فً الخصائص  السلع التً تصبح منتجاً مم
المعالجة أو ( عن مكوناته، وذلك عبر التصنٌع أو االستخدام األساسٌة أو الغرض

 أو عملٌات التجمٌع الوازنة أو الجوهرٌة )أو عملٌات دمج المكونات(. 

 ثهس انًُشأ .3

  ٌتوجب التمٌٌز بٌن بلد منشؤ السلع والخدمات وبٌن جنسٌة المجّهز.   3.2
ع التً تم تقدٌمها بموجب هذا العقد مع المقاٌٌس المحددة فً ٌجب أن تتطابق السل 

ٌّة، وفً حال عدم وجود مقاٌٌس معتمدة للسلع، فٌجب أن تطابق  المواصفات الفن
 (authoritative standardsالسلع المقدمة مقاٌٌس السلطات المختصة )
ٌس نسخة من هذه المقاٌ أحدث المتناسبة مع بلد المنشؤ. كما وٌجب اعتماد 

ٌّة.   صادرة عن المإسسة المعن

 انًوبٌٍػ .4

ال ٌجوز للمجّهز، من دون موافقة المشتري التحرٌرٌة والمسبقة، الكشف عن  5.1
العقد أو عن أٌة أحكام مرتبطة به أو عن أٌة مواصفات فنٌة أو خطة أو مخطط 
 أو نموذج أو عٌنة أو معلومة مرتبطة بالعقد، والتً سبق وزوده بها المشتري،

شخص آخر غٌر العاملٌن لدى المجّهز لتنفٌذ العقد. إن /وذلك ألي طرف
االفصاح عن المعلومات ألي من العاملٌن لدى المجهز، ٌجب أن ٌخضع ألحكام 

 .العقد فقط ألغراض تنفٌذ الضروري القدرأن ٌكون بوالسرٌة نفسها 

اؼتؼًبل ٔثبئن  .5

ٔيؼهٕيبد انؼوس ؛ 

 انًؼبٌُخ ٔانتسهٍن

 وثٌقة ةالتحرٌرٌة للمشتري، استعمال أٌوموافقة المسبقة الز للمجهز دون ال ٌجو 5.2

من الشروط العامة للعقد إال ألغراض تنفٌذ  5.1أو معلومة  مذكورة فً الفقرة 

 العقد.
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من الشروط العامة للعقد )باستثناء العقد  5.1تبقى أٌة وثٌقة  محددة فً الفقرة  5.3

أن ٌعٌد المجّهز جمٌع هذه الوثائق مع أي نسخ نفسه(، ُملكٌة المشتري وٌجب 

 عنها الى المشتري بعد انتهائه من تنفٌذ العقد، وبناًء على  طلب المشتري. 

 

عبر السلطات المختصة بمراقبة ومعاٌنة مكاتبه  المجهز السماح للمشتري على 5.4

العقد، كما وملفاته و/أو حساباته وسجالته وللمقاولٌن الثانوٌٌن المرتبطٌن بتنفٌذ 

وعلٌه تقدٌم هذه الحسابات والسجالت للتدقٌق من قبل مدققٌن مكلفٌن، وذلك وفق 

 القوانٌن العراقٌة النافذة. 

والتً تحدد من من الشروط العامة للعقد،  23ٌُلفت انتباه المجّهز الى المادة 

تهدف الى إعاقة أو عرقلة المشتري أو الجهات  الممارسات التًجملة أمور، أن 

بموجب هذه التدقٌق ممارسة حقها فً المعاٌنة و فً بشكل واضحالمختصة 

المادة، تعتبر من الممارسات المحظورة التً تعرض المجهز الى أنهاء العقد  

 أُخرى أو إدراج إسمه على القائمة السوداء مناقصاتتعلٌق مشاركته فً وإلى 

 .وفق القوانٌن العراقٌة النافذة وذات الصلة

 

كان ذلك مطلوباً وفق القوانٌن النافذة، ٌتوجب على المجهز تسجٌل السلع إذا  6.1

المقدمة بموجب العقد، وذلك إلستخدامها فً العراق. وعلى المشتري أن ٌتعاون 

 مع المجّهز لتسهٌل عملٌة تسجٌل السلع إلستخدامها فً العراق.

.  شٓبزاد انؽهغ ٔكوبً 6

 ألَظًخ اندًٕٓضٌخ انؼطاهٍخ

خالف ذلك، سوف ٌصبح العقد نافذاً فً  الشروط الخاصة للعقدا حددت إال إذ 6.2

التارٌخ )تارٌخ نفاذ العقد( الذي ٌتسلّم فٌه المجّهز إشعاراً تحرٌرٌاً من الجهة 

المختصة صاحبة الصالحٌة فً العراق بؤن السلع قد تم تسجٌلها لالستخدام فً 

 العراق.

 

ٌة أٌحمٌه من أن و مسإولٌةمن أٌة  المشتريعلى المجهز أن ٌخلً  ٌتوجب  7.1

من قبل أي طرف ثالث أو نزاعات  مطالباتأو  شكاوى أٌة ناتجة عنضرار أ

أو تعدي على براءات االختراع أو العالمات التجارٌة او حقوق مخالفة وذلك ل

 التصمٌم الصناعً والناتجة عن استعمال السلع او أي جزء منها فً العراق. 

 انًهكٍخ حوٕم .7

أٔ ثطاءاد  ُبػٍخانص

 Patent -  االذتطاع

Rights  

فً حال بضمنها مدة االنذار او ٌوماً  29)أو ( ٌوماً 14خالل أربعة عشرة )   8.1

، ٌتوجب على مقدم العطاء الفائز وجود إعتراضات حول إجراءات التعاقد(

% من 5)المجهز( أن ٌقدم إلى المشتري ضماناً لحسن تنفٌذ العقد، بقٌمة تعادل 

ضمان والقطاع العام من موجب تقدٌم الشركات العامة للدولة  قٌمة العقد. تعفى

النافذة وذات الصلة فً جمهورٌة  تعلٌماتوال حكامإذا كانت األ األداءحسن 

   .تمنح هذه االستثناءاتالعراق 

 ضًبٌ حؽٍ األزاء .8
 

ة ناتجة تدفع مبالغ ضمان حسن األداء الى المشتري كتعوٌض عن أٌة خسار   8.2

  عن إخفاق المجّهز فً إكمال واجباته التعاقدٌة. 

 

ٌجب أن ٌكون ضمان حسن األداء بالعملة أو العمالت المحددة فً العقد أو بؤٌة    8.3

ضمن قائمة العمالت عملة أخرى واسعة التداول ومقبولة من المشتري وتكون 

ٌُصدر البنك المركزي العراقً أسعار صرفها الى الدٌن . ٌجب أن ار العراقًالتً 

ٌجب أن ٌكون ضمان حسن ٌكون الضمان غٌر مشروط وٌدفع عند أول طلب ؛ 

  التالً: الشكل األداء على 
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   MED/5 /2020/A ٓ٘بهٖخ ههْ 

 ٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُ

 

فطبة ٙٔبٕ ٖٓوك٢ ٕبكه ػٖ ٖٓوف ٓؼزٔل ك٢ اُؼوام ٝكن رؼ٤ِٔبد  ( أ)
إما اُج٘ي أُوًي١ ك٢ اُؼوام ٝثؾَت ا٤ُٖـخ أُولٓخ ك٢ ٝصبئن أُ٘بهٖخ. 

٣زْ ٖٓوف ٓٞعٞك فبهط اُؼوام، ك٤غت إٔ ٚٔبٕ ػٖ فطبة إُله 
ٓؼزٔلح ك٢ ٝ ٓواككخٖٓوف ٓؤٍَخ ٓب٤ُخ  رٖل٣ن ٝرٞه٤غ ٛنا اُٚٔبٕ ٖٓ

 (؛back-to-back counter guarantee) اُؼوام ُغؼَ ٛنا اُٚٔبٕ هبثال  ُِز٘ل٤ن
 أٝ 

 إػزٔبك َٓز٘ل١ ؿ٤و هبثَ ُِ٘و٘؛  أٝ   ( ة)
 )ط(   ٍ٘ل هوٗ ٕبكه ػٖ عٜٔٞه٣خ اُؼوام. 

 

( 31قوم المشتري باعادة ضمان حسن األداء إلى المجّهز خالل مهلة ثالثٌن )ٌ 8.4
ٌوماً بعد اكمال موجبات المجّهز التعاقدٌة، بما فٌها أٌة التزامات مرتبطة بضمان 
العٌوب. ٌتم إعادة ضمان حسن األداء بعد صدور شهادة اإلكمال من قبل 

ة بنجاح، وبعد إتمام الدفعة المشتري تفٌد بؤن المجّهز اتّم واجباته التعاقدٌ
 األخٌرة.

 

 هامطابقت من للتؤكد، السلعاختبار  أو/و معاٌنة فً الحقمثله ٌ من أو للمشتري 9.1
والمواصفات الفنٌة نوع  الشروط الخاصة للعقدٌجب أن تحدد العقد،  واصفاتلم

المعاٌنات واالختبارات المطلوبة من المشتري ومكان إجرائها. وعلى المشتري 
 شعار المجّهز تحرٌرٌاً، باسم ممثله المنتدب لهذه الغاٌة، وذلك فً وقت كاٍف. إ

  ذتجبضادٔاإل انًؼبٌُخ. 9
 
 

  .الشروط الخاصة للعقدتكون هذه المادة وفق ما هو محدد فً   9.2

( من الشروط العامة للعقد ال تعفً المجهز بؤي شكل كان من 8إن أحكام المادة ) 9.3
 بطة بضمان العٌوب أو أيٍ من التزاماته التعاقدٌة األخرى.مسإولٌاته المرت

 

ن عدم إتالفها أو اضمل ٌنوكافٌ ٌنمناسبوتوضٌبها ٌجب أن ٌكون تغلٌف السلع  11.1
 ة،النهائٌ نقطة الوصول الىإلحاق أي ضرر بها طوال فترة النقل والشحن 

الخارجً(  فالتغلٌ) التوضٌب مواد تكون. ٌجب أن العقد فً محدد هو ما بحسب
 أثناء قاسٌةال المعاملة ،(حدود)وإلى أقصى ال لمقاومة كافٌة

 شدٌدةالتعرض لدرجات حرارة و العبور، خالل )النفاض(التفرٌغ/التحمٌل
خالل  التفرٌغ/التحمٌل أثناء الرطوبة/واألمطار األمالحو اإلنخفاض،/اإلرتفاع
 ٌتمأن  ٌجبالى ذلك،  باإلضافة. المفتوحة األماكن فًالتخزٌن  أثناءالعبور و

نقطة كون تاالعتبار أن  ظربن األخذ مع الصنادٌق/الحاوٌاتتصمٌم حجم ووزن 
 كافة خالل التفرٌغ/التحمٌل أماكن كافة تفتقر وأن ةالنهائً للسلع نائٌ الوصول

 .وذلك وفق الحالة ،للمعدات الثقٌلة للتعامل مع البضائع /النقلالعبور نقاط

 انتؼجئخ ٔانتٕضٍت  .11

إن مواد التوضٌب )التغلٌف الخارجً( والعالمات/التؤشٌر والملصقات  11.2
والمستندات فً داخل وخارج الغالفات، ٌجب أن تتطابق بشكل صارم مع 
المتطلبات الخاصة المنصوص عنها صراحة فً العقد، بما فٌها أٌة متطلبات 

اصفات الفنٌة أو فً الموالشروط الخاصة للعقد إضافٌة إذا وجدت، والمحددة فً 
 أو فً أٌة تعلٌمات الحقة صادرة عن المشتري.

 

ٌقوم المجهز بتسلٌم السلع وفق الشروط الواردة فً قائمة متطلبات التعاقد. تحدد  11.1
التفاصٌل المرتبطة بمستندات ووثائق الشحن وغٌرها من  لعقدل شروط الخاصةال

 .المستندات الواجب تقدٌمها من المجّهز

 ٔانًؽتُساد  انتؽهٍى  .11

، EXW ،CIFألغراض هذا العقد، ٌجري تفسٌر أي عبارة تجارٌة أو مصطلح ) 11.2
CIP ،DDP الخ...( والمستخدمة لوصف واجبات األطراف المعنٌة استناداً الى ،

الذي نشرتها غرفة  ®INCOTERMSآخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز 
 التجارة الدولٌة فً بارٌس. 

 

  الشروط الخاصة للعقد.د المستندات المطلوب من المجّهز تقدٌمها فً تّم تحدٌ 11.3
مقبولة وواسعة الكامل للسلع، وذلك بعملة الغطاء التؤمٌنً  علىٌتعٌن الحصول  12.1

ٌُصدر البنك المركزي العراقً أسعار التداول  من ضمن قائمة العمالت التً 
ء التؤمٌنً، جمٌع السلع . ٌتوجب أن ٌشمل الغطاصرفها الى الدٌنار العراقً

وٌكون شامالً للخسائر أو األضرار المتصلة المطلوب تقدٌمها بموجب العقد، 
. عندما ٌحدد التسلٌم/والتوصٌل التخزٌنالشحن و/لتصنٌع أو الشراء والنقلبا

، فعندها ٌتوجب على المجّهز أن CIPأو  CIFالمشتري تسلٌم السلع على أساس
( CIPأو  CIFقٌمة السلع ) منبالمئة  111ٌعادل % ٌتؤكد من تؤمٌن السلع بمبلغ

على أن ٌشمل الغطاء التؤمٌنً السلع من "المستودع الى المستودع" وٌشمل 
 "جمٌع المخاطر" بما فٌها مخاطر الحرب واإلضرابات. 

 انتأيٍٍ .12
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، فعندها ٌتوجب على CIPأو  CIFعندما ٌحدد المشتري توصٌل السلع على أساس12.2
 cargoأن ٌتؤكد من الحصول على تؤمٌن البضائع أثناء الشحن )المجّهز 

insuranceوأن ٌسمً المشتري كمستفٌد، وفً ( وتسدٌد كلفة هذا التؤمٌن ،
، فعندها تقع FCAأو  FOBالحاالت التً ٌكون فٌها التوصٌل على أساس 

 مسإولٌة تؤمٌن الشحن على عاتق المشتري.

 

ٌُطلب من المجّهز بموج13.1 ، فعندها  FOBب العقد، توصٌل السلع على اساس عندما 
ٌلها ووضعها على ظهر المركب ة نقل السلع وحتى تحم ٌنة ًف مرفؤ /تكون مسإوٌل السف

ً سعر العقد.المغادرة )/الشحن  ضمناً(، على عاتق المجهز وعلى نفقته وتكون مشمولًة ف
ٌُطلب من المجّهز، بموجب العقد، توصٌل السلع على ا       ، فعندها FCAساس  عندما 

فً المكان  تكون مسإولٌة ترتٌب عملٌة نقل السلع وتوصٌلها الى شركة النقل
، على عاتق المجهز وعلى متفق علٌه الذي ٌحدده المشتري أو فً أي مكان آخر

 نفقته وتكون مشمولًة فً سعر العقد.

 انُوم .13

ٌُطلب من المجهز، بموجب العقد، توصٌل السلع على 13.2 ، CIPأو  CIFأساس  عندما 
فعندها تكون مسإولٌة نقل السلع الى مرفؤ وجهة الوصول أو إلى أي وجهة 
وصول أخرى فً العراق كما ٌحدد فً العقد، على عاتق المجهز وعلى نفقته 

 وتكون مشمولًة فً سعر العقد.

 

ٌُطلب من المجهز، بموجب العقد، نقل السلع الى وجهة محددة فً العراق  13.3 عندما 
على أنها نقطة الوصول النهائً، فعندها تكون مسإولٌة نقل السلع الى هذه 
الوجهة مع ما ٌتضمنه ذلك من تؤمٌن وتخزٌن كما ٌحدد فً العقد، على عاتق 

 المجهز وعلى نفقته وتكون مشمولًة فً سعر العقد.

