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 (  كبرٞسح )اعبع٢  ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد    87/2020/53  ٓ٘بهظخ سهْ

ظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُ  

 

 
 لقطاعات تخصصية   مناقصة نمكذجيةكثائؽ         

  انًغتهضيبد انطجٛخ ششاء

 

 

   )كيماديا( وزارة الصحة/البيئة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستمزمات الطبية  :جية التعاقد   

 تنظم عمى الموازنة الجارية المستمزمات الطبيةعقود تجييز   :المناقصة/المشركع مرجع   

       /5387/2020   : المناقصة/اسـ المشركع   

 المستمزمات الطبيةشراء  : الميمةعنكاف    

    28/7/2222المصادف  ثالثاءلا يوم صدر : التاريخ   
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 ششاء األد٣ٝخ ٝاُِٞاصّ اُطج٤خ  -ٗٔٞرع٤خ ُوطبػبد رخظظ٤خ  ٓ٘بهظخٝصبئن 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 

 

 

 ٔحبئك يُبلظخ ًَٕرجٛخ نمطبػبد تخظظٛخ

 

 

 يُبلظخ ػبيخ

 

  انًغتهضيبد انطجٛخنششاء 

 

 87/2020/53       :ةـــــــــــالمناقص

 ةــــالموازنة الجارٌ: ع المناقصةمرج

  2222/ 7/ 28     :خــــــــــــــالتارٌ
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 2      ششاء األد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ  -ٗٔٞرع٤خ ُوطبػبد رخظظ٤خ  ٓ٘بهظخٝصبئن 

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

  اإلعالن 

 المستلزمات الطبٌةمناقصة عامة لشراء   :ةـــــالمناقص

 على الموازنة الجارٌة 87/2020/53 : مناقصة رقم

  :رقم كتاب الدعوة 

ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد أُؤ٤ِٖٛ  )٤ًٔبد٣ب( أُغزِضٓبد اُطج٤خاُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝاُج٤ئخ  ٝصاسح اُظؾخ/رذػٞ  .1

 . (فبتٕسح ) اعبعٙ َجٛزح/  لهتجشاحخ  يغتهضيبد)ُِزؼبهذ  ٝأُٞهؼخ ُزوذ٣ْ اُؼطبءاد أُخزٞٓخ

 

عٞف رؼزٔذ إعشاءاد أُ٘بهظخ اُؼبٓخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُؼطبء ؽ٤ش ٣ُغٔؼ ثبُٔشبسًخ ُغ٤ٔغ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد ٖٓ اُذٍٝ  .2

  ًٔب رْ رؾذ٣ذٙ ك٢ ٝص٤وخ أُ٘بهظخ. أُؤِٛخ هب٤ٗٞٗب  

/اُج٤ئخ  ٣ٌٖٔ ُٔوذ٢ٓ اُؼطبءاد أُٜز٤ٖٔ ٖٝٓ ر١ٝ األ٤ِٛخ اُوب٤ٗٞٗخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد إػبك٤خ ٖٓ ٝصاسح اُظؾخ .3

اُطبثن اُخبٓظ ٓوش  -اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ)٤ًٔبد٣ب( /هغْ االػالّ اُذٝائ٢ ٝاُؼالهبد اُؼبٓخ

ٝاالؽالع ػ٠ِ  www.kimadia.iq  ٝأُٞهغ االٌُزش٢ٗٝ ٤ٌُٔبد٣ب dg@kimadia.iq صاسح اُظؾخ اُجش٣ذ االٌُزش٢ٗٝٝ

 ق ظٜشا ثزٞه٤ذ ثـذاد .ضبٓ٘خ ٝاُ٘ظق طجبؽب ا٠ُ اُضب٤ٗخ ٝاُ٘ظٝصبئن أُ٘بهظخ ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ أدٗبٙ ٖٓ اُغبػخ اُ

ٓزًٞس ك٢ ًٝٔب  أُزطِجبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُل٤٘خ ٝأُب٤ُخ   ػ٠ِ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد إٔ ٣غزٞكٞا ٓزطِجبد أُؤٛالد ثٔب ك٢ رُي:  .4

ٛبٓش أكؼ٤ِخ ُِغِغ ٖٓ أُغٜض٣ٖ /أُظبٗغ أُؾ٤٤ِٖ. إٕ اُزلبط٤َ االػبك٤خ ٣زْ رؾذ٣ذٛب  ؼزٔذ٣  عٞف .ٝصبئن أُ٘بهظخ

ٖٓ ٝسهخ ث٤بٗبد  33ٝاُلوشح  (/ األكؼ٤ِخ أُؾ٤ِخ ٖٓ رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد33٘بهظخ )أٗظش اُلوشح  ك٢ ٝصبئن أُ

 اُؼطبء .

ػ٘ذ روذ٣ْ اعزٔبسح  اُؼشث٤خ ٝا اإل٤ٌِٗض٣خ ثبُِـخ ٔ٘بهظخُٔوذ٢ٓ اُؼطبءاد أُٜز٤ٖٔ ششاء أُغٔٞػخ اٌُبِٓخ ُٞصبئن اُ ٣ٌٖٔ .5

 ثٔجِؾ ٓوطٞع  ًٝبُزب٢ُ:  ُالعزشداد اُوبثَ ؿ٤ش اُشعْ ٣ذرغذ ٝثؼذ ادٗبٙ رؾش٣ش٣خ ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ

 ٤ِٕٓٞ د٣٘بس ػشاه٢ ػٖ أُ٘بهظخ اُز٢ روَ ه٤ٔزٜب ػٖ ٤ِٕٓٞ دٝالس. - أ

 د٣٘بس ػشاه٢ ػٖ أُ٘بهظخ اُز٢ رض٣ذ ًِلزٜب ػ٠ِ ٤ِٕٓٞ دٝالس.  ٢ٗٞ٤ِٓ - ة

 دٝالس ػٖ أُ٘بهظخ اُؼبٓخ  153 - د

د اُطج٤خ )ػٖ ؽش٣ن اُذػٞح أُجبششح اٝ اعِٞة اػطبء اُق دٝالس ػٖ االؽبالد اُخبطخ ثبُٔغزِضٓب 1333 - س

 ( . ثٔٞعت اُزؼ٤ِٔبد اُ٘بكزح اُٞؽ٤ذ اٝ االعب٤ُت االخشٟ أُغزض٘بح ٖٓ اُضاّ اُششًبد ثزوذ٣ْ ٝطَ ششاء

 ٝثخالكٚ كبٕ اُؼشٝع عٞف رَٜٔ.  

 اُؼطبء ٓوذ٢ٓرؼ٤ِٔبد ًٝٔب ٓشبس ا٤ُٜب ك٢  ٔ٘بهظخاُ ٝصبئن اسعبٍ ٣زْ عٞف اٗوذ عزٌٕٞ اُشعْ ٛزا دكغ ؽش٣وخ

)ػ٠ِ ٓوذّ اُؼطبءاُز١ عجن ُٚ االشزشاى ك٢ أُ٘بهظخ أُؼبد اػالٜٗب إ ٣وذّ ٝطَ اُششاء اُغبثن ُٜب ٓغ ٝصبئن 

 (.اُؼطبء

عٞف ٣زْ سكغ  ( ثزٞه٤ذ ثـذاد  ظٜشا 1:33ك٢ اُغبػخ ) [2323/ 8/ 26] ك٢ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ ادٗبٙ  ٣زْ رغ٤ِْ اُؼطبءاد .6

٤زْ كزؼ اُؼطبءاد ثؾؼٞس ٓٔض٤ِٖ ػٖ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد اُز٣ٖ اخزبسٝا اُؾؼٞس شخظ٤ب  ػ٠ِ اُؼطبءاد أُزأخشح. ع

 ( ثزٞه٤ذ ثـذاد . طجبؽب 0:33ك٢ اُغبػخ  )  [2323/ 8/ 22]اُؼ٘ٞإ ادٗبٙ  ك٢ 
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 3      ششاء األد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ  -ٗٔٞرع٤خ ُوطبػبد رخظظ٤خ  ٓ٘بهظخٝصبئن 

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

ٕ % ٖٓ اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ  ر1ٌٞ ثو٤ٔخ )أُجِؾ ثبُذ٣٘بس اُؼشاه٢( ؼٔبٕ ُِؼطبءشكن ثاُؼطبءاد إ رُ  ٣غت ػ٠ِ ع٤ٔغ

  .طبدسح ٖٓ ٓظشف ٓؼزٔذ ك٢ اُؼشام ثٔٞعت ٗششح ٣ظذسٛب اُج٘ي أُشًض١ اُؼشاه٢ ػٖ اٌُلبءح أُب٤ُخ ُِٔظشف

 ٣ٝؼزٔذ ٓب٢ِ٣:

الروجَ اُزأ٤ٓ٘بد األ٤ُٝخ ُٔوذ٢ٓ اُؼطبءاد اال ارا ًبٗذ ػ٠ِ شٌَ خطبة ػٔبٕ اٝطي ٓظذم اٝ علزغخ   –أ 

 .ٝال٣وجَ ع٣ٞلذ خطبة اُؼٔبٕ اٝ ًلبُخ ٓجبششح

روذّ اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ ٖٓ هجَ ٓوذّ اُؼطبء اٝ )ا١ ٖٓ أُغب٤ٖٔٛ ك٢ اُششًخ اٝ اُششًبد أُشبسًخ ثٔٞعت ػوذ   -ة 

 .ُٔظِؾخ عٜخ اُزؼبهذ ًٝٔب ك٢ اُ٘ٔٞرط أُشكن ك٢ ٓغز٘ذاد اُؼطبء/اُوغْ اُشاثغ (ٓشبسًخ

ل٤ز أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ٝؽغت رؼ٤ِٔبد رؼل٠ اُششًبد اُؼبٓخ ٖٓ روذ٣ْ اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ ٝخطبة ػٔبٕ ؽغٖ اُز٘  -ط

 .2314ُغ٘خ  2ر٘ل٤ز اُؼوٞد سهْ 

 .رظذس اٌُلبُخ ثبٓش اُششًخ أُزؼبهذ ٓؼٜب اٝ ٖٓ رخُٞٚ اط٤ُٞب الطذاس اٌُلبُخ ٝثٔٞعت رخ٣َٞ سع٢ٔ ٓظذم -د

ن اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞاُج٤ئخ  ٝصاسح اُظؾخ/روزشٕ اٌُلبُخ ثٌزبة طؾخ طذٝس )عش١ ٝشخظ٢( ٣شعَ ا٠ُ    -ـٛ

 ٖٓ هجَ أُظشف أُظذس ٌُِلبُخ االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( 

اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ اُج٤ئخ  ٝصاسح اُظؾخ/ُظبُؼ إ رٌٕٞ ؿ٤ش ٓششٝؽٚ ٝ   -ٝ

 . )٤ًٔبد٣ب(

 .إ رٌٕٞ طبدسح ثبُِـز٤ٖ اُؼشث٤خ ٝاال٤ٌِٗض٣خ   -ص

لولٌ  لم  ترولو ليٌ  المناصص  لند نولول  ل  تلوصٌ  القدد عقد التعيٌ  عؤمر احااال  ٌتم مصادرة التؤمٌنات األ  -ح

لوٌتم مصادرة التامٌنات  لوتتخذ عاد  واف  احاجراءات الدانلونٌ  األخرى المنصلوص ليٌها فً هذه التقيٌمات

يق المناصص  الو رفض احالولٌ  لم  تاال الٌ  المناصص  لند واب مددم القطاء لقطائ  خالل فترة نفاذٌت  عقد غ

التصاٌح ليى اخطائ  الاواعٌ  فً القطاء لوانقواوها ليى صرار احااال  لوتتخذ عاد  احاجراءات الدانلونٌ  

  .المنصلوص ليٌها فً تقيٌمات تنفٌذ القدلود الاولومٌ 

 لمناصص  تولو  مدة نفاذٌ  التامٌنات احالولٌ  وارٌ  الى ماعقد انتهاء نفاذٌ  القطاء المادد فً لوثائق ا  -ط
ثبة أُؼظْ  ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ/اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد -ثـذاد ٢ٛ عبثوب    ا٤ُٜب أُشبس  اُؼ٘ب٣ٖٝ .2

 ُوغْ أُب٢ُ ُزوذ٣ْ اُزأ٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ اٝ ُغ٘خ اعزالّ ٝكزؼ اُؼشٝع ُزوذ٣ْ اُؼطبءاد/اُطبثن اُغبدط/ا(اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب
 ذات أرعق  خطلوط عدال   7668776, 6, 4, 8هاتف العدال : 744767607474ندال:رصم هاتف ال 7664114هـ: 

 www. Kimadia.iq  تالملوص  ليى احانترنٌ .8

dg@ Kimadia.iq  

  ()كٌمادٌا الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة البٌئة / وزارة الصحة/  جهة التعاقد:

  الصٌدالنً  سلطة التعاقد: 

  )كٌمادٌا( مدٌر عام الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة  المنصب: 

 التوقٌع: 

[    0707/  /        ]التارٌخ:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg


 
اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 4        اُغضء االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  
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 5        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 انتؼبلذ إجشاءاد - األٔل نجضءا

 انؼطبءاد يمذيٙ إنٗ تؼهًٛبد – األٔل انمغى
 المواد/الفقرات جدول

 6 ................................................................................................................................................................... مذيخي .أ
 6 ...................................................................................................................................................  أُ٘بهظخ ٗطبم .1
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 6        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 العطاءات مقدمً إلى تعلٌمات

 ػبو .أ

 (Bid Data Sheet – BDS) بٌانات العطاءورقة  تدللو جه  التقاصد المذولورة فً 6.6

, لتددٌم  (Special Conditions of Contract – SCC)الشروط الخاصة للعقدلوفً 

الوي  )األدلوٌ  ألو اليدااات ألو لووائل من  الامل ألو  ليتقاصد ليى قطاءاتال

 متطيعات صائم  لوفً بٌانات العطاء ورقةالمقدات/األجهزة الطعٌ ( وما تم تادٌده فً 

 .التقاصد

المناصص  هذه: "الوتاع "  المصطياات التالٌ  وتولو  لها المقانً الماددة فً لوثائق 6.0

تقنً أي تلواصل موتلوب ألو مطعلوع عما فً ذلك الوتاب/الخطاب الذي ٌتم اوتالم  عالٌد, ألو 

إروال  عالتيوس لوالفاوس؛ "الٌلوم" ٌقنً ٌلوماً شموٌاً؛ صٌغ  المفرد تقنً أٌضاً صٌغ  

 الجم .

 انًُبلظخ َطبق .5

 لوالمجهزٌ  لوالمدالولٌ  تشترط وٌاو  جه  التقاصد ليى مددمً القطاءات 0.6

لوالقاميٌ  لدٌهم أ  ٌراللوا أليى مقاٌٌر األخالق خالل لميٌات التقاصد  لوالمدالولٌ  الثانلوٌٌ 

 :لوتنفٌذ القدلود. فً وعٌل تادٌق هذه الوٌاو 

 القراصٌ  الدلوانٌ  عاوب المشرلول " غٌر لواأللمال "الفواد تقرٌف التقاصد جه  تقتمد)أ(  

 عتقرٌفات أٌضاً  التقاصد جه  وترشدتو ه المادة,هذغرض لول .الصي  لوذات النافذة

 :أدناه هنا تادٌده تم وما المصطياات

 ٔاألػًبل انفغبد .2

 انًششٔػخ غٛش

أٝ اعزالّ أٝ  روذ٣ْ( رؼ٢٘ ػشع أٝ "corrupt practice""ٓٔبسعخ كبعذح" ) (1)

اعزذساط أ١ ش٢ء ر١ ه٤ٔخ، عٞاء ثشٌَ ٓجبشش أٝ ؿ٤ش ٓجبشش، ٝرُي ثٜذف 

 عٜخ؛ خش ثشٌَ ؿ٤شع٤ِْ ػ٠ِ أكؼبٍ أ٣اُزأص٤

)ٖٝٓ  ؿلبٍ( رؼ٢٘ أ١ كؼَ أٝ إ"fraudulent practice""ٓٔبسعخ اؽز٤ب٤ُخ" ) (2)

ػٜٔ٘ب اُزش٣ٞٚ أٝ عٞء اُزٔض٤َ( ٣ؤد١ ػٖ دسا٣ٍخ أٝ ثزٜٞس، إ٠ُ خذاع أٝ ٓؾبُٝخ 

ٓب، عٞاء ُِؾظٍٞ ػ٠ِ ٓ٘لؼخ ٓبد٣خ أٝ ٓ٘لؼخ أخشٟ أٝ ُِزِٔض ٖٓ  خذاع عٜخٍ 

 اُزضاّ ٓب؛

 

( تقنً أٌ  خط  ألو ترتٌب عٌ  "collusive practice""ممارو  تلواطإٌ " ) (3)

 التؤثٌر عشول غٌر ويٌم ليى  تضمن طرفٌ  ألو أوثر, لوذلك لغاٌٍ  غٌر ويٌم , م

 أخرى؛أفقال جه  

 

ٌذاء ألو اإلضرر ألو لااق ال( تقنً إ"coercive practice"ممارو  صهرٌ " ) " (7)

ؤي جه  ألو عء, عشول معاشر ألو غٌر معاشر, ٌذااإلضرر ألو إلااق الالتهدٌد ع

 ؛لوذلك عهدف التؤثٌر عشول غٌرويٌم ليى أفقال جه  ما ممتيوات تيك الجه ,
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 2        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 "( هً:obstructive practice"ممارو  اإللاص " )" (6)

 اإلتالف ألو التزلوٌر ألو التغٌٌر المتقّمد فً اللوثائق لواألدل  ألو اجعها (5.5)

, لوذلك إلى الماددٌ  دحاء عشهادة زلورل  التادٌق ألو اإل عشول متقمد

ٌجرٌها المشتري ليتادٌق فً إدلاءات عشول لواضح  إللاص  أٌ  إجراءاتٍ 

الدلوانٌ  القراصٌ   لوفقألو التلواطإ ألو الدهر مماروات الفواد ألو اإلاتٌال 

؛ لو/ألو تهدٌد ألو مضاٌد  ألو ترهٌب أي جه , لوذلك لمنقها م  وشف النافذة

لتادٌق ألو لمنقها م  متاعق  ألو ملواصي  إجراءات مقرفتها عؤملور تتقيق عا

 التادٌق, ألو

 

اق الممارو  عشول لواضح المماروات التً تهدف إلى إلاص  ألو لرصي   (5.2)

م  التقيٌمات إلى مددمً  أدناه )د( 0.6فً المقاٌن  لوالتدصٌق عملوجب المادة

 النافذة. القراصٌ  الدلوانٌ  لوفقالقطاءات اللواردة أدناه 

 

أ   إذا صررت لوفق الدلوانٌ  القراصٌ  النافذةلطاء ترفض جه  التقاصد أي ولوف  )ب(

 ,مددم القطاء المدترح تروٌ  القدد ليٌ , صد تلورط عشول معاشر ألو م  خالل لووٌل

فً مماروات فواد ألو ااتٌال ألو تلواطإ ألو صهر ألو إلاص  خالل لميٌ  التنافس ليى 

 القدد المقنً؛

لوفداً ليدلوانٌ  القراصٌ   )شرو  ألو شخص(صد أي طرف ولوف تقاصب جه  التقا )ج(

ولواء وا  ذلك  لتروٌ  القدد ليٌ , صانلونٌاً  غٌر مإهل  النافذة, عما فً ذلك إلالن

لويطات القراصٌ  ا صررت, لوذلك اذا م  اللوصت ألو لمدة ماددة ماددإلى أجٍل غٌر 

ً مماروات فوٌل, تلورط عشول معاشر ألو م  خالل لوأ  هذا الطرف صد المختص  

مملول م   لدد ليى ألو إلاص  خالل لميٌ  التنافس صهرفواد ألو ااتٌال ألو تلواطإ ألو 

  ؛هألو خالل تنفٌذ جه  التقاصد ,

عتددٌم  متقيد  أخرى وجالت لولوثائقالاواعات لوالدٌام عمقاٌن  الٌاق لجه  التقاصد  )د(

 مدالولٌ  الثانلوٌٌ ,لوال مددمً القطاءات لوالمجهزٌ  لوالمدالولٌ لالقطاء لوتنفٌذ القدد 

لويطات المختص  لوفق الدلوانٌ  القراصٌ  ا لعرلتدصٌق هذه الموتندات إلى ا  الالوعإ

 النافذة.
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 8        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 ًُبلظخان ٔحبئك .ة
م  أٌ   تراعطٌجب أ  تدرأ عالاللواردة أدناه لوالموتندات  هً مناصص لوثائق الإ   3.6

 :اءاتالقط مددمً إلى التقيٌمات م  6 المادة لوفقمالاق صادرة 
 ٔحبئك يحتٕٚبد .3

 ًُبلظخان
  (ITB)تقيٌمات إلى مددمً القطاءات الدوم األلول.
 (BDS)لورص  عٌانات القطاء  الدوم الثانً.
 التؤهٌلالتدٌٌم لومقاٌٌر الدوم الثالث.

 القطاء موتندات الدوم الراع .

 صائم  متطيعات التقاصد الدوم الخامس.

 (GCC)الشرلوط القام  ليقدد  الدوم الوادس.
 (SCC)الشرلوط الخاص  ليقدد  الدوم الواع .
 موتندات القدد الدوم الثام .

 

  .ٌشول وتاب الدللوة لتددٌم القطاءات جزءاً رومٌاً م  لوثٌد  القطاءحا  3.0
ٌتصل  أ الول لوثٌد  القطاء,  تلوضٌحٌاتاج إلى أي ددم لطاء ماتمل م يأل ٌمو  7.6

 ألو عل )ٌشمل مصطيح "واعل" العرٌد احالوترلونًألو علواوط  الوا تارٌرٌاً جه  التقاصد ع

. بٌانات العطاء ورقةمادد فً وما هلو التيوس ألو الفاوس( ليى لنلوا  جه  التقاصد 

دّل فً مهي  زمنٌ  حا ت (فواراوتطيب تلوضٌح )وتوتجٌب جه  التقاصد تارٌرٌاً ألي 

رول ت  ف ولوٌم القطاءات. ويالملولد النهائً لت توعق( 67أرعق  لشر ٌلوماً )ل  

تادٌد ها )عما فً ذلك لوصف ملوضلوع احاوتفوار دلو  اتجاعإجه  التقاصد نوخاً ل  

 مصدره( إلى جمٌ  مددمً القطاءات الماتميٌ  الذٌ  اوتيملوا لوثٌد  القطاء منها.

ٌجلوز إلطاء أٌ  مقيلومات إلى أٌ  جه  غٌر مختص  ل  أوماء لولنالوٌ   حا    7.0

ليماافظ  ليى ورٌ  اإلجراءات خالل فترة  مددمً القطاءات ألو لووالئهم لوذلك

 .احالال 

  اإلعتفغبساد .4

 ٔحبئك تٕػٛحٔ

 ًُبلظخان

عمدة مناوع  , أ  تقدل فً  ٌم القطاءاتويصعل الملولد النهائً لتٌمو  لجه  التقاصد   6.6

 موتندات لوثٌد  المناصص  لعر إصدار مالاق لها.
 ٔحبئك تؼذٚم .5

 ًُبلظخان
م  التقيٌمات إلى  3.6صد صدر جزءاً م  لوثائق المناصص  لوفداً ليمادة  ٌقتعر أي مياق 6.0

مددمً القطاءات, لوٌجب تعيٌغ  تارٌرٌاً إلى ول م  صام عشراء لوثائق المناصص , 

لوعالتالً ٌقتعر ميزماً لهم. ليى مددمً القطاءات تؤوٌد اوتالم أي م  هذه المالاق فلور 

دة فٌها  مؤخلوذة عالاوعا  م  صعل مددم القطاء فً تعيغهم عها, لووتقتعر  المقيلومات اللوار

 لطائ .

 

 خذ المياق عاحالتعارحا مناوباللوصت الالماتميٌ  مددمً القطاءات  إلطاءم  أجل  6.3

إلى تؤجٌل الملولد لتددٌرها, فداً لو ,تقمد جه  التقاصدولند إلدادهم لقطاءاتهم, 

  التقاصد أ  تعيِّ  جمٌ  مددمً لوفً هذه الاال , ليى جه .ٌم القطاءاتويالنهائً لت

القطاءات عتؤجٌل الملولد النهائً لتويٌم القطاءات لوذلك لعر الواعل مياداً عإشقار 

تؤجٌل الملولد النهائً لتويٌم إلال  تارٌري ليتؤوٌد ليى ذلك. وما وتدلوم عنشر 

 القطاءات عالطرٌد  ذاتها التً نشرت فٌها اإللال  ل  هذه المناصص .
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 0        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

  انؼطبءاد دإػذا .د
إ  هذه المناصص  هً مناصص  لام  لجمٌ  الشروات المإهي  صانلونٌاً عاوب  1.6

. 6000 لون  القيمٌ  المواتبالدلوانٌ  الوارٌ  فً القراق  لوم  ضمنها تقيٌمات 

 ٌمو  من  شروات م  المشارو  فً تددٌم القطاء فً الااحات التالٌ :

 انمبََٕٛخ األْهٛخ .6

د ع٤ٔغ ٓوذ٢ٓ بعزجؼ٣ٜب رؼبسة ك٢ أُظبُؼ. عٞف ٣زْ ااُششًبد اُز٢ ُذ

 ٛٞ ءؼطبا٣ٌُٖٔ اػزجبس إٔ ٓوذّ . ِٔظبُؼُرؼبسة أْٜٗ ك٢ ٣زج٤ّٖ  اُز٣ٖاُؼطبءاد 

 ، ارا:خالٍ ػ٤ِٔخ اُؼطبء ٛزٙك٢ رؼبسة ُِٔظبُؼ ٓغ ؽشٍف ٓب أٝ أًضش 
ػ٠ِ  ( ٣غ٤طشcommon controlling partnerشش٣ي ٓشزشى ) ُذ٣ًْٜبٕ  (1)

 ُٜٔب؛ أٝأػٔب
ٍْ  ٞا أٝ ٣زِوٕٞرِوّ  (2)  ْٜ؛ٓجبشش أٝ ؿ٤ش ٓجبشش ٖٓ أ١ ٓ٘ثشٌَ ( subsidy)أ١ دػ

 أٝ
 ؛ أٝؼطبءاُ اٛزًبٕ ُذ٣ْٜ أُٔضَ اُوب٢ٗٞٗ ٗلغٚ ألؿشاع  (3)
ٓغ ثؼؼْٜ اُجؼغ،  -ٓجبششح أٝ ػٖ ؽش٣ن ؽشف صبُش -ُذ٣ْٜ ػالهخ ذًبٗ (4)

أٝ اُزأص٤ش  طبء ا٥خشٓوذّ اُؼرٌْٜٔ٘ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد ؽٍٞ ػطبء 

ػ٤ِٔخ اُؼطبء ػ٠ِ ٛزا اُؼطبء أٝ اُزأص٤ش ك٢ هشاساد عٜخ اُزؼبهذ ثشإٔ 

  أٝ )أُ٘بهظخ( ٛزٙ؛

عٞاء ًبٕ رُي  ،أًضش ٖٓ ػطبء ك٢ ٛزٙ أُ٘بهظخثزوذ٣ْ  ٓب ٓوذّ ػطبءٍ بّ ه   (5)

ٓٔب ع٤ؤد١ إ٠ُ اعزجؼبد ع٤ٔغ  ،ائزالف ششًبد أٝ ٖٓ ػٖٔ ششاًخ أٝ ٓ٘لشدا  

ؼطبء آُشبسًخ ٓوذّ ٖٓ إٌٓب٤ٗخ ٣ؾّذ  ، ٛزا ُٖٝثبُشؿْ ٖٓ رُي. طبءادرِي اُؼ

ًٔوبٍٝ صب١ٞٗ ك٢ ػطبء آخش أٝ ٓشبسًخ ششًخ ٓب ًٔوبٍٝ صب١ٞٗ ك٢ أًضش ٖٓ 

  أٝ ؛ػطبء
صد صدم مددم القطاء خدمات اوتشارٌ  إللداد التصامٌم ألو الملواصفات ألو   (1)

الوي  ملوضلوع لوثائق  غٌرها م  اللوثائق التً وتوخدم فً التقاصد ليى

المناصص  هذه, لوذلك عطيب م  جه  التقاصد )ألو لووٌل مشترٌات 

(purchasing agent)؛ ألو ( مخلول فً ذلك  ليقمل عالنٌاع  لنها 

 

ٌومح لملوظفً الاولوم  لوالدطاع القام أ  ٌشارولوا عشول معاشر ألو غٌر معاشر  حا 1.0

 .هذه فً المناصصات القام 
 

ٌ درج اومها ليى الدائم  الولوداء ألو ت قيق مشاروتها فً  تقتعر أٌ  شرو  1.3

المناصصات القام  خالل فترة زمنٌ  ماددة م  صعل الويطات المختص , غٌر 

مإهي  صانلونٌاً لتددٌم لطاء. إ  صائم  الشروات المقاصع  لوغٌر المإهي  صانلونٌاً 

 .بٌانات العطاء لورص فً متلوفرة ليى الملوص  احالوترلونً المادد 

 

م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات, ٌتلوجب ليى مددم القطاء  60عاوب المادة  4.6

أ  ٌددم وجزٍء م  لطائ  لوعاوب ملوافد  جه  التقاصد, اللوثائق التً تثعت أهيٌ  

 الوي  لوالمقدات/األجهزة لوالخدمات الطعٌ  التً وٌتم تددٌمها عملوجب القدد.
الوي  ات هً تصرٌح عدلول المنشؤ لهذه الوي  لوالخدمت أهيٌ  اثعإلوثائق إ   4.0

لوٌتم ذلك فً جدلول األوقار, لوٌجري التؤوٌد ليى ذلك عشهادات منشؤ لوالخدمات 

ٌجب أ  العنلود؛  صادرة ل  الجهات المختص  فً ذلك العيد لوذلك لند شا  هذه

ق الويطات القراصٌ  المختص  فً عيد المنشؤ ليى هذه الشهادات عاوتثناء ت صاد  

 .موتلوردة م  عيد لرعًالعنلود ال

 أْهٛخ إحجبد ٔحبئك .2

 ٔانخذيبد انغهغ

 نٕحبئك ٔيطبثمتٓب

 ًُبلظخ.ان
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

محدد فً القسم الخامس الوي  لوالخدمات وما هلو طاعد صد تولو  اللوثائق اإلثعاتٌ  لم 4.3

ملواصفات شول ليى ( Schedule of Requirementsقائمة متطلبات التعاقد ) -

 لوولوف تتؤلف م : اتعٌانتارٌرٌ /نصلوص, مخططات, لو

 

  لوصف مفصل ليخصائص الفنٌ  األواوٌ  لوخصائص األداء ليوي ؛ )أ(
 ول عند م  عنلود المتطيعات الفنٌ ل مدارن  جدلول )ب(

     (item-by-item commentary)  ,ثعت اوتجاع  الوي  لوالمقدات لوالخدمات ٌ 

ٌ , ألو ٌادد احانارافات الماددة فً الملواصفات الفن يمتطيعاتجلوهرٌاً ل  تراالمد

 لواحاوتثناءات ألاوام هذه الملواصفات الفنٌ ؛

 

بٌانات  أٌ  موتندات أخرى خاص  عالمناصص  لووما هً ماددة فً لورص  )ج(

 العطاء.
 

ما لم تادد لورص  عٌانات القطاء خالف ذلك, ٌتلوجب ليى مددم القطاء توجٌل  4.7

  فً القراق؛ ليى مددم القطاء أ  الوي  التً وٌتم تددٌمها لدى الويطات المختص

ٌرفق م  لطائ  نوخ  ل  شهادة التوجٌل إذا وا  صد وجلَّ هذه الوي  عايلول 

ملولد تويٌم القطاءات. لوإحا, ٌتلوجب ليى مددم القطاء الفائز أ  ٌددم إلى جه  

 التقاصد لند تلوصٌ  القدد إما:
 .لالوتخدام فً القراق الوي شهادة توجٌل  ل نوخ   - )أ(
 ألو فً اال لم ٌتم الاصلول عقد ليى شهادة التوجٌل هذه, -    

موتندات ثعلوتٌ , عاوب ملوافد  جه  التقاصد, ليى أ  مددم القطاء صد التزم  )ب(

 .بٌانات العطاء عجمٌ  متطيعات التوجٌل وما هً ماددة فً لورص 

 )ج(  جلواز اإلوتثناء م  التوجٌل عاوب صالاٌات لوزٌر الصا .

جه  التقاصد أ  تتقالو  م  مددم القطاء الفائز لتوهٌل لميٌ  التوجٌل  ٌجب ليى 4.7.6

د لورص  إوم اللووال  لوالشخص الموإلول ل   بٌانات العطاء فً القراق. تادِّ

 إلطاء أٌ  مقيلومات إضافٌ  الول لميٌ  التوجٌل.
قدد, إذا لم ٌتمَّ توجٌل الوي  التً وٌددمها مددم القطاء الفائز لند تلوصٌ  ال )أ( 4.7.0

ٌ صعح القدد نافذاً التعاراً م  تارٌخ اوتالم شهادة التوجٌل.  فولوف 

)ب( ٌجلوز للوزٌر الصا  اوتثناء المناصص الفائز م  تددٌم شهادة توجٌل الدلواء 

 لند تلوصٌ  القدد لوفً هذه الاال  ٌولو  القدد نافذاً.