 

ٌُطلب من المجهز، بموجب العقد، توصٌل السلع على أساس  13.4 ، CIPأو  CIFعندما 
 ال تفرض أٌة قٌود على المجهز فً اختٌاره شركة النقل. 

 

، وفق (incidental services) النثرٌة/على المجّهز أن ٌقدم الخدمات العرضٌة14.1
 .التعاقد متطلبات قائمة فً محددةالحال، كما هً 

انرسيبد  .14
ٔػوس  انُثطٌخ/انؼطضٍخ

 انصٍبَخ انؽُٕي
، إن وجد، بعد إنقضاء فترة (AMCانة سنوي )على المجّهز أن ٌقدم عقد ص14.2ٌ

 .التعاقد متطلبات قائمة فً المحددضمان العٌوب، وذلك  لعدد السنوات 
 

 انؼٍٕة ضًبٌ. 15 الشروط الخاصة للعقد.حددت متطلبات ضمان العٌوب فً  15.1
ٌئة الشروط تحدد أحكام وشروط الدفعات المستحقة للمجهّز وفق هذا العقد، ًف   16.1 ه

 الخاصة للعقد.العموالت 
 انسكؼبد  .16

ٌجب أن ٌقدم المجّهز طلب )طلبات( الدفع الى المشتري تحرٌرٌاً، على أن  16.2
ٌكون كل طلب مرفقاً بفاتورة تصف السلع والخدمات المقدمة، كما هو مناسب، 

( من الشروط العامة للعقد، 11باالضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة )
 اتمام كافة الموجبات المحددة فً العقد. وبعد

 

صرف المشتري الدفعات  16.3  ً ٌجب أنٌ  ٌاقات العمل المتبعة ف ً أقرب وقت ممكن وحسب س ف
الشروط الخاصة للعقد االجراءات  دتحدِّ وزارة الصحة ووفق شروط إعالن المناقصة، و

 ً  .المبالغ المستحقة دفع عنتخلّف المشتري  حالالواجب اتباعها ف
، ٌتوجب أن ٌكون ضمان الدفعة المقدمة، ضماناً غٌر مشروط ، ٌدفع وفق الحالة

صادراً عن أحد المصارف المعتمدة فً عند أول طلب بالدفع، على أن ٌكون 
إذا صدر ونشرة رسمٌة صادرة عن البنك المركزي العراقً. بموجب العراق 

كون لهذا ال  ٌ جب أن المصرف ضمان عن مصرف موجود خارج العراق، ٌف
ة  /مصرفمإسسة ذو مرادفةماٌل ً العراق لجعل هذا الضمان قابالً للتنٌف  .معتمدة ف

، فٌجب أن ٌقدم الضمان وفق نموذج مصرفً ضمانفً حال تقدٌم خطاب 
صٌغة أخرى معادلة  الضمان المرفق فً القسم الثامن  )مستندات العقد( أو وفق

، وذلك بحسب القوانٌن عاقدجهة التمن قبل  ها مسبقاً قبولبشكل جوهري وٌتم 
 العراقٌة النافذة. 

 

ً العطاء المقدم من قبل المجهّز. 16.4    سوف تتم الدفعات بالعملة او بالعمالت المحددة ف
أو للتحوٌل وغٌر مثبت  للنقض قابل غٌر مستندي اعتمادتح فسٌتم  16.5
(irrevocable, non-transferrable and unconfirmed من قبل )،المشتري 

القوانٌن العراقٌة النافذة وذات الصلة. وفً حال طلب المجّهز، بشكل وذلك وفق 
خاص، أن ٌكون اإلعتماد مثبتاً، فعندها سٌتحمل المجهز التكالٌف اإلضافٌة 
لتثبٌت اإلعتماد. كما وسٌتحمل المجهز تكالٌف تمدٌد نفاذ اإلعتماد أو تعدٌله فً 

التعدٌل عائداً الى المشتري. غٌر أنه فً حال  حال لم ٌكن سبب هذا التمدٌد أو
كان تعدٌل اإلعتماد ضرورٌاً لجعله مطابقاً لمتطلبات العقد، فعندها تقع كلفة 
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 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

  التعدٌل على عاتق المشتري.
ال ٌجوز تغٌٌر األسعار المحددة من قبل المجّهز فً عطائه لقاء السلع  17.1

لً ٌجب أن تبقى األسعار ثابتة ال والخدمات المقدمة بموجب هذا العقد؛ وبالتا
 .تتغٌر طوال فترة تنفٌذ العقد

 األؼؼبض  .17

ال ٌجوز إدراج أٌة تعدٌالت على العقد إال لألسباب المحددة أدناه من )أ( إلى  18.1
)هـ(. فً هذه الحاالت، ٌجب أن ٌقتصر التعدٌل على الحد األدنى الممكن، 

 وٌطّبق عندها لألسباب التالٌة:
 حال كان عدم تعدٌل العقد قد ٌإدي إلى أضرار أساسٌة، اقتصادٌاً وفنٌاً؛ )أ( فً

 )ب( فً حال لم ٌتم تعدٌل العقد، ستكون السلع دون فائدة بعد اكمال التنفٌذ؛
 )ج( فً حال كان التعدٌل سٌإدي إلى تحقٌق وفٍر فً قٌمة العقد؛
 عاقد المحدد سابقاً؛)د( فً حال لم ٌإد التعدٌل الى تغٌٌرات جذرٌة على نطاق الت

ي إلى اإلسراع فً إكمال التنفٌذ من دون أن ٌنتج د)هـ( فً حال كان التعدٌل سٌإ
 عنه تدّنً فً المواصفات الفنٌة او نطاق التعاقد؛ 

ٌجوز للمشتري وبحسب القوانٌن العراقٌة النافذة، ومن خالل أمر تحرٌري 
مة للعقد، أن ٌدخل من الشروط العا 31موّجه الى المجّهز بموجب المادة 

 تعدٌالت على النطاق العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور التالٌة: 

 أٔايط انتؼسٌم .18

ػ٠ِ أُٞإلبد اُل٤ّ٘خ، ػ٘لٓب رٌٕٞ اَُِغ أُطِٞة رول٣ٜٔب ك٢ اُؼول ّٖٓ٘ؼخ  ( أ)
 ف٤ٖٖب  ُِْٔزو١؛ 

 ػ٠ِ ٛو٣وخ اُْؾٖ أٝ اُز٤ٙٞت؛  ( ة)
 أٝ/ػ٠ِ ٌٓبٕ اُز٤َٕٞ؛ ٝ ( ط)

 الواجب تقدٌمها من المجّهز.  )د( على الخدمات

 

إذا أدى أي تعدٌل الى زٌادة أو انقاص فً قٌمة العقد أو فً الوقت الالزم لتنفٌذ  18.2
العقد، أو إلى التؤثٌر على أي من موجبات المجّهز التعاقدٌة، فٌجب عندها 
إدراج تسوٌة عادلة على قٌمة العقد أوعلى جدول التنفٌذ أو على االثنٌن معاً، 

 ى أن ٌتم تعدٌل العقد على هذا األساس. عل
مما سبق،  تسوٌة/ٌتوجب على المجهز تؤكٌد أي اعتراض على أي تعدٌل -

 ( ٌوماً من تارٌخ استالم المجّهز ألمر التعدٌل.15خالل مهلة خمسة عشر )
  تعنً )موجبات المجهز التعاقدٌة( هً التزامات المجهز التعاقدٌة -

 

من الشروط العامة للعقد، ال ٌجوز تعدٌل أو تغٌٌر أي من  (18وفقاً للمادة ) 19.1
 احكام العقد إال من خالل تعدٌل تحرٌري ٌوقعه الطرفٌن.

 تؼسٌم انؼوس  .19

اإللتزامات المالٌة للعقد أو جزء منه ألي طرف  عن أن ٌتنازل لمجهزٌحق ل ال 21.1
تحقات المالٌة( باستثناء رهن العقد للمصارف المعتمدة فً العراق )المس آخر،

ووفقاً للتعلٌمات والضوابط النافذة الصادرة عن وزارة التخطٌط ، ما لم ٌحدد 
 . الشروط الخاصة للعقدخالف ذلك فً 

 لانتُبظ .21

ٌتوجب على المجّهز تقدٌم السلع وتنفٌذ الخدمات وفق الجدول الزمنً للتنفٌذ  21.1
 الذي حدده المشتري فً قائمة متطلبات التعاقد. 

ّٓع كً  .21 تأذٍط انًد
 انتُلٍص

فً أي وقت خالل تنفٌذ العقد، إذا واجه المجّهز او أي من المتعاقدٌن الثانوٌٌن  21.2
معه ظروفاً تعرقل )تعٌق( تقدٌم السلع وتنفٌذ الخدمات المطلوبة وفق الجدول 
الزمنً، فٌتعٌن على المجّهز وفور وقوع هذه الظروف، إشعار المشتري 

ع التؤخٌر، وبفترة التؤخٌر المتوقعة وبسببه أو أسبابه. بعد استالم تحرٌرٌاً بواق
المشتري إشعار المجّهز بالتؤخٌر، وبالسرعة المعقولة، ٌتعٌن علٌه إجراء تقٌٌم 

مع أو  -للوضع، وبناًء علٌه ٌجوز للمشتري، ووفق تقدٌره، أن ٌمدد مدة التنفٌذ
ق الطرفان على تمدٌد مدة على أن ٌواف  -من دون تطبٌق الغرامات التؤخٌرٌة

 التنفٌذ هذه بتوقٌعهما على تعدٌل للعقد بهذا الخصوص. 

 

( من الشروط العامة للعقد، فان تؤخٌر 24باستثناء ما تنص علٌه المادة ) 21.3
 المجّهز فً تنفٌذ التزاماته فً تقدٌم السلع، ٌوجب فرض غرامات تؤخٌرٌة علٌه

للعقد، إال إذا تم اإلتفاق على تمدٌد مدة  ( من الشروط العامة22بموجب المادة )
من الشروط العامة للعقد من دون تطبٌق أٌة  21.2التنفٌذ عمالً بالفقرة 

 غرامات تؤخٌرٌة.
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 ٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُ

 

( من الشروط العامة للعقد، إذا أخفق المجّهز بتقدٌم أي من 24ألغراض المادة ) 22.1
العقد لذلك، ٌحق أو كل السلع أو الخدمات فً المدة )المدد( المحددة فً 

تعوٌضات أخرى تترتب له  أودون االجحاف بؤٌة حقوق ومن  ،للمشتري
وذلك تحصٌلها  أو/و من قٌمة العقد التؤخٌرٌة الغرامات إستقطاع ،بموجب العقد

 وفق المعادلة التالٌة: 
( الكلٌة)باألٌام مدة العقد÷  قٌمة العقد الكلٌة)الغرامة التؤخٌرٌة  للٌوم الواحد=

×11%-25)%  [ 
 -كما ٌمكن تخفٌض الغرامة التاخٌرٌة وفقا للمعادلة ادناه:

مدة ÷ )قٌمةاألعمال المتؤخرة الغرامة التؤخٌرٌة المخفضة للٌوم الواحد=
 ]  %(25-%11( ×)باألٌامالعقد

، )أي مجموع أسعار المتؤخرة األعمال قٌمةٌجري تطبٌق المعادلة أعاله على 
ها او الخدمات الغٌر منفذة(، وذلك حتى التسلٌم السلع التً تم التؤخٌر فً تقدٌم

الفعلً او تنفٌذ الخدمات، ووصوالً إلى الحد األقصى المسموح به للغرامات، 
وعند الوصول الى الحد األقصى المسموح به للغرامات ، ٌحق للمشتري سحب 

 ( من الشروط العامة للعقد. 23العمل وفق المادة )

 انـطايبد انتأذٍطٌخ  .22
ًرلضخ حؽت َؽت ٔان)

 اإلَدبظ(

تعوٌضات أخرى تترتب له  أودون االجحاف بؤٌة حقوق من  ،ٌستطٌع المشتري 23.1
( خمسة 15لمدة )تحرٌري  أنذارمن خالل سحب العمل  ،العقدب عند اإلخالل
باإلخالل موجه إلى المجهز، وذلك وفق القوانٌن العراقٌة النافذة عشر ٌوماً 

 بدلٌن وفً الحاالت التالٌة:والتً تشمل تحمٌله فرق ال

يٍ هجم  ؼحت انؼًم  .23
 صبحت انؼًم 

إما كَْ أُغّٜي ثزول٣ْ أ١ ٖٓ أٝ ًبَٓ اَُِغ فالٍ أُلح أُؾلكح ُنُي ك٢  ( أ)
( ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول؛28ٝكن أُبكح ) اُؼول، أٝ أ١ رٔل٣ل ُٜنٙ أُلح

  

 

ؼول أٝأفلن ك٢ إما ُْ رَزِٞف اَُِغ أُٞإلبد اُل٤ّ٘خ أُؾلكح ك٢ اُ ( ة)
 أٍزجلاُٜب فالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓب  ٖٓ رَِٔٚ أّؼبهأ رؾو٣و٣ب  ٖٓ أُْزو١ ؛  

 

)ج(  إذا أخفق المجّهز بتقدٌم أي تسجٌل أو أي شهادة أخرى تتعلق بالسلع 
 المطلوبة فً المدة المحددة لذلك فً الشروط الخاصة للعقد؛ 

 

ٌّن للمشتري بحسب القوانٌن العراقٌة ا لنافذة، بؤن المجّهز قد تورط )د( إذا تب
بممارسات االحتٌال أو الفساد األداري أو التواطإ أو القهر أو اإلعاقة وفق 

فً تنافسه على العقد أو فً من الشروط العامة للعقد، وذلك  1.1المادة 
(  ٌوماً من أنذار المجّهز سحب 15؛ وعندها ٌجوز للمشتري وبعد ) تنفٌذه

( كما 23األساس؛ وتطّبق عندها أحكام المادة )العمل من المجهز على هذا 
 (. 23.1لو كان سحب العمل قد تّم بموجب الفقرة )

 

)هـ( فً حال تم التثبت من اشتراك أي من العاملٌن لدى المجّهز أثناء تقدٌم 
السلع، بممارسة االحتٌال أو الفساد أو التواطإ أو القهر أو اإلعاقة وفق 

هذا  طرد/عامة للعقد، فعندها ٌتوجب فصل( من الشروط ال1.1المادة )
 العامل؛ أو

 

  )و( إذا أخفق المجّهز بتؤدٌة أي من واجباته التعاقدٌة األخرى. 

أذا تنازل المجهز كال أو جزءاً الى مجهز آخر أو  تعاقد من الباطن مع  ( ي)
 مجهز آخر. 

 

 أذا أحال أجزاء من المواد المجهزة الى مجهز آخر دون موافقة المشتري ( ن)
 المسبقة ،

 

( من الشروط العامة 23.1عندما ٌقوم المشتري بسحب العمل وفق المادة ) 23.2
للعقد، فٌجوز للمشتري التعاقد على تجهٌز سلع وخدمات مشابهة لتلك التً 
أخفق المجّهز فً تقدٌمها، وذلك وفقاً لألحكام والوسائل التً ٌراها المشتري 

اً أمام المشتري بؤٌة  تكالٌف إضافٌة مناسبة، وعلى أن ٌكون المجّهز ملتزم
 لخدمات.التً قد تنتج عن شراء هذه السلع وا

 

( 15الى المجهز. لمدة )تحرٌري وفً أي وقت وبعد توجٌه أنذار  ٌستطٌع المشتري
 فً الحاالت التالٌة : خمسة  عشر ٌوماً أن ٌسحب العمل دون الرجوع الى المحكمة

أو تقدم بطلب  و تعرض لتصفٌة موجوداتهأعسراً مفلساً او م جهزالمأذا أصبح   -أ
 ألشهار أفالسه أو أعساره. 

 أذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال المجهز فً ٌد أمٌن التفلٌسة. -ب

ؼحت انؼًم ثؽجت  .24 
 اإلكالغ
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 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

 أذا عقد المجهز صلحاً ٌقٌه األفالس أو تنازل عن حقوق لصالح دائنه.  -ج
هز على تنفٌذ التزامه التعاقدي تحت أشراف هٌئة مراقبة مإلفة من أذا وافق المج -د

 دائنٌه. 
أذا وقع الحجز على أموال المجهز من محكمة ذات أختصاص وكان من شؤن هذا  -هـ 

 الحجز أن ٌإدي الى عجز المجهز عن األٌفاء بالتزاماته التعاقدٌة. 
دون االجحاف جّهز، ومن وفً هذه الحالة، ٌتّم سحب العمل من دون أي تعوٌض للم 

 أو ستترتب له الحقاً. بموجب العقدلمشتري تعوٌضات تترتب ل أوبؤٌة حقوق 

 

ٌّد بؤحكام المواد ) 25.1 ان ( من الشروط العامة للعقد، ف23( و)22( و )12مع التق
 أي من التزاماته بموجب العقد نتٌجة فشله فً تنفٌذ أو تنفٌذفً الالمجهز تؤخٌر 

 مطالبة ةأٌ فًسبباً  ٌكونأو  ٌإّدي ن، لظروف القاهرةلاحدوث ظرف من 
 وذلكغرامات تؤخٌرٌة أو فً مصادرة ضمان حسن األداء أو فً أنهاء العقد، ب

 الظرف. ااألداء بهذ هذا ٌتؤثرالذي  بالقدر

 انظطٔف انوبْطح  .25

خارج عن  حدثي أٌعنً مصطلح "الظروف القاهرة" ألغراض هذه المادة،  25.2
تشمل  ؛ٌنجم عن خطؤ أو إهمال المجهز ال ذيوال، وغٌر متوقع لمجهزا سٌطرة

قرارات /الظروف القاهرة على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً: أعمال
الحروب أو الثورات أو ( أو sovereign capacityالمشتري بسلطته السٌادٌة )
لى أو الحجر الصحً او الحظر عاألوبئة  نتشارالحرائق أو الفٌضانات أو ا

 الشحن.

 

فً أقرب وقت ن ٌرسل أ ى المجهزعلقاهر، فانه ٌتعٌن  ظرف عند حصول 25.3
وأسبابه. وما لم ٌوجه ذا الظرف هب فٌهٌعلمه المشتري الى  تحرٌرٌاً  اشعاراً 

المشتري تحرٌرٌاً تعلٌمات تخالف ذلك، فٌتوجب على المجّهز ان ٌستمر فً 
المعقولة والعملٌة الممكنة، على أن تنفٌذ واجباته التعاقدٌة، وذلك فً الحدود 

ٌسعى الٌجاد وسائل معقولة بدٌلة للتنفٌذ حٌث ال ٌمنعه الظرف القاهر من 
 ذلك. 

 

  ،وفً الحاالت التالٌة ي وقت أفً و كلٌاً او جزئٌاً،العقد  أنهاء لمشتريٌحق ل 26.1
 تحقٌقاً للمصلحة العامة.  -أ
أو أسباب ٌتفق علٌها على أنها  فً حالة أستحالة تنفٌذ العقد ألي سبب -ب

 خارجة عن أرادة الطرفٌن وأدت الى أستحالة التجهٌز.
، ٌحدد جهزبذلك الى المتحرٌرٌاً  اشعاراً  راصدوعبر إ وذلك بحسب المالئمة،

( ونطاق إنهاء تنفٌذ المجهز convenienceفٌه بؤن األنهاء تم لعدم المالءمة )
   .األنهاءبموجب العقد، وتارٌخ نفاذ 

انؼوس يٍ هجم  أَٓبء  .26
 for)صبحت انؼًم 

convenience) 
 

 فً ما ٌتعلّق بالسلع المتبقٌة،  فٌجوز للمشتري أن ٌختار :     26.2
)أ(  شراء أي جزء من السلع منجزاً مع التسلٌم وفق شروط وأسعار العقد؛ 

 و/أو 
ٌُّتفق علٌه ل قاء السلع التً تم )ب( إلغاء ما تبقى من السلع والدفع للمجّهز مبلغاً 

تجهٌزها جزئٌاً ولقاء المواد واألجزاء التً سبق واشتراها المجّهز 
 ألغراض العقد. 

 

إذا تم أنهاء العقد وفق ما سبق، فان حقوق وواجبات والتزامات الطرفٌن، بما    26.3
فٌها المبالغ المستحقة للمجّهز، تخضع جمٌعها لإلجراءات المحددة فً المادة 

(27.) 
 

 

إذا حصل نزاع أو خالف من أي نوع كان بٌن المشتري والمجهز ٌرتبط أو  27.1
بذل أقصى الجهود لحل هذا النزاع  إلى ٌنتج عن هذا العقد، سٌسعى الطرفان 

 أو الخالف ودٌاً وذلك عبر التشاور فٌما بٌنهما. 

 تؽٌٕخ انُعاػبد  .27

ٌوماً،  31لتشاور خالل إذا فشل الطرفان فً حل هذا الخالف أو النزاع با 27.2
رغبته بشعاراً الى الطرف األخر ٌعلمه فٌه إٌرسل فٌمكن أليٍ من الطرفٌن أن 

وفق هذا العقد، وٌحّدد فٌه الخالف موضوع التحكٌم، وال  اللجوء الى التحكٌم
ٌمكن اللجوء الى التحكٌم فً هذا الشؤن ما لم ٌتم توجٌه اإلشعار وفق ما نصت 

 علٌه هذه المادة. 

 

أي خالف أو نزاع تم بموجبه اإلشعار بالنٌة للجوء إلى التحكٌم وفق إن  27.2.1
. التحكٌم المنّوه عنها فً هذه المادة، سوف ٌتم تسوٌته عبر التحكٌم إجراءات

. وإذا لم ٌتم ٌمكن اللجوء الى التحكٌم قبل أو بعد تقدٌم السلع موضوع العقد
 لعراقً لفض النزاعات.اإلتفاق على التحكٌم ٌتم تطبٌق القانون ا

فً إجراءات  الشروط الخاصة للعقدُتعتمد أحكام اإلجراءات المحددة فً  27.2.2
 التحكٌم. 

 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 33  اُوَْ اَُبكً: اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

 

 بصرف النظر عن إجراءات التحكٌم المنصوص عنها فً هذه المادة: 27.3
. ٌستمر الطرفان فً تنفٌذ التزاماتهم بموجب العقد اال اذا اتفقا على غٌر أ 

 ؛وذلك
 .مستحقات مالٌة لهٌة أ دفع للمجهزٌ ان مشتريالب.على  

  

 

أو سوء السلوك  (criminal negligence) الجرمً اإلهمالباستثناء حاالت  28.1
 (، 7المتعّمد، أو فً حال وجود أي خرق بموجب المادة )

المشتري، سواء بموجب العقد أو حسب  تجاه لتزمؤم)أ( ال ٌعتبر المجّهز 
 أو ناتجةمباشرة أو  غٌرأضرار  أو خسارة ةأٌ عنالقانون أو خالفه، 

 فًأو  األرباح فً خسارة أوفً اإلستخدام أو خسارة فً اإلنتاج  خسارة
بواجبات المجهز تسدٌد الغرامات هذا االستثناء ال عالقة ل تكالٌف؛الفوائد 

 التؤخٌرٌة الى المشتري وفق العقد؛ و
 أو العقد بموجب) مجهزال التزامأو سقف  إجمالً)ب( ال ٌجوز ان ٌتخطى 

( تجاه المشتري قٌمة العقد كاملة، على أن ذلك بخالف أو القانون بموجب
ال ٌشمل هذا السقف كلفة تصلٌح العٌوب او استبدال المعدات المعٌوبة. 

  

  –انحس يٍ انًؽؤٔنٍخ  .28
 Limitation of 

Liability 

تصاالت المرتبطة بالعقد اإلوجمٌع المراسالت وكافة وثائق العقد ٌجب أن تكتب  29.1
هذا وٌجري تفسٌر العقد استناداً الى هذه العقد.  بلغةاألطراف المتبادلة بٌن و

 اللغة. 

 نـخ انؼوس  .29

وتحت والٌة  الصلة وذات النافذةالعراقٌة  وانٌنقالالعقد وٌفسر وفق  هذاٌحتكم  31.1
 النظام القضائً العراقً.

 انوبٌَٕ انحبكى .31

 ،العقدهذا  شؤنه من أحد األطراف إلى اآلخر فً موجّ  (تبلٌغإشعار ) يأإن  31.1
 المراسالت عبر الكابل " تشملعبر )"أو عبر الكابل ٌجب أن ٌكون تحرٌرٌاً 

ومرسالً ( على أن تتبع بتؤكٌد تحرٌري ،البرٌد االلكترونً، التلكس، أو الفاكس
 . المحدد فً شروط العقد الخاصةإلى عنوان الطرف اآلخر 

اإلشؼبضاد )يصكطاد  .31
 انتجهٍؾ(

ٌُعتبر اإلشعار أو مذكرة التبلٌغ نافذة من تارٌخ تسلٌمها أو بدءاً من أي تارٌخ  31.2
  الحق تحدده هذه المذكرة.

 

كامل المسإولٌة عندها ٌتحمل عندما ٌقوم المجّهز بتقدٌم سلع من الخارج، فس 32.1
وغٌرها من الرسوم  ،التراخٌص رسومجمٌع الضرائب والرسوم وعن 

 تسدٌدها خارج العراق وحسب التشرٌعات النافذة. المطلوب  والجباٌات

 انضطائت ٔانطؼٕو .32

كامل عندها ٌتحمل عندما ٌقوم المجّهز بتقدٌم سلع من داخل العراق، فس 32.2
وغٌرها من  التراخٌص، رسومجمٌع الضرائب والرسوم وعن المسإولٌة 

 الى الخدمات أو السلع تسلٌم حتىتسدٌدها ب المطلو الرسوم والجباٌات
 . المشتري

تتحمل الشركة المجهزة التً ٌتم االحالة علٌها )الطرف الثانً المتعاقد مع  32. 3
 . شركتنا ( كافة الرسوم الكمركٌة

 

ٖٓ عٜٔٞه٣خ اُؼوام ا٠ُ أُغّٜي ُزَل٣ل ٓجبُؾ ٓب٤ُخ  ٓطبُجبد أٝ ٓطبُجخػ٘لٓب ٣زْ رول٣ْ 
ثٔٞعت اُؼول، ٣غٞى ُِْٔزو١ اهزطبع ٝأ٣ٚبٌ اإلؽزلبظ ثأ١ ٓجِؾ أٝ ٓجبُؾ ٗبرغخ ػٖ أٝ 

،ثٌَْ ًبَٓ أٝ عيئ٢، ٖٓ فطبة اُٚٔبٕ )اما ًبٕ ٓٞعٞكا ( اُن١ أٝكػٚ أُغّٜي 
ُألؿواٗ أُنًٞهح ٍبثوب، ًٔب ٣ٝؾزلع ثؾوٚ ثئٓز٤بى إؽزغبى أُجِؾ اُ٘ول١ أٝاُٚٔبٕ، 

 ُؾ٤ٖ ر٣َٞخ ٛنٙ أُطبُجخ. 
بٕ اُٚٔبٕ أُٖوك٢ ؿ٤و ًبٍف ُزـط٤خ أُجِؾ اٝ أُجبُؾ أُطبُت ثٜب، أٝ أٓب ك٢ ؽبٍ ً

ك٢ ؽبٍ ػلّ ٝعٞك فطبة ٙٔبٕ ٓولّ ٖٓ أُغّٜي، كؼ٘لٛب ٣غٞى ُِْٔزو١ إهزطبع 
ٝاإلؽزلبظ )ًٔب ٣زٔزغ ثبالٓز٤بى الؽزغبى أُجِؾ اٝ أُجبُؾ  أُنًٞهح اػالٙ(، ٝثوله ه٤ٔخ 

أٝ ٓجبُؾ َٓزؾوخ أٝ ٍزَزؾن ُِٔغّٜي ك٢ أ١ ٝهذ  ٛنٙ أُجبُؾ أُطبُت ثٜب، أ١ ٓجِؾ
الؽن ثٔٞعت ٛنا  اُؼول أٝ ٝكن أ١ ػول آفو)إٕ ٝعل، ٝك٢ ؽبٍ  ػلّ ٝعٞكٙ ارقبم 
اإلعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثٖلكٙ( ك٤ٔب ث٤ٖ أُغٜي ٝأُْزو١ أٝ ك٤ٔب ث٤ٖ أُغّٜي ٝعٜٔٞه٣خ 

ٜي ثبُٔطبُجخ ثأ٣خ اُؼوام، ٝمُي ا٠ُ ؽ٤ٖ ر٣َٞخ ٌٛنا ٓطبُجخ ٖٝٓ كٕٝ أ١ ؽن ُِٔغ
كٞائل أٝ أٙواه ٗبرغخ ػٔب ٍجن ٜٝٓٔب ًبٗذ ٛج٤ؼزٜب ٝػ٠ِ ٛنا األٍبً أٝ أ١ أٍبً 
آفو ٓزؼِن ثأ١ ٓغٔٞع ٓجِؾ َٓزوطغ أٝ ٓؾزغي ثٔٞعت ٛنٙ أُبكح، ػ٠ِ إٔ ٣زْ إّؼبه 

 أُغّٜي ثنُي ثبٌَُْ أُ٘بٍت. 
 

.االؼوتطبػبد 33
ٔااليتٍبظاد انًطتجطخ 

ًُطبنت ثٓ  بثبنًجبنؾ ان
  

 Withholding   and 

lien in respect of 

sums claimed 
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 34     ُِؼولاُوَْ اَُبثغ: اُْوٝٛ اُقبٕخ 

 

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

 نهؼوس انربصخ انشطٔط انؽبثغ. انوؽى
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 35     ُِؼولاُوَْ اَُبثغ: اُْوٝٛ اُقبٕخ 

 

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

 الشروط الخاصة للعقد

ل الشروط العامة للعقد.  أوالتالٌة ُتكمل  للعقد الخاصة الشروط إن  بٌن اإلثنٌن، تضاربكان هناك فً حال ُتعدِّ

. تعتمد مواد الشروط الخاصة نفس أرقام مواد الشروط العامة لضمان تسود األحكام الواردة فً الشروط الخاصة

 الوضوح وتظهر بٌن قوسٌن.

إسم المشتري: وزارة الصحة/البٌئة/الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات 

  الطبٌة )كٌمادٌا(

 )ح( 1.1ش.ع.ع. 

 )م( 1.1ش.ع.ع.  .[المجّهز إسم:  أدخل] إسم المجّهز:

 الى ما ورد فً التعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة ما ٌلً : اضافة 5.3  

ثبٌُزت اُو٤ٍٔخ اُز٢ ُٜب ػالهخ ثز٘ل٤ن اُؼول كٕٝ إ  طوف اُضب٢ٗري٣ٝل اُ   -

 َٓؤٍٝ ػٖ ٗز٤غخ رِي أُقبٛجبد. طوف االٍٝ ٣ٌٕٞ اُ

٣زْ اػزٔبك اَُ٘قخ اال٤ِٕخ  ُِؼول ٝأُٞهؼخ ٖٓ اُطوك٤ٖ ٝأُؾلٞظخ ُلٟ    -

 ُْٔزو١  ًٜٞٗب اَُ٘قخ أُؼٍٔٞ ثٜب ك٢ ؽبٍ االفزالف.ا

 5ش.ع.ع 

 فً حال: العقد توقٌع تارٌخ ٌبدء من تارٌخ نفاذ العقد

 كون السلع مسجلة مسبقا -1

 مستثنى من التسجٌل  -2
وٌكون نافذة من تارٌخ استالم شهادة التسجٌل اذا لم ٌتم تسجٌل السلع التً سٌقدمها 

 ع العقدمقدم العطاء الفائز عند توقٌ

 6.2ش.ع.ع. 