 

التقيٌمات )ب( م   4.3ألغراض جدلول المدارن  اللواجب تددٌم  لوفداً ليمادة  4.6

م  صعل جه  التقاصد فً  إشارة أٌ  فإ اللواردة ألاله,  القطاءاتإلى مددمً 

 وعٌل ليى هً تجارٌ , مقاٌٌر لووذلك أوماء/لالمات إلىالمتطيعات الفنٌ  

 مقاٌٌر, أوماء/لالمات اوتخدام القطاء لمددم ٌجلوز. الاصر لولٌس اللوصف

عاوب ملوافد   ٌثعت أ  رطش لطائ , فً عدٌي  ملودٌالت تجارٌ , لو/ألو أرصام

 تيكجلوهرٌاً  تقادل ها,ً وٌوتخدمتال العدٌي  الملواصفات أ  التقاصد جه 

 .الفنٌ  الملواصفات فً اددةالم

 

 يمذو يؤْالد .5 : ليتؤوٌد عاوب ملوافد  جه  التقاصد عؤ تددٌم اللوثائق الثعلوتٌ   مددم القطاءليى  8.6

 انؼطبء
أن  لولتنفٌذ القدد,  الضرلورٌ الفنٌ  لواإلنتاجٌ  لوالٌ  لدٌ  الددرة الم مددم القطاء )أ(

 معاٌٌر التأهٌل والتقٌٌم. –القسم الثالث  الماددة فً لؤهٌتمقاٌٌر الٌوتلوفً 
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 

فً اال ل  ٌدلوم عنفو  عتصنٌ  ألو انتاج الوي  التً ٌددمها لوالماددة فً لورص   )ب(

نتج  لتددٌم هذه الوي  عٌانات القطاء, فيدٌ  التخلوٌل م  الجه  المصنق  ألو الم

الموتند  – المصنق  الجه تصرٌح م  فً القراق لوفداً لصٌغ  ال

(Manufacturer’s Authorization Form المرفق فً الدوم الراع ). 

 

)ألو ألوعاب  فً اال لم ٌو  مددم القطاء ٌمارس األلمال التجارٌ  فً القراق )ج(

ألو ولوف ٌولو  ف,  (الصٌان صي /أخرى ل  ٌدلوم عنفو  عإلتزامات الخدمات المت

ليخدمات  فً القراق مايً الً علووٌلثّ م  )فً اال تروٌ  القدد ليٌ ( م  ٌصعح 

, مإهل لوصادر ليى الدٌام عإلتزامات الضمانات لمددم القطاء الصٌان المتصي /

 ت الفنٌ .لواصفايقدد لو/ألو الملً الشرلوط القام  لوالخاص  التً تم لوصفها ف

 

معاٌٌر  –القسم الثالث ء ٌوتلوفً مقاٌٌر التؤهٌل المدرج  فً أ  مددم القطا )د(

)لمراجق  الملواد/الفدرات اإلضافٌ  المتقيد  عاألدلوٌ  لواليدااات التأهٌل والتقٌٌم 

 (.القسم الثالثلوالمقدات/األجهزة الطعٌ  فً 

 

 ومددم لطاء , لوذلكم لطاء لوااد فً هذه المناصص ٌتدد ول شرو   ليى جبتلوٌ 0.6

 )أ( م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات. 1.6 ليمادةلولوفداً  منفرد
 نكم ٔاحذ ػطبء .4

 ػطبء يمذو
؛ لوفً أي ٌم لطائ ويٌتامل مددم القطاء جمٌ  التوالٌف المرتعط  عإلداد لوت 67.6

هذه التوالٌف, عصرف النظر ل  ع ألو ميتزم  تولو  جه  التقاصد موإلول   لاال, 

 .تهالو نتٌجالمناصص  أ وٌر

 انؼطبء كهفخ .51

المتبادلة بين مقدم العطاء  قيجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائ 66.6

يمكن ان يقدم مقدم  .وجهة التعاقد  باللغة المشار اليها في وقة بيانات العطاء

العطاء أيا من المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائه في لغة اخرى 

ة دقيقة لنصوصها الى لغة العطاء ، وحينها تعتمد الترجمة على ان ترفق بترجم

       .لغرض تفسير العطاء

 انؼطبء نغخ .55

 انًكَٕخ انٕحبئك.52 المددم ما ٌيً :ٌجب أ  ٌشمل القطاء  60.6

 نهؼطبء
 فً إلٌها المشار النماذج لوفق ٌ وامي األوقار لوجدلول القطاء تددٌم اوتمارة )أ(

 ؛الراع  الدوم
التقيٌمات إلى مددمً م   64ا  القطاء )النوخ  األصيٌ ( لوفق المادة ضم )ب(

 ؛)ضما  القطاء( القطاءات
ٌ   ليى القطاء تلوصٌ لي تارٌري لونافذ ٌخلول تفلوٌض )ج(  مددم القطاء؛ ميز  ل
عاوب  تإود القطاءات, مددمً إلى التقيٌماتم   4يمادة للوفداً  إثعاتات ملوثد  )د(

 مناصص ؛ال قائلوث لمتطيعات مطاعد  هً لوالخدمات لوي ا أ  ,جه  التقاصدملوافد  
مإهالت مددم  –م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات 8لوفداً ليمادة  إثعاتات ملوثد  )هـ(

, أ  مددم القطاء مإهل لتنفٌذ القدد فً جه  التقاصدعاوب ملوافد   القطاء, تإود

 اال تم صعلول لطائ ؛

 طاء؛لوصل شراء مددم القطاء للوثٌد  الق )لو(
 Manufacturer’s Authorization) الشرو  المصنق /الجه تصرٌح م  )ز( ال

Form ب(  8.6( لوفق النملوذج المرفق فً الدوم الراع , إ  لوجد عاوب المادة(
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات.
 .بٌانات العطاء )ح( أٌ  لوثٌد  أخرى مطيلوع  فً لورص 

( لوجدلول Bid Formاوتمارة تددٌم القطاء ) ٌتقٌ  ليى مددم القطاء تددٌم 63.6

( المناوب لوفق النماذج المرفد  فً الدوم الراع , Price Scheduleاألوقار )

مادداً الوي  التً وٌدلوم عتددٌمها, م  لوصف ملوجز لها, لومادداً دلول منشئها, 

 ومٌاتها, لوأوقارها.

 تمذٚى اعتًبسح .53

 انؼطبء

لود الماددة فً جدلول األوقار لوفق نملوذج جدلول ٌجب أ  ٌتم توقٌر جمٌ  العن 67.6

 ٌدلوم أ  القطاء مددم ليى. القسم الرابعالمرفق فً (Price Schedule) األوقار 

. مطيلوب هلو وما األوقار جدلول فً اللواردة األلمدة جمٌ  فً األوقار عتادٌد

 "حا لعارة ٌوتب أ  فقيٌ  القطاء,مددم  ليى تنطعق حا األلمدة م  أي وانت لوإذا

 ."نطعقٌ
تادد أوقار الوي  المددم  ووي  مايٌ  ألو تيك الملوجلودة فً القراق لولو  م   67.0

. أّما الوي  التً (2فً القسم الرابع )منشؤ أجنعً, فً جدلول األوقار المرفق 

وٌتم اوتٌرادها م  خارج القراق فٌجب أ  ٌتّم توقٌرها فً جدلول األوقار 

 (.3القسم الرابع )المرفق فً 
 لوذلك لمتطيعات المطاعد : األوقار جدلول إومال لند التالٌ  األملور إلى التنع  ٌجب 67.3

تيك الملوجلودة فً القراق لولو  م  منشؤ أوقار الوي  المايٌ  ألو  ٌتم إدراج 67.3.6

م  جدلول األوقار المرفق فً  6 رصم فً القاملودلوذلك  عشول منفصل, أجنعً,

 :(, ليى النالو التال0ًالدوم الراع  )
(/ ex-factory)أ(:  أوقار الوي  التً ٌتم تويٌمها لند المصن  ) 6القاملود رصم 

(/ الوي  التً ٌتم ex-showroomالوي  التً ٌتم تويٌمها فً صال  القرض )

(, off-the-shelf(/ الوي  الجاهزة )ex-warehouseتويٌمها م  الموتلودع )

الرولوم لوالضرائب لوذلك عاوب الاال ؛ ٌجب أ  تشمل هذه األوقار جمٌ  

)مثال الضرٌع  ليى المعٌقات لوالرولوم الومروٌ  لوالرولوم ليى ملواد احاوتهالك, 

الخ...( المدفلول  ألو التً ٌتم تودٌدها ليى أواس مولونات الوي  لوليى الملواد 

الخام الموتخدم  فً تصنٌ  الوي  ألو تجمٌقها لوالتً تم تادٌد أوقارها ليى 

ً صال  القرض  ألو م  الموتلودع, الخ... ألو أواس تويٌمها لند المصن  ألو ف

الرولوم لوالضرائب المدفلول  ليى الوي  ذات المنشؤ األجنعً لوالتً تم اوتٌرادها 

تشمل  .موعداً, لوتم تادٌد أوقارها ليى أواس تويٌمها فً صال  القرض الخ...

 هذه األوقار أٌضاً توالٌف التلوضٌب لوالشا .
قات لوغٌرها م  الضرائب لوالرولوم التً )ب(: أٌ  ضرائب معٌ 6القاملود رصم 

فً اال  , لوذلكالوي فً ما ٌتقيق ع فً القراقتودٌدها وٌدلوم مددم القطاء ع

 .)مثالً ضرٌع  احاوتهالك لوالضرٌع  ليى المعٌقات, الخ...( القدد ليٌ  ٌ روت
)ج(: توالٌف الندل الداخيً العّري لوالتؤمٌ  لوتامٌل الوي   6القاملود رصم 

القرضٌ  /( لوغٌرها م  التوالٌف النثرٌ Unloading-نفاضلوتفرٌغها)ال

(Incidental)  الضرلورٌ  اتى تويٌم الوي  إلى لوجهتها النهائٌ  وما هلو مادد

 فً صائم  متطيعات التقاصد.

)د(: أوقار الخدمات الثانلوٌ  عما فٌها التروٌب لوعٌا  وٌفٌ   6القاملود رصم 

لدى الجهات الموتفٌدة )الموتخدم لوالتدرٌب فً الملوص   وتخداماحا /التشغٌل

 النهائً(, إ  لوجد, وما هلو مادد فً صائم  متطيعات التقاصد

 انؼطبء أعؼبس .54

 ٔانحغٕيبد
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

ٌاب إدراج اوقار الوي  التً وٌتم اوتٌرادها م  خارج القراق, عشول منفصل  67.3.0

(, ليى النالو 3م  جدلول األوقار المرفق فً الدوم الراع  ) 6فً القاملود رصم 

 التالً:
( فً مٌناء/ CIPأ(:  أوقار الوي  التً ٌتم تويٌمها ليى أواس )) 6القاملود رصم 

 مطار لوندط  اللوصلول.
( )رولوم DDP)ب(:  أوقار الوي  التً ٌتم تويٌمها ليى أواس ) 6القاملود رصم 

التويٌم مدفلول (, لند ملوص  الموتخدم النهائً فً القراق وما هلو مادد فً صائم  

 متطيعات التقاصد
أوقار الخدمات الثانلوٌ  عما فٌها التروٌب لوعٌا  وٌفٌ   )ج(: 6القاملود رصم 

لوالتدرٌب فً الملوص  لدى الجهات الموتفٌدة )الموتخدم  وتخداماحا/التشغٌل

 النهائً(, إ  لوجد, لووما هلو مادد فً صائم  متطيعات التقاصد.
 Annualليمقدات/األجهزة الطعٌ , ٌادد وقر لدد الصٌان  الونلوي ) 67.3.3

Maintenance Contract - AMC ًفً ملوص  الموتخدم النهائً, لوذلك ف )

(, إ  لوجد, لوٌادد 7جدلول األوقار عاوب النملوذج المرفق فً الدوم الراع  )

هذا الوقر لقدد الونلوات التً تيً إنتهاء فترة ضما  القٌلوب, وما تم تادٌده فً 

لد فتح صائم  متطيعات التقاصد. ٌشمل هذا الوقر الضرائب النافذة عتارٌخ ملو

القطاءات. ٌتلوجب ليى مددم القطاء تادٌد أٌ  ضرائب إضافٌ  ٌتقٌ  تودٌدها. 

ما لم ٌادد خالفاً لذلك فً لوثائق المناصص , تقتعر األوقار شامي  لهذه الضرائب 

لوحا ٌجلوز المطالع  عها حااداً. خالل مدة لدد الصٌان  الونلوٌ , ليى المجهز أ  

لغٌار لوأ  ٌوتجٌب فلوراً ألي طيب ٌاتفظ عالومٌ  الوافٌ  م  صط  ا

 لدد ملوضلوع المقدات عداءٌضم   أ ليى مددم القطاء  ٌتلوجب. تصيٌح/صٌان 

 UPTIME"% ونلوٌاً ) x" عنوع لاميً  عشول ويٌم لوصاٌح  الونلوٌ  الصٌان 

warranty )لوذلك ، قائمة متطلبات التعاقد – القسم الخامسوما هلو مادد فً لو

خالل لدد الصٌان   (downtimeرات األلطال )إ  لوجد. لوفً اال تخّطت فت

(%, فٌتلوجب لندها تمدٌد فترة هذا القدد عمدة تقادل x-100الونلوٌ , ما نوعت  )

 ضقف فترات األلطال.

, الخ...( EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDPولوف ٌتم التماد المصطياات  ) 67.7

تفوٌر المصطياات التجارٌ  عاوب ما هلو مادد فً اوتناداً لألاوام الدلولٌ  ل

الذي ٌتم نشره م  صعل  ®INCOTERMSآخر إصدار م  إصدارات اإلنولوترمز 

 غرف  التجارة الدلولٌ  فً عارٌس.

 

ألاله م   67.3إ  تددٌم األوقار لوفداً لتفصٌل عنلود األوقار عاوب المادة  67.6

ى توهٌل لميٌ  مدارن  القطاءات التقيٌمات إلى مددمً القطاءات, ٌهدف فدط إل

م  صعل جه  التقاصد, لول  ٌاد عؤي شول وا  م  ادها فً التقاصد ليى أٌ  

 مجملول  م  العنلود المددم  فً القطاء.

 

ثاعت  لوغٌر صاعي  ليتغٌٌر ٌجب أ  تولو  األوقار المددم  م  صعل مددم القطاء  67.1

 .الوعب مهما وا خالل فترة تنفٌذ القدد 
 

جدول ( فً lot -لوادة /إذا تّم تادٌد أوثر م  جدلول ومٌات لوااد )ألو مجملول  67.4

, فقندها تومح لوثائق المناصص  لمددمً القطاءات متطلبات التعاقد لشراء االدوٌة

عتددٌم أوقاره عشول منفصل لمادة ألو أوثر م  الملواد المذولورة فً الجدالول 

 ى ادة م  القرض.  لوولوف ٌتم تدٌٌم القطاءات ليملواد لولول مادة لي
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

اما فً اال  احاجهزة الطعٌ , فٌتم تادٌد اوثر م  جدلول ومٌات لوااد )الو  

( ليى ا  ٌتم توقٌر جمٌ  عنلود لوومٌات الوي  lots –المجملولات/لوادات 

اللواردة فً هذا الجدلول الو المجملول .  ٌتلوجب ليى مددم القطاء ا  ٌادد 

ل منها عشول منفصل فً جدالول الجدالول )المجملولات( علوضلوح لوٌدلوم عتوقٌر و

لول جدلول )مجملول ( احاوقار المخصص  لول منها.  ولوف ٌتم تدٌٌم القطاءات 

 عشول منفصل. 

 التالٌ :القمالت عتددم األوقار ٌجب أ   66.6

الدٌنار الوي  التً وٌتم تددٌمها م  القراق عليى مددم القطاء أ  ٌددم أوقار  )أ(

  القراصً
طاء أ  ٌددم أوقار الوي  التً وٌتم تددٌمها م  خارج القراق ٌجلوزلمددم الق )ب(

 .بٌانات العطاء لورص  عالقمي  الماددة فً

 انؼطبء ػًالد .55

بٌانات  لورص ليى األصل ليمدة الماددة فً  وارٌ /نافذةٌجب أ  تعدى القطاءات  61.6

اصد لوفداً المادد م  صعل جه  التقلوٌم القطاءات ويتالملولد النهائً لعقد العطاء 

م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات. وٌتم رفض القطاء الذي تولو  مدة  07 ليمادة

 ليشرلوط. غٌر موتجٌبٍ  عالتعاره لطاءً المطيلوب أصل م  نفاذه 

 َفبر فتشح .56

 انؼطبءاد

, ٌجلوز لجه  التقاصد أ  األلولٌ  القطاء إنتهاء فترة نفاذفً ااحات اوتثنائٌ , لوصعل   61.0

لطاءاتهم لمدة إضافٌ  ماددة. ٌجب  فترة نفاذمددمً القطاءات تمدٌد تطيب م  

قطاء أ  المددمً القطاءات تارٌرٌاً. ٌجلوز لمددم  جلوابهذا الطيب لو ٌتمأ  

فً اال صعلول أما . ذلك دلو  مصادرة ضما  لطائ لوهذا, ٌرفض طيب التمدٌد 

ٌ  , فقندها مددم القطاء لهذا الطيب ٌ  طيب من  ل     ٌدلوم عتقدٌل ومح ل  ألول  

 .ضما  لطائ  فترة نفاذلولو  وٌطيب من  فً المداعل تمدٌد  ؛لطائ 

 

ليى مددم القطاء أ  ٌددم, وجزء م  لطائ , ضما  لطاء غٌر مشرلوط لوصاعل   64.6

 عصٌغ :  ليدف  لند ألول طيب م  جه  التقاصد, لوٌولو  ضما  القطاء إما
 الراع , )أ( خطاب ضما   لوفق النملوذج المرفق فً الدوم 

 )ب( صك مصدق؛ 

 .الو اٌ  صٌغ  اخرى تاددها جه  التقاصد  فً لورص  العٌانات)ج( 

لوفً بٌانات العطاء  لورص  ٌجب أ  تولو  صٌم  ضما  القطاء لوفق ما هلو مادد فً

 .قائمة متطلبات التعاقد فً القسم الخامس

 انؼطبء ػًبٌ .52
 

تقاصد م  ذور لنلوا  لورصم ٌجب أ  ٌولو  ضما  القطاء ملوجهاً إلى جه  ال 64.0 

ٌلوماً عقد انتهاء  08مرج  وتاب الدللوة, وما ٌجب أ  ٌعدى نافذاً لمدة حا تدل ل  

 61.0ا ليمادة نفاذ القطاء لوفدحااق لفترة  ٌدمدأي تعقد انتهاء  لوأفترة نفاذ القطاء 

 م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات.

 

خطاب )دم القطاء, إما ليى شولٌجب أ  ٌولو  ضما  القطاء, عاختٌار مد 64.3 

( عاوب النملوذج المرفق علوثائق Bank Guaranteeضما  مصرفً )ضما ( 

صادراً ل  أاد المصارف المقتمدة فً القراق لوفداً لتقيٌمات المصرف  المناصص 

صدك مصدق الو اٌ  صٌغ  تاددها جه  التقاصد فً لورص   المروزي القراصً, ألو 

( ل  مصرف ملوجلود Bank Guarantee) المصرفً الضما إذا صدر لوالعٌانات. 

لهذا  مرادف المالٌ  المإوو  ال ملوصقاً لومصدصاً م  خارج القراق, فٌجب أ  ٌولو 

 مقتمدة فً القراق لجقل هذا الضما  صاعالً ليتنفٌذال المصرف

)back-to-back counter guarantee (.  
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

و  لوالتايٌل( عرفض أي لطاء حا عناء ليى تلوصٌ  لجا  الدرا)وتدلوم جه  التقاصد   64.7

ٌرفق مق  ضما  لطاء مدعلول لوذلك عالتعاره لطاًء غٌر موتجٌٍب ليشرلوط لدا 

 النافذ. الشروات المنتج  ليدلواء لوالمصنق  لألجهزة الطٌع  المشملول  عإوتثناء لوزٌر الصا 

 

ائدة ضمانات القطاء الق تطيق ٌاق لجه  التقاصد أ , عاوب ملوافد  جه  التقاصد  64.6

ليٌهم, لوذلك صعل انتهاء مدة نفاذ  لقددا تروٌ الى مددمً القطاءات الذٌ  حا ٌاتمل 

صد صدرت. فً هذه الاال , ٌتم  اال لطاءاتهم لوعقد أ  تولو  التلوصٌ  عاإل

احااتفاظ عضمانات القطاء القائدة لمددمً القطاءات الذٌ  ٌاتيلو  المراتب الثالث 

 م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات. 38.0لمالً عؤاوام المادة  األلولى

 

ضما    لوتددٌم القدد اتفاصٌ  عقد تلوصٌ  مددم القطاء الفائزلالقطاء ٌقاد ضما    64.1

 .المطيلوباألداء او  
 

 ٌمو  أ  تصادر جه  التقاصد ضما  القطاء إذا: 64.4
نفاذه لوعقد غيق المناصص , واب مددم القطاء لطاءه صعل انتهاء مدة  )أ(

م  التقيٌمات إلى مددمً  00.3لو 61.0تثناء ما نصت ليٌ  الفدرتٌ  عاو

 ألو القطاءات؛

 

 فشل مددم القطاء الفائز خالل المدة  الماددة فً: )ب(

 التلوصٌ  ليى القدد, ألو (6)

 تددٌم ضما  او  األداء المطيلوب. (0)

 

  م 31عشولوى ألو التراض لوفداً ليمادة مددم لطاء غٌر ناجح تددم إذا  )ج( 

 هذه أ  ليويطات المختص  لندها , لوتعٌ القطاءات التقيٌمات إلى مددمً

إ  صٌم   ؛ةمعرر غٌرألو  خاطئ ألوعاب  وا لتراض هذا احاألو  ىشولوال

األضرار الناتج  ل  هذا التؤخٌر فً تلوصٌ  القدد ولوف ٌتم تقلوٌضها م  

ضما  القطاء لمددم القطاء غٌر الناجح لوصااب الشولوى ألاله. ليى 

, ولوف ٌدتصر المعي  الم صادر م  الضما  ليى صٌم  رغم م  ذلكال

لوفق الدلوانٌ  القراصٌ   الغرامات التً تاددها الويطات المختص 

 لواإلجراءات النافذة.

 

إرا ُْ ٣وذّ ثؼغ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد ػٔبٕ اُؼطبء ٝرُي ثغجت اإلػلبء  12.8 

ؾبٍ ٓضال  ثبُ٘غجخ أُ٘ظٞص ػ٘ٚ ك٢ اُوٞا٤ٖٗ اُؼشاه٤خ اُ٘بكزح، ًٔب ٛٞ اُ

 ٔبدحُِ ثٛبَبد انؼطبء ٝسهخُِششًبد اُؼبٓخ أٝ ؿ٤شٛب ثؾغت ٓب ٛٞ ٓؾذد ك٢ 

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد، ٝ 12.1

إرا عؾت ٓوذّ اُؼطبء ٛزا ػطبءٙ هجَ اٗزٜبء ٓذح ٗلبرٙ أُؾذدح ٖٓ هجِٚ ك٢    . أ

ػ٤ِٚ أُبدح ، ثبعزض٘بء ٓب ٗظذ ٝثؼذ ؿِن أُ٘بهظخ  اعزٔبسح روذ٣ْ اُؼطبء

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد؛ أٝ 16.2

إرا أطجؼ ٓوذّ اُؼطبء ٛزا ٓوذّ اُؼطبء اُلبئض ٌُٖٝ كشَ ك٢ رٞه٤غ اُؼوذ ٝكوب   . ة

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد؛ أٝ ك٢ روذ٣ْ ػٔبٕ ؽغٖ  32ُِٔبدح 

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد؛ 38األداء ٝكوب  ُِٔبدح 

, -ليى ذلك بٌانات العطاء فً اال نصت لورص  -مو  لجه  التقاصدفقندها, ٌ

أ  تقي  مددم القطاء غٌر مإهل إلرواء لدد ليٌ  مملول م  جه  التقاصد, 

بٌانات  لوأ  تمضً فً تطعٌق اإلجراءات اإلدارٌ  المنصلوص لنها فً لورص 

 .العطاء
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

ّد مددم القطاء لطاءه لوٌددم  عنوخت  األصي 68.6 ٌ ق  لوٌجلوز أ  تشمل صرصاً ٌ  ٌجب أ  

عالقرض الفنً, أما القرض المالً فٌددم فً نوخ   (Compact Diskمدمجاً )

 .أصيٌ  )لورصٌ ( لواادة

 ٔتٕلٛغ شكم .55

 انؼطبء

المادة  النوخ واف  اللوثائق الماددة فًول م  ٌجب أ  ٌتضم  القطاء األصيً لو 68.0

ولو  ول لوثائق القطاء م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات, ليى أ  ت 60.6

الشخص ألو مددم القطاء ألو عاعر حا ٌزلول, لوملوصقً  م   اررةً مطعلولً  ألو م

 هذا التفلوٌض ٌولو ٌجب أ   .عالقدد مددم القطاء لذلك إللزامٌ  للوخاألشخاص الم

م  صعل المخلولٌ  صانلونٌاً ليتلوصٌ  ، بٌانات العطاء لورص  عاوب ما هلو مادد فً

ولوف ٌرفق  ج( م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات) 60.6لوالذي عملوجب المادة

يتلوصٌ  ليى اوتمارة تددٌم ل للوخليى مددم القطاء التؤود م  تلوصٌ  الم عالقطاء.

لوليى ول صفا  م  صفاات جدالول ( Bid Submission Form)القطاء 

لوذلك م   المرفد  عقطائ  لوثائقلوليى واف  ال (Price Schedules) األوقار

لوٌجب المالاظ  أ  جمٌ  صفاات القطاء اٌث . يى القطاءالشخص الملوص  ل

تمت إضافات لوتصاٌاات ليى اإلضافات م  صعل مددم القطاء الملوص  ليى 

القطاء لوولوف ٌدلوم عالتلوصٌ  ليٌها وامالً ألو عاألارف األلولى. ليى مددم القطاء 

أ  ٌادد األوقار عالارلوف لواألرصام ليى النالو المطيلوب فً جدالول األوقار. 

 .بٌانات العطاء إ  أٌ  شرلوط أخرى ٌتم تادٌدها فً لورص 

 

رؼذ٣الد ُٞصبئن  ًزبثخ ث٤ٖ اُغطٞس أٝ ٓؾٞ أٝ خ٣غت أال ٣ؾز١ٞ اُؼطبء ػ٠ِ أ٣ 18.3

 سرٌجٜب ٓوذّ اُؼطبءارِي اُؼشٝس٣خ ُزظؾ٤ؼ األخطبء اُز٢  أُ٘بهظخ، ثبعزض٘بء

٤ٖ ُٞخأٝ أُ ٍٞخأُ، ٣زٞعت ػ٠ِ . ٝك٢ ٛزٙ اُؾبُخأص٘بء إػذاد ٓغز٘ذاد اُؼطبء

 ٛزٙ اُزظؾ٤ؾبد. ػ٠ِ ثبألؽشف األ٠ُٝػ٠ِ اُؼطبء اُزٞه٤غ ًبٓال  ٝ ِزٞه٤غُ

 

 

انؼطبءاد تغهٛى – د  
ٌمو  لمددمً القطاءات أ  ٌدلوملوا عتويٌم لطاءاتهم علواوط  العرٌد الداخيً ألو  60.6

القطاء لوول نوخ   لوض ليى مددم القطاء الخارجً الورٌ  ألو عالٌد معاشرة. 
" أصل" األغيف  عـليى  لوذلك م  التؤشٌر, لومختلوم  منفصي  أغيف ن  فً ل
خارجً  غالففً  غيف  المتضمن  األصل لوالنوخلو"نوخ ". تلوض  األأ

 .مختلوم

 ٔتأشٛش ختى .54

  انؼطبءاد

 :الداخيٌ  لوالخارجٌ  أ  األغيف ٌتقٌ  ليى  60.0
ألسثغ ٖٓ رؾَٔ إعْ ٝػ٘ٞإ ٓوذّ اُؼطبء ٓغ خزٔٚ ػ٠ِ اُضٝا٣ب ا )أ(

 اُـالف؛
بٌانات  لورص فً مادد تولو  ملوجه  إلى جه  التقاصد ليى القنلوا  ال )ب(

 ؛العطاء
 لورص فً  مادد, وما هلو لووتاب الدللوة المناصص  لورصم تامل اوم )ج(

 ؛بٌانات العطاء
", ليى أ  توتومل [اللوصت لوالتارٌخ]لوأ  تامل لعارة "حا ٌفتح صعل  )د(

  م  07.6ليفدرة  عٌانات القطاء لورص  فًعاللوصت لوالتارٌخ الماددٌ  
 .التقيٌمات إلى مددمً القطاءات

 

 المادةفً  لومإّشراً ليٌ  لوفق ما هلو مادد مختلوماً الخارجً  الغالف ٌو  إذا لم 60.3
لولوفق الدلوانٌ  القراصٌ   القطاءات المذولورة ألاله إلى مددمً م  التقيٌمات 60.0
 صعل القطاء ألو فتا  فددا ل  ٌموإلولأٌ   اصدجه  التققندها ل  تتامل ف, النافذة

 .ملولد فتح القطاءات
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

المادة جه  التقاصد ليى القنلوا  المادد فً إلى  م القطاءاتويٌٌجب أ  ٌتم ت 07.6
فً مهي  حا تتجالوز اللوصت لو ,م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات)ب(  60.0

لوصل م  صعل جه   ٌتم إصدار. بٌانات العطاء لورص فً  اددٌ لوالتارٌخ الم
عنوخ  لها  جه  التقاصد لوتاتفظالتقاصد إلى ول مددم لطاء تم اوتالم لطائ , 

 .حااق ومرج 

 انُٓبئٙ انًٕػذ .21

 انؼطبءاد ٛىغهنت

تمدٌد  , ٌجلوز لجه  التقاصد لوفق تددٌرهاصعل الملولد النهائً لتويٌم القطاءات 07.0
 6.3ليفدرة لوثٌد  القطاء لوفداً  ٌم القطاءات م  خالل تقدٌلويتالملولد النهائً ل

ادلوق  ولوف تمتد واف مددمً القطاءات, لوفً هذه الاال  إلى  م  التقيٌمات
إلى الملولد  الميتزمٌ  عها صعل التمدٌد جه  التقاصد لومددمً القطاءات لواجعاتلو

 .النهائً عاوب المهي  الجدٌدة

 

ٌم القطاءات وينهائً لتجه  التقاصد عقد الملولد ال وتيم أي لطاء ت وٌتم رفض 06.6
وٌتم إلادت  مغيداً لوم  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات,  07 فً المادةادد الم

 .إلى مددم هذا القطاء

 انؼطبءاد .25

 انًتأخشح
ذلك لو إلى جه  التقاصد   عقد تددٌم ئألو واب لطا ٌجلوز لمددم القطاء تقدٌل 00.6

 يى أ  ٌددم لجه  التقاصدلطاءات, ٌم القويلتالمادد موعداً صعل الملولد النهائً 
م   عذلك يتلوصٌ خلول لملوصقاً م  الم القطاء, ألو واب تقدٌلعإشقاراً تارٌرٌاً 

  عالتلوصٌ . نافذتفلوٌض 

 عحتٔ تؼذٚم .22

 انؼطبءاد

ألو إوتعدال لقطائ  لولوضق  فً  تقدٌلتلوجب ليى مددم القطاء إلداد أي ٌ 00.0
صلول, لوٌروي  الى جه  التقاصد صعل غالف مختلوم لوٌتم التؤشٌر ليٌ  لوفق األ

 :الملولد النهائً لتويٌم القطاءات عاوب ما ٌيً
 لورص ليى مددم القطاء تددٌم نوخ  أصيٌ  م  لدد النوخ المادد فً  )أ(

ألي  ,م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات 60.6يمادة لعٌانات القطاء 
شول لواضح ليٌهما ع ٌتم التؤشٌرغالفٌ  فً لوذلك لطائ , ليى تقدٌل 

النوخ", ألو "اوتعدال  –لو "تقدٌل القطاء أاألصل"  –"تقدٌل القطاء  عـ:
. ٌلوض  عاوب الاال  النوخ" –األصل" لو "اوتعدال القطاء  –القطاء 

عشول  مختلوم ٌتم التؤشٌر ليٌ  عذلكخارجً  غالفضم  غالفٌ  ال
 "تقدٌل القطاء" ألو "إوتعدال القطاء". عـ: لواضح

ٌجب أ  تتم  ,القطاءت تقدٌالعالتؤشٌر ليى المتقيد   األاوام األخرى )ب(
 م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات. 60.3لو 60.0ليفدرتٌ  لوفداً 

 

جه  التقاصد  شقارليى مددم القطاء الراغب فً واب لطائ  إ ٌتلوجب 00.3
اوتالم ٌجب أ  ٌتم  ٌم القطاءات.ويلت موعداً  تارٌرٌاً صعل الملولد النهائً المادد

جب أ  ٌم القطاءاتويصعل الملولد النهاًئ المادد لتواب القطاء ار إشق  :وماٌ 
 

 60.0المادة فً المادد ٌولو  ملوجهاً إلى جه  التقاصد ليى القنلوا   )أ(
 ؛( م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءاتب)

)ج(  60.0فً وتاب الدللوة لوالمادد فً المادة مرج  الوم لواحاٌامل  )ب(
"إشقار أ  ٌتم التؤشٌر ليٌ  عـ , لودمً القطاءاتم  التقيٌمات إلى مد

 ؛ لوعواب القطاء"
 اً نافذاً ٌخلول ليتلوصٌ  ليى اإلشقار عواب القطاء.تفلوٌضأ  ٌتضم   )ج(

 

م  التقيٌمات إلى مددمً  00.3القطاءات المطيلوب واعها لوفداً ليمادة إ   00.7
 القطاءات, ولوف تقاد إلى مددمً القطاءات دلو  فتاها.

 

الملولد  التً تيًاوتعدال ألو تقدٌل أي لطاء خالل الفترة  ألو حا ٌجلوز واب 00.6
 61ة نفاذ القطاء الماددة فً المادة لواتى انتهاء فترٌم القطاءات ويالنهائً لت

م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات. إ  واب القطاء خالل هذه الفترة صد 
م  التقيٌمات إلى مددمً  64.4 ليمادةٌإدي إلى مصادرة ضما  القطاء, لوفداً 

 القطاءات.
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 انؼطبءاد ٔتمٛٛى فتح – ـْ
 جه  التقاصد عفتح جمٌ  القطاءات عما فً ذلكلجن  فتح القطاءات لدى  وتدلوم 03.6

الراغعٌ  م  عاضلور لام فً جيو  لوذلك  ,اشقارات اإلنوااعات لوالتقدٌالت

 لوالتارٌخ ً اللوصتفالمخلولٌ (, ) مددمً القطاءات ممثيً مددمً القطاءات الو 

ليى مددمً القطاءات الو  ممثيً  .بٌانات العطاء لورص فً  ماددوما هلو لوالموا  

 مددمً القطاءات التلوصٌ  ليى وجل الاضلور وإثعات لل اضلورهم.

 انؼطبءاد فتح .23

عقدها  , لوحا تفتحلوصراءة ماتلوٌاتهااحانوااعات ـيٌها علر شّ إالم األغيف ٌتم ألوحاً فتح  03.0

حا ٌومح عؤي  .عل تقاد وما هً إلى مددم القطاء القطاءات التً تم واعها أغيف 

ليناً م  التفلوٌض النافذ تم صراءة إشقار اإلنوااب إحا إذا لقطاء اواب إشقار ل

التً جرى التؤشٌر ليٌها  غيف األثم ٌتم فتح خالل جيو  فتح القطاءات. لو

القطاءات التً  عقدها أغيف   تفتحلوحاعـاإلوتعداحات لوصراءة ماتلوٌاتها لوٌتم اوتعدالها 

إشقار حاوتعدال حا ٌومح عؤي اوتعدالها, عل تقاد وما هً إلى مددم القطاء مغيد . تم 

ليناً م  التفلوٌض النافذ عهذا احاوتعدال  دالعتتم صراءة إشقار اإلوإحا إذا  القطاء

ض النافذ م  التفلوٌ تقدٌالتعـيٌها لر شّ إالم غيف األ .خالل جيو  فتح القطاءات

ٌاتها ٌجب أ  تفتح لوتدرأ  ٌي  ليناً م  القطاء القائد لها المددم أصالً ماتلو  .لوالذي تم تقد

 

ٌتم فتح القطاءات فً لوصت لوااد, لوٌدرأ ليناً: اوم مددم القطاء لووقر القطاء لول  03.3

عند ألو جدلول )ألو مجملول ( عما فً ذلك أٌ  تخفٌضات, لو لوجلود ألو لدم لوجلود 

ً اال وا  مطيلوعاً, لولوجلود ألو لدم لوجلود التفلوٌض عالتلوصٌ  ضما  القطاء ف

المطيلوب, إضاف  إلى أٌ  تفاصٌل أخرى صد تراها جه  التقاصد مناوع . حا ٌرفض 

عاوتثناء القطاءات المتؤخرة لمالً عالفدرة  جيو  فتح القطاءاتأي لطاء خالل 

 م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات. 06.6
صفاات ول م  القطاءات األصيٌ  عختم لجن  فتح القطاءات ٌتم التؤشٌرليى جمٌ  

م  تلوصٌ  ألضائها ليى جمٌ  صفاات جدالول األوقار األصيٌ  الخاص  عول 

 لطاء.

 

م  التقيٌمات إلى مددمً  00.0التً ت رول لوفداً ليفدرة  لوالتقدٌالت)القطاءات  إ  03.7

حا تخض   ,ح القطاءاتٌتم فتاها لوصراءتها خالل جيو  فت لمالتً القطاءات( لو

 ليتدٌٌم مهما وانت الظرلوف. 

 

د جه  التقاصد ماضراً لجيو  فتح القطاءات فً نهاٌ  الجيو  متضمناً المقيلومات  03.6 ت ق 

م  التقيٌمات إلى مددمً  03.1لو 03.7لو 03.0لو 03.6المذولورة فً الفدرات 

 :القطاءات المذولورة ألاله, عاإلضاف  إلى ما ٌيً لوعالاد األدنى

 ؛ألو تشمٌقها هاختمإغالق األغيف  عإاوام لو -

أوقار  تخفٌضات ألو أٌ   , عما فً ذلك أٌإ  لوجد( (lot)لول لوادة ) وقر القطاء -

 ليى أواس لطاءات أخرى؛ ألو أٌ  تخفٌضات مشرلوط 

لمددم القطاء ليى تصاٌح  لوأألو مالو  تقدٌلقالم  لواضا  الول ول ع التؤشٌر -

 ؛ٌس لوألضاء لجن  فتح القطاءاتم  تلوصٌ  رئلوذلك  ,راوقلول األاجد

م  تلوصٌ  رئٌس لوألضاء لوذلك  ,غٌر موقرة )عند(لوض  خط أفدً عجانب ول فدرة -

     ؛  لجن  فتح القطاءات

األخرى القطاء  موتنداتتلوصٌ  مددم القطاء ليى اوتمارة تددٌم القطاء لوليى  -

 المرفد  لوليى ول صفا  م  جدالول األوقار؛
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 ل لطاء؛لدد األلوراق المولو  منها و -

 ؛م  مددم القطاء القطاءمدلون  فً تافظات ذات صي   لوأمالاظات   أٌ -

 قطاء.الاليجن  ليى أي م  مرفدات عدٌها صد تألو تافظات أخرى مالاظات   أٌ -

 .عختم اليجن  لوالمرفدات القطاء ماتلوٌاتليى جمٌ   لوصٌ  عاألارف األلولىالتٌتم 

التلوصٌ  ليى ماضر جيو  فتح   ٌطيب م  ممثيً مددمً القطاءات الااضرٌ 03.4

القطاءات م  الاق عإضاف  أٌ  مالاظ  ليى أداء اليجن . إ  لدم تلوصٌ  أي مددم 

ل مضملو  لونفاذ الماضر. ٌجب تلوزٌ  نوخ ل  ٌ  لطاء ليى ماضر الجيو  حا  عط 

  ٌرغعلو  عالاصلول ليى نوخ  من . الذٌ الماضر إلى ول مددمً القطاء 

 

أوقار القطاءات لوالملواصفات الفنٌ  لومدد التنفٌذ رومٌاً ليى وٌتم إلال  جمٌ    03.8

للوا  إلالنات جه  التقاصد م  التؤوٌد ليى أ  األوقار لوالملواصفات المقين  

 خاضق  لمزٌد م  التدصٌق لوالتايٌل.

 

  عملوافد  رئٌس جه  التقاصد.  القطاءاتوٌتــم إاال  القطاءات إلى لجن  تدٌٌم لوتايٌل  03.0
و  لجه  التقاصد )لجن  تدٌٌم لوتايٌل القطاءات( , لولوفداً لتددٌرها, طيب ٌم 07.6

م  مددم القطاء الول لطائ  أثناء لميٌ  تدٌٌم القطاءات. ٌجب أ   تلوضٌاات

ٌولو  طيب التلوضٌح لواإلجاع  ليٌ  تارٌرٌاً؛ لوٌمن  طيب ألو تددٌم ألو الوماح 

ا توتشفه  اواعٌاء خطأ ٌحتصال ذلك وا  إذا إحاعتغٌٌر الوقر ألو مضملو  القطاء, 

م  التقيٌمات إلى مددمً  04.6القطاءات لوفداً ليفدرة  تدٌٌم لميٌ  خاللجه  التقاصد 

 القطاءات.
إذا لم ٌدم مددم القطاء عتددٌم التلوضٌاات عشؤ  لطائ  فً الملولد لواللوصت الماددٌ  

 لذلك فً طيب جه  التقاصد, فدد ٌإدي ذلك إلى رفض لطائ .

 تٕػٛح .24

 طبءادانؼ

حا ٌجلوز الوشف ل  أٌ  مقيلومات تتقيق عفاص, تلوضٌح, لوتدٌٌم لومدارن   06.6

القطاءات لوالتلوصٌ  عإرواء القدد, إلى مددمً القطاءات ألو أي شخص آخر غٌر 

مقنً رومٌاً عقميٌ  القطاء, لوذلك إلى أ  ٌتم تعيٌ  جمٌ  مددمً القطاءات عإشقار 

 إرواء القدد.

 اإلجشاءاد عشٚخ .25

فً )لجن  تدٌٌم لوتايٌل القطاءات( قطاء التؤثٌر ليى جه  التقاصد الإذا االول مددم  06.0

ذلك دد ٌإدي فتروٌ  القدد, ع هاصرارفً  لوأ لومدارن  القطاء, قطاءلي هالميٌ  تدٌٌم

  .ئلطا رفضإلى 

 

إذا رغب أي مددم لطاء عاإلتصال عجه  التقاصد عشؤ  موؤل  تتقيق عقطائ  خالل  06.3

ذلك ع دلومالممتدة م  تارٌخ فتح القطاءات إلى تارٌخ تروٌ  القدد, فقيٌ  أ  ٌ الفترة

  تارٌرٌاً.

 

وتدلوم جه  التقاصد )لجن  تدٌٌم لوتايٌل القطاءات( تدٌٌم لوتايٌل القطاءات لتتؤود م   01.6

أنها وامي  لوم  لدم لوجلود أخطاء اواعٌ  لوم  لوجلود ضما  القطاء المطيلوب لوأن  

 اللوثائق لوفق األصلول لوم  أ  القطاءات صاٌا  عشول لام.تم التلوصٌ  ليى 

 األٔنٙ انتذلٛك .26

 ٔتحذٚذ نهؼطبءاد

  اعتجبثتٓب
ٌمو  لجه  التقاصد )لجن  تدٌٌم لوتايٌل القطاءات( صعلول أٌ  شويٌات ثانلوٌ  ألو لدم  01.0

فً القطاء, إذا وا  ذلك حا ٌشول انارافاً جلوهرٌاً,  عوٌط  انارافاتمطاعد  ألو 

 ى أ  حا ٌجاف هذا الدعلول ألو ٌإثر ليى ترتٌب أي مددم لطاء فً التدٌٌم.لي

 

تادد  م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات, 00لولمالً عالمادة  ل,المفصّ  التايٌلصعل  01.3

 , جلودة مدعلول عما إذا وا  القطاء )لجن  تدٌٌم لوتايٌل القطاءات( جه  التقاصد 

. ألغراض هذا التؤود, فإ  لوثٌد  القطاءيعات متطلاً جلوهرٌاً تجٌعمولو ,موتمالً 
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 23        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

القطاء الذي ٌوتجٌب جلوهرٌاً هلو القطاء المتطاعق م  جمٌ  أاوام لوشرلوط 

لوملواصفات لوثائق المناصص  دلو  أٌ  انارافات جلوهرٌ  ألو اوتثناءات ألو 

ألو لتراض ألو احاوتثناء ألو احاناراف  حااالتراضات ألو شرلوط ألو تافظات. إ  

 الجلوهري هلو ذلك: تافظالشرط ألو ال

زظِخ ثٜبأداء ٝأ عٞدح ٝأ  ٗطبمػ٠ِ  عٞٛش١ثشٌَ   ٣ؤصشاُز١  ( 1) خذٓبد أُ ُا ؛ اُغِغٝ 

 ٝأ

عٜخ ٝثٔب ال ٣زٞاكن ٓغ ٝص٤وخ اُؼطبء، ٖٓ ؽوٞم  عٞٛش١ شٌَ ثأ٣١ؾذ اُز١  ( 2)

 ؛ أٝٔوذّ اُؼطبء اُلبئضُ اُزؼبهذ٣خ ٞاعجبدٖٓ اُأٝ  اُزؼبهذ

اٝ )، ك٢ ؽبُخ هجٍٞ عٜخ اُزؼبهذ ُٜزا اُزؾلع ثشٌَ ؿ٤ش ػبدٍ ؤصشاُز١ ٣ (3)

اُز٣ٖ ا٥خش٣ٖ ٔوذ٢ٓ اُؼطبءاد ُ ٢اُز٘بكغ أُٞهقاُغٞٛش١، ػ٠ِ  ...(اُزـ٤٤ش

 .ٓغزغ٤جخ عٞٛش٣ب  هذٓٞا ػطبءاد 

جٌب ٌوتوترفض جه  التقاصد )لجن  تدٌٌم لو تايٌل القطاءات(  القطاء الذي حا  01.7

ه إلطا داً تصاٌح لدم المطاعد  لٌصعحجلوهرٌاً, لوحا ٌجلوز لمددم القطاء حاا

موتلوفٌاً الشرلوط. توتند جه  التقاصد فً صرارها ما اذا وا  القطاء موتجٌعاً ليشرلوط 

 أم حا ليى ماتلوٌات القطاء نفو .

 

إذا وا  هناك م  تقارض عٌ  وٌتم تصاٌح األخطاء الاواعٌ  ليى الشول التالً:  04.6

, الذي (total price) جملوع )المعي ( اإلجمالًلوعٌ  الم( unit priceوقر اللوادة )

( subtotalألو عٌ  المجملوع الفرلً ) , عالومٌوقر اللوادة ٌنتج ل  ضرب 

وقر اللوادة لوم  ثم المجملوع الفرلً ت قتمد , (total priceلوالمجملوع اإلجمالً )

(subtotal  ٌلوٌصاح المجملوع اإلجمالً. إذا وا  هناك تقارض ع )

. إذا رفض )األارف(عالويمات المذولورةالمعال  ت قتمد األرصام, لو )األارف(الويمات

لطائ . أما إذا رفض  رفضمددم القطاء تصاٌح األخطاء الاواعٌ , ولوف ٌتم 

وتصادر صٌم  ضما   المصاا لطائ   صٌم ويفً   صلالتدٌٌم األمددم القطاء ذي 

 لطائ .

 األخطبء تظحٛح .22
 

)لجن  تدٌٌم لو  التقاصد جه  ليى ٌتقٌ  لوالمدارن , التايٌلتوهٌل إجراءات  عهدف 08.6

 الدٌنار إلى مختيف  عقمالت المددم  القطاءات أوقار جمٌ  تالوٌلتايٌل القطاءات( 

الصادر لو المماثي  العٌ  لميٌاتالمقتمد فً القراصً, لوذلك عاوتخدام وقر الصرف 

 المصرف المروزي ألو مصرف تجاري فً القراق. ل 

 إنٗ انتحٕٚم .25

 ٔاحذح ػًهخ

إ  وقر الصرف الذي وٌقتمد لتالوٌل جمٌ  األوقار المددم  عقمالت مختيف  إلى  08.0

 الدٌنار القراصً, هلو وقر الصرف الصادر عتارٌخ تددٌم القطاءات.
 

لومدارن  القطاءات  )لجن  تدٌٌم لوتايٌل القطاءات( عتدٌٌمولوف تدلوم جه  التقاصد  00.6

ٔبدح   اإلوتجاع  الجلوهرٌ اددتالتً  ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد 26ٝكوب  ُِ  ٠  .ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ُإ
 ٔيمبسَخ تمٛٛى .24

 انؼطبءاد

المرشاٌ , ولوف تتم مدارن   ترتٌبتادٌد لو عهدف مدارن  لوتدٌٌم القطاءات 00.0

إلى ملوص  الموتخدم النهائً  - DDP -القطاءات الموتجٌع  ليى أواس تويٌم الوي  

 تفً اال نصملوص  الموتخدم النهائً. لوألو ليى أواس التلوصٌل المجانً إلى 

م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات ليى  67.3.3 المادةصائم  متطيعات التقاصد لو

القٌلوب, فولوف ٌتم أٌضاً  صٌان  ليونلوات التً تيً فترة ضما  ددٌمضرلورة ت

( Annual Maintenance Contract - AMCااتواب وقر لدد الصٌان  الونلوٌ  )

 المرشاٌ . ترتٌبتادٌد لو قار القطاءاتلند مدارن  أو
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 21        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 ولوف ٌتم ااتواب: ,المرشاٌ  ترتٌبتادٌد لو عهدف مدارن  لوتدٌٌم القطاءات 00.3

  ٍٝأعؼبس اُغِغ أُؾ٤ِخ أٝ اُغِغ األع٘ج٤خ أُزٞكشح ك٢ اُؼشام ًٔب ٝسدد ك٢ عذ

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ  14.3.1ثٔٞعت اُلوشح ( 2انمغى انشاثغ )األعؼبس أُشكن ك٢ 

 ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد؛

  اُؼشام ًٔب ٝسدد ك٢ عذٍٝ األعؼبس  اُز٢ ع٤زْ اعز٤شادٛب ٖٓ خبسطأعؼبس اُغِغ

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ  14.3.2ثٔٞعت اُلوشح  (3انمغى انشاثغ )أُشكن ك٢ 

 اُؼطبءاد؛

 ( عؼش ػوذ اُظ٤بٗخ اُغ٣ٞ٘خAnnual Maintenance Contract - AMC) ، ًٔب ٝسد

هبئٔخ ٓزطِجبد  ذك٢ ؽبٍ ٗظٔ( 4انشاثغ ) انمغىشكن ك٢ ك٢ عذٍٝ األعؼبس أُ

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد ػ٠ِ ػشٝسح رأ٤ٖٓ  14.3.3 حلوشاُاُزؼبهذ ٝ

 .اُؼ٤ٞة ط٤بٗخ ُِغ٘ٞاد اُز٢ ر٢ِ كزشح ػٔبٕ

 

, ولوف ٌتم ااتواب المرشاٌ  ترتٌبتادٌد لو عهدف مدارن  لوتدٌٌم القطاءات 00.7

( لقدد الصٌان  الونلوٌ  Net Present Value - NPVصافً الدٌم  الاالٌ  )

(AMC ) ليى ضرلورة تؤمٌ   قائمة متطلبات التعاقد -القسم الخامس  نصفً اال

 لورص  هذه الصٌان , م  األخذ عقٌ  احالتعار مقدل التخفٌض وما هلو مادد فً

 بٌانات العطاء.

 

موانٌ  تددٌم لطاءات ألوثر فً اال اددت صائم  متطيعات التقاصد )الدوم الخامس( إ 00.6

م  جدلول )ألو مجملول (, فقندها ٌتلوجب ليى مددمً القطاءات أ  ٌاددلوا أوقار ول 

م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات. ولوف  67.4جدلول )ألو مجملول ( لوفداً ليفدرة 

 ٌتم تدٌٌم القطاءات المددم  لول جدلول )ألو مجملول ( عشول منفصل.

 

ُؼوٞد ٌَُ عذٍٝ )أٝ ٓغٔٞػخ( ثشٌَ ٓ٘لظَ، ٝرُي ػ٠ِ ٓوذّ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زْ رشع٤خ ا 20.6

 Lowest Evaluated) ًِلخ   هَاُزو٤٤ْ األاُؼطبء اُز١ هذّ اُؼطبء أُغزغ٤ت ٝراد 

Bid األكؼ٤ِخ ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد، ٝثؼذ رطج٤ن 8( ، ثؾغت أُبدح 

 .ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد 33 أُبدح ٝكن أُؾ٤ِخ

 

ما لم ٌنص ليى خالف ذلك فً لورص  عٌانات القطاء, ٌتم التماد هامش لألفضيٌ    37.6

  .ليقطاءات المددم  م  مددمً القطاءات المايٌٌ 
 انًحهٛخ األفؼهٛخ .31

ألو رفض أي لطاء ألو فً إلغاء لميٌ  المناصص  تاتفظ جه  التقاصد عادها فً صعلول  36.6

, إصدار وتاب اإلاال  لوالتعي  ع  رومٌاً صعل لورفض جمٌ  القطاءات فً أي لوصت 

( ات)القطاء (ي)صانلونٌ  تجاه مددم /التزاماتموإلولٌ   تامل أٌأ  تدلو  لوذلك م  

 الذي) ( تؤثر)لوا( عذلك. 

وتدلوم جه  التقاصد عإلادة جمٌ  القطاءات التً جرى تددٌمها , تمَّ اإللغاء فً اال

عاوب ما تم تودٌده  مناصص ق الائلوث شراء روم معي لوتادٌداً ضما  القطاءات م  

 .القطاءاتهذه مددمً  م 

 انتؼبلذ جٓخ حك .35

 سفغ أٔ لجٕل فٙ

 انؼطبءاد كم أٔ أ٘

وتادد جه  التقاصد , ما إذا وا  مددم القطاء الموتجٌب ليشرلوط لوالذي ٌادق األهيٌ   30.6

 Lowest Evaluated) ويف ً  صلالتدٌٌم األذي  القطاءصدم الدانلونٌ  الماددة, لوالذي 

Bid) ,م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات 8.6 ٌادق المإهالت الماددة فً المادة ,

 .عشول مدعلوللوذلك ليتؤود م  صدرت  ليى تنفٌذ القدد 

 انمبََٕٛخ ْهٛخاأل .32

 يمذو ٔيؤْالد

 انؼطبء
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 22        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

نتاجٌ . إ  هذا التادٌد ٌقتمد ليى تدٌٌم صدرات مددم القطاء المالٌ , الفنٌ , لواحا 30.0

لمإهالت مددم القطاء لوالمددم   لوثد مالثعاتات اإللووٌولو  ليى أواس دراو  لوتايٌل 

م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات, عاإلضاف  إلى أٌ   8.6من  عملوجب الفدرة 

 .مقيلومات أخرى تراها جه  التقاصد ضرلورٌ  لومناوع 

 

المإهل صانلونٌاً  ليى مددم القطاء القدد ٌ روتلشرطاً أواوٌاً  الناجحٌقتعر التؤهٌل  30.3

 Lowest Evaluated) ويف ً  صلالتدٌٌم األلوالذي صدم القطاء )اللوادة/المجملول ( ذي 

Bid) أما إذا وانت نتٌج  التؤهٌل ويعٌ , فوٌإدي ذلك إلى رفض لطاء مددم القطاء .

مشاعه  لددرات وتدلوم جه  التقاصد عقميٌ  تدٌٌم  ,لوفً هذه الاال  ؛ويف ً  صلالتدٌٌم األذي 

ذ القدد عشول  ويف ً  صلالتدٌٌم األذي مددم القطاء  , ليتؤود م  صدرت  ليى تنٌف ًي   مدعلول.الذيٌ 

 

 

 انؼمذ تشعٛخ  – ٔ
 م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات, وتدلوم 30لو 37لو 00م  مرالاة أاوام الملواد  33.6

اً صااب القطاء المإهل صانلونٌ مددم القطاءليى القدد عتروٌ  جه  التقاصد 

تم التؤود م   صدشرط أ  ٌولو  لوذلك , ويف ً  صلالتدٌٌم األ يذلو الموتجٌب جلوهرٌاً 

 دعلول.متنفٌذ القدد عشول مإهالت  ل

النماذج الموتندات/ لونفاذ م  صا ؤود الت ٌتلوجب ليى جه  التقاصدصعل تروٌ  القدد,   33.0

لوذلك لعر  لقطاءحا وٌما ضما  اءات المرشاٌ  المددم  فً لطااألواوٌ  

 الويطات المختص .

 انتشعٛخ يؼبٚٛش .33

 ومٌ  العنلود تخفٌضزٌادة ألو  , تاتفظ جه  التقاصد عادها فًالقدد تروٌ لند  37.6

م  صٌم  القدد ,  %07عنوع   صائم  متطيعات التقاصدفً  أصالً  الماددة لوالخدمات

 .ام األخرىدلو  أي تغٌٌر فً أوقار اللوادات ألو الشرلوط لواألاولوذلك م  

 انتؼبلذ جٓخ حك .34

 انكًٛبد تؼذٚم فٙ

 انؼمذ إسعبء ػُذ
مددم القطاء الفائز عملوجب  إشقارقاصد عتنفاذ القطاء, وتدلوم جه  ال فترةصعل انتهاء  36.6

ٌ تع   ع الواعلتارٌري ألو لعر  إشقار ؤ  لطاءه عاب تارٌري موجل, خطليى أ  

 اتقطاءال ًمددم شقار جمٌ التقاصد إ ليى جه  ٌتقٌ , نفو فً اللوصت . صد ص ع ل

يدلوانٌ  لوفداً لتدلوم عنشر النتائج و ومالميٌ   ارواء القطاء,  عنتٌج  اآلخرٌ  

لولدد اللوادات/المجملولات  اوم لومرج  المناصص  م  تادٌد, النافذةالقراصٌ  

( 0)لو, الذٌ  صدملوا لطاءات جمٌ  مددمً القطاءات اءومأ( 6المقيلومات التالٌ : )لو

وقر ال( اوم لو3)لوجيو  فتح القطاءات,  فً لنها اإللال قار القطاءات وما تم أو

مددمً القطاءات الذٌ  رفضت  اءومأ( 7)لو, ايٌي ول لطاء تمَّ تل تدٌٌم  تم الذي

 ,وقر المددم لوالقمي ال( اوم مددم القطاء الفائز لو6)لو ,لطاءاتهم لوأوعاب رفضها

 القدد ملوضلوع التروٌ .نطاق ل  لوجز القدد لوممدة  عاإلضاف  إلى

 ثمشاس إشؼبس .35

 انتشعٛخ

د  36.0  اً)لدد نافذاً فلور الذي ٌصعح لوالتعي  ع  تؤوٌواً ليقدد التروٌ درار اإلشقار عٌ ق 

 مددم صد ٌتددم ع  أي طق عؤي  لوذلك عاوب صرار التولوٌ  الدانلونٌ  المتقيق ,الولً(

 .القطاءات ددمًم إلى التقيٌمات م  31 ليمادة لوفداً  فائز غٌر لطاء

 

عقد تددٌم القدد الملوص  م  صعل مددم القطاء الفائز مرفق عضما  او  األداء لوفداً  36.3

م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات, وتدلوم جه  التقاصد فلوراً عإلادة  38ليمادة 

م   64ضمانات القطاءات إلى مددمً القطاءات غٌر الفائزٌ  لوفداً ليمادة 

 دمً القطاءات.التقيٌمات إلى مد
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 23        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

إلى ٌتددم صد ٌتقٌ  ليى جه  التقاصد احاوتجاع  فلوراً لوتارٌرٌاً إلى أي مددم لطاء  36.7

 31لوذلك لٌس عملوجب المادة  ل  أوعاب لدم اختٌار لطائ  اً وتفورمجه  التقاصد 

 .التروٌ عدرار شقار إل, عقد اوتالم  لم  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات

 

مقتمدة عالنظر فً الشوالوى الخاص  لمددمً القطاءات لوفداً لتقيٌمات تنفٌذ تقتمد اآللٌ  ال

 القدلود الاولومٌ  القام  النافذة.
 انشكبٖٔ .36

 ٔانطؼٌٕ

لوعقد انتهاء  ,عقد إشقار مددم القطاء الفائز عدعلول لطائ  م  صعل جه  التقاصدفلوراً  34.6

م  التقيٌمات إلى مددمً  31الطقلو  لوفداً ليمادة الشوالوى لو تولوٌ فترة انتظار 

 القسم الثامن فًالماددة القدد  اتفاصٌ القطاءات )إ  لوجدت(, وترول جه  التقاصد 

, إلى مددم مناصص  لوالتً تشمل ول ما تم اإلتفاق ليٌ  عٌ  الطرفٌ ال ائقلوثم  

 .بٌانات العطاء لورص فً  وما هلو ماددٌجب أ  ٌتم تصدٌق القدد .القطاء الفائز

 ؼمذان تٕلٛغ .32

ليى مددم القطاء الفائز التلوصٌ  ليى إتفاصٌ  القدد لوإلادتها إلى جه  التقاصد  ٌتلوجب 34.0

  .المدة الماددة ضم 

, ٌعدى لجه  التقاصد 31فً اال تددم أاد مددمً القطاءات عطق  عاوب الفدرة 

أ  جه  التقاصد  لوجدتإذا الاق عمتاعق  إجراءات التقاصد م  مددم القطاء الفائز 

أن  م  المصيا  القام  لدم تؤخٌر عدء تنفٌذ القدد لقدد ٌوتلوفً جمٌ  الشرلوط لوا

 :عقد لوذلك ولوف ٌتوعب عؤضرار وعٌرة, /اإللغاءلوأ  مثل هذا التؤخٌر

 لو الماوم  المختص  عدرارها م  واف  التفاصٌل لوالتعرٌرات؛ شقارإ   )أ( 

ملوص  م تقهد تؤمٌ  الاصلول ليى ملوافد  الماوم  المختص  لعر تددٌ  )ب(

فً لوذلك تنفٌذ القدد  عوعبأٌ  أضرار صد تنتج فً الموتدعل ل   التقلوٌضع

  ؛درار جه  التقاصدل مخالفاً اال وا  اوم الماوم  المختص  

 

القام  لشرلوط ا لوفق األداءاو  اً لليى مددم القطاء الفائز أ  ٌددم ضمان ٌتقٌ  38.6

 التروٌ  عدرار اإلشقارٌخ اوتالم م  تار لوالتعاراً  (  ٌلوما 67خالل ), ليقدد

ٌلوما عضمنها مدة احاشقار الملوج  م  جه  التقاصد  00جه  التقاصد الو  ل  الصادر

لوذلك لوفق النملوذج المرفق , الى المرشح الفائز لواوب ما مادد فً لورص  العٌانات 

الشروات القام  ليدلول   تقفى. موتندات القدد -فً الدوم الثام  م  لوثٌد  القطاء

 تقيٌماتلوال اوامإذا وانت األ األداءضما  او  الدطاع القام م  ملوجب تددٌم لو

  .تمنح هذه احاوتثناءاتالنافذة فً جمهلورٌ  القراق 

 حغٍ ػًبٌ .35

 األداء

تددٌم ضما  او  األداء المذولور ألاله ألو فً  مددم القطاء الفائز فًلند فشل  38.0

م  التقيٌمات إلى مددمً  34.0رة تلوصٌ  القدد خالل المدة الماددة فً الفد

لتلوصٌ  القدد لوتددٌم ضما   إلٌ رومً  انذارعإروال  التقاصدوتدلوم جه  القطاءات, 

احانذار؛ هذا  تارٌخ اوتالم( ٌلوماً م  66فً غضلو  خمو  لشر )األداء او  

لوعقد مضً هذه المدة, ٌاق لجه  التقاصد إلغاء التروٌ  لومصادرة ضما  القطاء 

الموتجٌب جلوهرٌاً ليشرلوط  مددم القطاءاء الناول, لوتروٌ  القدد ليى لمددم القط

األصل ويف  عقد التؤود م  أن  ٌوتلوفً المإهالت المطيلوع  الذي ٌيً  ذي التدٌٌملو

ٌتلوجب ليى  لطائ , ضما  مصادرة إلى إضاف لتنفٌذ القدد. لوفً هذه الاال , لو

ت تخذ هذه اإلجراءات . لقطائٌ ا أوقار عٌ  ما الفرق دف ٌ أ  ناولال القطاء مددم

 ءاتهم.لطا نفاذ فترة خاللعاق مددمً القطاءات الناويٌّ  
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 24         غْ اُضب٢ٗ : ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء  اُو

 

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 انؼطبء ثٛبَبد ٔسلخ -:انخبَٙ انمغى
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 06 الدوم الثانً : لورص  عٌانات القطاء

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 

 (BDS) بٌانات العطاء  ورقة

ة فً ماددالل األاوام قدِّ ت  تضٌف ألو ل ألو ومِّ ت  إ  المقيلومات الخاص  التالٌ  المتقيد  عالوي  التً وٌتم  التقاصد ليٌها ولوف 
عٌانات القطاء عدل تيك اللواردة  لورص قتمد األاوام اللواردة فً , ت  تناصض لند لوجلود أي .مددمً القطاءاتالى التقيٌمات 

  فً التقيٌمات إلى مددمً القطاءات.