 كفالة حسن االداء:

%( من 5تقدم التامٌنات النهائٌة على شكل خطاب ضمان حسن التنفٌذ للعقد بنسبة )  -أ

اال باشعار  ضمانلغى الٌوالمبلغ العقد بعد التبلٌغ بكتاب االحالة وقبل توقٌع العقد ،

 من قبل كٌمادٌا وٌتم تقدٌم تعهد مع العرض بهذا الخصوص. 

ٌوم( من تارٌخ توقٌع 21وز للشركات االجنبٌة تقدٌم التامٌنات النهائٌة خالل )ٌج -ب

 العقد بعد موافقة اللجنة المركزٌة للمراجعة ومصادقة االحالة فً جهة التعاقد 

التطلق التامٌنات النهائٌة اال بعد صدور شهادة القبول النهائً وتصفٌة الحسابات -ج

ضمان حسن التنفٌذ بعد التسلٌم النهائً لتلك وٌجوز اطالق اجزاء من مبلغ خطاب 

 االجزاء وصدور شهادة القبول لها بما ٌؤٌد كونها مؤهلة لالستخذدام 

 مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتامٌنات النهائٌة.

من قبل مصرف عراقً حكومً او   المصرفًلضمان صدراٌحسن االداء ٌجب ان  ضمان-د

المصارف الحكومٌه والمعتمدة  اصدار كفالة مصرف عراقً اهلً ، وال ٌجوز لتلك 

 Back toمصرفٌة لشركة اجنبٌة االبعد تقدٌم كفالة مقابلة صادرة من مصرف اجنبً)

Back( ذي تصنٌف صادر من احدى مإسسات التصنٌف الدولٌة )(Moody's 

standard and poor ودون  ضمانوغٌرها او لقاء تؤمٌنات نقدٌة بما الٌقل عن مبلغ  ال

باللغتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة وتكون  ضمانكون الٌط المصرف العراقً للتجارة وان توس

 اللغة العربٌة هً المعول علٌها.

صدر بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصولٌا الصدار ٌحسن االداء  ضمان -ه

ومصدق ٌقدم الى المصرف وٌدرج على متن -وبموجب تخوٌل رسمً  ضمانال

 تاب مرفق ٌصدر من المصرف المصدر لها.او ك ضمانال

بكتاب صحة صدور )سري وشخصً( ٌرسل الى كٌمادٌا من قبل  ضمانٌقترن تقدٌم ال  -و

ولصالح كٌمادٌا ولكٌمادٌا   غٌر مشروط ضمانكون الٌو ضمانالمصرف المصدر لل

حال مطالبتها بذلك دون اعتراض المراسلٌن او المجهزٌن   او مصادرته  حق تمدٌده

 ع اول مطالبه خطٌه لها.وم

 حسن االداء: ضمانلى الشركات والمكاتب العلمٌة مراعاة التالً عند اصدار ع -ـز

 تصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد حصرا. -1

 8ش.ع.ع. 
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 36     ُِؼولاُوَْ اَُبثغ: اُْوٝٛ اُقبٕخ 

 

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

 التؤكد من وجود رقم العقد فً سند خطاب الضمان. -2

كفالة ضرورة  ذكر الفقرة التالٌة فً سند خطاب الضمان )تخضع وتفسر هذه ال -3

 فً كافة االمور وفقا لقوانٌن جمهورٌة العراق(.

 ان ٌكون خطاب الضمان مغطى مالٌا من قبل المصرف. -4

ال ٌتم استالم اي خطاب ضمان مالم ٌكن مصحوبا بكتاب رسمً صادر من  -5

 وبتوقٌع المدٌر المفوض للمصرف اومن ٌنوب عنه. لضمانالمصرف المصدر ل

غتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة على ان تكون اللغة ٌكون باللغة العربٌة فقط او باللل -6

 العربٌة هً المعول علٌها فً نشوء اي نزاع.

 ان ٌكون نافذ لمدة سنة من تارٌخ االصدار. -7

 ان الٌكون مشروطا اومباشرا. -8

)فً حالة عدم موافقة المجهز على اجراء التعدٌالت او التمدٌدات على خطابات -9

 وأٌداعه فً حساب شركتنا( لضمانمبلغ ا الضمان او نكول المجهز ٌتم مصادرة

المعتمدة بموجب نشرة ٌتم استالم خطابات الضمان الصادرة من المصارف   -10

 .تصدر من البنك المركزي العراقً

 ٌجب ان ٌكون خطاب الضمان بعملة العقد -11

 

ؼول ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِ (أ)٣زْ اػزٔبك ٤ٕـخ فطبة اُٚٔبٕ اُٞاهك ك٢ اُلووح 

 .(1.3اُلووح)

 8.3ش.ع.ع.

 من الشروط العامة للعقد ٌتم اضافة ما ٌلً: 9.1اضافة الى ما ورد فً 

ال ٣ؼزجو اٍزالّ أُٞاك اهواها  ثٔطبثوزٜب ُِٔٞإلبد ٝاُْوٝٛ اُل٤٘خ ٣ٝؼٍٞ ػ٠ِ  -

ٗزبئظ اُلؾٕٞبد أُقزجو٣خ اُٖبكهح ٖٓ ٓقزجواد اُٖؾخ اُؼبٓخ اُؼواه٤خ 

بثخ ٝاُجؾٞس اُلٝائ٤خ،ٓقزجو اُٖؾخ أُوًي١ اُؼبّ(.ٝثؼل )أُوًي ا٢ُ٘ٛٞ ُِوه

ٕلٝه هواه اُلؾٔ ٝاُوجٍٞ ٖٓ هجَ اُِغ٘خ أُوًي٣خ أٌُِْخ ُنُي ٤ٌُٝ كوٜ 

 ٗز٤غخ رؾ٤َِ أُقزجو.

اهٍبٍ ٗٔبمط ا٠ُ أُوًي ا٢ُ٘ٛٞ ُِوهبثخ ٝاُجؾٞس اُلٝائ٤خ ُِزو٤٤ْ ٝاُلؾٔ ٣ٝؼٍٞ  - 

 ػ٠ِ ٗزبئظ أُقزجو.
ب٤ٍخ ُِزؾ٤َِ )ؽَت كٍزٞه االك٣ٝخ اُجو٣طب٢ٗ ،كٍزٞه االك٣ٝخ رولّ ٓبكح ه٤ - 

االٓو٢ٌ٣ ،كٍزٞه االك٣ٝخ االٝهث٢( ٤َُذ ٓؼ٤ِٔخ ٓغ ّٜبكح ٝٛو٣وخ اُزؾ٤َِ 

 ٣غت إ روٍَ ٓغ اُطِت ا٠ُ أُوًي ا٢ُ٘ٛٞ ُِوهبثخ ٝاُجؾٞس اُلٝائ٤خ.

ٝاُجؾٞس ا١ ٓبكح اٝ ٤ًٔخ رلَْ ك٢ اُزؾ٤َِ ؽَت رب٤ًل ٓوًي اُوهبثخ ا٤ُ٘ٛٞخ  -

 ُ٘ب ٣غت إ رؼٞٗ ٖٓ هجَ أُغٜي. اُلٝائ٤خ اُزبثغ

 9.1ش.ع.ع. 

 "9.2.8 : 

أُْزو١. ك٢ ؽبٍ ًبٕ  اٝ ُٖبُؼ ُؾَبةأُؾلكح ٢ٛ  فزجبهاد)أ(  إٕ أُؼب٣٘خ ٝاال

افزجبه اَُِغ ٝٓؼب٣٘زٜب ٓطِٞثب  هجَ اهٍبُٜب، كال ٣غٞى ّؾٖ اَُِغ إال إما عود 

 اُغٞكح أُزؼِن ثٜنٙ اَُِغ.  ٓواهجخروو٣و  ٓؼب٣٘زٜب ثٌَْ ٓوجٍٞ ٝرْ إٕلاه

 9.2ش.ع.ع. 

 

ٌّنة من السلع  )ب( ٌجوز للمجّهز أن ٌقوم باختبار جودة مستقل على مجموعة مع

 جاهزة للشحن، على أن ٌتحمل المجهز تكالٌف هذه االختبارات.  
 

)ج( عند وصول السلع إلى نقطة الوصول النهائً، على ممثل المشتري أن ٌقوم 

معاٌنة السلع أو قسم منها للتؤكد من مطابقتها لشروط العقد، وإلعالم المشتري ب

بؤن السلع قد وصلت بحالة تبدو جٌدة. سوف ٌصدر المشتري إلى المجّهز 

شهادة  استالم  متعلقة بالسلع )أو بقسم منها(. ٌجب إصدار شهادة االستالم 

ة المجهزة الى "   من تارٌخ دخول المادٌوم( 15)  عشرخمسة خالل   "

 مكان التجهٌز المحدد من قبل الطرف االول.

 

فً حال اعتراض المجهز على نتائج الفحوص التً تجرٌها المختبرات  9.2.2   



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 31     ُِؼولاُوَْ اَُبثغ: اُْوٝٛ اُقبٕخ 

 

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

فٌعاد الفحص فً المختبر المركزي  9.1المشار الٌها فً الفقرة ش.ع.ع 

  للصحة العامة وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعٌة .

 :  لشروط  العامة ٌتم اضافةاضافة الى ما ورد فً ا

المواد الطبٌة ٌجب ان تشحن فً شكل ربطات مغطاة بالناٌلون وموضوعة على   -

 قواعد خشبٌة.

٣طجغ ػ٠ِ اُؼجٞح اُقبهع٤خ )اُجب٤ُذ اٝ اٌُبهرٕٞ اٌُج٤و( اُوٓي ا٢ُ٘ٛٞ ٝههْ  - 

٣ٝطجغ ػ٠ِ اُؼجٞح اُلاف٤ِخ ٝإـو ٌَّ ٤ٕلال٢ٗ )آجٍٞ اٝ  ,اُطِت ٝا٤ٌُٔخ

-٤MOH٘خ اٝ ّو٣ٜ( ٝثٖٞهح ع٤لح ػالٓخ رج٤ٖ ٝىاهح اُٖؾخ/ اُؼوام )ه٘

Iraq) اٍْ أَُزل٤ل، ٝػٔو أُبكح )ربه٣ـ اُٖ٘غ ٝاُ٘لبم( ٣ٝطجغ ههْ اُٞعجخ،

(Batch No..ػ٠ِ ًبكخ اُؼجٞاد اُقبهع٤خ ٝاُلاف٤ِخ ٝإـو ٌَّ ٤ٕلال٢ٗ ) 

 الثؼبك اُزب٤ُخ: ٖٓ اعَ ر٤ََٜ ٗلبٗ ٝفيٕ اُْؾ٘بد ٣غت إ رٌٕٞ اُوثطبد ثب   -

 8222ِْٓاُطٍٞ  -

 ِْٓ 8222اُؼوٗ     -

 ِْٓ ٝثٚٔ٘ٚ اهرلبع هبػلح اُوثطخ  8222االهرلبع    -

 ٤ًِٞ ؿواّ  122اُٞىٕ ٌَُ ثب٤ُذ ٣غت إ ال٣ي٣ل ػٖ    -

ّؾٖ اُجٚبػخ ثٞاٍطخ ٍٝبئَ ٓجوكح ٌُٝبكخ ٍٝبئٜ اُ٘وَ ٝٓواؽِٚ ٣َْٝٔ ّؾٖ    -

ُٜب ا٠ُ ٓقبىٕ أُْزو١ ٍٝٞف ٣ٌٕٞ اُجبئغ اُجٚبػخ ٖٓ ثِل أُْ٘أ ُٝؾ٤ٖ ٕٝٞ

َٓؤٝال ػٖ رؼ٣ٞ٘ أ١ ٓبكح رلَْ ك٢ اُزؾ٤َِ ثَجت ًٕٞ كهعخ اُؾواهح ؿ٤و 

  ٓالئٔخ.  

 11.2ش.ع.ع. 

 (: CIF/CIP/DDPبنود نموذجٌة تنطبق على )أحكام }

 للسلع المقدمة من خارج العراق: - 

ماعدا  حنالش تؤمٌن شركة إشعار الى المجهز ٌبادرعند الشحن، 

(DDP والمشتري تحرٌرٌاً بكافة تفاصٌل عملٌة الشحن بما فٌها رقم العقد)

ٌّة وتارٌخ ومكان الشحن ووسٌلة النقل والوقت المتوقع  وتفاصٌل السلع والكم

لوصول الشحنة الى نقطة الوصول النهائً. فً الحاالت التً ترسل فٌها السلع 

قبل ثماِن وأربعون شتري اقله عبر الشحن الجوي، على المجّهز ان ٌعلم الم

من موعد ارسال السلع، وذلك باالضافة الى اسم شركة النقل ورقم  ( ساعة48)

.(. waybill numberالرحلة والوقت المتوقع للوصول ورقم أو بٌان الشحنة )

الفاكس  إرسال المستندات التالٌة الى المشتري بواسطةإلى كما وسٌبادر المجهز 

وٌرسل نسخة عن هذه المستندات الى شركة تؤمٌن ، سرٌعالبرٌد الومن ثّم ب

  :  (DDPماعدا ) الشحن

٣ج٤ّٖ ك٤ٜب اُلٞار٤و اُز٢  ٖٓ( 2( َٗـ أ٤ِٕخ ٓغ َٗقز٤ٖ إٙبك٤ز٤ٖ )3صالس ) (8)

ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ/اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ  إٍْ أُْزو١

اَُِغ  ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ /هَْ االفواط أٌُو٢ً ٝههْ اُؼول ٕٝٝق

ٝا٤ٌُّٔخ ٝأٍؼبه اُٞؽلاد ٝاُو٤ٔخ اإلعٔب٤ُخ. ٣غت إٔ ٣زْ رٞه٤غ اُلٞار٤و أٝ 

 ِٛجبد اُلكغ األ٤ِٕخ ٝرقزْ ثقزْ/ٛبثغ اُْوًخ؛ 

ٝأُ٘وؼ  زلبُِٝٗ اُوبثَ اُْؾٖ( َٗـ ػٖ َٓز٘ل 2إَٔ ٝاؽل ٝاص٘بٕ ) (2)

(negotiable, clean, on-board through bill of lading)،  ّّٚو ػ٤ِ ٓؤ

أُْزو١ ٝىاهح ٤ق اُْؾٖ ٓلكٞػخ ٍِلب "، ٣ٝج٤ّٖ إٍْ "رٌبُ

اُٖؾخ/اُج٤ئخ/اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ /هَْ 

ّْ ٕٝٞال   االفواط أٌُو٢ً ، ٝاٍْ عٜخ اُزج٤ِؾ ٝكن اُؼول، ٝإٔ اُْؾٖ ٤ٍز

( ػٖ 2ؽز٠ ٗوطخ إٍُٞٞ اُٜ٘بئ٢ ثؾَت هبئٔخ أُزطِجبد ٓغ َٗقز٤ٖ )

ػجو  اُْؾٖ ٍغَ( َٗـ ػٖ 3، أٝ صالس )ِزلبُٝٗ هبثَ ؿ٤وٖ َٓز٘ل اُْؾ

 ػجو اُْؾٖ ٍغَ أٝ ،(railway consignment note) اُؾل٣ل٣خ اٌَُي

 11.1ش.ع.ع. 