 

 ػبو . أ

 لوزارة الصا /العٌئ /الشرو  القام  لتولوٌق احادلوٌ  لوالموتيزمات الطعٌ : التقاصد جه اوم 

  ).)وٌمادٌا

  حا ٌلوجد : جه  التقاصد صعل م المفلوض  (purchasing Agentاوم لووٌل المشترٌات )

   لووما مذولور فً صلوائم المناصص  موتيزمات طعٌ  ملوضلوع وتاب الدللوة:  الوي نلوع 

  موتيزمات طعٌ  شراء  مناصص : ال

  الجارٌ   لوازن للوارد فً الملوليى النالو ا   87/2020/53: المناصص  رصم

 [    ب الدللوة : ]رصم وتا

رقم  جدلول  : فً صائم  متطيعات التقاصد هلو اددةمال (الجدالول )المجملولاتلوأوماء لدد  إ 

(5)- (2)- (4) 

الخاص  عشراء  0764 هً م  الويطات المختص   المصدص زن  احاتاادٌ  لوالما ون   

دلوٌ  لوزارة الصا /العٌئ /الشرو  القام  لتولوٌق احا ـاوابلالموتيزمات الطعٌ  

 (وٌمادٌا) لوالموتيزمات الطعٌ 

  لوزارة المالٌ هلو:   القدد هذامصدر تملوٌل 

6.6 

 ًُبلظخان ٔحبئك .ة

/الشرو  القام  لتولوٌق   عاب المقظم/لوزارة الصا /العٌئ -عغداد لنلوا  جه  التقاصد / 

 والبرٌد/صوم احالالم الدلوائً لوالقالصات القام  6/ط(وٌمادٌا)احادلوٌ  لوالموتيزمات الطعٌ 

 (74476760747رصم الهاتف)((dg@kimadia.iqهلو )) االلكترونً
 علواوط ٌقبل  الورٌ  العرٌد علواوط  ألوالقادي  عالعرٌد ترول ألو عالٌداحاوتفوارات  تويم

  عرٌد احالوترلونًال

ٝصبئن ػطبءارٌْ ٝ اُجش٣ذ االٌُزش٢ٗٝ ٝ اعْ ٝ ػ٘ٞإ اُشخض أُغؤٍٝ ث٤بٕ أُٞهغ االٌُزش٢ٗٝ ك٢ 

 ػٖ ٓزبثؼخ االعزلغبساد اُز٢ رخض اُؼطبء

٣زْ اػزٔبد ػ٘ٞإ أُ٘بهض أُضجذ ك٢ اُؼطبء ػ٘ٞاٗب ُِٔشاعالد ٝاُزج٤ِـبد ٝػ٠ِ أُ٘بهض اشؼبس 

 بس٣خ ؽظُٞٚ.ػ٠ِ ٛزا اُؼ٘ٞإ خالٍ ٓذح عجؼخ ا٣بّ ٖٓ ر أعٜخ اُزؼبهذ ثٌَ رـ٤٤ش ٣طش

 عاحاضاف  الى ما لورد فً تقيٌمات الى مددمً القطاءات :

  ـــــــــــــٌولو  تارٌخ انقداد المإتمر الخاص عاحاجاع  ليى اوتفوارات المشاروٌ  فً المناصص   -

 .2222/ 8/ 86 اءالثالث ٌلوم

7.6 
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 01 الدوم الثانً : لورص  عٌانات القطاء

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 انؼطبءاد إػذاد ،د

متلوفرة ليى القنلوا   ,إهيٌ  صانلونٌاً(غٌر الم) الموتعقدٌ صائم  عؤوماء مددمً القطاءات 
  HTTP://WWW.mop.gov.iq  اإللوترلونً التالً:

 :ٌتم اضاف  ما ٌيً فً تقيٌمات الى مددمً القطاءات  لوردضاف  الى ما حااع
الو المتيوؤة الو المخي  عالتزاماتها التقاصدٌ  الواعد  لدى نفس جه  التقاصد الو فً جهات تقاصد  -

 اصلولٌ     اخرى لوعملوجب لوثائق
 -تدرج الشروات فً الدائم  الولوداء فً الااحات التالٌ  : -

 .التقامل م  الشروات احاجنعٌ  المداطق   -أ    
 ثعلوت رشلوة  ااد منتوعً الاولوم .  -ب     

 ثعلوت الدٌام عتزلوٌر القطاءات الو اي لوثٌد  م  موتندات المناصص . -ج 
ليادٌد  فٌما ٌتقيق عالقمل الماال ليٌ  عدصد ثعلوت تددٌم مقيلومات الو املور مغاٌرة  -د 

 .احاضرار عالمصيا  القام 
ثعلوت مخالف  شرلوط المناصص  الو الملواصفات الفنٌ  المتقاصد ليٌها عدصد احاضرار  -ـه

 عالمصيا  القام .
 ثعلوت لدم احالتزام عاداب المهن  عاتعاع اوالٌب المنافو  غٌر المشرلول .  -لو

 القدد عقد التعيٌ  عدرار احااال . احامتناع ل  تلوصٌ  -ي 
 .واب القمل عوعب ثعلوت التيوإ عتنفٌذ المناصص  الو اخالل  عالتزامات  التقاصدٌ  -ك 

1.3 

 0767( لون  0ٌولو  تصدٌق ليشهادات اوب تقيٌمات تنفٌذ القدلود الاولومٌ  رصم )
 4.0 عخصلوص  العنلود الموتلوردة م  عيد لرعً.

  الوي : ٌجب أ  ٌتضم  القطاء, إضاف  إلى الموتندات المذولورة الموتندات الثعلوتٌ  ألهيٌ
 )أ( لو)ب(, الموتندات التالٌ : 4.3لو  4.0فً الفدرات 

تددم شهادة المنشؤ ليملواد الموتلوردة لصالح جه  التقاصد الصادرة م  العيد المصن  الو   ا -6
م  احاشارة الى  (تصدٌرالمنتج الو العيد الذي ٌتم فٌ  التجمٌ  احاخٌر الو عيد الشا  )عيد ال

منشؤ الملواد احاوتٌرادٌ  لوالتً ٌجب ا  تولو  دصٌد  م  اٌث الملواصفات الفنٌ  الخاص  
عالملواد الو المقدات المراد تصدٌرها الى القراق شرط لوجلود تقهد مصدق اصلولٌا م  
الشرو  الشاان  لوالمجهزة ليملواد احاوتٌرادٌ  ٌتضم  تاميها واف  الموإلولٌات المالٌ  

الدانلونٌ  المتقيد  عمدى صا  المقيلومات المذولورة فً شهادات المنشؤ احاصيٌ  لو
 .المروي  م  الجهات المصنق  الو المنتج  الى المجهز فً دلول  الشا  احاخٌرة

( ٓطِٞثخ ٓغ اُؼشع أُوذّ ٌَُ ٓبدح  FDAٝ/اٝ HPF ٝ/اٝ CE ٝ/اٝ MOHشٜبداد اُـ ) -0
بٕ اُجؼبػخ ٓ٘زغخ ثبٌُبَٓ ك٢ ثِذ أُ٘شأ )رظذ٣ن ًٝزُي شٜبدح أُ٘شأ أُظذهخ ٓضجذ ك٤ٜب ث

ٝخزْ شٜبدح ثِذ أُ٘شأ ٖٓ هجَ ٝصاسح اُظ٘بػخ اٝ ؿشكخ اُزغبسح اٝ اُز٤ٔ٘خ اُظ٘بػ٤خ ٝٓظذهخ 
 ٖٓ أُِؾو٤خ اُزغبس٣خ  اُؼشاه٤خ ك٢ ثِذ أُ٘شأ اٝ ٖٓ ٣ٔضِٜب(

 .  لوادٌث شهادة تؤوٌس الشرو  المجهزة لوالمنتج  ليى ا  تولو  اصيٌ  لومصدص تددٌم -3
( الخمس احاخٌرة)احاصيٌ  لوالمصدص  ليشرو  المنتج  ليونلوات  تددٌم الاواعات الختامٌ  -7

لوتادٌد  الاواعات الختامٌ  التً تظهر تادٌق ارعاح خالل الونلوات الخمس احاخٌرة ,
متلووط مقدحاتها لوليى ا  تددم الاواعات الختامٌ  عاليغ  احانويٌزٌ  لوالقرعٌ  اصرا 

  .واعاتها الختامٌ  احاصلولٌ  ليونلوات الخمو  احاخٌرة اٌجاعًلوٌولو  مإشر ا
ليى الشروات المشارو  فً المناصص  تددٌم اوقارها المثعت  فً لدلودها م  الدلول  -6

احاخرى لوالدلول المجالورة ليقراق ليى ا  تولو  تيك احاوقار مرفد  م  القطاء لوعتاٌٌد 
 .لوختم لوتلوصٌ  مددم القطاء ليٌها

بد أُغٜضح ثبسعبٍ ٗٔٞرط ُـشع اُلؾض ٝاُزو٤٤ْ ٝاسعبٍ ٗٔبرط ُغ٤ٔغ ٝعٞة ه٤بّ اُششً -1
ػ٠ِ ٝ ٝثخالكٚ ٣َٜٔ اُؼطبء ٌَُ سٓض ٝؽ٢٘ ًبك٢ ٖٓ اُ٘ٔبرطػذد  ٌٓٞٗبد اُغ٤ذ اُٞاؽذ

اُششًبد أُوذٓخ ُٜزٙ أُ٘بهظخ ٝاُز٢ هذٓذ ٗٔبرط ُْٝ ٣زْ اسعبء أُ٘بهظخ ػ٤ِٜب عؾت ٗٔبرعٜب 
 اسعبء أُ٘بهظخ ٝثخالكٚ ٣ؾن ُششًز٘ب اُزظشف ثٜب خالٍ كزشح شٜش ٝاؽذ ٖٓ ربس٣خ

 PVC poly  ٣غت إ رٌٕٞ أُبدح اال٤ُٝخ اُز٢ رظ٘غ ٜٓ٘ب أُٞاد اُجالعز٤ٌ٤خ خب٤ُخ ٖٓ ٓبدح -4
vinyl chloride   .٣ٝزْ رض٣ٝذٗب ثبُشٜبداد اُز٢ رؤ٣ذ رُي 

 )ج( 4.3

 4.7 () الٌنطبق

 . ةلٌزٌكاإلن لوأ العربٌة  هً: القطاءلغ  
ال لوردت لوثائق المناصص  لوالقدد عاليغتٌ  القرعٌ  لواحانويٌزٌ  لند احاختالف فً فً ا

 التفوٌر ٌولو  التماد ما لورد عاليغ  القرعٌ  علوصفها اليغ  الرومٌ  ليدلول .
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

م  )أ( إلى )لو(,  60.6 فدرةال فً الماددة الموتنداتتضم  القطاء عاإلضاف  إلى ٌجب أ  ٌ
ؽش٣ن  ،ٝهذ اُزغ٤ِْ  ،ٓ٘شب اُجؼبػخ ، عْ أُظ٘غ ) اُششًٚ أُظ٘ؼخ ( ا ) أُؼِٞٓبد اُزغبس٣خ

 : التالٌ  الموتنداتًٝبكخ  (ؽش٣وخ اُشؾٖ ،٤ٓ٘بء اُشؾٖ  ،٤ٓ٘بء اُذخٍٞ ، رلبط٤َ اُزؼجئخ  ،اُزغ٤ِْ 
ليى مددم القطاءالذي وعق ل  احاشتراك فً المناصص  المقاد الالنها ا  ٌددم لوصل -6

  لوثائق القطاء ليمناصص  المقاد الالنها لوفً اال  تقدٌل اوقار الشراء الواعق لها م
عشراء هذه اللوثائق فٌتامل مددم القطاء الفرق عٌ  الوقرٌ  فً اال  زٌادة الوقر 

 لوٌرافق م  لطاءه اللوصيٌ  احالول لوالثانً.
ها لولند التقاصد ٌجب ا  ٌولو  الموتفٌد م  احالتماد الموتندي هلو نفس الجه  المتقاصد مق -0

لوتولو  التفاصٌل العنوٌ  عاوم تيك الشرو  اصرا متضمن   اوم لولنلوا  العنك 
المراول,اوم صااب الاواب )الشرو  المتقاصد مقها( لورصم  الاواب, احاوم لوالقنلوا  

ٌجب ا  ٌتم تثعٌتها جمٌقا فً }... الخIbanلو  sort codeلوswift codeالوامل ليموتفٌد 
عاوم الشخص لواي تغٌٌر فً اوم لولنلوا  الموتفٌد  القرض لوحا ٌدعل ا  ٌولو  الاواب

لوالعنك المعي  لورصم الاواب لوالمقيلومات العنوٌ  احاخرى عقد احاتفاق ٌقتعر مخالف عقد 
 الالم المجهز عاحااال  ل  المقيلومات المثعت  فً القرض وٌقرض المجهز الى غرام .

 . التقاصد ارفاق احالمال المماثي  م  لطاءاتوم مإٌدة م  صعل جهات -3
القالصات القام  عشهادات التاوٌس اصيٌ  لومصدص  ليشروات المنتج   تزلوٌد صوم -7

  .لوالمولوص  مترجم  الى اليغ  احانويٌزٌ 
ونلوات احاخٌرة مصدص  م  الوجل  ليخمسالاواعات الختامٌ  ليشروات المنتج   -5

  .التجاري
 .  احانويٌزٌ  الو القرعٌ  اصراليغٌجب تددٌم الاواعات الختامٌ  م  صعل الشرو  عا -1
روال  اصيٌ  لومصدص  م  الشروات المنتج  عاوماء الملوصقٌ  ليى القدلود لوصفاتهم  -4

 . احادارٌ  لونماذج تلواصٌقهم
)اُششًخ االّ( ثبٕ ع٤ٔغ أُٞاد اال٤ُٝخ اُذاخِخ ك٢ رظ٤٘غ االعٜضح  روذ٣ْ رؼٜذ ٖٓ اُششًخ أُ٘زغخ -8

 .ثؼٔبٗزٜب ٝٓؼزٔذح ُذ٣ٜب ٝإ رزؾَٔ ٓغؤ٤ُٝخ ٛزا اُزؼٜذ ٝأُغزِضٓبد ك٢ ثِذإ اُلشٝع 
ك٢ ؽبٍ ًٕٞ اُجؼبػخ ٓ٘زغخ ك٢ اُلشٝع ٝال٣ٌٖٔ اٗزبعٜب ك٢ ثِذ اُششًخ االّ )إ رزؼٜذ اُششًخ  -0

ٖٓ ثِذ أُ٘شأ االط٢ِ )ٓ٘شأ االّ( اهَ عؼشا  بٝخالكٚ ٣غت إ ٣ٌٕٞ أُ٘زظ ٓٞسد ؽظش٣ ثزُي(
 . ارا ًبٕ ٓٞسد ٖٓ اؽذ اُلشٝع

 رزًش اُششًخ ك٢ اُؼشع اعْ ٝٓٞهغ أُظ٘غ اُز١ ع٤زْ اُزغ٤ٜض ٓ٘ٚ . -13
روذ٣ْ اُششًبد أُشبسًخ ثبُٔ٘بهظخ اٝ اُذػٞح أُجبششح االعؼبس أُضجزخ ك٢ ػوٞدٛب ٓغ اُذٍٝ  -11

االخشٟ ٝاُذٍٝ أُغبٝسح ُِؼشام ػ٠ِ إ رٌٕٞ االعؼبس ٓشكوخ ك٢ اُؼطبء ٝثزب٤٣ذ ٝخزْ ٝرٞه٤غ 
 . ػ٤ِٜب ٓوذّ اُؼطبء

 اٌُزبًُٞبد ، ٝأُٞاطلبد اٌُبِٓخ ٝاُزلظ٤ِ٤خ ُِٔبدح ٝ ًَ أُؼِٞٓبد رشعَ ٓغ اُؼشٝع. -12
اُٞصبئن اُشع٤ٔخ أُطِٞثخ  أُج٤٘خ ادٗبٙ ٝأُظبدم ػ٤ِٜب ٖٓ هجَ ٝصاسح اُخبسع٤خ ك٢ ثِذ أُ٘شأ   -13

 ٝأُٔض٤ِبد اُذثِٞٓبع٤خ ُغٜٔٞس٣خ اُؼشام ك٢ رِي اُذُٝخ
( اٝ ؿ٤شٛب أُؼزٔذح ٖٓ ٝصاسح اُظؾخ ُجِذ ISOٌْ ُِٔزطِجبد اُل٤٘خ اُؼب٤ُٔخ )خؼٞع ٓظبٗؼا. 

 اُزظ٤٘غ
خؼٞع ٓ٘زغبرٌْ ُٔزطِجبد أُٞاطلبد اُل٤٘خ اُؼب٤ُٔخ أُؼزٔذح ٖٓ ٝصاسح اُظؾخ ُجِذ  .ة

 اُزظ٤٘غ
 ٓؤٛالرٌْ اُل٤٘خ ٝأُب٤ُخ. .ط
ذٍٝ أُزوذٓخ ك٢ رغ٤ٜض ٓ٘زغبرٌْ ؽغْ االُزضآبد اُغ٣ٞ٘خ رزؼٖٔ ػوٞد ششًزٌْ أُجشٓخ ٓغ اُ .د

 أُٔبصِخ.
 ٜٓ٘بط اُؼَٔ أُطِٞة . .ٛـ
  ثأٌٓبٕ أُغٜض ؽِت رضج٤ذ األػزٔبد ػ٠ِ ٗلوزٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ رُي ػٖٔ ػطبئٚ -14
٣غت رضج٤ذ أُؼِٞٓبد اُزب٤ُخ ك٢ ػ٘ٞإ أُغٜض ػ٘ذ روذ٣ْ اُؼشع  )٣غت إ ٣زؼٖٔ ػ٘ٞإ  -15

 بسع،سهْ اُج٘ب٣خ ،سهْ اُٜبرق ،سهْ اُلبًظ ،اال٤ٔ٣َ االٌُزش٢ٗٝ(اُطشف اُضب٢ٗ )اعْ أُ٘طوخ ،اُش

 16-  ْ( ٣ّٞ ٖٓ ربس٣خ ؿِن أُ٘بهظخ15خالٍ )ػذد ًبك٢ ٖٓ اُ٘ٔبرط ٣ِزضّ ٓوذٓٞ اُؼطبءاد ثزوذ٣ 

 .  اُؼطبء اٛٔبٍ ٣زْ رُي ٝثخالف
 .ضرلورة صٌام الشروات عتددٌم وتاب لدم ممانق  صادر م  الهٌئ  القام  ليضرائب  -64
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  انتذسٚت: 67.6
اُجبئغ ٓغؤٍٝ ػٖ روذ٣ْ أُٜ٘بط اُزذس٣ج٢ ٌُِٞادس اُطج٤خ ٝاُل٤٘خ ٝاػؼبء ٤ًٔبد٣ب  ٝؽغت ٗٞع أُٞاد 
داخَ ٝخبسط اُجِذ ٓغبٗب ٝرٌٕٞ كزشح اُزذس٣ت ػ٠ِ أُٞاد  ًبك٤خ ػ٠ِ إ ٣زْ اػطبء دٝساد داخ٤ِخ 

 .ُٔ٘زغج٤٘ب ػ٘ذ اُؾبعخ 
 ٝاٗٚ ٖٓ ػٖٔ ٓجِؾ اُؼوذ ا٢ٌُِ. اُؼشع أُوذّ ٖٓ هجَ أُغٜض زذس٣ت ٓغ٣ٝغت رؾذ٣ذ ٓجِؾ اُ

٣ّٞ( ٖٓ ربس٣خ رج٤ِـٚ ثبالٓش  ٣183غت إ ٣وّٞ اُطشف اُضب٢ٗ ثز٘ل٤ز كوشح اُزذس٣ت ٝخالٍ كزشح )

67 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg


 
اُؼشام عٜٔٞس٣خ
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

اُٞصاس١ اُخبص ثز٘ل٤ز كوشح اُزذس٣ت ٝثخالكٚ رلشع ؿشآخ رأخ٤ش٣خ ػٖ ًَ ٣ّٞ رأخ٤ش ٖٝٓ أُجِؾ 
% ٖٓ ه٤ٔخ اُزذس٣ت ؽغت أُؼبدُخ )ٓجِؾ اُزذس٣ت/ٓذح 13ت ػ٠ِ إ ال ٣زغبٝص أُخظض ُِزذس٣

% = اُـشآخ اُزأخ٤ش٣خ ٤ُِّٞ اُٞاؽذ ٝ ػ٘ذ ثِٞؽ اُـشآخ اُزبخ٤ش٣خ اُؾذ االػ٠ِ أُشبس x 13اُزذس٣ت 
ا٤ُٚ ٣ؾن ُِطشف االٍٝ ارخبر ًبكخ االعشاءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثؾن اُطشف اُضب٢ٗ ٝرؾ٤ِٔٚ ًبكخ اُزجؼبد 

 ٣ٌٕٝٞ اُزذس٣ت اُذاخ٢ِ خبػغ ُزاد اُـشآخ. ُوب٤ٗٞٗخا
( DDP) الإووات الصاٌ   مخاز  ٌجب ا  ٌقرض الوقر ليى اواس لواصل الى 14.3.2

 عالدلوحار احامرٌوً 
 عاحاضاف  الى ما لورد فً التقيٌمات الى مددمً القطاءات فان  وٌتم:  67.1

ي  مدطلوع م  اي القطاءات إهمال القرض المعنً ليى تخفٌض نوع  مئلوٌ  ألو مع -
لواي تخفٌض  مهما وا  نلول  احاخرى المددم  فً المناصص  لولدم صعلول اي تافظ

ليوقر ٌددم عقد ملولد غيق المناصص  لونإود ليى شرط لدم اجراء التغٌٌرات عقد 
التعيٌ  عاحااال  لواي روال  ليتخفٌض ترد عقد تارٌخ الغيق عدلو  طيب م  وٌمادٌا 

 النظر فٌها. وٌتم اهمالها لولدم
روذ٣ْ االعؼبس ثبُذٝالس االٓش٢ٌ٣ ٣ٝغت رذ٣ٖٝ االعؼبس سهٔب ًٝزبثخ ُٝغ٤ٔغ القمالت األجنعٌ : ب( 

 66.6 . اُلوشاد  ٝثظٞسح ٝاػؾخ ٖٓ دٕٝ ٓغؼ اٝ شطت

لذلك, فإ  ول لطاء  م  تارٌخ غيق المناصص  ٌلوماً  (365) نفاذ القطاء  فترةٌجب أ  تولو  
 لوٌمو  تمدٌده اوب طيعنا . [0706 / 8 / 01  لغاٌ  ] نافذاً ٌجب أ  ٌولو  

( ٌلوماً عقد انتهاء فترة نفاذ 08ٌجب أ  ٌعدى ضما  القطاء نافذاً لمدة ثمانٌ  لولشرٌ  )
ٌ ددم م  ضما  لطاء تنتهً القطاء. لذلك, ف  [. 0706 /03/0صعل ] نفاذٌت إ  القطاء الذي 

  ليشرلوط. موتجٌبوٌتم رفض  ليى أن  غٌر 
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رؼل٠ اُششًبد اُؼبٓخ ٖٓ روذ٣ْ اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ ٝخطبة ػٔبٕ ؽغٖ اُز٘ل٤ز أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب  
 . 2314ُغ٘خ  2ٝؽغت رؼ٤ِٔبد ر٘ل٤ز اُؼوٞد سهْ 

فً قدم طيب ضمانات القطاء عجه  التقاصد  لند صرار -":التقاصد ذلك جه اال صررت  فً}
 ."{إوتثناءات م  الجهات المختص . اال  اصلولها ليى

م  الدٌم  التددٌرٌ  ليمناصص   %6( اي      معي  ) ٌجب أ  تولو  صٌم  ضما  القطاء
ٌ صدر العنك  ألو ما ٌقادلها عقميٍ  صاعي  ليتالوٌل القراصً عالدٌنار م  ضم  صائم  القمالت التً 

 المروزي القراصً أوقار صرفها إلى الدٌنار القراصً. 
 تولو  )ج( الو وفتج . 64.6عاحاضاف  الى ما تم احاشارة الٌ  فً 

 م  مرالاة ما ٌيً:
تددم التامٌنات احالولٌ  م  صعل مددم القطاء الو )اي م  المواهمٌ  فً الشرو  الو  -6 

الشروات المشارو  عملوجب لدد مشارو ( لمصيا  جه  التقاصد لوٌتضم  احاشارة حاوم 
 لورصم المناصص   

رخُٞٚ اط٤ُٞب الطذاس اٌُلبُخ ٝثٔٞعت  رظذس اٌُلبُخ ثبٓش اُششًخ أُزؼبهذ ٓؼٜب اٝ ٖٓ -2
 رخ٣َٞ سع٢ٔ ٓظذم.

تدتر  الوفال  عوتاب صا  صدلور )وري لوشخصً( ٌرول الى وٌمادٌا م  صعل   -3
 المصرف المصدر ليوفال 

 ا  تولو  صادرة عاليغتٌ  القرعٌ  لواحانويٌزٌ   -7
 لٌ :ٌتم مرالاة القعارة التا 64.4عاحاضاف  الى ما تم احاشارة الٌ  فً  -

)الو رفض التصاٌح ليى اخطائ  الاواعٌ  فً القطاء لوانقواوها ليى صرار احااال  لوتتخذ 
 عاد  احاجراءات الدانلونٌ  المنصلوص ليٌها فً تقيٌمات تنفٌذ القدلود  الاولومٌ (.

64.6 

 64.7 الخاص عالشروات الرصٌن  لولوفق شرلوط الشروات الرصٌن 

, وتدلوم جه  التقاصد ( م  هذه المادة0( لو )6فدرتٌ  )أخلَّ مددم القطاء عإادى أاوام الإذا 
عؤٌ  تداعٌر أخرى, وٌتم إعالغ لوزارة التخطٌط إلتخاذ  اإلجاافلوم  دلو   ناوالً, تعارهعإل

ألو إدراج إوم  ليى  تددٌم القطاءات)عما فً ذلك تقيٌق مشاروت  فً  عاد  التداعٌر الالزم 
 .النافذة لدلوانٌ  القراصٌ عاوب االدائم  الولوداء( 

 عاحاضاف  الى ما تم احاشارة الٌ  فً تقيٌمات الى مددمً القطاءات ٌتم اضاف  التالً:
 -إذا امتن  المناصص ل  التقاصد عقد تعيٌغ  عاحااال  تتع  عاد  احاجراءات التالٌ :

 ٓظبدسح اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ اُخبطخ ثبُٔ٘بهض اُ٘بًَ .    -
 ضب٢ٗ ارا ًبٕ ٛزا رؾو٤وب ُِٔظِؾخ اُؼبٓخاؽبُخ أُ٘بهظخ ػ٠ِ أُششؼ اُ   -
   رؾ٤ِٔٚ كشم اُغؼش ك٢ االؽبُز٤ٖ إ ٝعذ   -
 تنفٌذ القمل ليى اواع  دلو  الااج  الى تلوجٌ  انذار الو اتخاذ اي اجراء صانلونى اخر.   -
فً اال  نولول المرشح احالول لوالثانً فيجه  التقاصد ااال  المناصص  ليى المناصص الثالث    -
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 20         اُوغْ اُضب٢ٗ : ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

ل ول م  الناويٌ  احالول لوالثانً فرق العدلٌ  لواوب فرق المعال  الخاص  لوٌتام
 .عالترشٌح لهما لومصادرة التامٌنات احالولٌ  ليمرشاٌ  احالول لوالثانً

فً اال  نولول المرشح الثالث ٌتم مصادرة التامٌنات احالولٌ  ل  لوٌتم الادة احالال  ل     -
ث فرق العدلٌ  ول عاوب وقره المددم م  المناصص  لوٌتامل المناصصلو  الناويلو  الثال

 مصادرة التامٌنات احالولٌ  ليمناصصٌ  الثالث الناويٌ  
دلوث ـــــتطعق ليى المناصصٌ  الناويٌ  احاجراءات المنصلوص ليٌها فً  الاله لند ا   -

 .النولول اثناء فترة نفاذ القطاءات الخاص  عالمناصص 
 .نوخ ( ثالث 3): هلو   إلى القطاء األصيًعاإلضاف المطيلوع  القطاء نوخ لدد

 لتولو  والتالً: م  تقيٌمات مددمً القطاءات68.6لوٌتم تقدٌل ما ذور فً الفدرة 
روذ٣ْ اُؼشٝع ث٘غخز٤ٖ اط٤ِز٤ٖ ٓٞهؼخ رٞه٤ؼب ؽ٤ب ٤ٔٓٝضح ثٌِٔخ )ٗغخخ اط٤ِخ( اؽذٛٔب ٓغؼشح 

ٌزش٢ٗٝ ٝػ٘ٞإ اُجش٣ذ االٌُزش٢ٗٝ ٝاالخشٟ ؿ٤ش ٓغؼشح ٝرخزْ ثخزْ اُششًخ ٝٓج٤٘ب ك٤ٜب أُٞهغ االُ
ُِٔغٜض ٝاُؼ٘ٞإ اٌُبَٓ ُِششًخ أُغٜضح ٝاعْ ؽبَٓ اُؼطبء أُخٍٞ ثبُزٞه٤غ ٖٓ هجَ اُششًخ أُغٜضح 

٣ؾ١ٞ ػ٠ِ  CDٓغ روذ٣ْ صالس ٗغخ ٤ٔٓضح ثٌِٔخ )ٗغخخ ؽجن االطَ( ٓوشٝٗب ثذعي ٓشٕ اٝ هشص 
اُؼشع اُٞسه٢ ٝاُؼشع اال٢ُ  ٝػ٘ذ ؽظٍٞ اخزالكبد عٞٛش٣خ ث٤ٖٓؼِٞٓبد اُؼشع اُٞسه٢

ُششًز٘ب اُؾن ثبٛٔبٍ اُؼشع ٝاالػزٔبد ػ٠ِ اُؼشع اُٞسه٢ ك٢ ؽبُخ ٝعٞد اخزالكبد 
ثغ٤طخ ػِٔب اٗٚ ٣زْ رؾذ٣ذ ٛزٙ اُخالكبد ك٤ٔب ًبٗذ ثغ٤طخ اٝ ؿ٤ش ثغ٤طخ ٖٓ هجَ ُغ٘خ دساعخ 

 ٝرؾ٤َِ اُؼشٝع. 
خزالف ث٤ٖ )اُشهْ ٝاٌُزبثخ( ٣ؼٍٞ ػ٠ِ ٝػ٘ذ اال٣غت رذ٣ٖٝ االعؼبس سهٔب ًٝزبثخ ُٝغ٤ٔغ اُلوشاد 

أٌُزٞة ٣ٌٕٝٞ عؼش ًَ ٝؽذح ٝاؽذح ٛٞ اُغؼش أُؼزٔذ ُِٞؽذح )هطؼخ اٝ ع٤ذ( ٝك٢ ؽبٍ  اُغؼش
ٝسٝد كوشح اٝ كوشاد ُْ ٣ذٕٝ عؼش اصائٜب ك٢ اُؼطبء أُوذّ كل٢ ٛزٙ اُؾبُخ رؼزجش ًِلخ رِي اُلوشح  

اُلوشاد االخشٟ ُٔوذّ اُؼطبء ٣ٝغت إ رٌٕٞ ٛزٙ ثغذٍٝ ا٤ٌُٔبد أُذٝٗخ اصاءٛب ٓشُٔٞخ ثبعؼبس 
االعؼبس ٜٗبئ٤خ ٝؿ٤ش هبثِخ ُِزلبٝع ٣ٝزْ رٞه٤غ اُؼشع أُغؼش ٝخزٔٚ ٖٓ هجَ اُششًخ ٓوذٓخ اُؼطبء 
اٝ أٌُزت اُؼ٢ِٔ أُخٍٞ ثبُزٞه٤غ ٝاُخزْ طشاؽخ ٣ٌٕٝٞ اُزٞه٤غ ؽ٢ ٝ ٣غت رٞه٤غ ٓوذّ اُؼطبء ػ٠ِ 

ش ٝأُالؽن أُشكوخ ٓغ اُؼطبء إ ٝعذد ٝ ًزُي اعزٔبسح ٓوذّ ًَ طلؾخ ٖٓ عذٍٝ ا٤ٌُٔبد أُغؼ
 .اُؼطبء
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 فلوٌض صانلونًت عصٌغ  إما اً,مددم القطاء تارٌرٌ ل يتلوصٌ  تؤوٌد التخلوٌل لٌجب أ  ٌولو  
شهادة توجٌل الشرو   عصٌغ  ألو ,( أشهر3ل  ثالث  ) لمرهصادر ل  مددم القطاء حا ٌزٌد 

 .(لنها يتلوصٌ ل التخلوٌلهر تظ ,)شهادة تؤوٌس الشرو 
 -٣غت إ روذّ اُؼشٝع ٓجبششح ٖٓ هجَ اُششًخ أُظ٘ؼخ ٖٓ خالٍ ٓب٢ِ٣ : -

 أُذ٣ش اُؼبّ اٝ ٓب ٣ؼبدُٚ  
 ٓؼبٕٝ أُذ٣ش اُؼبّ اٝ ٓب٣ؼبدُٚ

 ذ٣ش أُج٤ؼبد )اُزغ٣ٞن(ٓ
 أُذ٣ش اُزغبس١

 أٌُزت اُؼ٢ِٔ أُخٍٞ اط٤ُٞب  
٤ش أُذسعخ طلبرْٜ اػالٙ ػ٠ِ إ ٣غزٞك٢ رخ٣ِٞٚ ٣ٌٖٝٔ هجٍٞ رخ٣َٞ ا١ ٓ٘زغت ُِششًخ ؿ 

 اُش٤ٌِخ اُوب٤ٗٞٗخ أُطِٞثخ ٝاُزظذ٣وبد أُطِٞثخ.
   Authorization Letter(L-Aرؼ٤ِٔبد خبطخ رزؼِن ثشعبئَ اُزخ٣َٞ ) - 

 -رٌٕٞ سعبُخ اُزخ٣َٞ ٓظذهخ سع٤ٔب ٖٓ هجَ :  -ألا    
 .ؿشكخ اُزغبسح ك٢ ثِذ أُ٘شأ -ا
 ٤خ ك٢ ثِذ أُ٘شب اٝ ًبرت اُؼذٍ.ٝصاسح اُخبسع -ة
 .اُغلبسح اُؼشاه٤خ ك٢ ثِذ أُ٘شب اٝ رٔض٤ِٜب ٛ٘بى -ط
 .أُ٘شأ ٓظبدهخ ٝصاسح اُخبسع٤خ اُؼشاه٤خ ػ٠ِ خزْ اُغلبسح اُؼشاه٤خ ك٢ ثِذ  -د
ػ٠ِ ًَ ؽبٍ ارا ًبٗذ اُغلبسح اُؼشاه٤خ ُْ رزٌٖٔ ٖٓ خزْ ًبكخ أُغز٘ذاد اػالٙ آب  -ٛـ

علبسح ػشاه٤خ اٝ ػذّ ٝعٞد ٓؼِٞٓبد ٓؼشٝػٚ ؽٍٞ ٣ٞٛخ ثغجت ػذّ   ٝعٞد 
االشخبص  اُز٣ٖ ٣ٔضِٕٞ اُششًخ كبٕ علبسح ثِذ أُ٘شب ك٢ اُؼشام ٣غت إ رظذم 

 ٝرخزْ ػ٘ذ رُي سعبئَ اُزخ٣َٞ اُشع٤ٔخ ٢ٌُ رٌٕٞ هب٤ٗٞٗخ ٝٓزلن ػ٤ِٜب.
اُزظذ٣ن ك٢  ارا ًبٕ ال٣ٞعذ رٔض٤َ دثِٞٓبع٢ ث٤ٖ اُؼشام ٝثِذ أُ٘شأ ك٤ٌٖٔ إ ٣زْ  -ٝ

ثِذ صبُش ٖٓ   هجَ علبسح  ثِذ أُ٘شب ٝاُغلبسح اُؼشاه٤خ ٖٝٓ صْ رظبدم ٝصاسح 
 .اُخبسع٤خ ػ٠ِ خزْ ٝرٞه٤غ اُغلبسح اُؼشاه٤خ

 ٣غت إ رزًش اُششًخ ك٢ سعبُخ اُزخ٣َٞ ك٤ٔب ارا ًبٗذ ٓظ٘ؼخ اٝ ٓغٜضح )ٓغٞهخ(  -حبَٛبا 
 ك٢ ؽبُخ ًٜٞٗب ٓغٜضح ٣غت إ رٞػؼ ٓب٢ِ٣:_ -أ

 ٔبء ٝاخزظبص اُششًبد أُظ٘ؼخ أع -
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 33         اُوغْ اُضب٢ٗ : ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

٣غت إ رٌٕٞ ُذ٣ٜب رخ٣َٞ ٓظذم ٖٓ اُششًبد أُظ٘ؼخ ًٔب ٓزًٞس اػالٙ  -
 اُلوشح )اٝال ( 

ششًزٌْ أُ٘زغخ ٣غت إ رش٤ش ًٌْٞٗ أُغٜض اُٞؽ٤ذ )اُؾظش١( ٌُبكخ أُٞاد ك٢  -
 اُؼشام.

 شكخ خبطخ،ك٢ ؽبُخ ًٌْٞٗ ٓظ٘ؼ٤ٖ ٣غت إ رزًش ٝرضجذ  اخزظبطبرٌْ )ُذ٣ٌْ ٓؼ -ة
ٗظبّ خبص( ٣غت إ رزًش اٌْٗ اُٞؽ٤ذ٣ٖ ٝػ٠ِ اُؾظش أُٔض٤ِٖ ُِزؼبَٓ ٓغ 

ػٖ ؽش٣ن  ًبكخ ٓ٘زغبرٌْ ًزُي ٣غت إ رزًش اُششًخ اعٔبء ٓظبٗؼٜب ٝكشٝػٜب 
 .روذ٣ْ شٜبداد رأع٤ظ اط٤ِخ ٝٓظذهخ رضجذ ٓظبٗغ ٝكشٝع اُششًخ

ك٢ اُلوشح   ًٝٔب ٓزًٞس ٣Authorization Letter (A.Lغت إ رظذم سعبُخ اُزخ٣َٞ) -ط
 اٝال .

٣زؼٖٔ ٓ٘زغبد اُششًخ ا٠ُ هغْ اُؼالهبد  CDروذ٣ْ اُششًبد أُ٘زغخ ًزبًُٞبد ٓغ  -د
اُؼبٓخ ٓغ رضج٤ذ ا٤ٔ٣َ اُششًبد أُ٘زغخ ػ٠ِ اُزخب٣َٝ ٝال ٣غزِْ ا١ رخ٣َٞ ؿ٤ش 

 .ٓضجذ ػ٤ِٚ اال٤ٔ٣َ
عْ اُظ٤ذ٢ُ  اُز١ ُذ٣ٚ ػ٠ِ اُششًخ  رضج٤ذ اعْ أٌُزت اُؼ٢ِٔ اُؼشاه٢ ٝا-أ:حبنخبا 

أُغؤ٤ُٝخ ٖٓ ٗوبثخ اُظ٤بدُخ اُؼشاه٤خ ُِٔزبثؼخ ٝطالؽ٤خ اعزٌٔبٍ اُج٤بٗبد اُل٤٘خ 
اُذساعخ ٝاُزؾ٤َِ ك٢ ؽبٍ روذ٣ْ اُؼطبءاد ػٖ ؽش٣ن ػ٘ذ ؽِجٜب ٖٓ هجَ ُغ٘خ 

ٝػ٠ِ  أٌُزت اُؼ٢ِٔ اٝ رض٣ٝذٙ رخ٣َٞ ٝر٤ًَٞ ُـشع اُزٞه٤غ ًٝبُخ ػ٠ِ اُؼوذ
ؼطبء ٝٝصبئوٚ  ٝإ ٣ٌٕٞ أٌُزت اُؼ٢ِٔ ٛٞ أُخٍٞ اُؾظش١ اعزٔبسح روذ٣ْ اُ

اُٞؽ٤ذ ٌَُ ٓ٘زغبد اُششًخ اٝ إ ٣زْ اُزؼبَٓ أُجبشش ٓغ اُششًخ ٖٓ خالٍ ٓخٍٞ 
 (.6سع٢ٔ ٝكن ٓبٓضجذ ك٢ اُلوشح )

اعزٔشاس ٓغؤ٤ُٝخ أٌُزت اُؼ٢ِٔ ؽز٠ ثؼذ اٗزٜبء رخ٣ِٞٚ ٖٓ اُششًبد االع٘ج٤خ  -ة

ُزخ٣َٞ اُالؽن هذ ػبُظ اُزضآبد اُششًخ االع٘ج٤خ اُغبثوخ اُز٢ خُٞزٚ ٓب ُْ ٣ٌٖ ا

 ٝآصبسٛب

خ ـــــــــرشكن سعبُخ اُزخ٣َٞ ٓؼ٘ٞٗٚ ا٠ُ ٤ًٔبد٣ب)اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝ با:ـــساثؼ

( اُطبثن اُخبٓظ، (GRD  ٝاُؼالهبد اُؼبٓخ اُذٝائ٢ هغْ االػالّ،)ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ 

 ٝهجَ ربس٣خ اُـِن.

 ٤زْ اػبكخ اعْ أٌُزت اُؼ٢ِٔ طشاؽخ ك٢ اُؼوذ.ع خبيغب:

٣غت إ ٣زؼٖٔ اُزخ٣َٞ اُظبدس ٖٓ اُششًخ أُ٘زغخ ا٠ُ اُششًخ أُغٜضح )ك٢ ؽبٍ  عبدعب:

اُؼشٝسح ُِزؼبهذ ٓغ اُششًبد أُغٜضح(إ رضجذ ك٤ٚ ثٞػٞػ طالؽ٤بد اُششًخ 

 أُغٜضح  ك٤ٔب ٣زؼِن ثبالر٢:

 ٚ ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ ٖٓ هجَ اُششًخ أُ٘زغخ ؽظشا".رٞه٤غ اُؼوذ ٝر٘ل٤ز ًبكخ اُزضآبر  -أ

 اُزلبٝع اُل٢٘ ٝاُغؼش١. -ة

ث٤بٕ اُغٜخ أُغزل٤ذح ثٞػٞػ ٝرلظ٤َ ٖٓ االػزٔبد أُغز٘ذ١ ٝأُغزل٤ذ ٖٓ  -ط

اُؾغبة اُج٢ٌ٘ ٓغ ًبكخ اُزلبط٤َ اُج٤ٌ٘خ االخشٟ ٓغ اُؼِْ إ اُز١ ٣ٞهغ اُؼوذ ٓغ 

 ششًز٘ب ٛٞ ٗلغٚ اُغٜخ أُغزل٤ذح.

ذ أُشاعالد ٝاُظالؽ٤بد أُزؼِوخ ثبُؼطبءاد ٖٓ ؽ٤ش روذ٣ٜٔبٝخزٜٔب رؾذ٣ -د

ٝكزؾٜب ٝرٞه٤ؼٜب ٝروذ٣ْ االعؼبس دٕٝ االًزلبء ثبطذاس رخ٣َٞ ٓطِن ٣خٍٞ ًَ 

 رِي اُظالؽ٤بد.

اُزب٤ًذ ػ٠ِ اعزٔشاس ر٘ل٤ز ًبكخ االُزضآبد اُزؼبهذ٣خ ٝرزؾَٔ اُششًخ أُغٜضح   -ٛـ

زشح ر٘ل٤ز اُؼوذ ؽز٠ ٝإ اٗزٜذ كزشح اُزخ٣َٞ.ٓغ أُغؤ٤ُٝخ اُوب٤ٗٞٗخ ػٖ ؽ٤ِخ ك

االشبسح ا٠ُ ػشٝسح اعزٌٔبٍ ًَ االعشاءاد ٖٓ ػٜٔ٘ب رغغ٤َ اُششًخ 

ٝٓ٘زغبرٜب ٝاُؼ٘ب٣ٖٝ اٌُبِٓخ ٝاُزلظ٤ِ٤خ ُِششًبد أُ٘زغخ ٝأُغٜضح  ٝأًبٍ 

 االخزبّ ٝاُزظذ٣وبد ًٝٔب ٓؼٍٔٞ ثٚ ؽب٤ُب.

٘بد اُوب٤ٗٞٗخ أُطِٞثخ ٝكوب"ُششٝؽ أُلبرؾخ ػ٠ِ اُششًبد أُزؼبهذح روذ٣ْ اُزب٤ٓ -ٝ
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 31         اُوغْ اُضب٢ٗ : ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 ٔذح أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُزؼ٤ِٔبد.ٝخالٍ اُ

ْ. عبثؼب: ٞاه٤ؼٜ برط ٖٓ ر ْ االداس٣خ ٝٔٗ طلبٜر ٝاُؼشٝعٝ  د  ْ اُؼٞو ه٤غ ٝخز ٤ُٖ  ثٞز خٞ  ٣زًش اعٔبء أُ

تضمٌ  لرلوضوم نوخ  م  واف  التخالوٌل احاصيٌ  لوالمصدص  م  الشروات  -16

الشروات المجهزة اضاف  الى تددٌم  نوخ اصيٌ  لومصدص  وما المنتج  الى 

الوادو  الى صوم احالالم الدلوائً لوالقالصات  اشارت الفدرة راعقا م  المادة

 لومتضمن  واف  التصدٌدات الاله. القام 

٣غت اسعبٍ ًزبة رخ٣َٞ اط٢ِ ٖٓ أُظ٘غ ا٠ُ أُغٜض ػٖٔ ربس٣خ  اُـِن رج٤ٖ اعْ  -12

 ْ اٛٔبٍ اُؼشع.٤ًِْٜٝ اُٞؽ٤ذ ٝاالع٤ز
اعزجؼبد اُؼطبء اُز١ ُْ ٣زْ اُج٤بٕ ك٤ٚ ٝك٢ ٝصبئن اُزل٣ٞغ ثبُزخب٣َٝ)اُؼالهخ اُوب٤ٗٞٗخ ث٤ٖ  -18

اُششًبد ثشٌَ ٝاػؼ ٝطش٣ؼ ٓضال اُششًخ االّ ٝكشٝػٜب اٝ اُششًبد اُغذ٣ذح ػٖ ث٤غ 

 اٝ دٓظ اُششًبد ٓغ ثؼؼٜب....اُخ(

 

 ى مددمً القطاءات ٌتم اضاف  ما ٌيً:تقيٌمات ال هذه الفدرة م  اضاف  الى ما لورد فً

  .ال٣ؾن ُِٔشبسى االػزشاع ػ٠ِ ا١ ششؽ ٖٓ ششٝؽ أُ٘بهظخ -
68.3 

 انؼطبءاد ٛىغهت .د

 إ  لنلوا  جه  التقاصد هلو: : العطاءات ٌمسللت المخصص العنوان

 :انتعاه

  مدر لوزارة الصا  -عاب المقظم -عغداد لنلوا  الشارع:

لوزارة الصا /العٌئ  /الشرو  القام  لتولوٌق احادلوٌ   : غرفال رصمالطاعق / لو المعنى

  لجن  اوتالم لوفتح القطاءات–الطاعق الوادس –لوالموتيزمات الطعٌ  )وٌمادٌا(

   عغداد  :مدٌن ال

   القراق العيد: 

 )ب( 60.0

 

 :كالتالي ىي العطاءات لتقديم كتاب الدعوة ومرجع المناقصة، ومرجع إسم
 35/2222/87 مناقصة: ال

تنظم عمى الموازنة  المستمزمات الطبيةعقود تجييز  المناقصة: مرجع
 الجارية
/  جراحة قمب مستمزمات :حدد]: العطاءات لتقديم كتاب الدعوة مرجع
 [ نبيذة

باالضافة الى ما ورد في ىذا البند بخصوص العطاءات التي تقدم عن طريق البريد السريع 
ت )االصمية والمصدقة( في ظرف منفصل كي تدقق يجب ان تتضمن كافة التخاويل والمستندا

ويجب ان تصل الى كيماديا قبل تاريخ الغمق وبخالفو سوف ييمل العرض عمى ان يثبت عمى 
 كذلك و الظرف الخارجي اضافة الى ما تم ذكره عنوان الشركة داخل وخارج العراق 

 المرفقات االضافية ترسل مع العرض –
  رقم الصفحات لكل عرض -

  )ج( 60.0

 

المصادف ا  احارعقاء ٌلومغيق المناصص  ) تارٌخهلو:  القطاءاتٌم ويالملولد النهائً لت

  (  القراق -عغداد ل التلوصٌت المايً فًظهرا  6:77الوال   01/8/0707

 ً الول ٌلوم لمل رومً تالً ليقطي  لواذا صادف ٌلوم الغيق لطي  رومٌ  ٌولو  تارٌخ الغيق ف

07.6 
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 32         اُوغْ اُضب٢ٗ : ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 طبءادانؼ تمٛٛىٔ فتح .ـْ

 فتح القطاءات هلو:  موا 

  / العٌئ مدر لوزارة الصا  -عاب المقظم -:عغداد لنلوا  الشارع

لوزارة الصا /العٌئ  /الشرو  القام  لتولوٌق احادلوٌ  : الغرف  رصمالطاعق /لو المعنى

 لجن  اوتالم لوفتح القطاءات  –الطاعق الوادس –لوالموتيزمات الطعٌ  )وٌمادٌا(

 عغدادالمدٌن : 

 القراق: العيد

 (0707/  8 / 04)  تارٌخ: ال

 صباحا 9:22   : التلوصٌت

03.6 

 07 

 :فً هذه الفدرة فً االعاحاضاف  الى ما لورد فً تقيٌمات الى مددمً القطاءات 

اذا لوردت فدرة الوفدرات لم ٌدلو  وقر ازائها فً القطاء المددم ففً هذه الاال  تقد    -

ئها مشملول  عالوقر االومٌات المدلون  از ويف  تيك الفدرة الو الفدرات لوعادلود

 .احاجمالً ليقطاء

04 

 00.7 موتيزمات الطعٌ حاٌنطعق ليى تجهٌز ال

وا  القطاء الموتجٌب الذي جرى تدٌٌم  ليى أن  األصل ويف  لوٌوتلوفً شرلوط  إذا - 

م  التقيٌمات إلى مددمً  00 لمادةا لوفق أجنعٌ األهيٌ  المطيلوع , ٌتضم  ويقاً 

 ليشرلوطجٌب وٌتم إلطاء هامش أفضيٌ  إلى القطاء الموتفقندها ات, القطاء

ٌتجالوز وقر الوي   حا شرط أ  لوالمددم م  المصان  اللوطنٌ  القراصٌ , لوذلك

 .(%67) عؤوثر م  المايٌ   وقر الوي  األجنعٌ 

ٌتقهد الطرف الثانً عا  تولو  احالوللوٌ  ليملواد احالولٌ  المصنق  داخل القراق لتجهٌز   -

 ملواد القدد الو لتنفٌذ المشارٌ  لوم  خالل شروات لوزارة الصنال  لوالمقاد 

 3/8/0764فً  61636لواوب المام لوزارة التخطٌط ذي القدد 

37.6 

عاحاضاف  الى ما لورد ذوره فً هذه الفدرة م  تقيٌمات الى مددمً القطاءات ٌتم  30.0

 مرالاة الشرط التالً:

% فاوثر م  الويف  التخمٌنٌ  07الو ٌزٌد عنوع   اوتعقاد القطاء الذي ٌدل معيغ  -

المخصص  لغرض احااال  لوفً اال لورلود لطاء موتجٌب لواحانوب وقرا م  لوجلود 

نوع  اناراف عالتايٌل الوقري ععقض الفدرات )غٌر المتلوازن ( عنوع  تتجالوز 

% زٌادة الو ندصا  لول فدرة ليى ادة لوالتً ٌشول مجملولها عنوع  حاتتجالوز 07

م  مجملوع الفدرات الويٌ  فعاحاموا  صعلول احااال  لوعخالف ذلك ٌتم اوتعقاد % 67

 66443القطاء م  مرالاة احاوتثناء اللوارد م  صعل موتب رئٌس اللوزراء المرصم 

%(م  الويف  07عخصلوص صعلول القطاء الذي تدل صٌمت  ل  )67/66/0766فً 

 التخمٌنٌ .

ٝاؽذ ثؼذ ربس٣خ االؽبُخ ٝ ٣غت إ ال رزغبٝص أُذح  ػ٠ِ اُجبئغ إ ٣جذأ رغغ٤َ ششًزٚ خالٍ شٜش

 عزخ اشٜش الًٔبٍ اُزغغ٤َ .

30 
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 33         اُوغْ اُضب٢ٗ : ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 تولو  :ل الى مددمً القطاءاتتقيٌمات  تقدل هذه الفدرة  م    37.6 

العنلود لوالخدمات ومٌ   تاتفظ جه  التقاصد عادها فً زٌادة الو تخفٌض  احااال لند -

 , صعل التقاصد. د فً صائم  متطيعات التقاص الماددة اصال 

 ٌجلوز لجه  التقاصد تجزئ  ااال  تجهٌز الوي  لوالملواد الو الخدمات المطيلوب تجهٌزها  -

37  

م عها القطاء,  ٌ ارر القدد الذي وٌلوص   م  مددم القطاء الفائز عاليغ  التً ص دِّ ٌجب أ  

طاء الفائز. حا لوهً اليغ  التً وتقتمد فً القالصات التقاصدٌ  عٌ  جه  التقاصد لومددم الق

 .هددل ل ليى نوخ  مترجم   الفائزٌلوص  مددم القطاء  أ ٌجلوز 

 لواضاف  الى ذلك تارر نوخ  لدد اصيٌ  عاليغ  القرعٌ 

 ٌتلوجب تصدٌق القدد لوفق احاجراءات المقتمدة فً هذا الصدد فً القراق. 

34.6 

اوتمرت عإجراءات فً اال وا  اوم الماوم  المختص  مخالفاً لدرار جه  التقاصد التً 

التقاصد فيمددم القطاء الذي طق  مراجق  المااوم المختص  لطيب التقلوٌض اذا وا  

 طقن  ألوعاب صاٌا .

اما فً اال تلوصف اجراءات التقاصد عؤمر م  الماوم  المختص  لوصدلور اوم م  ذات 

فيجه  الماوم  تيزم جه  التقاصد عاوتومال اجراءات التقاصد م  مددم القطاء المقترض 

التقاصد تارك دللوى متداعي  تطيب فٌها الزام المقترض عالتقلوٌض ل  اٌ  اضرار تنتج 

  فً الموتدعل عوعب تنفٌذ القدد.

 )ب( 34.0
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 37 الدوم الثالث. مقاٌٌر التدٌٌم لوالتؤهٌل

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 ٔانتأْٛم انتمٛٛى يؼبٚٛش انخبنج: انمغى
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 35          اُوغْ اُضبُش. ٓؼب٤٣ش اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 ٔانتأْٛم انتمٛٛى يؼبٚٛش انخبنج: انمغى
 ٓؼب٤٣ش اُزو٤٤ْ .1
 

مات إلى مددمً القطاءات فً الدوم األلول, لوفً لورص  عٌانات القطاء لدد تم تادٌد مقاٌٌر التدٌٌم فً التقيٌ
فً الدوم الثانً. إ  المقيلومات الخاص  علورص  عٌانات القطاء ليوي  المطيلوب تددٌمها توّمل ألو تضٌف ألو 

األاوام اللواردة ت قتمد , تناصضتقّدل األاوام الماددة فً التقيٌمات إلى مددمً القطاءات. فً اال لوجلود 
 ً لورص  عٌانات القطاء عدل تيك اللواردة فً التقيٌمات إلى مددمً القطاء.ف
 
 ٓؼب٤٣ش اُزأ٤َٛ .2

 ) فٌما ٌتقيق عوي  الدطاع الصاً(متطيعات التؤهٌل لوي  مددمً القطاءات هً:

 :التالٌ  اللوثائق ,القطاء ٌتضم  ا  ٌجب -أ 

 : ئلطا صعلول مت فً اال  القدد لتنفٌذ القطاء مددم مإهالتلتً تثعت ا اللوثائق

 خذٓب  ٗزبعٜب )ٓغزإٝ أ ث٘لغٚ ٣وّٞ ثزظ٤٘ؼٜبػ٠ِ إٔ  ،ٔطِٞثخاُ غِغاُ روذ٣ْ اُؼطبء ٓوذّ ػشع ؽبٍ ك٢ (1

 ٕ:أ ٓوذّ اُؼطبء ػ٠ِكؼ٘ذٛب ٣زٞعت (، عبع٤٤ٖٖٓ أُظّ٘ؼ٤ٖ األ ز٢ ٣شزش٣ٜب اُ أٌُٞٗبد

 اُغِغ؛ رظ٤٘غ/٣ؾَٔ ع٘غ٤خ ثِذ ٓ٘شأ ( أ)

 ؛اُزظ٤٘غ ثِذ ك٢ ُٔخزظخا ِطخاُغ هجَ ٖٓ اُغِغ٣ؾَٔ رشخ٤ظب  ثج٤غ   ( ة)

م طّ٘غ هذ٣ٌٕٞ   ( ط) ّٞ خالكٚ ثؾغت  اٝ( 2) ع٘ز٤ٖ ادخَُٔذح ] ؼطبءٝص٤وخ اُ ك٢أُؾذدح  ُغِغا ٝع

 .شبثٜخ( ع٘ٞاد ػ٠ِ األهَ ُِغِغ ا5ُٔ[ ػ٠ِ األهَ، ُٝٔذح خٔظ )اُغٞمرٞكش اُغِغ ك٢ 

ood Gغ٤ذح )اُزظ٤٘غ اُ ٔٔبسعبدُ" satisfactory –"ٓوجٍٞ  شٜبدح ػ٣٠ٌِٕٞ ؽبئضا    ( د)

Manufacturing Practice)  ٓخطؾ ٓ٘ظٔخ اُظؾخ اُؼب٤ُٔخ ُشٜبداد أُغزؾؼشاد ٝكن

، ك٢ ثِذ رظ٤٘غ اُغِغ (RAأُخزظخ)ٖٓ هجَ اُغِطخ ، ٝرُي اُذ٤ُٝخ ُزغبسحاُظ٤ذال٤ٗخ أُ٘زوِخ ا٠ُ ا

 ز٤شاُزل ٓؼبٛذح ك٢ ػؼٞ ُجِذ اُزبثؼخ أُخزظخؽظَ ػ٠ِ سخظخ ٖٓ هجَ اُغِطخ  هذإٔ ٣ٌٕٞ  ٝأ

خالٍ اُؼب٤ٖٓ  ُغٞدحٝهذ آزضَ ُٔؼب٤٣ش ا ،(Pharmaceuticals Inspection Conventionاُظ٤ذ٢ُ )

 ( أُبػ٤٤ٖ هجَ روذ٣ْ اُؼطبءاد.2)

 

كؼ٘ذٛب ، ث٘لغٚ أٝ ثبٗزبعٜب بثزظ٤٘ؼٜ ٣وّٞ ال ػ٠ِ إٔ  ،ٔطِٞثخاُ غِغاُ روذ٣ْ اُؼطبءؽبٍ ػشع ٓوذّ  ك٢ (2

 ٕ:أ ٓوذّ اُؼطبء ػ٣٠ِزٞعت 

  ٣غزٞك٢ عِغ ٓظّ٘غ هجَ ٖٓ، ٝرُي اُؼشام ك٢ اُغِغ ُج٤غ  األطٍٞٝكن  خٞال  ٣ٌٕٓٞ  ( أ)

 ٝ ؛ أػالٙ ( 1أُؾذدح ك٢ اُج٘ذ )أُوب٤٣ظ 

 :اُزب٤ُخ االػبك٤خ أُؼِٞٓبد ا٣ؼب   ٣وذّ إ اُؼطبء ٓوذّ ػ٠ِ (3

 (installed manufacturing capacity)اإلٗزبع٤خ اُوبئٔخ  وذسحبُث ب  رظش٣ؾ ( أ)

 اُغبثوخ؛ اُضالس أُب٤ُخ ُِغ٘ٞاد أُذهوخ ب٤ُخأُ ُشٜبداداػٖ  ب  ٗغخ ( ة)

 أ جرٌت؛ التً احاختعارات مجملول لو خدماتاللوالمٌدانٌ   الجلودةرصاع   منشآت ل )ج( تفاصٌل 

لوالشهادات ذات الصي   الماضٌ  الخمس الونلوات خالل المنفذة تددٌم الوي   لدلود عؤعرز صائم )د( 

 .{ٌ المقنٌ )المشتري(القمل أصاابم   المصدص 
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 31 الدوم الثالث: مقاٌٌر التدٌٌم لوالتؤهٌل

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 :عاحاضاف  الى ما لورد فً الاله فا  مقاٌٌر التؤهٌل   -ب
أُٞاطلبد اُل٤٘خ اُذه٤وخ اُز٢ رزؼٖٔ رؾذ٣ذ اُخظبئض اُل٤٘خ ُِغِغ ٝاُخذٓبد أُزظِخ ثٜب  -1

 .اُز٢ رطِجٜب عٜخ اُزؼبهذ
)لوهً الخصائص التدنٌ  لومدٌاس الوي  النلولٌ  التً تطيعها جه  التقاصد لومدى مطاعدتها 

فات لوالتً توهل لميٌ  تدٌٌم القطاء لوتاتلوي ليى مإشرات للواضا  تعٌ  غاٌ  ليملواص
 رطلوع , ,لوف عٌئ  القمل لتيك الوي  )ارارةالوي  م  اوتخدامها لوتتضم  تفاصٌل ظر

 .متطيعات الرزم لوالتقعئ  لوالتغيٌفلوغٌرها( لو.......ظرلوف الخز ,
 .  صعل اليجن  اللوطنٌ  حانتداء احادلوٌ اصرار الدلواء لومدى المطاعد  ليملواصفات الفنٌ  المدرة م

 اُوذسح ٝاٌُلبءح أُب٤ُخ -2
ٝخٔغخ ع٘ٞاد ثخظٞص اُششًبد اُشط٤٘خ اُؾغبثبد اُخزب٤ٓخ الخش ع٘ز٤ٖ  - أ

 .ٝأُظبدم ػ٤ِٜب ٖٓ هجَ ٓشاهت ؽغبثبد ٝرؾون االسثبػ ك٢ ؽغبثبرٚ
 ( ع٘ٞاد 13-5اال٣شاد اُغ١ٞ٘ : ُِغ٘ٞاد ٖٓ ) - ة

 ( ٤ِٓبس د٣٘بس13ٓجبُؾ ػوٞدٛب ) اُؼوٞد اٌُج٤شح )اُز٢ رزغبٝص
 .( ٤ِٓبس د٣٘بس 13-5اُؼوٞد أُزٞعطخ )اُز٢ رزشاٝػ ٓجبُؾ ػوٞدٛب ث٤ٖ )

 ٤ِٓبس د٣٘بس  5اُؼوٞد اُظـ٤شح اُز٢ رٌٕٞ ٓجبُؾ ػوٞدٛب دٕٝ 
 ٓؼذٍ اال٣شاد اُغ١ٞ٘ )اُؼوٞد اٌُج٤شح( ثوذس اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ ُِؼوذ. 
 ( %ٖٓ اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ133-23خ( ٣زشاٝػ ث٤ٖ )ٓؼذٍ اال٣شاد اُغ١ٞ٘ )اُؼوٞد أُزٞعط 
 ( ٖ٣زشاٝػ ث٤ )( % ٖٓ اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ53-33ٓؼذٍ اال٣شاد اُغ١ٞ٘ )اُؼوٞد اُظـ٤شح 

  -الوٌلول  النددٌ  : - ـج
  3اُغ٤ُٞخ اُ٘وذ٣خ )اُؼوٞد اٌُج٤شح( ثوذس اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ ُِؼوذ 
 ( ٖ٣زشاٝػ ث٤ )( %ٖٓ اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ133-23اُغ٤ُٞخ اُ٘وذ٣خ )اُؼوٞد أُزٞعطخ 
 ( ٖ٣زشاٝػ ث٤ )( % ٖٓ اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ53-33اُغ٤ُٞخ اُ٘وذ٣خ )اُؼوٞد اُظـ٤شح 

  -اُخجشح اُزخظظ٤خ )األػٔبٍ أُٔبصِخ( : -3
 ( ٖ3-1ػذد االػٔبٍ أُطِٞة ك٢ اُٞصبئن أُ٘بهظخ رزشاٝػ ث٤) 
 ( ٖع٘ٞاد ٣ٌٕٝٞ 13-5ػذد اُغ٘ٞاد اُٞاعت ؽِجٜب ُالػٔبٍ أُٔبصِخ رزشاٝػ ث٤ )

 ؽغبثٜب ًبالر٢ : 
( % ٖٓ 83-63** ٓجِؾ اُؼَٔ أُٔبصَ اُٞاؽذ )ُِؼوٞد اٌُج٤شح ٝأُزٞعطخ( ٣ـط٢ )

 اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ 
( % ٖٓ ه٤ٔخ اُؼوذ 23-33** ٓجِؾ اُؼَٔ أُٔبصَ اُٞاؽذ )ُِؼوٞد اُظـ٤شح( ٣ـط٢ )

  3أُطِٞة ر٘ل٤زٙ 
 ص٣ب" ك٢ االػٔبٍ اُظـ٤شح ػِٔب" إ ؽِت االػٔبٍ أُٔبصِخ آشا" عٞا

 3ٗٞع اُج٤غ اُزغبس١ ٝاعِٞة اُزغ٤ٜض )اُ٘وَ ، اُزأ٤ٖٓ ، اُزغ٤ِْ( ٌٝٓبٕ االعزالّ ُِٔٞاد -4
 (Domestic Perferenceاالكؼ٤ِخ أُؾ٤ِخ ) -5
ٝعٞد ػوٞد ٝاػٔبٍ ٓ٘غضح ٓٔبصِخ عبثوخ ػٖٔ االخزظبص ٝٓذٟ اُزضاّ ٝٓغزٟٞ ر٘ل٤ز  -6

 اُششًخ ثٜب 
 3٘شأ شٜبدح رذاٍٝ ك٢ ثِذ أُ -2
 (GMP رظ٤٘غ اُغِغ ٣زطبثن ٓغ ٓزطِجبد ٓٔبسعبد اُزظ٤٘غ اُغ٤ذ )شٜبدح -8
(Good manufacturing practice ) 

 .أُشبس ا٤ُٜب ك٢ ٝصبئن أُ٘بهظخ ٝآ٤ُبد ٓشاهجخ اُغٞدح (3333FDA)ٝاُشٜبداد االخشٟ 
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 32          اُوغْ اُضبُش. ٓؼب٤٣ش اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

ن عذٍٝ االعزغبثخ ُِششٝؽ اُوب٤ٗٞٗخ ٝأُٞاطلبد اُل٤٘خ ٝٓؼب٤٣ش اُزأ٤َٛ أُطِٞثخ ٝرٞاك -0
االعؼبس ٝٗٔبرط اُٞصبئن اُو٤بع٤خ ًٝٞٗٚ اٝؽأ االعؼبس ٝٓزٞاصٕ ٝٓ٘غغْ ٓغ اٌُِلخ 

 اُزخ٤٘٤ٔخ 
 ٓذح ر٘ل٤ز اُؼوذ -13
 ٓٞهق اُششًخ ٖٓ اُزغغ٤َ -11
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 38 الدوم الراع : موتندات القطاء

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 انؼطبء يغتُذاد انشاثغ: انمغى
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 30 الدوم الراع : موتندات القطاء

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 انؼطبء يغتُذاد انشاثغ: انمغى 
 

 موتندات القطاءالول  مالاظات

 
 

ُؼذد ه٤بع٤خ  رطبٗٔ وذّر ٛزٙ اُزخظظ٤خ ُِوطبػبد اُ٘ٔٞرع٤خ ٔ٘بهظخاُ ٝصبئنك٢ أُٞعٞدح اُؼطبء  غز٘ذادإٕ ٓ

 أُ٘بهظخ.ػ٤ِٔخ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد خالٍ ٓغ زجبدُٜب عٜخ اُزؼبهذ رٖٓ اُٞصبئن األعبع٤خ اُز٢ 

 

 ٣ٔأل ٓوذّ اُؼطبء اُغضء اُخبص ثٚ ك٢ اُ٘ٔٞرط ؽ٤ش ُؽّذد ث٤ٖ هٞع٤ٖ أٝ _______________.