 11.3و 

 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 31     ُِؼولاُوَْ اَُبثغ: اُْوٝٛ اُقبٕخ 

 

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

اُ٘وَ  ّبؽ٘بد ػجوّؾٖ  ٍغَ أٝ ،(road consignment note) اُطوهبد

 ثٍٞبئٜ اُْؾٖ َٓز٘ل أٝ ،(air waybillأٝ ث٤ُٖٞخ اُْؾٖ اُغ١ٞ ) ،اُجو١

"رٌب٤ُق اُْؾٖ ٓؤّو ػ٤ِٜب (، multimodal transport) ٓزؼلكح ٗوَ

ّْ ٕٝٞال  ؽز٠ ٗوطخ إٍُٞٞ اُٜ٘بئ٢ ثؾَت ٓلكٞػخ ٍِلب "  ٝإٔ اُْؾٖ ٤ٍز

 هبئٔخ أُزطِجبد؛

اُز٢ رؾلك  (packing list( َٗـ ػٖ َٓز٘ل هبئٔخ اُز٤ٙٞت )4أهثغ ) (3)

 ؛هىٓخٓؾز٣ٞبد ًَ 

زو١ ٛٞ أَُزل٤ل ػٖ ّٜبكح أٝ ث٤ُٖٞخ اُزأ٤ٖٓ رج٤ٖ إٔ أُْٝاؽلح َٗقخ   (4)

 ؛CIP ,CIFك٢ ؽبُخ 

إَٔ ٝاؽل ػٖ ّٜبكح اُٚٔبٗخ أُٖ٘ؼ٤خ ٖٓ أُّٖ٘غ أٝ أُغٜي، ػ٠ِ إٔ   (5)

 رَْٔ ًبكخ اُج٘ٞك ٓٞٙٞع اُؼول؛

ٓغ هبئٔخ  ٌُبكخ اُج٘ٞك أُْ٘أ بكادْٜ( ٍزخ َٗـ ٖٓ أُغٜي 6ُإَٔ ٝاؽل ٝ) (6)

ب٤ٍخ أُٖلهخ ٖٓ هجَ اُجؼضبد اُلثِٞٓٝ اُزلاٍٝ اُزغبه١ ماد اُِٖخ،

 ػوث٤ب   ثِلا   أُْ٘أ ثِل ًبٕ إماإال  أُْ٘أ، ثِل ك٢ ٝأُٞعٞكحاُؼواه٤خ أُقزٖخ 

لَّمكؼ٘لٛب رُ  ،ػٚٞا  ك٢ اَُٞم اُؼوث٤خ أُْزوًخ ّٜبكح أُْ٘أ كوٜ ٖٓ  َٖ

 ؛ أُْ٘أ ثِل ك٢أُقزٖخ  اُو٤ٍٔخ اَُِطبدهجَ 

لٓخ جو١ ٝأُؼب٣٘خ أُوز( َٗـ ػٖ ّٜبكح اُلؾٔ أُق6إَٔ ٝاؽل ٍٝزخ ) (1)

ُِٔغّٜي ٖٓ ًٝبُخ أُؼب٣٘خ أٌُِّلخ ثنُي )ك٢ اُؾبالد اُز٢ رٌٕٞ ك٤ٜب أُؼب٣٘خ 

 ٓطِٞثخ(؛

 آفو ٓؼ٤ٖ ٝٓطِٞة ألؿواٗ االٍزالّ/ أٝ اُلكغ. أ١ َٓز٘ل رؼبهل (1)

 

 للسلع المقدمة من داخل العراق:

عند توصٌل السلع أو قبله، ٌتعٌن على المجّهز إشعار المشتري تحرٌرٌاً بذلك وتقدٌم 

 المستندات التالٌة له:

٣ج٤ّٖ ك٤ٜب إٍْ اُلٞار٤و اُز٢  ٖٓ( أ٤ِٕزبٕ ٓغ َٗقز٤ٖ إٙبك٤ز٤ٖ 2َٗقزبٕ ) (8)

ٝههْ اُؼول ٕٝٝق اَُِغ ٝا٤ٌُّٔخ ٝأٍؼبه اُٞؽلاد ٝاُو٤ٔخ اإلعٔب٤ُخ.  أُْزو١

 ٣غت إٔ ٣زْ رٞه٤غ اُلٞار٤و أٝ ِٛجبد اُلكغ األ٤ِٕخ ٝرقزْ ثقزْ/ٛبثغ اُْوًخ؛ 

أٝ ٍغَ اُْؾٖ ػجو ، (Delivery note) ُز٤َِْٓنًوح ا ػٖ ٕزب( أ2٤ِٕ) َٗقزبٕ (2)

، أٝ ٍغَ اُْؾٖ ػجو اُطوهبد (railway consignment noteاٌَُي اُؾل٣ل٣خ )

(road consignment note) ٝأٝ ٍغَ ّؾٖ ػجو ّبؽ٘بد اُ٘وَ اُجو١، أ ،

، أٝ َٓز٘ل اُْؾٖ ثٍٞبئٜ ٗوَ ٓزؼلكح (air waybillث٤ُٖٞخ اُْؾٖ اُغ١ٞ )

(multimodal transport ،) ٍْأُْزو١ ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ/اُْوًخ ٝرج٤ّٖ إ

 ّْ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ ، ٝٓؤّو ػ٤ِٜب إٔ اُْؾٖ ٤ٍز

 ٕٝٞال  ؽز٠ ٗوطخ إٍُٞٞ اُٜ٘بئ٢ ثؾَت ٓب ٝهك ك٢ اُؼول؛

 ػٖ ّٜبكح أٝ ث٤ُٖٞخ اُزأ٤ٖٓ رج٤ٖ إٔ أُْزو١ ٛٞ أَُزل٤ل؛ٝاؽلح َٗقخ  (3)

اُز٢ رؾلك ٓؾز٣ٞبد ًَ  (packing list( َٗـ ػٖ َٓز٘ل هبئٔخ اُز٤ٙٞت )4ثغ )أه (4)

  هىٓخ؛

إَٔ ٝاؽل ػٖ ّٜبكح ٙٔبٕ أُٖ٘ؼ٤خ اٝ اُؼ٤ٞة ٖٓ أُّٖ٘غ أٝ أُغٜي، ػ٠ِ  (5)

  ؛إٔ رَْٔ ًبكخ اُج٘ٞك ٓٞٙٞع اُؼول

ٓغ هبئٔخ اُزلاٍٝ اُزغبه١  ٌُبكخ اُج٘ٞك أُْ٘أ بكادّٜإَٔ ٝاؽل ٖٓ أُغٜي ػٖ  (6)

 ٝأُٞعٞكحأُٖلهخ ٖٓ هجَ اُجؼضبد اُلثِٞٓب٤ٍخ اُؼواه٤خ أُقزٖخ ٝ اُِٖخ، ماد

ػٚٞا  ك٢ اَُٞم اُؼوث٤خ  ػوث٤ب   ثِلا   أُْ٘أ ثِل ًبٕ إماإال  أُْ٘أ، ثِل ك٢

لَّمكؼ٘لٛب رُ  ،أُْزوًخ أُقزٖخ  اُو٤ٍٔخ اَُِطبدّٜبكح أُْ٘أ كوٜ ٖٓ هجَ  َٖ

 ؛أُْ٘أ ثِل ك٢



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 39     ُِؼولاُوَْ اَُبثغ: اُْوٝٛ اُقبٕخ 

 

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

ػٖ ّٜبكح أُؼب٣٘خ أُولٓخ ُِٔغّٜي ٖٓ ًٝبُخ أُؼب٣٘خ ( َٗـ 6إَٔ ٝاؽل ٍٝزخ ) (1)

 أٌُِّلخ ثنُي )ك٢ اُؾبالد اُز٢ رٌٕٞ ك٤ٜب أُؼب٣٘خ ٓطِٞثخ(؛

 أ١ َٓز٘ل رؼبهل آفو ٓؼ٤ٖ ٝٓطِٞة ألؿواٗ االٍزالّ/ أٝ اُلكغ. (1)

ٓالؽظخ: إما ًبٗذ أَُز٘لاد اُز٢ ٣ولٜٓب أُغّٜي ؿ٤و ٓطبثوخ ُِؼول، كؼ٘لٛب ٍززْ 

أػالٙ ٖٓ ُ.ؿ.ع. ٝ  9أَُزؾوخ ثؼل إٕلاه ّٜبكح االٍزالّ ٝكن أُبكح أُلكٞػبد 

 ُ.ع.ع..

 

 باالضافة الى ما ورد اعاله ٌتم اضافة ما ٌلً:

كافة الشحنات ٌجب ان ترفق بقوائم الشحن التجارٌة وقوائم التعبئة وشهادة المنشؤ   -

   االصلٌة المصدقة

دٌم مستندات الشحن قبل وصول االرسالٌة بمدة ال تقل عن ٌجب على المجهز تق  -

ٌوم وٌتحمل مسإولٌة اي نقص ٌظهر فً الشحنة او اي تاخٌر ٌنتج بسبب  15

 عدم توفر مستندات الشحن 

ممكن وضمن فترة صالحٌة االعتماد وجدولة الشحن  ٌكون التسلٌم باسرع وقت  -

 تكون حسب احتٌاج)طلب( كٌمادٌا.

واد المتفق على تجهٌزها عند وصولها الى مخازن وزارة الصحة استالم الم   -

 والٌتحلل من هذا االلتزام ولحٌن تنظٌم CIPكٌمادٌا والتامٌن علٌها ومخازن  

 محضر نفاض اصولً فً مكان التسلٌم المتفق علٌه.

ٌجب تجهٌز العقد باعداد محدودة للوجبات وكمٌة كل وجبة ٌجب ان تذكر فً  - 

 .ع تارٌخ الصنع والنفاذقائمة الشحن م

 

ٌجب أن تكون السلع مصنعة حدٌثاً، وأن تحمل تارٌخ الصنع وتارٌخ انتهاء  15.1" 

 الصالحٌة. وعلى المجّهز ان ٌكفل وٌتعهد بما ٌلً: 

ثإٔ ًبكخ اَُِغ أُولٓخ ثٔٞعت ٛنا اُؼول ٝٓب ُْ ٣ؾلك اُؼول فالف مُي،  -

َّ ػٖ ٓزجو٤خ زوح ٗلبمك  ُل٣ٜب ٓقبىٕ ٤ًٔبك٣ب ٝثزبه٣ـ ُٕٜٝٞب إ٠ُ   ال رو

(، ٝمُي َُِِغ ماد shelf lifeاُٖالؽ٤خ األٍب٤ٍخ ) كزوح (5/6) أٍلاً فَٔخ

هل ٓو ػ٠ِ  ٌٕٞك٢ اُؾبُخ اَُ٘ز٤ٖ ٣ٝكزوح اُٖالؽ٤خ اُز٢ رلٞم اَُ٘ز٤ٖ؛ 

ٝثؼٌَٚ رلوٗ ؿوآخ ٓب٤ُخ ٝؽَت .ًؾل أه٠ٖ أّٜو( 3ر٤ٖ٘ؼٜب صالصخ )

 22ع.ع اَُ٘ت أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ اُلووح ُ.

ٝمُي ٖٙٔ (، overagesثإٔ ٌُبكخ اَُِغ ٝٝكن اُؾبُخ، "كبئ٘ ك٢ ا٤ٌُٔخ" ) -

 اُ٘طبم أُؾلك ك٢ أُٞإلبد اُل٤ّ٘خ؛ ٝ

 ٖٓ( recall)ٖٓ اُزلاٍٝ أٝ االٍزوكاك  َُِؾتثإٔ اَُِغ ٤َُذ ُػوٙخ   -

أٝ ثَجت ٝعٞك  اُغٞكحؿ٤و ٓوجُٞخ  ٌٜٞٗب٘بظٔخ أُقزٖخ ٝمُي ُاُ اَُِطبد

 ؛ ٝاُلٝاء ز٤غخ اٍزقلاٍِّٗج٤خ  ػٞاهٗ

 ك٢ اُؼول. أُؾلكحٝاُْوٝٛ  اُل٤ّ٘خ أُٞإلبد ثبٌُبَٓثإٔ اَُِغ رؾون  -

 15ش.ع.ع. 

  

وفق الضمانة المحددة أعاله، ٌحق للمشتري االعتراض على أيٍ من السلع  15.2

موضوع العقد على ان ٌتم تقٌٌد ذلك من تارٌخ صدور نتائج التقٌٌم الى 

لمستحقات عند عدم وجود اعتراض خالل هذه اجراء معاملة صرف ا

 الفترة. 

على المجّهز ولدى استالمه اشعاراً تحرٌرٌاً باالعتراض من المشتري، أن           

ٌقوم وبالسرعة الممكنة باستبدال السلع المتضمنة عٌوباً مصنعٌة، ومن 

دون أن ٌرتب ذلك أٌة كلفة إضافٌة على المشتري. هذا وٌكون المجّهز 

الً عن إزالة وإخالء السلع المتضمنة عٌوباً مصنعٌة وٌتحمل كافة مسإو

 المخاطر وعلى نفقته الخاصة، وذلك فور تسلم السلع البدٌلة. 

 

فً حال النزاع أو الخالف فٌم بٌن المجّهز والمشتري، فعندها (الٌنطبق : 15.3   
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   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

ك فً ٌتم اجراء تحالٌل إضافٌة على العٌنات التً ٌحتفظ بها الُمصّنع، وذل

مختبر مستقل ومحاٌد ٌتفق علٌه المجّهز والمشتري. فً حال أكدت 

التحالٌل هذه وجود عٌوب فً السلع، فٌتحمل عندها المجهز كلفة التحالٌل 

باإلضافة الى كلفة االستبدال والتخلّص من السلع المتضمنة عٌوباً. أما فً 

كلفة هذه حال اكدت التحالٌل على جودة السلع، فٌتحمل عندها المشتري 

  (التحالٌل

إذا فشل المجهز فً استبدال السلع المتضمنة عٌوباً ضمن المهلة المحددة    15.4

لذلك )أي كما منصوص بالعقد(، بعد استالمه إشعار المشتري بتؤكٌد وجود 

أعاله، فعندها ٌجوز للمشتري اتخاذ  15.2عٌوب فً السلع وفق المادة 

فٌها إخالء السلع من الموقع والتخلص  الخطوات الالزمة والضرورٌة، بما

دون االجحاف بؤٌة منها، وذلك على مسإولٌة ونفقة المجّهز، وذلك من 

. ٌحق للمشتري بموجب العقد لمشتريتعوٌضات أخرى تترتب ل أوحقوق 

السلع المتضمنة عٌوباً وللمدة التً  /حفظتخزٌنأٌضا  أن ٌطالب بتكالٌف 

هذه التكالٌف  من أٌة  ستقطعوأن ٌتلً اإلشعار المنوه عنه أعاله، 

  مدفوعات مستحقة للمجّهز بموجب العقد.

 

: فً حال تم (recallsالسلع ) السلع من التداول / استرداد سحب 15.5

أي من السلع من التداول، ٌتوجب على المجّهز أن ٌقدم  /استردادسحب

كافة ( ٌوماً، مرفقاً ب14خالل أربعة عشر ) إشعاراً بذلك إلى المشتري

؛ ٌتوجب على المجهز أن ٌستبدل السلع /االسترداد تفاصٌل واسباب السحب

وعلى نفقته الخاصة، بسلع أخرى تطابق االسترداد، فوراً /موضوع السحب

المواصفات الفنٌة بشكل تام، وان ٌقوم بالترتٌبات الالزمة لجمع هذه السلع 

بمتوجبات المتضمنة عٌوباً أو إتالفها. إذا فشل المجّهز بالقٌام 

بالسرعة المطلوبة، فعندها سٌقوم المشتري باتخاذ  االسترداد/سحبال

 التدابٌر الالزمة لسحب/السترداد السلع على نفقة المجّهز. 