ُؼطبءاد إًٔبٍ ٛزٙ أُغز٘ذاد ثؾغت ٓب ٛٞ ٓطِٞة ٝروذ٣ٜٔب ا٠ُ عٜخ اُزؼبهذ ٖٓ ػٖٔ ٣زٞعت ػ٠ِ ٓوذ٢ٓ ا

 ػطبءارْٜ.

اُٞاسد ك٢ ٗٔبرط عذاٍٝ األعؼبس ٣زجغ ػبٓخ  اُزلظ٤َ أُؼزبد ( اُزج٣ٞت)عذاٍٝ األعؼبس: إٕ رلظ٤َ األعؼبس 

 اُؼطبءاد ٓوذٓٞ ٣وذّ إٔ اُؼشٝس١ ُِٖٓٝزؼبهذ ػ٠ِ اُغِغ ٝأُغزخذّ ُزطج٤ن إعشاءاد ٛبٓش األكؼ٤ِخ أُؾ٤ِخ. ٛزا 

ُٜزٙ  اُؼطبء. إٕ ػذّ اُزو٤ذ ثزُي هذ ٣ؤد١ ا٠ُ خغبسح ٓوذّ األعؼبس عذاٍٝ ك٢ ػٜ٘ب أُ٘ظٞص ثبُطش٣وخ أعؼبسْٛ

 األكؼ٤ِخ، ؽ٤٘ٔب رطجن.

)ة( ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد، ػ٠ِ  8.1ٝكوب  ُِٔبدح اُششًخ أُظّ٘ؼخ: /ٜخغٗٔٞرط رظش٣ؼ ٖٓ اُ

ًغضء ٖٓ ػطبئْٜ، ثبُشٌَ أُطِٞة ك٢ ٝصبئن رظش٣ؼ ٖٓ اُششًخ أُظّ٘ؼخ وذ٢ٓ اُؼطبء روذ٣ْ ٗٔٞرط )ٗٔبرط( ٓ

 أُ٘بهظخ اُ٘ٔٞرع٤خ ُِوطبػبد اُزخظظ٤خ، ٝرُي ٌَُ اُج٘ٞد أُؾذدح ك٢ ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء.

ت ػ٠ِ عٜخ اُزؼبهذ رؼ٤ٖٔ ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد، ٣زٞع 12ٗٔٞرط ػٔبٕ اُؼطبء: رطج٤وب  ُِٔبدح 

ٝصبئن أُ٘بهظخ ٗٔٞرط ػٔبٕ اُؼطبء اُٞاسد ك٢ ٝصبئن أُ٘بهظخ اُ٘ٔٞرع٤خ ُِوطبػبد اُزخظظ٤خ. ًٔب ٣٘جـ٢ ػ٠ِ عٜخ 

ذ ٖٓ إٔ اُ٘ٔٞرط أُوّذّ ٣طبثن عٞٛش٣ب  خظبئض اُ٘ٔٞرط أُؼزٔذ ك٢ ٝص٤وخ اُؼطبء ٗغجخ إ٠ُ  ًّ دسعخ اُؾٔب٣خ اُزؼبهذ اُزأ

 ٗبكزا  ٝكوب  ُِوٞا٤ٖٗ اُؼشاه٤خ أُؼزٔذح.ز٢ ثٔٞعجٜب ٣ظجؼ اُ٘ٔٞرط ٝٝػٞػ اُششٝؽ اُ
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 77 الدوم الراع : موتندات القطاء

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 

 استمارة تقدٌم العطاء .5

 

 [               :ادخل]التارٌخ: 

 {"[..../..../...]: مناصص  رصم: ليى جه  التقاصد إدراج}

 {"[ادخل الرصم]رصم:  وتاب الدللوة   

  

 

   :{إدراج التقاصد جه  ليى}الى: 

لنكتشَٔٙ/انجشٚذ ا  

   

 

 

 اضرة الوٌد/الوٌدة:

 التً ندّر عاوتالمنا اٌاها, نا  [األرقام ادخل]عقد ا  صمنا عدراو  لوثائق المناصص , عما فٌها التقدٌالت رصم 

الملوصقلو  أدناه, نتددم عقطائنا هذا لتددٌم لوتويٌم الوي  المطيلوع  عملوجب القدد المذولور الاله لوعاإللتزام الوامل علوثائق 

 ناصص , لوذلك عمعي : الم

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

القٌمة بالدوالر االمٌركً باألرقام ادخل: ]( القٌمة بالدوالر االمٌركً بالكلمات ادخل: ] )[   زائد [ 

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

 

)ٌوّمى فً ما ٌيً "الوقر احاجمالً ليقطاء"( الو تيك المعال  األخرى التً ٌجري تادٌدها اوتناداً الى أاوام لوشرلوط 

 القدد. المعال  ألاله هً لوفداً لجدالول األوقار المرفد  لوهً جزء م  هذا القطاء.
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 41          اُوغْ اُضبُش. ٓؼب٤٣ش اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

ادخَ "عذٍٝ أُزطِجبد ك٢ ]ٝكوب  ُغذٍٝ اُز٘ل٤ز أُؾذد ك٢  ك٢ ؽبٍ هجٍٞ ػطبئ٘ب، ٗزؼٜذ ثزٞط٤َ ٝرغ٤ِْ اُغِغ .2

)٣ٌٖٔ ُٔوذّ اُؼطبء اخز٤بس اُؼجبسح  [اُوغْ اُخبٓظ" اٝ "ثؾغت ٓب ٝسد ك٢ عذٍٝ األعؼبس ك٢ اُوغْ اُشاثغ"

 أُ٘بعجخ(.

 

ُخبطخ ُِؼوذ ٗٞاكن ػ٠ِ ع٤ٔغ اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ ك٢ اُوغْ اُغبدط ٝاُز٢ اؽِؼ٘ب ػ٤ِٜب ثبُزشاثؾ ٓغ اُششٝؽ ا .3

 

ثبُشٌَ ٝاُو٤ٔخ ٝػٖٔ أُذد  األداءؽغٖ ٝػٔبٕ  اُذكؼخ أُوذٓخ ٗزؼٜذ ثزوذ٣ْ ػٔبٕك٢ ؽبٍ هجٍٞ ػطبئ٘ب،  .4

 ٔ٘بهظخ.ٝصبئن اُ أُؾذدح ك٢

 

ٖٓ ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء ك٢ اُوغْ  16.1ٗٞاكن ػ٠ِ االُزضاّ ثٜزا اُؼطبء، ُٔذح ٗلبر اُؼطبء أُؾذدح ك٢ اُلوشح  .5

  .ٛزا اُؼطبء ِٓضٓب  ُ٘ب خالٍ ٛزٙ اُلزشح ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ روجِٞٙ ك٢ أ١ ٝهذ هجَ اٗزٜبء ٛزٙ اُلزشحاُضب٢ٗ؛ ٝع٤جو٠ 

 

ُؾ٤ٖ إػذاد اُظ٤ـخ اُٜ٘بئ٤خ ُِؼوذ اُشع٢ٔ ٝاثشآٚ ث٤٘٘ب، ع٤ٌٕٞ ٛزا اُؼطبء، ٓغ هجٌُْٞ اُزؾش٣ش١ ُٚ ٝاشؼبسًْ  .6

ِضّ ث٤٘٘ب. ُٔ   ثزشع٤خ اُؼوذ، ثٔضبثخ اُؼوذ اُ

 

 .خش رغزِٔٞٗٚآأٝ أ١ ػطبء  ثؼذ اُزو٤٤ْ ٝؽأاألاُؼطبء ِٓض٤ٖٓ ثوجٍٞ  ؿ٤شٗذسى ثأٌْٗ  .2

 

 

 ػ٠ِ أُغٜض رؾَٔ ًبكخ أُظبس٣ق أٌُش٤ًخ. .8

 

 ٗٞاكن ػ٠ِ ٓؼب٤٣ش األ٤ِٛخ اُوب٤ٗٞٗخ اُزب٤ُخ: .0

 

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد اُوغْ األٍٝ. 6.1 لوشحاُ ٝكن ٓؤِٛخ دٍٝ ع٘غ٤بد)ع٘غ٤خ(  إٗ٘ب ٗؾَٔ ( أ)

 

 )أ( ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد اُوغْ األٍٝ. ٣6.1٘ب أ١ رؼبسة ك٢ أُظبُؼ ٝكن أُبدح ٤ُظ ُذ  ( ة)

جهة  مميلووة  ليدلولة  فةً جمهلورٌة  القةراق لونيعةً إننا  /إننا لونا جه  مميلوو  ليدلول  فً جمهلورٌ  القراق )ج( 

 أللول.الدوم ا مددمً القطاءاتإلى التقيٌمات )ب( م   1.6مادة الالمتطيعات عاوب 

م  صعل صانلونٌاً )د( لم ٌتم إلالننا ألو أيٍ م  مدالولٌنا الثانلوٌٌ  ألو المصّنقٌ  ألي صوم م  هذا القدد, غٌر مإهيٌ  

جه  التقاصد عملوجب الدلوانٌ  القراصٌ  النافذة ألو التقيٌمات الرومٌ  ذات الصي  ألو التزاماً عدرار صادر لة  

 مجيس احام  التاع  لالمم المتادة؛ 

الو عتقيٌةق المالنةا مة  صعةل لوزارة التخطةٌط  ألو عإلالننةا الدائمة  الوةلوداء ليى  علوضقناصدر أي صرار ٌ لم)هـ( 

م  التقيٌمةات إلةى مدةدمً  1.3غٌر مإهيٌ  صانلونٌاً ليمشارو  فً القطاءات خالل المدة الماددة فً المادة 

 القطاءات, الدوم األلول.
 أدخددَ: [ ٛددٞ اُجش٣ددذ١ ػ٘ٞاٗ٘ددبٝ ،]النكتشَٔووٙ انًٕلووغ ػُووٕاٌ َ:أدخدد [االٌُزشٝٗدد٢ ٛددٞ  ٘ددبٞهؼٓثددإٔ ػ٘ددٞإ  ٗل٤ددذ .13

 [ االٌُزش٢ٗٝ ٝاُجش٣ذ  ]انًُظت أدخَ: [راد أُغ٠ٔ اُٞظ٤ل٢  ]العى أدخَ: [ /اُغ٤ذحُغ٤ذا ٕإ .]انؼُٕاٌ انجشٚذ٘

 .أُ٘بهظخ رٞػ٤ؾبد هذ رطِجٜٞٗب خالٍ  ثأ١ أُزؼِوخ األٓٞس ًَ ززبثغع/ع٤زبثغ ]ػُٕاٌ انجشٚذ النكتشَٔٙ أدخَ:

 

 [:السنةادخل], ون  [:الشهرادخل]م  شهر  [الرقم ادخل:]عتارٌخ الٌلوم 

 التلوصٌ :___________________________
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 42          اُوغْ اُضبُش. ٓؼب٤٣ش اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 التارٌخ:__________________________

 [اخر تعرٌؾ أي او منصب: ادخل]          :  عمنصب

 [العطاء مقدم ماس: ادخل]ل   لوعالنٌاع  لصالحتلوصٌ  هذا القطاء ل مخلوللوذلك وشخص 
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__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 جذٔل األعؼبس نهغهغ انًحهٛخ أٔ نهغهغ راد انًُشأ األجُجٙ انًٕجٕدح فٙ انؼشاق -2
5 2 3 4 5 6 

الرمز 
 الوطنً

رمز 
رقم 
 البائع

اسم 
 المادة

وصؾ موجز 
 ##للسلع 

الكمٌة 
المقدمة 
 والوحدة

بلد 
 المنشأ

 العراقٌة بالدٌنارسعر الوحدة 

السعر اإلجمالً 
DDP/  التوصٌل

مجانً الى مكان ال
النهائً  مدخالمست

 )بالدٌنار العراقً(

 )هـ(5*3

 المنتج
حجم 
وحدةال
 تعبئة

تسلٌم 
المصنع/تسلٌم 

تسلٌم  المستودع/
 صالة العرض/

شراء مباشر من 
 صالة العرض

)تكالٌؾ التؽلٌؾ 
 والنقل ضمناً(

المبٌعات 
والضرائب 

 رسوموال
المستحقة  

فً حال 
 ترسٌة العقد

لً، النقل الداخ
تأمٌن 
 التحمٌل/
التفرٌػ 

والتكالٌؾ 
الطارئة حتى 
بلوغ مكان 

 خدمالمست
 النهائً

الخدمات 
 الثانونٌة

كما ُحددت 
فً جدول 
 المتطلبات

التوصٌل  /DDPالسعر 
المجانً الى مكان 

 النهائً تخدمالمس

 )هـ(= )أ(+)ب( )ج(+)د( )د( )ج( )ب( )أ( )ب( )أ( )ج( )ب( )أ(

         ]ادخل[ دخل[]ا ]ادخل[ ]ادخل[ 

         ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ 

         ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ 

 

 المجملوع اإلجمالً ليقطاء عالدٌنار القراصً: ____________________________________)عاألرصام( (
 

 __________)عاألارف/الويمات(________________________                                          
 

 .[ادخل احانولوترمز]الطعق  الاالٌ _______  –لوفداً ليمصطياات التجارٌ  الدلولٌ  )انولوترمز(  [ٌمو  لمددم القطاء إدراج مدة التويٌم الماددة ]مدة التويٌم: _____________ 
 

 تٕلٛغ يمذو انؼطبء: ___________________________  
 : ____________________________اإلعـــى ٔانًُظت

 ___________________________ختـــى يمذو انؼطبء: 
 انتبسٚـــــــــــــــــخ:____________________________
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__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 جذٔل األعؼبس نهغهغ انتٙ عٛتى اعتٛشادْب يٍ خبسد انؼشاق -3
6 0 3 7 6 1 

الرمز 

 الوطنً

رمز رقم 

 البائع
 اسم المادة

 وصؾ موجز

 ##للسلع 

الكمٌة 

المقدمة 

 والوحدة

 بلد المنشأ

 [ٌمكن إدراج العملة المسموح بها]سعر الوحدة 
السعر اإلجمالً 

DDP  الى مكان

المستخدم النهائً 

 الخدمات مع

 الثانوٌة

 )د(5*3

 المنتج

حجم 

وحدة 

 التعبئة

 CIPالسعر 

/ٌمكن إدراج 

نقطة 

 الوصول

DDP  الى

مكان 

 مدخالمست

 النهائً

 الثانوٌةدمات الخ

كما ُحددت فً 

 جدول المتطلبات

DDP  الى مكان

 مدخالمست

 معالنهائً 

 الثانوٌة الخدمات

 [)ب(+)ج(])د(= )ج( )ب( )أ( )ب( )أ( )ج( )ب( )أ(

        ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

        ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

        ]ادخل[ []ادخل ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

 
 ____)عاحاارف(المجملوع احاجمالً ليقطاء }ٌمو  لمدمً القطاءات ادراج القمي  الموملوح عها{: _________)عاحارصام(__________________________________

 
 .[ادخل احانولوترمز]الطعق  الاالٌ _______ –لدلولٌ  )انولوترمز(لوفداً ليمصطياات التجارٌ  ا [ٌمو  لمددم القطاء إدراج مدة التويٌم الماددة ]: ___________ مدة التويٌم

 [٣ٌٖٔ ُٔوذّ اُؼطبء إدساعٚ، إٕ ٝعذ ]اعْ ٝػ٘ٞإ ا٤ًَُٞ: ___________________________________________________ 
 [٣ٌٖٔ ُٔوذّ اُؼطبء إدساعٚ، إٕ ٝعذ ]ػُٔٞخ اًُٞبُخ: ___________________________

 

 ____________________________انًكبٌ :___
 انتبسٚخ:_______________________________

 

 تٕلٛغ يمذو انؼطبء: ___________________________ 
 اإلعـــى ٔانًُظت: ____________________________
 ػُٕاٌ انؼًــــــــم: ____________________________

 ___________________________ختـــى يمذو انؼطبء: 
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__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 ةػًبٌ انؼٕٛ فتشح. جذٔل األعؼبس نؼمٕد انظٛبَخ انغُٕٚخ ثؼذ 4

 )تُطجك ػهٗ انًؼذاد/األجٓضح انطجٛخ(

 

6 0 3 7 6 1 4 8 

جدول 

 رقم

 )أ( 

بند 

 رقم

 )ب( 

وصؾ 

موجز 

 للسلع

الكمٌة 

 المقدمة

 قٌمة عقد الصٌانة السنوي بعد اكمال

ة العقد االجمالٌة ل"عدد" كلف "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]مع الضرائب 

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

 ()ك ك  )ب( )أ(

 ]ادخل[
          ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

 

 : ____________________________________)عاألرصام([ٌمو  لمددمً القطاءات إدراج القمي  الموملوح عها]المجملوع اإلجمالً ليقطاء 
 __________________________________)عاألارف                                                                                 

 انًكبٌ :_______________________________

 انتبسٚخ:_______________________________

 تٕلٛغ يمذو انؼطبء: ___________________________ 

 _______________________اإلعـــى ٔانًُظت: _____

 ػُٕاٌ انؼًــــــــم: ____________________________

 ___________________________ختـــى يمذو انؼطبء: 
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__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 

 غٛش يششٔؽخ(ػًبٌ انؼطبء . ػًبٌ حغٍ األداء انًظشفٙ )5
 

 لعنك المروزي القراصًٌمأل المصرف الوفال  لوفق الصٌغ  التالٌ  الو اٌ  صٌغ  اخرى مقتمدة م  صعل ا[ 

 

___________________________________ 

 [ٝػ٘ٞإ اُلشع اٝ أٌُزت أُظّذس اعى انًظشفادخَ  [

 

 [اعى ٔػُٕاٌ جٓخ انتؼبلذ ادخَ]_انًغتفٛذ: _

 ___________انتبسٚخ: _____________

 ػًبٌ انؼطبء سلى: _________________

 

[ )فٌما ٌيً ٌومى "مددم القطاء"( صد صّدم لوم لطاءه المإرخ ]أدخل التارٌخ[ )فٌما ءاسم مقدم العطاتم إعالغنا عؤ  ]أدخل 

 .]ادخل الرصم [[ عملوجب وتاب الدللوة رصم اسم المناقصة/المشروعٌيً ٌومى "القطاء"( لتنفٌذ ]أدخل 
 

 . ضما  لطاءت دلم عأ  , لوفدا لشرلوطوم, عؤ  القطاءات ٌجب ندركإضاف  الى ذلك, فإننا 

 

 ندف  عؤ  عشول حا رجلوع لن  اللوثٌد  هذه عملوجب ميتزملو [ المصرؾ اسم أدخل] نا  القطاء, مددم م  طيب ًء ليىعنالو

[( فلور تويمنا منوم ألول طيب بالكلمات المعي  أدخل)] [باألرقامالمعي   أدخل] معي  عمجميها تتجالوز حا معال  ألو معي  أي لوم

 : إذ أن  دم القطاء صد أخل عالتزام  )عالتزامات ( تات شرلوط القطاءتفٌد عؤ  مد تارٌرٌ مصالوب عإفادة  تارٌري

 

 هذ عؾت ػطبءٙ خالٍ كزشح ٗلبر٣خ اُؼطبء أُؾذدح ٖٓ ٓوذّ اُؼطبء ٗلغٚ ك٢ اعزٔبسح روذ٣ْ اُؼطبء؛ ( أ)

 أٝ

إٕ ًبٕ  ( كشَ أٝ سكغ رٞه٤غ إرلبه٤خ اُؼوذ،1ثؼذ رجِّـٚ خالٍ ٓذح ٗلبر ػطبئٚ ثوجٍٞ ػطبئٚ ٖٓ هجَ عٜخ اُزؼبهذ، ) ( ة)

 ( كشَ أٝ سكغ روذ٣ْ ػٔبٕ ؽغٖ األداء ٝكن اُزؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد؛ 2رُي ٓطِٞثب ، أٝ )

عؤن  صد م  التقيٌمات إلى مددمً القطاءات, لواٌث صررت الماوم  المختص   31)ج( صد صّدم شولوى الو طقناً لوفق المادة 

 تقلوٌض جمٌ  األضرار الناتج  ل  ذلك.توعب عتؤخٌر تلوصٌ  القدد ألوعاب خاطئ  لوغٌرمعررة لوليٌ  

 

إصدار ضما  القدد لو   ملوصق  ل نوخمن  , فلور تويمنا الفائزأ( إذا وا  مددم القطاء هلو )هذا الضما :  مدة نفاذتنتهً 

تادق احاصرب فقند ليى مددم القطاء,  المناصص  ٌتم تروٌ ب( إذا لم )مددم القطاء؛ ألو  عناًء ليى طيبلوم  األداء او 

لومددم القطاء لم ٌددم شولوى الو  القطاء ليٌ    لم ٌتم تروٌ لمددم القطاء عؤن إشقارومتويمنا لنوخ  م  لند ( 6)ا ٌيً: مم

لم ٌددم أي  مددم القطاءلو قطاءمدة نفاذ ال( عقد ثمانٌ  لولشرٌ  ٌلوما م  انتهاء 0) ألو التراضاً لدى جه  التقاصد فً ذلك؛

 . شولوى الو التراض لدى جه  التقاصد

 فً ذلك التارٌخ ألو صعي .موتعنا م  صعينا فً  تم اوتالم ٌجب أ  ٌا الضما  هذعملوجب لوعالتالً, فإ  أي طيب دف  

, (Uniform Rules for Demand Guaranteesتات الطيب ) يضماناتلليدلوانٌ  الملوادة ا الضما  خض  هذٌ

 (.ICC Publication No. 758) 468غرف  التجارة الدلولٌ  رصم إصدارات 

 

 [اُزٞه٤غ/اُزٞاه٤غ]
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 74 موتندات القطاء :الراع  دومال

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 

 

 

 انًظُّؼخ انششكخ/انجٓخ يٍ تظشٚح..6
 

 ًزبة إػذاد ٣زْ إٔ ٣غت ٛ٘ب. ا٤ُٜب أُشبس اُزؼ٤ِٔبد ٝكن اُ٘ٔٞرط ٛزا َٓء أُظ٘ؼخ اُششًخ ٖٓ اُطِت اُؼطبء ٓوذّ ػ٠ِ]

ُٔظّ٘ؼخ؛ ُِششًخ اُؼبئذح اُشع٤ٔخ اُشعبُخ ٗٔٞرط ػ٠ِ ٛزا اُزظش٣ؼ  ٓ٘بعت ثشٌَ ٓخٍٞ شخض هجَ ٖٓ ٣ُٞهّغ إٔ ٣ٝغت اُ

 ا٠ُ اُزؼ٤ِٔبد ك٢ ٓؾذد ٛٞ ًٔب ػطبئٚ ا٠ُ اٌُزبة ٛزا اُؼطبء ٓوذّ ٣ؼْ إٔ ٣غت .أُظ٘ؼخ ِغٜخُ أُِضٓخ اُٞصبئن ُزٞه٤غ

 [.اُؼطبءاد ٓوذ٢ٓ

 [اُغ٘خ( اُشٜش، )ا٤ُّٞ، انؼطبء تمذٚى تبسٚخ :ادخَ] اُزبس٣خ:

 [انشلى ادخَ] سهْ: اُذػٞح ًزبة

 

 

 [عْ اٌُبَٓ ُغٜخ اُزؼبهذادخَ: اال]٠ُ: ا

 

، ٝٓظبٗؼ٘ب [: َٕع انغهغ انًظُّؼخادخَ]، أُظّ٘ؼٕٞ اُشع٤ٕٔٞ ُـ [العى انكبيم نهششكخ انًظُّؼخادخَ: ]ٗؾٖ ٘ب ؽ٤ش اٗ

ثزوذ٣ْ ػطبء ٌُْ ٖٝٓ صْ  [العى انكبيم نًمذو انؼطبء ادخَ:]، ٗشّخض ٜٛ٘ب ُـ [انؼُٕاٌ انكبيم نًظبَغ انششكخادخَ: ]ك٢ 

العى ٔ/أٔ ٔطف يٕجض ادخَ: ]ػ٠ِ ػوذ ٝرٞه٤ؼٚ ٓؼٌْ، ٝرُي ثٜذف روذ٣ْ اُغِغ اُزب٤ُخ ٝأُظّ٘ؼخ ٖٓ هجِ٘ب اُزلبٝع 

 .[نهغهغ

 

 

ٖٓ اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ، ك٢ ٓب ٣زؼِن ثبُغِغ أُوذٓخ ٖٓ اُششًخ  15ٗوذّ ٌُْ ٜٛ٘ب ًلبُخ ًبِٓخ ٝػٔبٕ شبَٓ ٝكوب  ُِٔبدح 

 أػالٙ.

 

 

ل )انًخٕنٍٛ( نهتٕلٛغتٕلٛغ )تٕادخَ: ]اُزٞه٤غ:  ّٕ  [الٛغ( يًخم )يًخهٙ( انششكخ انًظُؼخ انًخ

 

ل )انًخٕنٍٛ( نهتٕلٛغادخَ ]االعْ:  ّٕ  [اعى )اعًبء( يًخم )يًخهٙ( انششكخ انًظُؼخ انًخ

 

 [انظفخ ادخَ:]أُ٘ظت: 

 

 [العى انكبيم نًمذو انؼطبءادخَ: ]أُلٞع اُشع٢ٔ ثزٞه٤غ ٛزا اُزظش٣ؼ ُظبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ: 

 

 [تبسٚخ انتٕلٛغادخَ: ]____________، __________ ثزبس٣خ ا٤ُّٞ ______________ٖٓ شٜش 
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 78 موتندات القطاء الراع  دومال

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 أداء ؽغٖ شٜبدح ٗٔٞرط .2

 انجٓخ

 انًتؼبلذح

 ٔتبسٚخ سلى

 انششاء ايش

 ايش تبسٚخ

 انششاء

 ٔطف

 انغهغ
 انؼمذ تُفٛز تبسٚخ انكًٛخ

 اعجبة

 اٌ انتأخٛش،

 ٔجذد

 انغهغ ْم

 انًمذيخ

 ٕنخ؟يمج

 ثحغت     

 انؼمذ
 با فؼهٛ

  

1 2 3 4 5 6 2 8 0 
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 70 الدوم الخامس. جدلول متطيعات التقاصد

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 

 انجضء انخبَٙ

 يتطهجبد انتؼبلذ

 

 انتؼبلذ يتطهجبد جذٔل انخبيظ. انمغى
 

 

 انتؼبلذ يتطهجبد لبئًخ ػهٗ يالحظبد
 

 ك٤٘خ خبطخ ثٜزا أُ٘زظ. ٓٞاطلبد خٝطلب  ٓٞعضا  ػٖ ًَ ٓ٘زظ ٝا٤ٌُٔخ أُطِٞثخ إػبكخ إ٠ُ أ٣ هبئٔخ ٓزطِجبد اُزؼبهذروذّ 
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 67 الدوم الخامس. جدلول متطيعات التقاصد

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 

 انتؼبلذ يتطهجبد لبئًخ

  ٝششٝؽ اُزغ٤ِْ ٝعذٍٝ اُز٘ل٤ز  ثبُغِغ هبئٔخ. 1سهْ  عذٍٝ
 

5 2 3 4 5 6 

جدول 

 رقم

 

 )أ( 

 

 بند رقم

 

 

 )ب(

 

 وصؾ موجز للسلع

ٌة، ] ٌٌس دستور األدو أدخل للمنتجات: المنتج، شكل الجرعة، مقا

ٌة  ٌمكن إدراج وصؾ موجز حجم العلبة. للمعدات/األجهزة الطب

 [فقط

 

 

 

 

 

 

ٌة  /الكم

 الوحدة

 

ٌمة ضمان  ق

ٌنار  العطاء بالد

 العراًق

مالحظة: ]

أدخل مبلػ 

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

 [كوترمزاالن

 ]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[

 

ٌطيب م  مددمً القطاءات أ  ٌددملوا أوقارهم لوفق شرلوط التويٌم المنصلوص لنها فً جدلول األوقار  :شروط التسلٌم

 فً الدوم الراع .
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 51  اُوغْ اُغبدط: اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 

 : نطاق الخدمات الثانوٌة:2رقم  جدول
  

 ُغِغ اُوطبع اُظؾ٢ "ل شٙء" أدخَ:]

 "[َ، ٝاُزذس٣ت أُطِٞة ػ٠ِ أُٞهغأُؼذاد، إعشاءاد ٓب هجَ اُزشـ٤ رش٤ًت٣زٞعت " ، أدخَ:طج٤خاُ /األعٜضحِٔؼذادُ أٝ

 
 

 انفُٛخ انًٕاطفبد. انشاثغ انجذٔل
 

 .رطِجٜب عٜخ اُزؼبهذ اُز٢اُـشع ٖٓ أُٞاطلبد اُل٤٘خ ٛٞ رؾذ٣ذ اُخظبئض اُل٤٘خ ُِغِغ ٝاُخذٓبد أُزظِخ ثٜب 

 انفُٛخ انًٕاطفبد
 

  
National 

Code 
 نبٌذه اساسً جراحة قلب             

ٝؽذح 

 اُو٤بط
ٛبدحتال  

الكلفة 
التخمٌنٌة 
 بالدوالر

 المنشأ

      Aortic   
 

  

1 CRS-DE00-001 M15-BDa-001 
Aortic root cannulae size 12-14-16 mm                  

(AntegradeCadiople االعْ اُجذ٣َ ُخ ) 
pcs 4850 9.75 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

2 CRS-DE00-002 M15-BDa-002 
Intra Aortic Ballon Kit size8f ’ 

34mland40 ml 
set 624 555 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

3 CRS-DE00-007 M15-BDg-11 Arterial Aortic arch cannula(G12) pcs 337 12.25 
امرٌوً, الورعً , 

 ٌاعانً

4 CRS-DE00-008 M15-BDg-22 Arterial aortic arch cannula(G14) pcs 484 12.25 
امرٌوً, الورعً , 

اعانًٌ  

5 CRS-DE00-009 M15-BDg-006 Arterial aortic arch  cannula(G16) pcs 596 12.25 
امرٌوً, الورعً , 

 ٌاعانً

6 CRS-DE00-010 M15-BDg-007 Arterial aortic arch  cannula(G18) pcs 684 12.25 
امرٌوً, الورعً , 

 ٌاعانً

7 CRS-DE00-011 M15-BDg-008 
Arterial aortic arch cannula(G20)ْر  

اسعبع أُبدٙ ؽغت سا١ اُِغ٘ٚ االعزشبس٣ٚ ُغشاؽخ 

2310اُوِت ُؼبّ   
pcs 1050 12.25 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

8 CRS-DE00-012 M15-BDg-009 
Arterial aortic arch   cannula(G22) ْر

2310اسعبع أُبدٙ ؽغت سا١ اُِغ٘ٚ ُؼبّ   
pcs 1319 12.25 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

9 CRS-DE00-013 M15-BDg-010 
Arterial aortic arch  cannula(G24) ْر

2310اسعبع أُبدٙ ؽغت سا١ اُِغ٘ٚ ُؼبّ   
pcs 1710 12.25 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

10 CRS-DE00-014 M15-BDa-007 
Intra Aortic Ballon Kit size10f ’ 

34mland40 ml 
set 101 555 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

11 CRS-DE00-015 M15-BDa-008 
Intra Aortic Ballon Kit size12f ’ 

34mland40 ml 
set 99 555 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

12 CRS-DE00-016 M15-BDa-009 
Intra Aortic Ballon Kit size14f ’ 

34mland40 ml 
set 58 555 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

13 CRS-DE00-017 M15-BDa-0010 
Intra Aortic Ballon Kit size16f ’ 

34mland40 ml 
set 57 555 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

      Valves   0   
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Section VII. Sample Technical Specifications 52 

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

14 CRS-DE00-030 M15-BDb-015 
Small diameter, curved tubes with 
finger valve control - length 11 1/2 

(29.5mm) diameter 4.5mm 
pcs 523 32.25 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

15 CRS-DE17-122 
M15-BDb1-

0028 
 Aortic tissue valve size 19 mm pcs 140 2000 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

16 CRS-DE17-123 
M15-BDb1-

0029 
mitral  tissue valve size 31 mm pcs 93 2000 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

      Catheter    0   

17 CRS-DE00-054 M15-BDc-005 
Wire Reinforced venous cannula 

Size:32F connector 3/8 
pcs 1496 15 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

      Patch   0   

18 CRS-DE00-060 M15-BDe-005 
Dacron outflow patch ( woven with low 

porocity ) 
pcs 434 41.5 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

      Graft   0   

      Thoracic Cannula –Cannula   0   

19 CRS-DE00-073 m15-BDg-002 
Retrorade coronary sinus cardioplegic 

cannula dif.size  
pcs 1722 41.75 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

20 CRS-DE00-074 M15-BDg-003 
 coronary perfusion cannule right & left 

(10f-16f) 
pcs 1249 18.5 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

21 CRS-DE00-075 M15-BDg-004 
Arterial radial cannula with intraducer 

+ guide wire for invasive arterial 
monitoring 

pcs 3267 
حاتتلوفر لها 

 ويف 
 

22 CRS-DE00-076 M15-BDg-005 
                        

One port cannula  
pcs 1133 

حاتتلوفر لها 
 ويف 

 

      Misilenous   0   

23 CRS-DE00-077 M15-BDh-001 Disposable trasducar pcs 7999 3.5 
امرٌوً, الورعً , 

 ٌاعانً

24 CRS-DE00-079 M15-BDh-005 
Two stage –Atrial- canal wire 

reinforced cannula with ½ “ non vented 
connector , assorted sizes 

pcs 2906 23.25 
امرٌوً, الورعً , 

 ٌاعانً

25 CRS-DE00-081 M15-BDh-007 
Femoral cannula with 3/8” vented 

connector , assorted sizes 
pcs 287 11.5 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

26 CRS-DE00-083 M15-BDh-010 
Adult Oxygenator +  custom pack & 

Arterial filter for by pass mschine adult 
pcs 3995 

حاتتلوفر لها 
 ويف 

 

27     
Holder for adult oxygenator                                                         

  ٣ٌٕٞ اؽز٤بعٚ ٖٓ أُبدٙ اػال3%ٙ
pcs 34 130.75 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

28 CRS-DE00-091 M15-BDh-015 PTFE Pledget 3x3mm                                                      pcs 36577 
حاتتلوفر لها 

 ويف 
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

29 CRS-DE00-092 M15-BDh-016 PTFE polyner pledget 3x7mm pcs 66984 
حاتتلوفر لها 

 ويف 
 

30 CRS-DE00-093 M15-BDh-017  CAB disposable set  set 715 
حاتتلوفر لها 

 ويف 
 

31 CRS-DE00-094 M15-BDh-018 

ACT tube for Hemochron - model 801/ 
800 (dual well instrument ) or 

Hemochron model 400 (singel test well 
instrument) 

CA510 test tube (black - top) 

pcs 24626 
حاتتلوفر لها 

 ويف 
 

32 CRS-DE00-095 M15-BDh-019 Tamporary pacing wirEpicardial  doz 1208 11.25 
امرٌوً, الورعً , 

 ٌاعانً

33 CRS-DE00-096 M15-BDh-020 
Liga (haemostatic) clip with holders ( 

small) 
doz 2619 

حاتتلوفر لها 
 ويف 

 

34 CRS-DE00-097 M15-BDh-021 
Liga (haemostatic) clip with holders ( 

medium) 
doz 1386 

حاتتلوفر لها 
 ويف 

 

35 CRS-DE16-124 M15-BDh1-021 
Liga (haemostatic) clip with holders ( 

large) 
doz 334 

حاتتلوفر لها 
 ويف 

 

36 CRS-DE00-098 M15-BDh-0022 VESSEL   LOOP doz 435 
6.25 for 
12 pcs 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

37 CRS-DE00-104 M15-BDh-0028 Cardiac stabilizer  (Tissue stabilizer) pcs 348 696 
امرٌوً, الورعً , 

 ٌاعانً

38 CRS-DE00-105 M15-BDh-0029 Starfish 2 Heart pcs 197 300 
امرٌوً, الورعً , 

 ٌاعانً

39 CRS-DE00-106 M15-BDh-0030 CO2 Blower cannula pcs 668 109 
امرٌوً, الورعً , 

 ٌاعانً

   0   ٓٞاد رخذ٣ش رخض عشاؽخ اُوِت      

40 CRS-DE00-107 M15-BDi-001 Yconnector of VP or VA Shunt  pcs 567 
لها  حاتتلوفر
 ويف 

 

41 CRS-DE00-108 M15-BDi-002 in line PO2 disp. Sensor pcs 993 322.5 
امرٌوً, الورعً , 

 ٌاعانً

      Disposable tube   0   

42 CRS-DE00-113 M15-CDj1-005 
Disposable tubs connector - stright 

connecter 1/2 x 1/2                                                        
pcs 251 0.75 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

43 CRS-DE00-115 M15-CDj1-007 
Disposable tubs connector - stright 

connecter 3/8 x 3/8 
pcs 206 0.75 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

44 CRS-DE00-117 M15-CDj1-009 
Disposable tubs connector - stright 

connecter 1/4 x 1/4 
pcs 573 0.75 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

45 CRS-DE18-125   
Intra Aortic Balloon Kit size7f ’ 34ml & 

40ml 
set 139 555 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

46 CRS-DE18-129   
Annuloplasty ring mitral  incomplet 

rigid size 28-30-32-34 
pcs 33 548 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

47 CRS-DE18-130   
Annuloplasty ring mitral incomplet  

semirigid size 28-30-32-34 
pcs 31 548 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 
 
 

 

 

 

 

 

 مالحظة: الكلفة التخمٌنٌة كاالتً :

 % عن الكلفة المذكورة اعاله.42.المناشئ العربٌة القرٌبة والتركً والمالٌزي واٌران وباكستان : ناقص 5

 % عن الكلفة52لمناشئ االسٌوٌة البعٌدة)الصٌن،الهند،تاٌوان،تاٌلند،الفلبٌن،اندونٌسٌا،فٌتنام،افؽانستان( :  ناقص.ا2

 المذكورة اعاله. 

 % من الكلفة المذكورة اعاله .32المنشأ الكوري الجنوبً: ناقص .3

 

 

 

 

 

 

 

 

48 CRS-DE18-131   
Annuloplasty ring tricuspid rigid size 

28-30-32-34 
pcs 177 548 

امرٌوً, الورعً , 
 ٌاعانً

      wound dressing   0   

49 CRS-DE18-132   
Silver impregnated transparent(plain) 

size 30*10 
pcs 4934 

حاتتلوفر لها 
 ويف 

 

50 CRS-DE18-133   
Silver impregnated transparent(plain) 

size 20*10 
pcs 3621 

حاتتلوفر لها 
 ويف 

 

51 CRS-DE18-134   
Silver impregnated transparent(plain) 

size 15*10 
pcs 1454 

حاتتلوفر لها 
 ويف 

 

52 CRS-DE18-135   
Silver impregnated transparent(plain) 

size 10*10 
pcs 1354 

حاتتلوفر لها 
 ويف 
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 

 

 انخبنج انجضء

  انغبدط انمغى

 انؼمذ ٔيغتُذاد ششٔؽ
 



 
اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 56  اُوغْ اُغبدط: اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ

 

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 

 

 نهؼمذ انؼبيخ انششٔؽ دط.انغب انمغى
  

 

 نهؼمذ انؼبيخ انششٔؽ حٕل يالحظبد
 

 

األخشٟ  ٞصبئناُاُششٝؽ اُخبطخ ُِؼوذ اُٞاسدح ك٢ اُوغْ اُغبثغ ًٔب ٝٓغ  بُزشاثؾرُوشأ اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ ك٢ ٛزا اُوغْ ث

ٌَِ ، ٝاُؼوذ اُٞاسدح ك٢ ارلبه٤خ  ؽشك٢ اُؼوذ. اعجبدٝٝؾذد ًبكخ ؽوٞم ر خزٌبِٓٝص٤وخ ٓٛزٙ اُٞصبئن ٓغ رُش

رٔذ٣ذ أٝ إُـبء أٝ إػبكخ خبطخ  أٝ رؼذ٣َ أ١ إدساط ٣ٝزْ. رؼذ٣َ أٝ رـ٤٤ش أ١ دٕٝ ٖٓ ُِؼوذ اُؼبٓخ اُششٝؽ ػ٠ِ أُؾبكظخ ٣غت

 .............................................كوؾ اُزؼبهذ عٜخ هجَ ٖٓ ٝرُي ثٌَ ػوذ ك٢ اُوغْ اُغبثغ )اُششٝؽ اُخبطخ ُِؼوذ(

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
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 52  اُوغْ اُغبدط: اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ

 

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 

 انًحتٕٚبد ئًخلب
 

 58 بد    انتؼشٚف .1
 50  تطجٛمبد .2
 50  انًُشأ ثهذ .3
 50  انًمبٚٛظ .4
 50  ٔانتذلٛك انًؼبُٚخ ؛ مذانؼ ٔيؼهٕيبد ٔحبئك اعتؼًبل .5
 63  انؼشالٛخ انجًٕٓسٚخ ألَظًخ ٔفمبا  انغهغ شٓبداد .6
 Patent Rights 63 -  الختشاع ثشاءاد أٔ انظُبػٛخ انًهكٛخ حمٕق .7
 63  األداء حغٍ ػًبٌ .8
 61  ٔاإلختجبساد انًؼبُٚخ .9

 61  ٔانتٕػٛت انتؼجئخ .10
 61  ٔانًغتُذاد   انتغهٛى .11
 61  انتأيٍٛ .12
 62  مانُم .13
 62 انغُٕ٘ انظٛبَخ ٔػمذ انُخشٚخ/انؼشػٛخ انخذيبد .14
 62 انؼٕٛة ػًبٌ.15
 62  انذفؼبد .16
 63 األعؼبس .17
 63  انتؼذٚم أٔايش .18
 63  انؼمذ تؼذٚم .19
 63  انتُبصل .20
ّٓض تأخٛش .21  63  انتُفٛز فٙ انًج
 64  انتأخٛشٚخ انغشايبد .22
  64 انؼًم طبحت لجم يٍ عحت انؼًم .23
 65 اإلفالط ثغجت عحت انؼًم .24
 07                                     انمبْشح انظشٔف .25

 65 (for convenience) انؼًم طبحت لجم يٍ انؼمذ أٜٗبء .26
 65  انُضاػبد تغٕٚخ .27
 Limitation of Liability 66  - انًغؤٔنٛخ يٍ انحذ .28
 66  انؼمذ نغخ .29
 66  انحبكى انمبٌَٕ .30
 66  (انتجهٛغ يزكشاد) اإلشؼبساد .31
 66  ٔانشعٕو انؼشائت .32
طبنت ثبنًجبنغ خانًشتجط ادٔاليتٛبص بدمتطبػعال .33 ًُ  66 ثٓب ان
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 58  اُوغْ اُغبدط: اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ

 

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 

 الشروط العامة للعقد

المدرج  أدناه وٌولو  لها المقانً الموتقمي  فً هذا القدد, لوطياات إ  الويمات لوالمص

  التالٌ : 

 انتؼشٚفبد .5

 ٓغز٘ذرؼ٢٘ ًِٔخ "ػوذ" إرلبم ٓجشّ ث٤ٖ  عٜخ اُزؼبهذ ٝأُغّٜض، ًٔب ٛٞ ٓغغَ ك٢   ( أ)

 اُٞصبئناُؼوذ أُٞهغ ٖٓ ًبكخ األؽشاف ثٔب ك٤ٚ ع٤ٔغ أُشكوبد ٝأُالؽن ًٝبكخ 

 ٤ُٜب ٛ٘ب.    أُشرجطخ ٝأُشبس ا

 

"ه٤ٔخ اُؼوذ" أٝ"عؼش اُؼوذ" رؼ٢٘ أُجِؾ أُغزؾن ُِٔغّٜض ثٔٞعت اُؼوذ ُوبء ه٤بٓٚ  ( ة)

 ثٌبكخ ٝاعجبرٚ اُزؼبهذ٣خ ثشٌَ ًبَٓ ٝطؾ٤ؼ.

 

  ٌلوماً وامالً لوفق التدٌٌم الشموً. ٌقنً"ٌلوم" )ج( 

م   6.2رة )د( "تارٌخ نفاذ القدد" ٌقنً التارٌخ اٌ  ٌصعح القدد نافذاً لمالً عالفد

 الشرلوط القام  ليقدد.

 

, وما هلو مادد فً الوي اٌث وٌتم اوتخدام  إوو الم)هـ( "الموتخدم النهائً" ٌقنً 

 صائم  متطيعات التقاصد. )لوهلو إادى الجهات الموتفٌدة(. 

 

  )لو( "ش.ع.ع." تقنً الشرلوط القام  ليقدد الماددة فً هذا الدوم.

ات الصٌدحانٌ  لوم  ضمنها األغذٌ  الومالٌ  تقنً جمٌ  الموتاضر "الوي ")ز( 

لولووائل من  الامل ل  طرٌق الاد  ألو عالفم لواليدااات لواللواصً الذوري 

لوالمقدات/األجهزة الطعٌ , لوالتً ليى المجّهز تددٌمها إلى جه  التقاصد عملوجب 

 القدد.

 

محددة )ح( "المشتري" لوٌقنً المإوو  ألو جه  التقاصد التً تشتري الوي , وما هً 

 .فً الشروط الخاصة للعقد

 

)ط( "شهادات التوجٌل" تقنً شهادات التوجٌل ألو ولواها م  اللوثائق العدٌي  المطيلوع , 

لوالتً تإود أ  الوي  المددم  عملوجب القدد هً موجي  لالوتقمال فً القراق عما 

 ٌتلوافق م  الدلوانٌ  النافذة لوذات الصي . 

 

    ليقدد. )ي( "ش.خ.ع." تقنً الشرلوط الخاص

الندل )ك( "الخدمات" لوتقنً الخدمات اإلضافٌ  المطيلوع  ليتقاصد ليى الوي , و

التروٌب لواختعارات ما صعل , مثل النثرٌ / القرضٌ  الخدماتلوالتؤمٌ , لوولواها م  

التشغٌل/احاوتخدام لوالتدرٌب لدى الموتخدمٌ  النهائٌٌ  لولرض الوي  لووٌفٌ  

 ٌرها م  لواجعات المجّهز لوفق القدد.لوغاوتخدامها ليٌهم, /تشغٌيها

 

)ل( "الملوص " لوفق الاال , ٌقنً الموا  ألو األمون  القائدة ليموتخدم النهائً لوفق صائم  

 متطيعات التقاصد.

 

الوي  لوالخدمات عملوجب هذا تدلوم عتددٌم )م( "المجهز" تقنً الفرد ألو الشرو  التً 

 .دللعق الخاصة الشروطالقدد لوفق ما هلو مادد فً 
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 50  اُوغْ اُغبدط: اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ

 

__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 ) ( الفواد لواأللمال غٌر المشرلول :
ٌادد المشتري الفواد لواأللمال غٌر المشرلول  عاوب الدلوانٌ  النافذة فً 

المصطياات وٌوترشد المشتري أٌضاً عتقرٌفات , المادةألغراض هذه القراق. 
  التالً:عاوب 

 
ألو ألو اوتالم  تددٌمتقنً لرض ألو ( corrupt practice"ممارو  فاودة" )( 5)

لوذلك  ,اوتدراج أي شًء ذي صٌم , ولواء عشول معاشر ألو غٌر معاشر
   ؛أي جه  أخرى أفقال ليى ويٌم غٌر عشولعهدف التؤثٌر 

فقل ألو إغفال )لوم  أي  تقنً( fraudulent practice)"ممارو  ااتٌالٌ " ( 2)
ٌإدي ل  دراٌٍ  ألو عتهلور,  الى خداع ألو  (تمثٌلالولوء ضمنها التشلوٌ  ألو 

ألو خرى  أ  لو منفقأ  مادٌ  ولواء لياصلول ليى منفقل  خداع جه  ما, ماالو
 ؛يتميص م  التزام مال

تقنً أٌ  خط  ألو ترتٌب عٌ  ( collusive practice) ممارو  تلواطإٌ ""( 3) 
لوذلك لغاٌٍ  غٌر ويٌم , مثال التؤثٌر عشول غٌر ويٌم ليى طرفٌ  ألو أوثر, 

  أفقال جه  أخرى. 
إٌذاء ألو إلااق الضرر ألو تقنً  (coercive practice" ) "مماروات صهرٌ( 7)

أي جه  ألو ٌذاء, عشول معاشر ألو غٌر معاشر, إلااق الضرر ألو اإلالتهدٌد ع
جه   أفقال ليى ويٌم غٌر عشول التؤثٌر عهدف لوذلك تيك الجه , ممتيوات

  .ما
  : يًلوتقنً ما ٌ (obstructive practice) " لاص ممارو  اإل( "6)

ها اجع لوأاألدل  لو د ألو التزلوٌر ألو التغٌٌر فً اللوثائقتالف المتقمّ اإل (أ  )أ
أٌ  إللاص   , لوذلكدحاء عشهادة زلور إلى الماددٌ لو اإلأ ل  التادٌق

إدلاءات فً ليتادٌق  المشتريٌجرٌها إجراءات عشول لواضح, 
لوفق الدلوانٌ  ألو التلواطإ  ألو الدهر اتٌالمماروات الفواد ألو اإل

جه , لوذلك تهدٌد ألو مضاٌد  ألو ترهٌب أي  ألو/نافذة؛ لوالقراصٌ  ال
م  ا منقهلتتقيق عالتادٌق ألو وشف مقرفتها عؤملور م  لمنقها 
 ق, ألوجراءات التادٌألو ملواصي  إمتاعق  

 عشول لواضحتهدف الى إلاص  ألو لرصي  المشتري  المماروات التً ب( )ب
لقراصٌ  عاوب الدلوانٌ  االتدصٌق ممارو  اد  فً المقاٌن  لو فً

 .6.7 ةفدرالالنافذة لوعملوجب 

 

الشرلوط القام  ليقدد إحا إذا جرى إعطال أي شرط تقتمد الشرلوط لواألاوام اللواردة فً 
  عملوجب أاوام أخرى م  وائر أصوام القدد.

 تطجٛمبد .2

ألغراض هذه المادة, ٌدصد "عالمنشؤ" الموا  اٌث اوتخرجت من  الوي  ألو نمت  3.6
مت فٌ  الخدماتالموا   ألو أنتجت فٌ  ألو ٌ دصد عالوي  المصنق , . ألو الذي ص دِّ

ٌّزاً مقترف ع  تجارٌاً لوٌختيف أواوٌاً )فً  الوي  التً تصعح منتجاً مم
( ل  مولونات , لوذلك لعر التصنٌ  ألو احاوتخدام الخصائص األواوٌ  ألو الغرض

دمج المقالج  ألو لميٌات التجمٌ  اللوازن  ألو الجلوهرٌ  )ألو لميٌات ألو 
 المولونات(. 

 ثهذ انًُشأ .3

  ٌتلوجب التمٌٌز عٌ  عيد منشؤ الوي  لوالخدمات لوعٌ  جنوٌ  المجّهز.   3.0
ٌجب أ  تتطاعق الوي  التً تم تددٌمها عملوجب هذا القدد م  المداٌٌس الماددة فً  

ٌّ , لوفً اال لدم لوجلود مداٌٌس مقتمدة ليوي , فٌجب أ  تطاعق  الملواصفات الفن
 (authoritative standardsمددم  مداٌٌس الويطات المختص  )الوي  ال

نوخ  م  هذه المداٌٌس  أادث المتناوع  م  عيد المنشؤ. وما لوٌجب التماد 
 . ٌّ  صادرة ل  المإوو  المقن

 انًمبٚٛظ .4

حا ٌجلوز ليمجّهز, م  دلو  ملوافد  المشتري التارٌرٌ  لوالموعد , الوشف ل   6.6
م مرتعط  ع  ألو ل  أٌ  ملواصفات فنٌ  ألو خط  ألو مخطط القدد ألو ل  أٌ  أاوا

ألو نملوذج ألو لٌن  ألو مقيلوم  مرتعط  عالقدد, لوالتً وعق لوزلوده عها المشتري, 
شخص آخر غٌر القاميٌ  لدى المجّهز لتنفٌذ القدد. إ  /لوذلك ألي طرف

احافصاح ل  المقيلومات ألي م  القاميٌ  لدى المجهز, ٌجب أ  ٌخض  ألاوام 
 .القدد فدط ألغراض تنفٌذ الضرلوري الددرأ  ٌولو  علوٌ  نفوها الور

اعتؼًبل ٔحبئك  .5

ٔيؼهٕيبد انؼمذ ؛ 

 انًؼبُٚخ ٔانتذلٛك

لوثٌد    التارٌرٌ  ليمشتري, اوتقمال أٌلوملوافد  الموعد  الحا ٌجلوز ليمجهز دلو   6.0

فٌذ م  الشرلوط القام  ليقدد إحا ألغراض تن 6.6ألو مقيلوم   مذولورة فً الفدرة 

 القدد.
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م  الشرلوط القام  ليقدد )عاوتثناء القدد  6.6تعدى أٌ  لوثٌد   ماددة فً الفدرة  6.3

يوٌ  المشتري لوٌجب أ  ٌقٌد المجّهز جمٌ  هذه اللوثائق م  أي نوخ  نفو (, م 

 لنها الى المشتري عقد انتهائ  م  تنفٌذ القدد, لوعناًء ليى  طيب المشتري. 

 

لعر الويطات المختص  عمراصع  لومقاٌن  مواتع   ح ليمشتريالمجهز الوما ليى 6.7

لوميفات  لو/ألو اواعات  لووجالت  لوليمدالولٌ  الثانلوٌٌ  المرتعطٌ  عتنفٌذ القدد, وما 

لوليٌ  تددٌم هذه الاواعات لوالوجالت ليتدصٌق م  صعل مدصدٌ  مويفٌ , لوذلك لوفق 

 الدلوانٌ  القراصٌ  النافذة. 

لوالتً تادد م  م  الشرلوط القام  ليقدد,  03المادة  ٌ يفت انتعاه المجّهز الى

تهدف الى إلاص  ألو لرصي  المشتري ألو الجهات  المماروات التًجمي  أملور, أ  

عملوجب هذه التدصٌق ممارو  ادها فً المقاٌن  لو فً عشول لواضحالمختص  

المادة, تقتعر م  المماروات الماظلورة التً تقرض المجهز الى أنهاء القدد  

 أ خرى ألو إدراج إوم  ليى الدائم  الولوداء مناصصاتتقيٌق مشاروت  فً لى لوإ

 .لوفق الدلوانٌ  القراصٌ  النافذة لوذات الصي 

 

إذا وا  ذلك مطيلوعاً لوفق الدلوانٌ  النافذة, ٌتلوجب ليى المجهز توجٌل الوي   1.6

  المددم  عملوجب القدد, لوذلك إلوتخدامها فً القراق. لوليى المشتري أ  ٌتقالو

 م  المجّهز لتوهٌل لميٌ  توجٌل الوي  إلوتخدامها فً القراق.

.  شٓبداد انغهغ ٔفمبا 6

 ألَظًخ انجًٕٓسٚخ انؼشالٛخ

خالف ذلك, ولوف ٌصعح القدد نافذاً فً  الشروط الخاصة للعقدإحا إذا اددت  1.0

ه  التارٌخ )تارٌخ نفاذ القدد( الذي ٌتويّم فٌ  المجّهز إشقاراً تارٌرٌاً م  الج

المختص  صااع  الصالاٌ  فً القراق عؤ  الوي  صد تم توجٌيها لالوتخدام فً 

 القراق.

 

ٌ  أٌامٌ  م  أ  لو موإلولٌ م  أٌ   المشتريليى المجهز أ  ٌخيً  ٌتلوجب  4.6

م  صعل أي طرف ثالث ألو نزالات  مطالعاتألو  شوالوى أٌ  ناتج  ل ضرار أ

اع ألو القالمات التجارٌ  الو ادلوق ألو تقدي ليى عراءات احاخترمخالف  لوذلك ل

 التصمٌم الصنالً لوالناتج  ل  اوتقمال الوي  الو أي جزء منها فً القراق. 

 انًهكٛخ حمٕق .2

أٔ ثشاءاد  انظُبػٛخ

 Patent -  الختشاع

Rights  

فً اال عضمنها مدة احانذار الو ٌلوماً  00)ألو ( ٌلوماً 67خالل أرعق  لشرة )   8.6

, ٌتلوجب ليى مددم القطاء الفائز إجراءات التقاصد( لوجلود إلتراضات الول

% م  6)المجهز( أ  ٌددم إلى المشتري ضماناً لاو  تنفٌذ القدد, عدٌم  تقادل 

ضما  لوالدطاع القام م  ملوجب تددٌم الشروات القام  ليدلول   صٌم  القدد. تقفى

لورٌ  النافذة لوذات الصي  فً جمه تقيٌماتلوال اوامإذا وانت األ األداءاو  

   .تمنح هذه احاوتثناءاتالقراق 

 ػًبٌ حغٍ األداء .5
 

تدف  معال  ضما  او  األداء الى المشتري وتقلوٌض ل  أٌ  خوارة ناتج     8.0

  ل  إخفاق المجّهز فً إومال لواجعات  التقاصدٌ . 

 

ٌجب أ  ٌولو  ضما  او  األداء عالقمي  ألو القمالت الماددة فً القدد ألو عؤٌ     8.3

ضم  صائم  القمالت مي  أخرى لواوق  التدالول لومدعلول  م  المشتري لوتولو  ل

ٌ صدر العنك المروزي القراصً أوقار صرفها الى الدٌنار القراصً . ٌجب أ  التً 

ٌجب أ  ٌولو  ضما  او  ٌولو  الضما  غٌر مشرلوط لوٌدف  لند ألول طيب ؛ 

  التالً: الشول األداء ليى 
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ٓظشف ٓؼزٔذ ك٢ اُؼشام ٝكن رؼ٤ِٔبد خطبة ػٔبٕ ٓظشك٢ طبدس ػٖ  ( أ)
إرا اُج٘ي أُشًض١ ك٢ اُؼشام ٝثؾغت اُظ٤ـخ أُوذٓخ ك٢ ٝصبئن أُ٘بهظخ. 

٣زْ ؼٔبٕ ػٖ ٓظشف ٓٞعٞد خبسط اُؼشام، ك٤غت إٔ خطبة اُطذس 
ٓؼزٔذح ك٢ ٝ ٓشادكخٓظشف ٓؤعغخ ٓب٤ُخ  رظذ٣ن ٝرٞه٤غ ٛزا اُؼٔبٕ ٖٓ

 (؛back-to-back counter guarantee) اُؼشام ُغؼَ ٛزا اُؼٔبٕ هبثال  ُِز٘ل٤ز
 أٝ 

 إػزٔبد ٓغز٘ذ١ ؿ٤ش هبثَ ُِ٘وغ؛  أٝ   ( ة)
 ع٘ذ هشع طبدس ػٖ عٜٔٞس٣خ اُؼشام.   )ط( 

 

( 37ٌدلوم المشتري عإلادة ضما  او  األداء إلى المجّهز خالل مهي  ثالثٌ  ) 8.7
عط  عضما  ٌلوماً عقد اومال ملوجعات المجّهز التقاصدٌ , عما فٌها أٌ  التزامات مرت

القٌلوب. ٌتم إلادة ضما  او  األداء عقد صدلور شهادة اإلومال م  صعل 
المشتري تفٌد عؤ  المجّهز اتّم لواجعات  التقاصدٌ  عنجاح, لوعقد إتمام الدفق  

 األخٌرة.

 

 هامطاعدت م  ليتؤود, الوي اختعار  ألو/لو مقاٌن  فً الاقمثي  ٌ م  ألو ليمشتري 0.6
لوالملواصفات الفنٌ  نلوع  الشروط الخاصة للعقد  تادد ٌجب أالقدد,  لواصفاتلم

المقاٌنات لواحاختعارات المطيلوع  م  المشتري لوموا  إجرائها. لوليى المشتري 
 إشقار المجّهز تارٌرٌاً, عإوم ممثي  المنتدب لهذه الغاٌ , لوذلك فً لوصت واٍف. 

  ختجبسادٔاإل انًؼبُٚخ. 4
 
 

  .الشروط الخاصة للعقدد فً تولو  هذه المادة لوفق ما هلو ماد  0.0

( م  الشرلوط القام  ليقدد حا تقفً المجهز عؤي شول وا  م  8إ  أاوام المادة ) 0.3
 موإلولٌات  المرتعط  عضما  القٌلوب ألو أيٍ م  التزامات  التقاصدٌ  األخرى.

 

  لدم إتالفها ألو اضمل ٌ لووافٌ ٌ مناوعلوتلوضٌعها ٌجب أ  ٌولو  تغيٌف الوي   67.6
  ,النهائٌ ندط  اللوصلول الىق أي ضرر عها طلوال فترة الندل لوالشا  إلاا

الخارجً(  التغيٌف) التلوضٌب ملواد تولو . ٌجب أ  القدد فً مادد هلو ما عاوب
 أثناء داوٌ ال المقامي  ,(ادلود)لوإلى أصصى ال لمدالوم  وافٌ 

 شدٌدةالتقرض لدرجات ارارة لو القعلور, خالل )النفاض(التفرٌ /التامٌل
خالل  التفرٌ /التامٌل أثناء الرطلوع /لواألمطار األمالحلو اإلنخفاض,/تفاعاإلر

 ٌتمأ   ٌجبالى ذلك,  عاإلضاف . المفتلوا  األماو  فًالتخزٌ   أثناءالقعلور لو
ندط  ولو  تاحالتعار أ   ظرعن األخذ م  الصنادٌق/الاالوٌاتتصمٌم اجم لولوز  

 واف  خالل التفرٌ /التامٌل أماو  واف  تفتدر لوأ   النهائً ليوي  نائٌ اللوصلول
 .لوذلك لوفق الاال  ,ليمقدات الثدٌي  ليتقامل م  العضائ  /الندلالقعلور نداط

 انتؼجئخ ٔانتٕػٛت  .51

إ  ملواد التلوضٌب )التغيٌف الخارجً( لوالقالمات/التؤشٌر لوالميصدات  67.0
لوالموتندات فً داخل لوخارج الغالفات, ٌجب أ  تتطاعق عشول صارم م  

عات الخاص  المنصلوص لنها صراا  فً القدد, عما فٌها أٌ  متطيعات المتطي
ألو فً الملواصفات الفنٌ  الشروط الخاصة للعقد إضافٌ  إذا لوجدت, لوالماددة فً 

 ألو فً أٌ  تقيٌمات حااد  صادرة ل  المشتري.

 

 ٌدلوم المجهز عتويٌم الوي  لوفق الشرلوط اللواردة فً صائم  متطيعات التقاصد. تادد 66.6
التفاصٌل المرتعط  عموتندات لولوثائق الشا  لوغٌرها م   لعقدل شروط الخاصةال

 .الموتندات اللواجب تددٌمها م  المجّهز

 انتغهٛى   ٔانًغتُذاد .55

, EXW ,CIFألغراض هذا القدد, ٌجري تفوٌر أي لعارة تجارٌ  ألو مصطيح ) 66.0
CIP ,DDPقنٌ  اوتناداً الى , الخ...( لوالموتخدم  للوصف لواجعات األطراف الم

الذي نشرتها غرف   ®INCOTERMSآخر إصدار م  إصدارات اإلنولوترمز 
 التجارة الدلولٌ  فً عارٌس. 

 

  الشروط الخاصة للعقد.تّم تادٌد الموتندات المطيلوب م  المجّهز تددٌمها فً  66.3
لواوق  مدعلول  لوالوامل ليوي , لوذلك عقمي  الغطاء التؤمٌنً  ليىٌتقٌ  الاصلول  60.6

ٌ صدر العنك المروزي القراصً أوقار التدالول  م  ضم  صائم  القمالت التً 
. ٌتلوجب أ  ٌشمل الغطاء التؤمٌنً, جمٌ  الوي  صرفها الى الدٌنار القراصً

لوٌولو  شامالً ليخوائر ألو األضرار المتصي  المطيلوب تددٌمها عملوجب القدد, 
. لندما ٌادد التويٌم/تلوصٌللوال التخزٌ الشا  لو/لتصنٌ  ألو الشراء لوالندلعا

, فقندها ٌتلوجب ليى المجّهز أ  CIPألو  CIFالمشتري تويٌم الوي  ليى أواس
( CIPألو  CIFصٌم  الوي  ) م عالمئ   667ٌتؤود م  تؤمٌ  الوي  عمعي  ٌقادل %

ليى أ  ٌشمل الغطاء التؤمٌنً الوي  م  "الموتلودع الى الموتلودع" لوٌشمل 
 مخاطر الارب لواإلضراعات.  "جمٌ  المخاطر" عما فٌها

 انتأيٍٛ .52
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, فقندها ٌتلوجب ليى CIPألو  CIFلندما ٌادد المشتري تلوصٌل الوي  ليى أواس60.0
 cargoالمجّهز أ  ٌتؤود م  الاصلول ليى تؤمٌ  العضائ  أثناء الشا  )

insurance ٌلوأ  ٌومً المشتري وموتفٌد, لوفً ( لوتودٌد ويف  هذا التؤم ,
, فقندها تد  FCAألو  FOBولو  فٌها التلوصٌل ليى أواس الااحات التً ٌ

 موإلولٌ  تؤمٌ  الشا  ليى لاتق المشتري.

 

ٌ طيب م  المجّهز عملوجب القدد, تلوصٌل الوي  ليى اواس 63.6 , فقندها  FOBلندما 
الوفٌن  فً /تولو  موإلولٌ  ندل الوي  لواتى تامٌيها لولوضقها ليى ظهر المروب

اً(, ليى لاتق المجهز لوليى نفدت  لوتولو  مشملولً  ضمنالمغادرة )/مرفؤ الشا 
 فً وقر القدد.

ٌ طيب م  المجّهز, عملوجب القدد, تلوصٌل الوي  ليى اواس         , فقندها FCAلندما 
فً الموا   تولو  موإلولٌ  ترتٌب لميٌ  ندل الوي  لوتلوصٌيها الى شرو  الندل

ى لاتق المجهز لوليى , ليمتفق ليٌ  الذي ٌادده المشتري ألو فً أي موا  آخر
 نفدت  لوتولو  مشملولً  فً وقر القدد.