 

ك٢ ؽبُخ كَْ أُبكح ك٢ اُزؾ٤َِ اُن١ ٣غو٣ٚ أُوًي ا٢ُ٘ٛٞ ُِوهبثخ ٝاُجؾٞس   -

اه٣خ ثٔب ٣ؼبكٍ َٗجخ اُلٝائ٤خ اٝ ا١ عٜٚ ٓقزٖخ ٣زْ اٙبكخ ٓجِؾ أُٖبه٣ق االك

% ٖٓ أُجِؾ ا٢ٌُِ ُِٔبكح اُلبِّخ ٓغ كوٗ ؿوآخ ربف٤و٣خ ك٢ ؽبٍ ػلّ 85

ّؾٖ أُبكح اُزؼ٤ٚ٣ٞخ ٖٓ هجَ اُجبئغ فالٍ أُلح أُزلن ػ٤ِٜب ك٢ اُؼول ٝثبَُ٘جخ 

 أُزلن ػ٤ِٜب 

٣وّٞ أُغٜي ثزؼ٣ٞ٘ ا٤ٌُٔبد أُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ ؿ٤و أُٖوٝكخ ك٢ ٓقبىٕ ٝىاهح    -

 .ٖٓ ا٤ٌُٔخ ا٤ٌُِخ ُِٔبكح أُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ %822ثَ٘جخ  ٤ًٔبك٣بٝٓقبىٕ ٖؾخ اُ
٣غت ػ٠ِ اُجبئغ رؼ٣ٞ٘ أُٞاك اُلبِّخ ثبُزؾ٤َِ ٝأُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ ألٍجبة ك٤٘خ   - 

% ٖٓبه٣ق إكاه٣خ ٖٓ ًبَٓ ا٤ٌُٔخ 85% ٓغ 822رؼٞك ا٠ُ أُغٜي ٝثَ٘جخ 

أف٤و٣خ ك٢ ؽباٍ ػلّ ّؾٖ ا٤ٌُٔخ اُلبِّخ أٝ أُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ ٝرلوٗ ؿوآخ ر

 . ٔانُؽجخ انًتلن ػهٍٓب كً انؼوساُزؼ٤ٚ٣ٞخ ث٘لٌ أُلح 

ػ٠ِ اُطوف اُضب٢ٗ ٙٔبٕ اُؼ٤ٞة اُقل٤خ اُز٢ رظٜو ك٢ اُج٤غ ٝا١ كَْ ٣ظٜو ك٢    -

أُبكح ثٔلح رٞاى١ ػٔو أُبكح ثبَُ٘جخ ُِٔٞاك اُقبٙؼخ ُِؼٔو ُِٝٔٞاك اُز٢ ٤ٌُ 

اُؼ٤ٞة ُٔلح فٌٔ ٍ٘ٞاد ػ٠ِ إ ٣جلأ اؽزَبة رِي ك٤ٜب ػٔو ى٢٘ٓ رٖٚٔ رِي 

 أُلك ٖٓ ربه٣ـ ظٜٞه ٗزبئظ اُلؾٕٞبد ُٜب.

رلوٗ   َٗجخ اُـوآخ اُزأف٤و٣خ  ك٢ ؽبُخ إ اُْوًخ ُْ رْؾٖ ٓبكح اُزؼ٣ٞ٘    -

فالٍ ٗلٌ أُلح أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ اُؼول ػ٠ِ إ رجلأ ٖٓ ربه٣ـ رج٤ِـٚ ثنُي 

خ اُضب٤ٗخ ثؼل ٍٕٝٞ اُْؾ٘خ اُزؼ٤ٚ٣ٞخ اما ًبٕ ٣ٝجلأ اؽزَبة ٓلح ّؾٖ اُْؾ٘

اُؼول ٓزؼلك اُْؾ٘بد ٝثقالكٚ رلوٗ ؿوآخ ربف٤و٣خ ثبَُ٘جخ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب 

ك٢ ث٘ل اُـوآبد أُزلن ػ٤ِٜب ٝك٢ ؽبٍ ػلّ ه٤بّ اُْوًخ ثبُزؼ٣ٞ٘ فالٍ أُلح 
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   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

كوم  اٗلب ٣ؾن ٤ٌُٔبك٣ب ّواء أُبكح ٖٓ ٖٓله افو ٝػ٠ِ ٗلوخ أُزؼبهل ٓغ رؾ٤ِٔٚ

اَُؼو ٖٝٓبكهح ًبكخ اُزب٤ٓ٘بد ُٜٝب اُؾن ثبُِغٞء إ٠ُ أُؾبًْ أُقزٖخ 

 ألٍزؾٖبٍ ؽوٞهٜب

٣ٌٕٞ اُجبئغ َٓؤٝال ػٖ رؼ٣ٞ٘ أُْزو١ ػٖ أ١ ٗؤ اٝ ػ٤ت هل ٣ظٜو ثبُٔٞاك     -

ثؼل رٞى٣ؼٜب اٝ اٍزقلاّ اُجٚبػخ ك٢ أَُزْل٤بد ٝثؼل اُزله٤ن اُٚوٝه١ 

 ٘بؽ٤خ اُز٤ٖ٘ؼ٤خ. ٝاُزؾ٤َِ اما ًبٕ اُؼ٤ت ٖٓ اُ

٣غت ػ٠ِ اُجبئغ رؼ٣ٞ٘ أُٞاك أُزٚوهح اُلبِّخ ك٢ اُزؾ٤َِ ٝ أُٞاك أُلوٞكح   - 

ٝأُٞاك اُ٘بهٖخ ٝأُٞاك ؿ٤و أُطبثوخ ُِٔٞإلبد أُطِٞثخ ٖٝٙٔ كزوح اُز٤َِْ 

أُنًٞهح ك٢ اُؼول. ػ٠ِ إ ٣جلأ اؽزَبثٜب ٖٓ ربه٣ـ رج٤ِؾ اُْوًخ ثبُلَْ اٝ 

إ ٓغ ٓواػبح إ رٌٕٞ رِي أُلح ٖٙٔ ٓلح ر٘ل٤ن اُؼول أٓب اُ٘ؤ أٝ اُلول

اُْؾ٘بد األفوٟ ك٤غت إٔ رْؾٖ ث٘لٌ علُٝخ اُْؾٖ ٖٓ رأه٣ـ ّؾٖ ا٤ٌُٔخ 

اُزؼ٤ٚ٣ٞخ ٝثقالكٚ رلوٗ ؿوآخ ربف٤و٣خ ثبَُ٘جخ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ ث٘ل 

٣ؾن  اُـوآبد أُزلن ػ٤ِٜب ٝك٢ ؽبٍ ػلّ ه٤بّ اُْوًخ ثبُزؼ٣ٞ٘ فالٍ أُلح اٗلب

٤ٌُٔبك٣ب ّواء أُبكح ٖٓ ٖٓله افو ٝػ٠ِ ٗلوخ أُزؼبهل ٓغ رؾ٤ِٔٚ كوم 

اَُؼوٝاأُٖبه٣ق األكاه٣خ ٖٝٓبكهح ًبكخ اُزب٤ٓ٘بد ُٜٝب اُؾن ثبُِغٞء إ٠ُ 

 أُؾبًْ أُقزٖخ ألٍزؾٖبٍ ؽوٞهٜب.

ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ )( (MOH- Kimػ٠ِ أُغٜي فزْ ػجبهح(كبَّ ؿ٤و ٕبُؼ ُالٍزؼٔبٍ     -

٤ًٔبك٣ب ٝٓقبىٕ ٝ ؿ٤و أُطبثوخ ُِٔٞإلبد ك٢ ٓقبىٕ ٝىاهح اُٖؾخ اُلبِّخ ا

 ٝػ٠ِ ؽَبة أُغٜي.

ك٤ٔب اما كِْذ ٓبكح ك٢ اُزؾ٤َِ اٝ اٗزٜذ أُلؼٍٞ ُْٝ رَزغ٤ت اُْوًخ ُِزؼ٣ٞ٘     -

٣ّٞ  32ثبَُ٘جخ ُِٔٞاك االع٘ج٤خ ٝ اَُوق اُي٢٘ٓ أُزلن ػ٤ِٚ ٓغ أُغٜيفالٍ 

اهٍبٍ ًزبة اٗناه ٣زٖٚٔ اُزؼ٣ٞ٘ ٍٝؾت أُبكح ثبَُ٘جخ ُِٔٞاك أُؾ٤ِخ ثؼل 

اٝ أُ٘ز٤ٜخ اُلبِّخ اٝ أُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ كبٕ ٤ًٔبك٣ب ُٜب اُؾن ثبرالف أُبكح اُلبِّخ 

 ه٤ٔزٜب. أُلؼٍٞ ٝاٍوبٛ ؽن اُْوًخ ثبٍزؼبكح أُبكح اٝ

 إن طرٌقة وشروط تسدٌد الدفعات المستحقة للمجّهز بموجب العقد، هً كالتالً: 

 أن للمشتري عندها نفٌمك(، عام قطاعدولة و )شركة عامة جهة المجهز كان الح فً

 } وحسب التعلٌمات النافذة.  العقد قٌمة من% x الى المقدمة الدفعة قٌمة ٌرفع
 :انؼطام ذبضج يٍ وسيخانً نهؽهغ انسكؼبد . أ

 

أُلكٞػبد ثبُؼٔالد األع٘ج٤خ ٣غت إٔ رزْ ثبُؼِٔخ اُزب٤ُخ: اُلٝاله االٓو٢ٌ٣ 

 ُل٣٘به اُؼواه٢ ك٢ ؽبالد االٍزض٘بء اُقبٓ  ٝٝكن ٓب ٢ِ٣:ٝا

  

 اُوَْ اُضبٖٓانسكؼخ انًوسيخ:)ال تطجن( (8)

 

ؽَت َٗت اُلكغ أُضجزخ ك٢ أُْزو١ ا٠ُ أُغٜي  ٣َلك ػُس انشحٍ: (2)

ّوٝٛ اُؼول ٖٓ ه٤ٔخ اَُِغ ٓٞٙٞع اُْؾٖ، ثٞاٍطخ اػزٔبك َٓز٘ل١ 

ٚ. ٓٞٛ٘ ثِل ك٢ وفٖٓ ك٢ ُٖبُؼ أُغٜي كزؾ٣ٚغو١ ؿ٤و هبثَ ُِ٘و٘ 

ٔؾلكح اُ ٝاُٞصبئن أَُز٘لاد اثواى ثؼل أَُز٘ل١ االػزٔبك ٝكن اُلكغ ٣زْ

 ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول؛   88ك٢ أُبكح 

٤ُق رؼل٣ِٚ ألٍجبة رزؼِن أَُز٘ل١ ٝرٌب ْٔزو١ رٌب٤ُق كزؼ اإلػزٔبكاُ ؼٍتحًم

ٌب٤ُق رضج٤ذ ثبُْٔزو١ أٝ ٣زَجت ثٜب ٗز٤غخ فطئٚ أٝ رو٤ٖوٙ. ٣ٝزؾَٔ أُغٜي ر

 اإلػزٔبك أَُز٘ل١ ٝرٌب٤ُق رؼل٣ِٚ. 

 % ػ٘ل رول٣ْ َٓز٘لاد اُْؾٖ  52: (ٌكٌٕ شطط انسكغ 3)

 16.1ش.ع.ع. 
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 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

% ثؼل ٍٕٝٞ أُٞاك ا٠ُ ٓقبىٕ ٝىاهح اُٖؾخ/٤ًٔبك٣ب ٝهجُٜٞب ٝاٛالم 52

 ٕوكٜب. 

خالل  قسم الدفعات بالعملة المتفق علٌها ببنود العقدالمشتري الى المجهز  ٌسدد

ٌّن اسم المشتري ورقم العقد من تارٌخ تقدٌم طلب  [ٌوماً  (31) نٌ]ثالث دفع )ٌب

ووصف الدفعة والمبلغ االجمالً، موقعاً وفق األصول كنسخة أصلٌة ومختوماً 

 بختم/طابع الشركة( باإلضافة الى شهادة االستالم الصادرة عن المشتري.

 

 يٍ زاذم انؼطام:  وسيخهؽهغ انًن انسكؼبد . ة

 
َُِِغ ٝاُقلٓبد أُولٓخ ٖٓ كافَ اُؼوام ثبُل٣٘به اُؼواه٢ ٣غت إٔ رزْ اُلكؼبد 

 ٣زْ ككغ َٓزؾوبد أُغٜي ٝكن اال٤ُخ اكٗبٙ ٝػ٘ل ٝهٝك اُزق٤ٖٔ أُب٢ُ  :
  

% ٍِلخ رْـ٤ِ٤خ ٝػ٘ل ٝهٝك اُزق٤ٖٔ أُب٢ُ ُِؼول اٍز٘بكا ُزؼ٤ِٔبد ر٘ل٤ن 82 (8)
 .أُٞاىٗخ االرؾبك٣خ

     .أُقزجو٣خ ٝاٛالم اُٖوف % أُزجو٤خ ثؼل ٗغبػ أُبكح ك٢ اُلؾٕٞبد92 (2)
  رٌٕٞ اُْوٝٛ اػالٙ ثبرلبم اُطوك٤ٖ ٝؽَت ٛج٤ؼخ أُبكح ٝٓجِؾ اُؼول. (3)

٣زْ رَل٣ل اُلكؼخ أٝ اُلكؼبد ثبهوة ٝهذ ٌٖٓٔ ثؼل ٝهٝك ٗزبئظ اُلؾٕٞبد أُقزجو٣خ  

 ٝكن ّوٝٛ االػالٕ
 16.3ش.ع.ع. 

 

 مة للعقد ٌتم اضافة :باالضافة الى ما ورد فً الشروط العا 18.2

ٌجوز لجهة التعاقد زٌادة كمٌة السلع او المواد او الخدمات غٌر االستشارٌة  -

%من مبلغ 21او تعدٌل مواصفاتها الفنٌة المتعاقد علٌها  بما الٌزٌد عن  

   .العقد

 18ش.ع.ع.

 باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد ٌتم اضافة : 19.1

تغٌٌر فً العقد من قبل المجهز اال بموافقة الطرفٌن عدم اجراء اي  -

وبخالفه ٌعتبر الطرف الثانً مخال بالتزاماته التعاقدٌة وٌحق لكٌمادٌا اتخاذ 

% وال تزٌد عن 1االجراءات القانونٌة او فرض غرامة بنسبة ال تقل عن 

 صلة والمخالفة لشروطنا التعاقدٌة.% للكمٌة المشحونة للمادة الوا5

 19ش.ع.ع.

 21.1ش.ع.ع.  " أو جزء منه ٌجوز التنازل عن العقد ال" المتبع فً العراق:]

 

باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد تراعى االسباب االتٌة عند   21.2

 تمدٌد العقد:

اذا طرأت اٌه زٌادة او تغٌٌر فً االعمال بالنسبة للمقاوالت  -أ -اوال:

تجهٌزها كماً او نوعاً وكان من  المختلفة او الكمٌات المطلوب

شؤن ذلك ان ٌإثر فً تنفٌذ المنهاج المتفق علٌه بحٌث الٌمكن 

 اكمالها ضمن المدة المتفق علٌها بموجب العقد االصلً.
اذا كان تؤخٌر تنفٌذ العقد ٌعود السباب او اجراءات تعود للجهة  -ب

قدٌن المتعاقدة او اي جهة مخولة قانونا او ألي سبب ٌعود لمتعا

 اخرٌن تستخدمهم جهة التعاقد )صاحب العمل(.
اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائٌة الٌد للمتعاقدٌن فٌها ولم  -ج 

ٌكن بالوسع توقعها او تفادٌها عند التعاقد وترتب علٌها تاخٌر فً 

 .اكمال االعمال او تجهٌز المواد المطلوبة بموجب العقد
ذه المادة بان ٌتقدم المتعاقد بطلب تحرٌري الى جهة ٌشترط تطبٌق احكام ه   -ثانٌا:

( ٌوما لعقود التجهٌز و تبدا من تارٌخ 15التعاقد او من تخوله خالل مدة )

نشوء السبب الذي من اجله ٌطالب بالتمدٌد مبٌنا فٌه التفاصٌل الكاملة والدقٌقة 

 21ش.ع.ع.



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 43     ُِؼولاُوَْ اَُبثغ: اُْوٝٛ اُقبٕخ 

 

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

الستالم عن اي طلب لتمدٌد المدة والتقبل اٌة طلبات تقدم بعد صدور  شهادة ا

 االولً المذكورة فً شروط العقد.

 :كاالتًتكون    الفقرة الخاصة بفرض الغرامات  22.1

 اوال:غرامات عقدٌة

% من كمٌة 5% وال تزٌد عن 1ٌحق لكٌمادٌا فرض غرامة بنسبة ال تقل  -1

 المادة المشحونة فً حالة:
لطرف االول اجراء اي تغٌٌر فً العقد من قبل المجهز بدون موافقة ا-أ

 19.1وكما منصوص علٌه فً الفقرة ش.ع.ع 

فً حالة وجود اي نقص بالمستندات والوثائق المطلوب تقدٌمها من قبل -ب

 المجهز 

 الخاصة بعمر المادة  15.1فً حال مخالفة ما ورد  فً الفقرة -ج

 فً حال مخالفة ما ورد  فً الفقرة ش.ع.ع الخاصة بالتعبئة والتوضٌب -د

ارتكاب اي مخالفة من قبل المجهز )الطرف الثانً( تستوجب فً حال -هـ

 فرض الغرامة من قبل المشتري )الطرف االول( 

 ثانٌا:غرامات تاخٌرٌة 

رَِْ ٝكوخ علُٝخ اُْؾٖ ٝاُز٤َِْ أُنًٞهح ك٢ كووح اُز٤َِْ ٝاُْؾٖ  - أ

ٝثقالكٚ رلوٗ ؿوآخ ربف٤و٣خ ػٖ ًَ ٣ّٞ ربف٤و ٝكٕٝ اّؼبه َٓجن 

 ب٤ُخ:ٝٝكن أُؼبكُخ اُز

ا٤ٌُِخ  ٓلح اُؼول  / ا١ رؼل٣َ ك٢ أُجِؾ( +)ٓجِؾ اُؼول اال٢ِٕ ٓجِؾ اُؼول 

اُـوآخ ٤ُِّٞ =  % X 82ا١ رـ٤٤و  ك٢ أُلح(  +)ٓلح اُؼول اال٤ِٕخ 

اُـوآخ % ٖٓ ٓجِؾ اُؼول ٝثؼل ثِٞؽ 82اُٞاؽل ٝػ٠ِ إ الرزغبٝى 

٤خ ٝؽَت االعواءاد اُوبٗٞٗ ؽلٛب االػ٠ِ ٣ٖبه ا٠ُ ارقبماُزبف٤و٣خ 

( ٍ٘خ 2ههْ ) ٖٓ رؼ٤ِٔبد ر٘ل٤ن اُؼوٞك اُؾ٤ٌٓٞخ 3ٝ 82ٗٔ أُبكح 

2284. 

ػ٘ل اٗزٜبء ٓلح اُؼول اال٤ِٕخ ٓغ ا١ ٓلح اُزبف٤و٣خ  خاُـوآ اٍزوطبع ٣زْ    -ة

   اٙبك٤خ اٝ ػ٘ل اٍزؾوبهٜب ك٢ ؽبُخ اُْؾٖ أُغيء

ُزؼبهل٣خ ٣زْ رقل٤٘ ٓجِؾ اُـوآخ ٝؽَت َٗت االٗغبى ُالُزيآبد ا     -ط

أُؾلكح ك٢ اُؼول ُِْٝؾ٘بد اُز٢ ٕلهد ك٤ٜب هواه ثأٛالم ٕوف 

 (ه٤ٔخ االُزيآبد ؿ٤و أُ٘لنح /ٓلح اُؼول ا٤ٌُِخٝؽَت أُؼبكُخ اُزب٤ُخ)

X82.ؿوآخ ا٤ُّٞ اُٞاؽل = % 

 

ػ٘ل افلبء اُْوًخ اُز٢ ٣زْ اُزؼبهل ٓؼٜب ٓؼِٞٓبد ٙوٝه٣خ ٣زْ ًْلٜب ك٤ٔب ثؼل ٣زْ    -

% ٝالري٣ل ػٖ 8ءاد اُوب٤ٗٞٗخ اٝ كوٗ ؿوآخ ثَ٘جخ الروَ ػٖ ارقبم االعوا

 % ٤ٌُِٔخ أُْؾٞٗخ ُِٔبكح اُٞإِخ ٝأُقبُلخ ُْوٝٛ٘ب اُزؼبهل٣خ.5

 22ش.ع.ع. 

 

 باالضافة الى ما ورد فً هذه الفقرة من الشروط العامة   : 23.1

 من خالل البرٌد الموجهفً حال عدم استجابة المجهز خالل فترة االنذار 

ٌتم ٌوم من تارٌخ صدوره و 15وخالل  االلكترونً المعتمد والمثبت بالعقد

من تعلٌمات تنفٌذ العقود  11اتخاذ االجراءات القانونٌة وحسب نص المادة 

فٌما ٌخص مصادرة او االحتفاظ بالتؤمٌنات  2114لسنة  2الحكومٌة  رقم 

من  3المادة القانونٌة على ان ٌتم تنفٌذ العقد على حسابه استنادا لنص 

  .التعلٌمات اعاله ووفق اسالٌب التنفٌذ

 23ش.ع.ع. 

 24ش.ع.ع. .)ط( ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ 24اُلووح  الر٘طجن

 ٛنٙ  اُلووح ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول  رٌٕٞ ًبُزب٢ُ: 

اُغٜخ اُز٢ ر٘ظو ا١ ٗياع هل ٣ْ٘أ ث٤ٖ اُجبئغ  ك٢ ثـلاك ٢ٛأُؾبًْ اُؼواه٤خ  -

 27.2.2ش.ع.ع. 

 27.2ش.ع.ع. 
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 44     ُِؼولاُوَْ اَُبثغ: اُْوٝٛ اُقبٕخ 

 

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

ُؼواه٤خ ٢ٛ اُوٞا٤ٖٗ اُٞاعجخ اُزطج٤ن ػ٘ل ؽٍٖٞ فالف ٝأُْزو١ ٝاُوٞا٤ٖٗ ا

 ثْإٔ رطج٤ن اؽٌبّ اُؼول.

أ١ ٓجِؾ ٣زورت ثنٓخ اُطوف اُضب٢ٗ ٗبعْ ػٖ اإلفالٍ ثأ١ اُزياّ رؼبهل١ كِِطوف  -

 األٍٝ اُؾن ثبُٔطبُجخ ثنُي أٓبّ أُؾٌٔخ أُقزٖخ ًٝنُي اُلَـ اما رؾون ٓوزٚبٙ

ثز٘ل٤ن اُؼول ٝؽَت اُْوٝٛ أُزلن ػ٤ِٜب ٤ٍزْ  ك٢ ؽبُخ ػلّ اُزياّ ٓولّ اُؼطبء -

 .ارقبم االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثؾوٚ

 27.2.1ش.ع.ع. 

 27.3ش.ع.ع. 

 28ش.ع.ع.  )ة( ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ال ر٘طجن 21ثبَُ٘جخ ُِلووح 

 .((٤ٌُdg@kimadia.iqٔبك٣ب ٛٞ )) االٌُزو٢ٗٝ اُجو٣ل 
بواسطة الكابل على أن  وما إذا كان مقبوالً  التبلٌغ الغراضالمجّهز  عنوان]أدخل:  

 [ٌتبع ذلك كتاب تحرٌري

ٌكون المكتب العلمً الممثل للشركات هو المحل المختار للتبلٌغات القضائٌة وكذلك  -

 كون مدٌر تجاري او مدٌر تسوٌق...... الخ(.المخول المباشر للشركة )كؤن ٌ

 ٌعتبر البرٌد االلكترونً احد الطرق المعتمدة فً توجٌه االنذار. -

 31.1ش.ع.ع. 

 

اُل٣ٕٞ اُؾ٤ٌٓٞخ ثٔٞعـت هبٕٗٞ رؾ٤ٖـَ اُل٣ٕٞ اُؾ٤ٌٓٞخ ههـْ ػ٠ِ  ٍزؾٖب٣ٍزْ  اإل

 .8911( َُ٘خ 56)

 883ُوٞا٤ٖٗ أُزؼِوخ ثبُٚو٣جخ ههْ فٚٞع اُؼول ا٠ُ اُوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ ثٔب ك٤ٜب ا  -

ٝرؼ٤ِٔبد اُزؾبٍت اُٚو٣ج٢ ُِؼوٞك أُجوٓخ ث٤ٖ عٜبد اُزؼبهل  8912َُ٘خ 

 2282َُ٘خ  18ٝهٍْ اُطبثغ ههْ  2221َُ٘خ  2اُؼواه٤خ ٝاالع٘ج٤خ ههْ 

 ٝاُوٍّٞ اُؼل٤ُخ ٝاعٞه االػالٕ ٝاػبكح االػالٕ.

( ٓبئخ اُق 822ك١ ثٔجِؾ هلهٙ )٣زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ ٓوبثَ ِٛت اٍزجلاٍ ٓ٘لن ؽلٝ-8

 ك٣٘به ػواه٢.

(فَٔخ ٝػْوٕٝ اُق ك٣٘به ػواه٢ ػٖ ًَ ٣25زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ هلهٙ ) -2

 ٓؾٚو ٗلبٗ ٝرلو٣ؾ ٝرؾ٤َٔ ٌَُ ّؾ٘خ رَٖ ا٠ُ أُقيٕ أُؼ٢٘ ا٤ُٕٞب.

( ػْوح  االف  ك٣٘به ػٖ ٝهٞف ٝٓج٤ذ ٣82زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ هلهٙ ) -3

ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ ا٠ُ ٓقبىٕ ٝىاهح اُْبؽ٘بد اُقبٕخ ث٘وَ االك٣ٝخ 

 اُٖؾخ /٤ًٔبك٣ب.

( ٓبئزبٕ ٝفَٕٔٞ اُق ك٣٘به ػواه٢ ػٖ ًَ ِٛت اػزواٗ 252اٍز٤لبء ٓجِؾ ) ٣زْ -4

 ؽبُخ اٍز٤واك٣خ.ا٣ولّ ٖٓ هجَ أٌُزت اُؼ٢ِٔ اٝ اُْوًخ ػٖ أ١ 

اُوٍّٞ أُٖوك٤خ )كزؼ ،إلاه االػزٔبك ٝاعٞه اُزؼل٣َ.....اُـ( كافَ  ًبكخ - 

 .ؽز٠ ٍٕٝٞ أُٞاك ا٠ُ ٓقبىٕ اُْوًخ هط اُؼوام ٣زؾِٜٔب اُجبئغٝفب

 32ش.ع.ع. 
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 45     ُِؼولاُوَْ اَُبثغ: اُْوٝٛ اُقبٕخ 

 

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

 الشروط الخاصة للعقد

 انًؽتحضطاد انصٍسالٍَخ

 )أحكام إضافٌة(

 

 للسلع المقدمة من الخارج:

ًٝٔب ٛٞ ٓوزوػ  ٌَُ ث٘ل ٖٓ اُج٘ٞك أُولٓخ،إَٔ ّٜبكح أَُزؾٚواد ا٤ُٖلال٤ٗخ  (9)

 .(WHOٖٓ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ )

ٓقطٜ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ ُْٜبكاد ّٜبكح إفزجبهاد ٓواهجخ اُغٞكح ٝكن "  (82)

كؾٔ ل٤ُٝخ"، ٝاُز٢ رَْٔ اُ ُزغبهحأَُزؾٚواد ا٤ُٖلال٤ٗخ أُ٘زوِخ ا٠ُ اعٞكح 

 ٝاُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ٝاُزؼو٤ْ ٝاُؾل ٖٓ اُغواص٤ْ (quantitative assays) ا٤ٌُٔخ

 pyrogen content uniformity, microbialٝكن اُؾبُخ ) ٖٓ االفزجبهادٝؿ٤وٛب 

limit.)  

/ اَُِطخ ماد اُٖالؽ٤خ ٓغ ٍزخ أُوكأإَٔ ّٜبكح اُٞىٕ اُٖبكهح ػٖ ٍِطخ   (88)

 ( َٗـ ػٜ٘ب. 6)

 

 11.3 و   11.1ش.ع.ع.  
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 46     ُِؼولاُوَْ اَُبثغ: اُْوٝٛ اُقبٕخ 

 

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

 

 الشروط الخاصة للعقد

 اُِوبؽبد 

 )أحكام إضافٌة(

 للسلع المقدمة من الخارج:

 ٤ٛئخٕبكهح ػٖ  (Lot Release Certificateٞػخ )َٗقخ ٝاؽلح ٖٓ ّٜبكح إٕلاه أُغٔ (9)

ك٢ ثِل اُز٤ٖ٘غ ٌَُٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ  (NCA -National Control Authority) ٤٘ٛٝخ ههبثخ

 .اَُِغ ٣غو١ ّؾٜ٘ب

عٞكح ٓقطٜ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ ُْٜبكاد ّٜبكح إفزجبهاد ٓواهجخ اُغٞكح ٝكن " (82)

 كؾٔ ا٤ٌُٔخل٤ُٝخ"، ٝاُز٢ رَْٔ اُ ُزغبهحأَُزؾٚواد ا٤ُٖلال٤ٗخ أُ٘زوِخ ا٠ُ ا

(quantitative assays) ْٝؿ٤وٛب  ٝاُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ٝاُزؼو٤ْ ٝاُؾل ٖٓ اُغواص٤ ٖٓ

 (.pyrogen content uniformity, microbial limitٝكن اُؾبُخ ) االفزجبهاد

( َٗـ 6إَٔ ّٜبكح اُٞىٕ اُٖبكهح ػٖ ٍِطخ أُوكأ/ اَُِطخ ماد اُٖالؽ٤خ ٓغ ٍزخ ) (88)

 .ػٜ٘ب

 

 للسلع المقدمة من داخل العراق:

 ٤ٛئخٕبكهح ػٖ  (Lot Release Certificateَٗقخ ٝاؽلح ٖٓ ّٜبكح إٕلاه أُغٔٞػخ ) (9)

ك٢ ثِل اُز٤ٖ٘غ ٌَُٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ  (NCA -National Control Authority) ٤٘ٛٝخ ههبثخ

 .اَُِغ ٣غو١ ّؾٜ٘ب

 و   11.1ش.ع.ع.  

11.3 

 ] مواد نموذجٌة:

و/أو بٌانات  (bio-availabilityفر البٌولوجً )احول التو اإلثباتاتحق طلب ٌحتفظ المشتري ب

أساس احتساب تارٌخ انتهاء  وثائق ثبوتٌة على و/أو  (bio-equivalenceالتكافإ الحٌوي )

الصالحٌة وغٌرها من البٌانات المتعلقة باستقرار السلع بشكلها التجاري النهائً لتؤكٌد مدة 

 لك عند الطلب.حفظ/تخزٌن السلع، وذ

فً العراق، وحٌث ال ٌمكن تشخٌص  (AEFI)فً حال حدوث أٌة آثار سلبٌة ناتجة عن التلقٌح 

األسباب بشكل فوري، ٌتوجب على المشتري فوراً وباعتماد اجراءات هٌئة الرقابة الوطنٌة، 

 اً. ان ٌتخذ التدابٌر الضرورٌة لتوجٌه المجّهز للبدء بالتحقٌق الالزم حول المسببات فور

إذا كان تّم التزود باللقاحات عبر إحدى وكاالت األمم المتحدة، فٌجب عندها اتخاذ التدابٌر 

  فً هذه الحالة. [ WHOالمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمٌة 

 15.1ش.ع.ع.  
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 41     اُوَْ ااُضبٖٓ: َٓز٘لاد اُؼول

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

 انؼوس يؽتُساد :انثبيٍ انوؽى
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 41     اُوَْ ااُضبٖٓ: َٓز٘لاد اُؼول

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

 

 

 القسم الثامن : مستندات العقد

 

 دحول إعداد مستندات العق مالحظات

 

 

 

 جنماذ قدمتخصصٌة هذه تالقطاعات لنموذجٌة لال مناقصةالالعقد النموذجٌة المزودة فً وثائق  مستنداتإن 

 العقد وتنفٌذه. ترسٌةلعدد من المستندات الرئٌسٌة التً ٌتبادلها المشتري والمجهز خالل عملٌة  قٌاسٌة موحدة

 

أو التعلٌمات إلدراج المعلومات فٌها، ٌجب أن ٌبقى نص : باستثناء ما ٌحدد فً الفراغات و/العقد اتفاقٌة نموذج

قطاعات لنموذجٌة لال المناقصةوثائق اتفاقٌة العقد دون تغٌٌر فً وثائق المناقصة )أي كما هو وارد فً 

عند ترسٌة العقد، ٌمكن للسطة المتعاقدة إضافة التفاصٌل النهائٌة الالزمة فً نموذج اتفاقٌة  هذه(. تخصصٌةال

 .2ذلك عبر إدراج اٌة تغٌٌرات ضرورٌة على المقطع العقد، و

من الشروط العامة للعقد، على مقدم العطاء الفائز تقدٌم ضمان  8.1األداء: عمالً بالفقرة  ضمان حسن نموذج

( ٌوماً فً 29( من تارٌخ ابالغه بترسٌة العقد، أو تسعة وعشرٌن )14حسن األداء خالل أربعة عشرة ٌوماً )

 .36.1ى او اعتراضات وفقاً للتعلٌمات إلى مقدمً العطاءات حال وجود شكاو

 

من الشروط العامة للعقد، على مقدم العطاء الفائز تقدٌم  16.1: عمالً بالفقرة المقدمة للدفعة المصرفً الضمان

من الشروط  16.1ضمان مصرفً لتؤمٌن الدفعة المقدمة، اذا كانت الشروط الخاصة للعقد المتصلة بالفقرة 

 امة للعقد تسمح بذلك.الع
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 49     اُوَْ ااُضبٖٓ: َٓز٘لاد اُؼول

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

 

 

 

 مستندات العقد

 

 49 اُؼول ارلبه٤خ ٗٔٞمط .8

 52 األكاء ُؾَٖ أُٖوك٢ اُٚٔبٕ .2

 53 أُولٓخ ُِلكؼخ أُٖوك٢ اُٚٔبٕ ٗٔٞمط .3
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 52     اُوَْ ااُضبٖٓ: َٓز٘لاد اُؼول

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

 

 انؼوس اتلبهٍخ ًَٕشج .1

 

 ٛنٙ اُؼول ارلبه٤خ أُثوٓذ

 [ٍ٘خ :اكفَ] ٍ٘خ ،[ّٜو :اكفَ] ٖٓ ]اُوهْ :اكفَ]  ٣ّٞ

 ث٤ٖ

 أُضبٍ، ٍج٤َ ػ٠ِ ،انوبٍََٕخ اندٓخ نُٕع ٔصق :اكفَ] ٢ٛٝ ،[انًشتطي اؼى :اكفَ] (8

 اُؼوام هٞا٤ٖٗ رؾذ ٓ٘لهعخ خػبٓ ّوًخ اٝ ، اُؼواه٤خ اُؾٌٞٓخ ٞىاهح...ك٢ُ ربثؼخ .....إكاهح

 ٝ ٢ِ٣(، ٓب ك٢ "أُْزو١" ٣لػ٠ )اُن١ [انًشتطي ػُٕاٌ :اكفَ] ك٢ اُوئ٢َ٤ ػِٜٔب ٕاٝػ٘ٞ

 ػِٜٔب ٝػ٘ٞإ [أُغٜي ثِل :اكفَ] هٞا٤ٖٗ رؾذ ٓ٘لهعخ ّوًخ ٢ٛٝ ،[ًدٓعان اؼى :اكفَ] (2

 (٢ِ٣ ٓب ك٢ "أُغٜي" ٣لػ٠ )اُن١ [أُغٜي ػ٘ٞإ :اكفَ] اُوئ٢َ٤

 

ب ّٔ  يٕخع ٔصق :اكفَ] أ١، /اُؼو٤ٙخ،٘ضو٣خاُ ٝاُقلٓبد اَُِغ ثؼ٘ ثقٖٞٓ ُٔ٘بهٖخ كػب هل أُْزو١ ًبٕ ُ

 انؼوس هًٍخ :اكفَ] ثو٤ٔخ ٝاُقلٓبد اَُِغ ٛنٙ ُزول٣ْ أُغٜي هجَ ٖٓ أُولّ اُؼطبء ػ٠ِ ٝاكن ٝهل [ٔانرسيبد نهؽهغ

  ٢ِ٣( ٓب ك٢ اُؼول ه٤ٔخ ٣لػ٠ )اُن١ [ٔاألضهبو ثبنكهًبد

 ٢ِ٣: ٓب ػ٠ِ ارلوب اُطوكبٕ إٔ إلرلبه٤خا ٛنٙ ٝرؤًل

وردت ازاءهةةا فةةً  التةةً المعةةانً نفةةس لهةةا االتفاقٌةةة هةةذه فةةً  الةةواردة والعبةةارات الكلمةةات معةةانًإن  .1
 لعقد.العامة ل شروطال

َّ ٣ُ  ٝ ووأ٣ُ  ٝأُغٜي؛ أُْزو١ ث٤ٖ اُؼول رٌَْ أكٗبٙ أُلهعخ اُٞصبئن إٕ .2 ٌَ  ول   ٛنا ٖٓ ٣زغيأ ال ًغيء ٜٓ٘ب ً

 :اُؼول

 ٛنٙ اُؼول ارلبه٤خ ( أ)

 ُِؼول اُقبٕخ اُْوٝٛ ( ة)

 

 للعقد العامة الشروط)ج( 

 

 )بما فً ذلك المواصفات الفنٌة( الفنٌة)د( المتطلبات 

 

 ساسٌةوجداول األسعار األ هزجالم( عطاء ـ)ه

 

  قائمة متطلبات التعاقد)و( 

 

 المشتري من القبول خطاب)س( 

 

 [أخرى وثائق ةأٌ: هنا ٌضاف)ح( ]
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 58     اُوَْ ااُضبٖٓ: َٓز٘لاد اُؼول

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

 

ومعالجةة اي خلةل فٌهةا مةن النةواحً كافةة بتقةدٌم السةلع والخةدمات  جهةزالم ٌتعهدتفاق مع المشتري، . باإل3

 اتفاقٌةة فةً محةددهةو كمةا  المبةالغ التةً سةتدفع لةه مةن قبةل المشةتريمقابةل وذلك العقد  شروطبموجب 

 .العقد

 

  لمجهةزالةى ا ،كةام العقةدبموجةب احأو سٌستحق  او اي مبلغ اخر مستحق قٌمة العقد بدفع المشتري ٌتعهد. 4

 .ت والطرق المحددة فً العقدفً االوقاوذلك ومعالجته اي خلل فٌها، تقدٌمه السلع والخدمات مقابل 

 

 

 ُٖبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ أُْزو١

 اُزٞه٤غ: _____________________________________________________

 [ٖٓ٘ت اٝ أ١ رؼو٣ق افواكفَ: ]          

 

 _________________________________________________ثؾٚٞه ____

 

 ُٖبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ أُغٜي

  اُزٞه٤غ:_______________________________________________________

 [ٖٓ٘ت اٝ أ١ رؼو٣ق افواكفَ: ]          

 

 ثؾٚٞه _____________________________________________________
 

 

 داتفاقٌة العق

 [ٍ٘خ :اكفَ] ٍ٘خ ،[ّٜو :اكفَ] ٖٓ ]اُوهْ :اكفَ] ٣ّٞ ك٢ ثزبه٣ـ

 بٌن

 

 ، "المشتري"[اسم المشتري ادخل:]

 

 "المجهز" ،[المجهزاسم  ادخل:]و
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 52     اُوَْ ااُضبٖٓ: َٓز٘لاد اُؼول

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

 

 األزاء نحؽٍ انًصطكً انضًبٌ   .2

وٌفضل استخدام نموذج البنك  الصلة ذاتوفقاً لشروط العقد  هذا المصرف نموذج الضمان المصرفً ٌمأل[

 [لمركزي العراقًا

 

 : اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتبادخل]___________________________________  

 [الُمصِدر

 [: اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ ]المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 __________________:رقم ألداءا حسن ضمان
 

 ٌسمى)[ جهزاسم الم :أدخل]"العقد"( الموقّع فٌما بٌنكم وبٌن ٌسمى فٌما ٌلً غنا باتفاقٌة العقد )نفٌد بؤنه تم إبال

)ٌسمى فٌما ٌلً [ : وصف السلعأدخل] قدٌملت ،[______________ بتارٌخ، ("جهز"الم ٌلً فٌما

 ."العقد"(

 

 مطلوب.  األداء نعً، حسب شروط العقد، بؤن ضمان حسن  فاننا وعلٌه،

 

 تتجاوز ال مبالغ أو مبلغ أي بدفع للنقض قابل غٌر بشكل نلتزم[ اسم المصرف :أدخل] نحن ،جهزالممن  بطلب

فور تسلمنا منكم أول طلب وذلك  ،(المبلغ بالكلمات :أدخل]_____( ) [باألرقام المبلغ :أدخل] مبلغ بمجملها

وذلك  ،العقدالتعاقدٌة بحسب هذا لتزاماته( )با قد أخل بالتزامه المجهزتحرٌري مصحوبا بافادة تحرٌرٌة تفٌد بؤن 

  او المبلغ المحدد لذلك. طلبكمأو أسباب دون الحاجة ألن تثبتوا أو توضحوا أساس 

 

؛ 2فً مهلة اقصاها الٌوم ________، من شهر _________، ______ هذا الضمان نفاذٌةتنتهً 

 .قبله أو التارٌخ ذلك فً المصرف هذا فً نستلمه أن ٌجب الضمان هذا تحت للدفع طلب أي فان وبالتالً،

 

عدا المادة  ،458هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات إصدارات غرفة التجارة الدولٌة رقم  ٌخضع

 )أ( التً تم حذفها هنا.  21( من المادة الفرعٌة 2الفرعٌة )

 

 

 

 

__________________  

 )تواقٌع([ توقٌع[
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 53     اُوَْ ااُضبٖٓ: َٓز٘لاد اُؼول

   MED    /5/2020/A   : ٓ٘بهٖخ ههْ

 /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ
 

 

 انًوسيخ سكؼخنه انًصطكً انضًبٌ  .3
 

ٌمأل المصرف نموذج الضمان المصرف هذا ي وفقاً لشروط العقد ذات الصلة وٌفضل استخدام نموذج البنك [

 [المركزي العراقً

 

 [الُمصِدر : اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتبادخل]_______________________________  

 [نوان المشتري: اسم وعادخل: _______________________ ]المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 : ____________________رقم المقدمة الدفعة ضمان

 

 ٌسمى)[ جهزاسم الم :أدخل]"العقد"( الموّقع فٌما بٌنكم وبٌن ٌسمى فٌما ٌلً نفٌد بؤنه تم إبالغنا باتفاقٌة العقد )

 )ٌسمى فٌما ٌلً "العقد"([ : وصف السلعأدخل] قدٌملت ،[______________ بتارٌخ، ("جهز"الم ٌلً فٌما

 

 :أدخل]_____( ) المبلغ باألرقام[ :أدخل]بقٌمة  مقدمة دفعة تقدٌم ٌجب أنه العقد، شروط بحسب ،دركن إننا

 (، مقابل ضمان الدفعة المقدمة. المبلغ بالكلمات

 

أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز  [ نلتزم بشكل غٌر قابل للنقض بدفعاسم المصرف :أدخل، نحن ]جهزبطلب من الم

(، فور تسلمنا منكم أول طلب المبلغ بالكلمات :أدخل]_____( ) المبلغ باألرقام[ :أدخلبمجملها مبلغ ]

قام  جهزمال ألن ،العقد جاه)بالتزاماته( ت قد أخل بالتزامه المجهزتحرٌري مصحوبا بافادة تحرٌرٌة تفٌد بؤن 

 .تقدٌم السلعر تكالٌف باستخدام الدفعة المقدمة ألغراض غٌ

 

قد استلم الدفعة  جهزالم ٌكون أن ضرورة ،الضمان هذا تحت دفعة أو مطالبة أٌة لدفع الضمان هذا ٌشترط

 [. : اسم وعنوان المصرفأدخل] فً___________ على رقم حسابه  أعالهالمقدمة المذكورة 

 

، او فً الٌوم 1ة )النسخ( من ______فً مهلة اقصاها، بعد استالمنا النسخ ٌة هذا الضماننفاذتنتهً 

وبالتالً، فان أي طلب للدفع تحت هذا ، أٌهما أسبق. 22________، من شهر _________، ______

 الضمان ٌجب أن نستلمه فً هذا المصرف فً ذلك التارٌخ أو قبله.

 

 ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات،  فً العراق. 

 [توقٌع]

 

                                                           
اُقبٕخ ٝأُؾلكح )هاعغ  (INCOTERMSاُٞصبئن اُقبٕخ ثــ"ر٤َٕٞ/ر٤َِْ" اَُِغ ٝكوب  ُِٖٔطِؾبد اُزغبه٣خ اُل٤ُٝخ ) اكفَ  8

 (88اُْوٝٛ اُقبٕخ ُِؼول 
2
اُؼول، ٤ٍؾزبط  ر٘ل٤نإٔ ٣ؼِْ ثأٗٚ ك٢ ؽبٍ رٔل٣ل ٓلح  أُْزو١ ػ٠ِاألٍب٢ٍ.  ٘ل٤نعلٍٝ اُز ك٢أُؾلك  /اُز٤َِْاُز٤َٕٞ ربه٣ـ أكفَ 

ك٢  بأُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜ اُ٘لبم٣خ اٗزٜبء ربه٣ـ ٝهجَ ٣ب  رؾو٣و٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٛنا اُطِت  ٖٔوف.إ٠ُ ِٛت رٔل٣ل ٛنا اُٚٔبٕ ٖٓ اُ ْزو١أُ

: "٣ٞاكن األف٤وح هجَ ٓبإ٠ُ اُ٘ٔٞمط، ك٢ ٜٗب٣خ اُلووح  زب٢ُإٙبكخ اُ٘ٔ اُ ٙوٝهح أُْزو١إػلاك ٛنا اُٚٔبٕ، هل ٣وٟ  ػ٘لاُٚٔبٕ. 

ُٔضَ ٛنا  زؾو٣و١اُ أُْزو١ٝاؽلح[، هكا ػ٠ِ ِٛت  ٍ٘خ | أّٜو]ٍزخ  رزؼلٟ ال ُٝلزوح ٝاؽلح ُٔوح اُٚٔبٕ اٛن رٔل٣ل ػ٠ِ ٖٔوفاُ

 ٛنا اُٚٔبٕ." إٗوٚبء كزوح ٗلبمهجَ  ٖٔوفاُزٔل٣ل، ػ٠ِ إٔ ٣ولّ ٓضَ ٛنا اُطِت إ٠ُ اُ