 انُمم .53

ٌ طيب م  المجهز, عملوجب القدد, تلوصٌل الوي  ليى أواس  63.0 , CIPألو  CIFلندما 
فقندها تولو  موإلولٌ  ندل الوي  الى مرفؤ لوجه  اللوصلول ألو إلى أي لوجه  

هز لوليى نفدت  لوصلول أخرى فً القراق وما ٌادد فً القدد, ليى لاتق المج
 لوتولو  مشملولً  فً وقر القدد.

 

ٌ طيب م  المجهز, عملوجب القدد, ندل الوي  الى لوجه  ماددة فً القراق  63.3 لندما 
ليى أنها ندط  اللوصلول النهائً, فقندها تولو  موإلولٌ  ندل الوي  الى هذه 
اللوجه  م  ما ٌتضمن  ذلك م  تؤمٌ  لوتخزٌ  وما ٌادد فً القدد, ليى لاتق 

 المجهز لوليى نفدت  لوتولو  مشملولً  فً وقر القدد.

 

ٌ طيب م  المجهز, عملوجب القدد, تلوصٌل الوي  ليى أواس  63.7 , CIPألو  CIFلندما 
 حا تفرض أٌ  صٌلود ليى المجهز فً اختٌاره شرو  الندل. 

 

, لوفق (incidental services) النثرٌ /ليى المجّهز أ  ٌددم الخدمات القرضٌ 67.6
 .التعاقد متطلبات قائمة فً محددة, وما هً الاال

انخذيبد  .54
ٔػمذ  انُخشٚخ/انؼشػٛخ

 انظٛبَخ انغُٕ٘
, إ  لوجد, عقد إندضاء فترة (AMCليى المجّهز أ  ٌددم لدد صٌان  ونلوي )67.0

 .التعاقد متطلبات قائمة فً المحددضما  القٌلوب, لوذلك  لقدد الونلوات 
 

 انؼٕٛة ػًبٌ. 55 الشروط الخاصة للعقد.فً  اددت متطيعات ضما  القٌلوب 66.6
الشروط تادد أاوام لوشرلوط الدفقات الموتاد  ليمجّهز لوفق هذا القدد, فً   61.6

 الخاصة للعقد.هٌئ  القملوحات 
 انذفؼبد  .56

ٌجب أ  ٌددم المجّهز طيب )طيعات( الدف  الى المشتري تارٌرٌاً, ليى أ   61.0
تصف الوي  لوالخدمات المددم , وما هلو مناوب, ٌولو  ول طيب مرفداً عفاتلورة 

( م  الشرلوط القام  ليقدد, 66عاحاضاف  الى الموتندات المطيلوع  عملوجب المادة )
 لوعقد اتمام واف  الملوجعات الماددة فً القدد.

 

فً أصرب لوصت ممو  لواوب وٌاصات ٌجب أ  ٌصرف المشتري الدفقات  61.3 
الشروط  دتادِّ ق شرلوط إلال  المناصص , لوالقمل المتعق  فً لوزارة الصا  لولوف

 دف  ل تخيّف المشتري  االاحاجراءات اللواجب اتعالها فً  الخاصة للعقد
 المعال  الموتاد .

, ٌتلوجب أ  ٌولو  ضما  الدفق  المددم , ضماناً غٌر مشرلوط , ٌدف  لوفق الاال 
فً صادراً ل  أاد المصارف المقتمدة لند ألول طيب عالدف , ليى أ  ٌولو  

إذا صدر لونشرة رومٌ  صادرة ل  العنك المروزي القراصً. عملوجب القراق 
ضما  ل  مصرف ملوجلود خارج القراق, فٌجب أ  ٌولو  لهذا المصرف ال

مقتمدة فً القراق لجقل هذا الضما  صاعالً لو مرادف مالٌ   /مصرفمإوو 
 .ليتنفٌذ

ملوذج , فٌجب أ  ٌددم الضما  لوفق نمصرفً ضما فً اال تددٌم خطاب 
صٌغ  أخرى مقادل   الضما  المرفق فً الدوم الثام   )موتندات القدد( ألو لوفق

, لوذلك عاوب الدلوانٌ  جه  التقاصدم  صعل  ها موعداً صعلولعشول جلوهري لوٌتم 
 القراصٌ  النافذة. 

 

ولوف تتم الدفقات عالقمي  الو عالقمالت الماددة فً القطاء المددم م  صعل  61.7
 المجّهز. 
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 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

ألو ليتالوٌل لوغٌر مثعت  ليندض صاعل غٌر موتندي التمادتح فوٌتم  61.6
(irrevocable, non-transferrable and unconfirmed م  صعل ),المشتري 

الدلوانٌ  القراصٌ  النافذة لوذات الصي . لوفً اال طيب المجّهز, عشول لوذلك لوفق 
ف اإلضافٌ  خاص, أ  ٌولو  اإللتماد مثعتاً, فقندها وٌتامل المجهز التوالٌ

لتثعٌت اإللتماد. وما لووٌتامل المجهز توالٌف تمدٌد نفاذ اإللتماد ألو تقدٌي  فً 
اال لم ٌو  وعب هذا التمدٌد ألو التقدٌل لائداً الى المشتري. غٌر أن  فً اال 
وا  تقدٌل اإللتماد ضرلورٌاً لجقي  مطاعداً لمتطيعات القدد, فقندها تد  ويف  

  ي.التقدٌل ليى لاتق المشتر

 

حا ٌجلوز تغٌٌر األوقار الماددة م  صعل المجّهز فً لطائ  لداء الوي   64.6
لوالخدمات المددم  عملوجب هذا القدد؛ لوعالتالً ٌجب أ  تعدى األوقار ثاعت  حا 

 .تتغٌر طلوال فترة تنفٌذ القدد

 األعؼبس  .52

ه م  )أ( إلى حا ٌجلوز إدراج أٌ  تقدٌالت ليى القدد إحا لألوعاب الماددة أدنا 68.6
)هـ(. فً هذه الااحات, ٌجب أ  ٌدتصر التقدٌل ليى الاد األدنى الممو , 

 لوٌطّعق لندها لألوعاب التالٌ :
 )أ( فً اال وا  لدم تقدٌل القدد صد ٌإدي إلى أضرار أواوٌ , اصتصادٌاً لوفنٌاً؛

 )ب( فً اال لم ٌتم تقدٌل القدد, وتولو  الوي  دلو  فائدة عقد اومال التنفٌذ؛
 )ج( فً اال وا  التقدٌل وٌإدي إلى تادٌق لوفٍر فً صٌم  القدد؛

 )د( فً اال لم ٌإد التقدٌل الى تغٌٌرات جذرٌ  ليى نطاق التقاصد المادد واعداً؛
ي إلى اإلوراع فً إومال التنفٌذ م  دلو  أ  ٌنتج د)هـ( فً اال وا  التقدٌل وٌإ

  لن  تدّنً فً الملواصفات الفنٌ  الو نطاق التقاصد؛
ٌجلوز ليمشتري لوعاوب الدلوانٌ  القراصٌ  النافذة, لوم  خالل أمر تارٌري 

م  الشرلوط القام  ليقدد, أ  ٌدخل  36ملوّج  الى المجّهز عملوجب المادة 
 تقدٌالت ليى النطاق القام ليقدد ألاد ألو لمجملوع األملور التالٌ : 

 أٔايش انتؼذٚم .55

أُطِٞة روذ٣ٜٔب ك٢ اُؼوذ ٓظّ٘ؼخ ػ٠ِ أُٞاطلبد اُل٤ّ٘خ، ػ٘ذٓب رٌٕٞ اُغِغ  ( أ)
 خظ٤ظب  ُِٔشزش١؛ 

 ػ٠ِ ؽش٣وخ اُشؾٖ أٝ اُزٞػ٤ت؛  ( ة)
 أٝ/ػ٠ِ ٌٓبٕ اُزٞط٤َ؛ ٝ ( ط)

 )د( ليى الخدمات اللواجب تددٌمها م  المجّهز. 

 

إذا أدى أي تقدٌل الى زٌادة ألو انداص فً صٌم  القدد ألو فً اللوصت الالزم لتنفٌذ  68.0
م  ملوجعات المجّهز التقاصدٌ , فٌجب لندها  القدد, ألو إلى التؤثٌر ليى أي

إدراج تولوٌ  لادل  ليى صٌم  القدد ألوليى جدلول التنفٌذ ألو ليى احاثنٌ  مقاً, 
 ليى أ  ٌتم تقدٌل القدد ليى هذا األواس. 

مما وعق, خالل  تولوٌ /ٌتلوجب ليى المجهز تؤوٌد أي التراض ليى أي تقدٌل        
 تارٌخ اوتالم المجّهز ألمر التقدٌل. ( ٌلوماً م  66مهي  خمو  لشر )

 

( م  الشرلوط القام  ليقدد, حا ٌجلوز تقدٌل ألو تغٌٌر أي م  68لوفداً ليمادة ) 60.6
 ااوام القدد إحا م  خالل تقدٌل تارٌري ٌلوصق  الطرفٌ .

 تؼذٚم انؼمذ  .54

طرف اإللتزامات المالٌ  ليقدد ألو جزء من  ألي  ل  أ  ٌتنازل يمجهزٌاق ل حا 07.6
عاوتثناء ره  القدد ليمصارف المقتمدة فً القراق )الموتادات المالٌ (  آخر,

لولوفداً ليتقيٌمات لوالضلواعط النافذة الصادرة ل  لوزارة التخطٌط , ما لم ٌادد 
 . الشروط الخاصة للعقدخالف ذلك فً 

 لانتُبص .21

لزمنً ليتنفٌذ ٌتلوجب ليى المجّهز تددٌم الوي  لوتنفٌذ الخدمات لوفق الجدلول ا 06.6
 الذي ادده المشتري فً صائم  متطيعات التقاصد. 

ّٓض فٙ  .25 تأخٛش انًج
 انتُفٛز

فً أي لوصت خالل تنفٌذ القدد, إذا لواج  المجّهز الو أي م  المتقاصدٌ  الثانلوٌٌ   06.0
مق  ظرلوفاً تقرصل )تقٌق( تددٌم الوي  لوتنفٌذ الخدمات المطيلوع  لوفق الجدلول 

يى المجّهز لوفلور لوصلوع هذه الظرلوف, إشقار المشتري الزمنً, فٌتقٌ  ل
تارٌرٌاً علواص  التؤخٌر, لوعفترة التؤخٌر المتلوصق  لوعوعع  ألو أوعاع . عقد اوتالم 
المشتري إشقار المجّهز عالتؤخٌر, لوعالورل  المقدلول , ٌتقٌ  ليٌ  إجراء تدٌٌم 

م  ألو  -التنفٌذليلوض , لوعناًء ليٌ  ٌجلوز ليمشتري, لولوفق تددٌره, أ  ٌمدد مدة 
ليى أ  ٌلوافق الطرفا  ليى تمدٌد مدة   -م  دلو  تطعٌق الغرامات التؤخٌرٌ 

 التنفٌذ هذه عتلوصٌقهما ليى تقدٌل ليقدد عهذا الخصلوص. 

 

( م  الشرلوط القام  ليقدد, فإ  تؤخٌر 07عاوتثناء ما تنص ليٌ  المادة ) 06.3
 ب فرض غرامات تؤخٌرٌ  ليٌ المجّهز فً تنفٌذ التزامات  فً تددٌم الوي , ٌلوج

( م  الشرلوط القام  ليقدد, إحا إذا تم اإلتفاق ليى تمدٌد مدة 00عملوجب المادة )
م  الشرلوط القام  ليقدد م  دلو  تطعٌق أٌ   06.0التنفٌذ لمالً عالفدرة 

 غرامات تؤخٌرٌ .
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ٌم أي م  ( م  الشرلوط القام  ليقدد, إذا أخفق المجّهز عتدد07ألغراض المادة ) 00.6
ألو ول الوي  ألو الخدمات فً المدة )المدد( الماددة فً القدد لذلك, ٌاق 

تقلوٌضات أخرى تترتب ل   ألودلو  احاجااف عؤٌ  ادلوق لوم   ,ليمشتري
لوذلك تاصٌيها  ألو/لو م  صٌم  القدد التؤخٌرٌ  الغرامات إوتدطاع ,عملوجب القدد

 لوفق المقادل  التالٌ : 
( الويٌ )عاألٌام مدة القدد÷  صٌم  القدد الويٌ )اللوااد=الغرام  التؤخٌرٌ   ليٌلوم 

×67%-06)%  [ 
 -وما ٌمو  تخفٌض الغرام  التاخٌرٌ  لوفدا ليمقادل  ادناه:

مدة ÷ )صٌم األلمال المتؤخرة الغرام  التؤخٌرٌ  المخفض  ليٌلوم اللوااد=
 ]  %(06-%67( ×)عاألٌامالقدد

, )أي مجملوع أوقار المتؤخرة مالاألل صٌم ٌجري تطعٌق المقادل  ألاله ليى 
الوي  التً تم التؤخٌر فً تددٌمها الو الخدمات الغٌر منفذة(, لوذلك اتى التويٌم 
الفقيً الو تنفٌذ الخدمات, لولوصلوحاً إلى الاد األصصى الموملوح ع  ليغرامات, 
لولند اللوصلول الى الاد األصصى الموملوح ع  ليغرامات , ٌاق ليمشتري واب 

 ( م  الشرلوط القام  ليقدد. 03ة )القمل لوفق الماد

 انغشايبد انتأخٛشٚخ  .22
ٔانًخفؼخ حغت َغت )

 اإلَجبص(

تقلوٌضات أخرى تترتب ل   ألودلو  احاجااف عؤٌ  ادلوق م   ,ٌوتطٌ  المشتري 03.6
( خمو  66لمدة )تارٌري  أنذارم  خالل واب القمل  ,القددع لند اإلخالل
لوذلك لوفق الدلوانٌ  القراصٌ  النافذة  عاإلخالل ملوج  إلى المجهز,لشر ٌلوماً 

 لوالتً تشمل تامٌي  فرق العدلٌ  لوفً الااحات التالٌ :

يٍ لجم  عحت انؼًم  .23
 طبحت انؼًم 

إرا كشَ أُغّٜض ثزوذ٣ْ أ١ ٖٓ أٝ ًبَٓ اُغِغ خالٍ أُذح أُؾذدح ُزُي ك٢  ( أ)
 ِؼوذ؛( ٖٓ اُششٝؽ اُؼبٓخ 21ُٝكن أُبدح ) اُؼوذ، أٝ أ١ رٔذ٣ذ ُٜزٙ أُذح

 

إرا ُْ رغزِٞف اُغِغ أُٞاطلبد اُل٤ّ٘خ أُؾذدح ك٢ اُؼوذ أٝأخلن ك٢  ( ة)
 أعزجذاُٜب خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓب  ٖٓ رغِٔٚ أشؼبسأ رؾش٣ش٣ب  ٖٓ أُشزش١ ؛  

 

)ج(  إذا أخفق المجّهز عتددٌم أي توجٌل ألو أي شهادة أخرى تتقيق عالوي  
 ص  ليقدد؛ المطيلوع  فً المدة الماددة لذلك فً الشرلوط الخا

 

ٌّ  ليمشتري عاوب الدلوانٌ  القراصٌ  النافذة, عؤ  المجّهز صد تلورط  )د( إذا تع
عمماروات احااتٌال ألو الفواد األداري ألو التلواطإ ألو الدهر ألو اإللاص  لوفق 

فً تنافو  ليى القدد ألو فً م  الشرلوط القام  ليقدد, لوذلك  6.6المادة 
(  ٌلوماً م  أنذار المجّهز واب 66د )؛ لولندها ٌجلوز ليمشتري لوعق تنفٌذه

( وما 03القمل م  المجهز ليى هذا األواس؛ لوتطّعق لندها أاوام المادة )
 (. 03.6للو وا  واب القمل صد تّم عملوجب الفدرة )

 

)هـ( فً اال تم التثعت م  اشتراك أي م  القاميٌ  لدى المجّهز أثناء تددٌم 
لو التلواطإ ألو الدهر ألو اإللاص  لوفق الوي , عممارو  احااتٌال ألو الفواد أ

هذا  طرد/( م  الشرلوط القام  ليقدد, فقندها ٌتلوجب فصل6.6المادة )
 القامل؛ ألو

 

  )لو( إذا أخفق المجّهز عتؤدٌ  أي م  لواجعات  التقاصدٌ  األخرى. 

أذا تنازل المجهز وال ألو جزءاً الى مجهز آخر ألو  تقاصد م  العاط  م    ( ي)
 مجهز آخر. 

 

أاال أجزاء م  الملواد المجهزة الى مجهز آخر دلو  ملوافد  المشتري أذا  (  )
 الموعد  ,

 

( م  الشرلوط القام  03.6لندما ٌدلوم المشتري عواب القمل لوفق المادة ) 03.0
ليقدد, فٌجلوز ليمشتري التقاصد ليى تجهٌز وي  لوخدمات مشاعه  لتيك التً 

للووائل التً ٌراها المشتري أخفق المجّهز فً تددٌمها, لوذلك لوفداً لألاوام لوا
مناوع , لوليى أ  ٌولو  المجّهز ميتزماً أمام المشتري عؤٌ   توالٌف إضافٌ  

 التً صد تنتج ل  شراء هذه الوي  لوالخدمات. 

 

( 66الى المجهز. لمدة )تارٌري لوفً أي لوصت لوعقد تلوجٌ  أنذار  ٌوتطٌ  المشتري
 فً الااحات التالٌ  : الماوم  خمو   لشر ٌلوماً أ  ٌواب القمل دلو  الرجلوع الى

ألو تددم عطيب  لو تقرض لتصفٌ  ملوجلودات أمفيواً الو مقوراً  جهزالمأذا أصعح   -أ
 ألشهار أفالو  ألو ألواره. 

 أذا صدر صرار م  الماوم  المختص  علوض  أملوال المجهز فً ٌد أمٌ  التفيٌو . -ب
 ق لصالح دائن . أذا لدد المجهز صيااً ٌدٌ  األفالس ألو تنازل ل  ادلو -ج

 

عحت انؼًم ثغجت  .24 
 اإلفالط
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أذا لوافق المجهز ليى تنفٌذ التزام  التقاصدي تات أشراف هٌئ  مراصع  مإلف  م   -د
 دائنٌ . 

أذا لوص  الاجز ليى أملوال المجهز م  ماوم  ذات أختصاص لووا  م  شؤ  هذا  -هـ 
 التقاصدٌ . الاجز أ  ٌإدي الى لجز المجهز ل  األٌفاء عالتزامات  

دلو  احاجااف لوفً هذه الاال , ٌتّم واب القمل م  دلو  أي تقلوٌض ليمجّهز, لوم   
 ألو وتترتب ل  حااداً. عملوجب القدديمشتري تقلوٌضات تترتب ل ألوعؤٌ  ادلوق 

 

ٌّد عؤاوام الملواد ) 06.6 إ  ( م  الشرلوط القام  ليقدد, ف03( لو)00( لو )60م  التد
 أي م  التزامات  عملوجب القدد نتٌج  فشي  فً تنفٌذ لوأ تنفٌذفً الالمجهز تؤخٌر 

 مطالع   أٌ فًوععاً  ٌولو ألو  ٌإّدي  , لظرلوف الداهرةالادلوث ظرف م  
 لوذلكغرامات تؤخٌرٌ  ألو فً مصادرة ضما  او  األداء ألو فً أنهاء القدد, ع

 الظرف. ااألداء عهذ هذا ٌتؤثرالذي  عالددر

 انظشٔف انمبْشح  .25

خارج ل   ادثي أٌقنً مصطيح "الظرلوف الداهرة" ض هذه المادة, ألغرا 06.0
تشمل  ؛ٌنجم ل  خطؤ ألو إهمال المجهز حا ذيلوال, لوغٌر متلوص  لمجهزا وٌطرة

صرارات /الظرلوف الداهرة ليى وعٌل المثال حا الاصر ما ٌيً: ألمال
الارلوب ألو الثلورات ألو ( ألو sovereign capacityالمشتري عويطت  الوٌادٌ  )

ألو الاجر الصاً الو الاظر ليى األلوعئ   نتشارلارائق ألو الفٌضانات ألو اا
 الشا .

 

فً أصرب لوصت   ٌرول أ ى المجهزليصاهر, فإن  ٌتقٌ   ظرف لند اصلول 06.3
لوأوعاع . لوما لم ٌلوج  ذا الظرف هع فٌ ٌقيم  المشتري الى  تارٌرٌاً  اشقاراً 

يى المجّهز ا  ٌوتمر فً المشتري تارٌرٌاً تقيٌمات تخالف ذلك, فٌتلوجب ل
تنفٌذ لواجعات  التقاصدٌ , لوذلك فً الادلود المقدلول  لوالقميٌ  الممون , ليى أ  
ٌوقى حاٌجاد لووائل مقدلول  عدٌي  ليتنفٌذ اٌث حا ٌمنق  الظرف الداهر م  

 ذلك. 

 

  ,لوفً الااحات التالٌ  ي لوصت أفً لو ويٌاً الو جزئٌاً,القدد  أنهاء يمشتريٌاق ل 01.6
 تادٌداً ليمصيا  القام .  -أ

فً اال  أوتاال  تنفٌذ القدد ألي وعب ألو أوعاب ٌتفق ليٌها ليى أنها  -ب
 خارج  ل  أرادة الطرفٌ  لوأدت الى أوتاال  التجهٌز.

, ٌادد جهزعذلك الى المتارٌرٌاً  اشقاراً  راصدلولعر إ لوذلك عاوب المالئم ,
( لونطاق إنهاء تنفٌذ المجهز convenienceفٌ  عؤ  األنهاء تم لقدم المالءم  )

   .األنهاءعملوجب القدد, لوتارٌخ نفاذ 

انؼمذ يٍ لجم  أَٓبء  .26
 طبحت انؼًم

 (for convenience) 
 

 فً ما ٌتقيّق عالوي  المتعدٌ ,  فٌجلوز ليمشتري أ  ٌختار :     01.0
)أ(  شراء أي جزء م  الوي  منجزاً م  التويٌم لوفق شرلوط لوأوقار القدد؛ 

  لو/ألو
ٌ ّتفق ليٌ  لداء الوي  التً تم  )ب( إلغاء ما تعدى م  الوي  لوالدف  ليمجّهز معيغاً 
تجهٌزها جزئٌاً لولداء الملواد لواألجزاء التً وعق لواشتراها المجّهز 

 ألغراض القدد. 

 

إذا تم أنهاء القدد لوفق ما وعق, فإ  ادلوق لولواجعات لوالتزامات الطرفٌ , عما    01.3
وتاد  ليمجّهز, تخض  جمٌقها لإلجراءات الماددة فً المادة فٌها المعال  الم

(04.) 
 

 

إذا اصل نزاع ألو خالف م  أي نلوع وا  عٌ  المشتري لوالمجهز ٌرتعط ألو  04.6
عذل أصصى الجهلود لال هذا النزاع  إلى ٌنتج ل  هذا القدد, وٌوقى الطرفا  

 ألو الخالف لودٌاً لوذلك لعر التشالور فٌما عٌنهما. 

 ٚخ انُضاػبد تغٕ .22

ٌلوماً,  37إذا فشل الطرفا  فً ال هذا الخالف ألو النزاع عالتشالور خالل  04.0
رغعت  عشقاراً الى الطرف األخر ٌقيم  فٌ  إٌرول فٌمو  أليٍ م  الطرفٌ  أ  

لوفق هذا القدد, لوٌاّدد فٌ  الخالف ملوضلوع التاوٌم, لوحا  اليجلوء الى التاوٌم
ذا الشؤ  ما لم ٌتم تلوجٌ  اإلشقار لوفق ما نصت ٌمو  اليجلوء الى التاوٌم فً ه

 ليٌ  هذه المادة. 

 

أي خالف ألو نزاع تم عملوجع  اإلشقار عالنٌ  ليجلوء إلى التاوٌم لوفق إ   04.0.6
. التاوٌم المنلّوه لنها فً هذه المادة, ولوف ٌتم تولوٌت  لعر التاوٌم إجراءات

. لوإذا لم ٌتم ملوضلوع القددٌمو  اليجلوء الى التاوٌم صعل ألو عقد تددٌم الوي  
 اإلتفاق ليى التاوٌم ٌتم تطعٌق الدانلو  القراصً لفض النزالات.

فً إجراءات  الشروط الخاصة للعقدت قتمد أاوام اإلجراءات الماددة فً  04.0.0
 التاوٌم. 
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__________________________________________________________________________________________ 

 كبرٞسح  (  )اعبع٢ٗج٤زح /هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ

ذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(عٜخ اُزؼبه  

 عصرف النظر ل  إجراءات التاوٌم المنصلوص لنها فً هذه المادة: 04.3
فٌذ التزاماتهم عملوجب القدد احا اذا اتفدا ليى غٌر . ٌوتمر الطرفا  فً تنأ 

 لو ؛ذلك
 .موتادات مالٌ  ل ٌ  أ دف  ليمجهزٌ ا  المشتريليى ب. 

  

 

ألو ولوء الويلوك  (criminal negligence) الجرمً اإلهمالعاوتثناء ااحات  08.6
 (, 4المتقّمد, ألو فً اال لوجلود أي خرق عملوجب المادة )

المشتري, ولواء عملوجب القدد ألو اوب  تجاه يتزمؤم)أ( حا ٌقتعر المجّهز 
 ألو ناتج معاشرة ألو  غٌرأضرار  ألو خوارة  أٌ ل الدانلو  ألو خالف , 

 فًألو  األرعاح فً خوارة ألوفً اإلوتخدام ألو خوارة فً اإلنتاج  خوارة
علواجعات المجهز تودٌد الغرامات هذا احاوتثناء حا لالص  ل توالٌف؛الفلوائد 

 المشتري لوفق القدد؛ لوالتؤخٌرٌ  الى 
 ألو القدد عملوجب) المجهز التزامألو ودف  إجمالً)ب( حا ٌجلوز ا  ٌتخطى 

( تجاه المشتري صٌم  القدد وامي , ليى أ  ذلك عخالف ألو الدانلو  عملوجب
حا ٌشمل هذا الودف ويف  تصيٌح القٌلوب الو اوتعدال المقدات المقٌلوع . 

  

  –انحذ يٍ انًغؤٔنٛخ  .25
 Limitation of 

Liability 

تصاحات المرتعط  عالقدد لوجمٌ  المراوالت لواإلواف  لوثائق القدد ٌجب أ  توتب  00.6
هذا لوٌجري تفوٌر القدد اوتناداً الى هذه القدد.  عيغ األطراف المتعادل  عٌ  لو

 اليغ . 

 نغخ انؼمذ  .24

لوتات لوحاٌ   الصي  لوذات النافذةالقراصٌ   لوانٌ دالالقدد لوٌفور لوفق  هذاٌاتوم  37.6
 النظام الدضائً القراصً.

 انمبٌَٕ انحبكى .31

 ,القددهذا  شؤ   م  أاد األطراف إلى اآلخر فً ملوجّ  (تعيٌ إشقار ) أيإ   36.6
 المراوالت لعر الواعل " تشمللعر )"ألو لعر الواعل ٌجب أ  ٌولو  تارٌرٌاً 

لومروالً ( تارٌريليى أ  تتع  عتؤوٌد  ,العرٌد احالوترلونً, التيوس, ألو الفاوس
 . المحدد فً شروط العقد الخاصةإلى لنلوا  الطرف اآلخر 

اإلشؼبساد )يزكشاد  .35
 انتجهٛغ(

ٌ قتعر اإلشقار ألو مذورة التعيٌ  نافذة م  تارٌخ تويٌمها ألو عدءاً م  أي تارٌخ  36.0
  حااق تادده هذه المذورة.

 

وامل الموإلولٌ  لندها ٌتامل لندما ٌدلوم المجّهز عتددٌم وي  م  الخارج, فو 30.6
لوغٌرها م  الرولوم  التراخٌص, رولومجمٌ  الضرائب لوالرولوم لول  

 تودٌدها خارج القراق لواوب التشرٌقات النافذة. المطيلوب  لوالجعاٌات

 انؼشائت ٔانشعٕو .32

وامل لندها ٌتامل لندما ٌدلوم المجّهز عتددٌم وي  م  داخل القراق, فو 30.0
لوغٌرها م   التراخٌص, رولومالضرائب لوالرولوم لوجمٌ  ل  الموإلولٌ  

 الى الخدمات ألو الوي  تويٌم اتىتودٌدها المطيلوب  الرولوم لوالجعاٌات
 . المشتري

 

ٖٓ عٜٔٞس٣خ اُؼشام ا٠ُ أُغّٜض ُزغذ٣ذ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ  ٓطبُجبد أٝ ٓطبُجخػ٘ذٓب ٣زْ روذ٣ْ 
ؽزلبظ ثأ١ ٓجِؾ أٝ ٓجبُؾ ٗبرغخ ػٖ أٝ ثٔٞعت اُؼوذ، ٣غٞص ُِٔشزش١ اهزطبع ٝأ٣ؼبٌ اإل

،ثشٌَ ًبَٓ أٝ عضئ٢، ٖٓ خطبة اُؼٔبٕ )ارا ًبٕ ٓٞعٞدا ( اُز١ أٝدػٚ أُغّٜض 
ُألؿشاع أُزًٞسح عبثوب، ًٔب ٣ٝؾزلع ثؾوٚ ثئٓز٤بص إؽزغبص أُجِؾ اُ٘وذ١ أٝاُؼٔبٕ، 

 ُؾ٤ٖ رغ٣ٞخ ٛزٙ أُطبُجخ. 
أُجبُؾ أُطبُت ثٜب، أٝ  أٓب ك٢ ؽبٍ ًبٕ اُؼٔبٕ أُظشك٢ ؿ٤ش ًبٍف ُزـط٤خ أُجِؾ اٝ

ك٢ ؽبٍ ػذّ ٝعٞد خطبة ػٔبٕ ٓوذّ ٖٓ أُغّٜض، كؼ٘ذٛب ٣غٞص ُِٔشزش١ إهزطبع 
ٝاإلؽزلبظ )ًٔب ٣زٔزغ ثبالٓز٤بص الؽزغبص أُجِؾ اٝ أُجبُؾ  أُزًٞسح اػالٙ(، ٝثوذس ه٤ٔخ 
ذ ٛزٙ أُجبُؾ أُطبُت ثٜب، أ١ ٓجِؾ أٝ ٓجبُؾ ٓغزؾوخ أٝ عزغزؾن ُِٔغّٜض ك٢ أ١ ٝه

الؽن ثٔٞعت ٛزا  اُؼوذ أٝ ٝكن أ١ ػوذ آخش)إٕ ٝعذ، ٝك٢ ؽبٍ  ػذّ ٝعٞدٙ ارخبر 
اإلعشاءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثظذدٙ( ك٤ٔب ث٤ٖ أُغٜض ٝأُشزش١ أٝ ك٤ٔب ث٤ٖ أُغّٜض ٝعٜٔٞس٣خ 
اُؼشام، ٝرُي ا٠ُ ؽ٤ٖ رغ٣ٞخ ٌٛزا ٓطبُجخ ٖٝٓ دٕٝ أ١ ؽن ُِٔغٜض ثبُٔطبُجخ ثأ٣خ 

عجن ٜٝٓٔب ًبٗذ ؽج٤ؼزٜب ٝػ٠ِ ٛزا األعبط أٝ أ١ أعبط كٞائذ أٝ أػشاس ٗبرغخ ػٔب 
آخش ٓزؼِن ثأ١ ٓغٔٞع ٓجِؾ ٓغزوطغ أٝ ٓؾزغض ثٔٞعت ٛزٙ أُبدح، ػ٠ِ إٔ ٣زْ إشؼبس 

 أُغّٜض ثزُي ثبُشٌَ أُ٘بعت. 
 

.العمتطبػبد 33
ٔاليتٛبصاد انًشتجطخ 

ًُطبنت ثٓب  ثبنًجبنغ ان
  

 Withholding   and lien 

in respect of sums 

claimed 
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 نهؼمذ انخبطخ انششٔؽ انغبثغ. انمغى
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg


 
اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 اُوغْ اُغبثغ: اُششٝؽ اُخبطخ ُِؼوذ

     68 

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 الشركط الخاصة لمعقد
، تسكد األحكاـ الكاردة في االثنيفإف الشركط الخاصة لمعقد التالية تُكمؿ أك تُعدِّؿ الشركط العامة لمعقد. في حاؿ كاف ىناؾ تضارب بيف 

لشركط العامة لضماف الكضكح كتظير بيف قكسيف.الشركط الخاصة. تعتمد مكاد الشركط الخاصة نفس أرقاـ مكاد ا  
: كزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسكيؽ االدكية كالمستمزمات الطبية )كيماديا( )الطرؼ االكؿ(إسـ المشترم  

27725459274رقم هاتؾ النقال: 4557667)كٌمادٌا( هـ: –وزارة الصحة  –باب المعظم  –بؽداد   
بدالة ذات أربعة خطوط 4558425، 5، 7، 8هاتؾ البدالة:   

   www.kimdia.iqالموقع على االنترنٌت  

 1.1ش.ع.ع. 
 )ح(

 1.1ش.ع.ع.  ........./      :)الطرؼ الثاني(إسـ المجّيز
 )ـ(

 .......... /الشركة المصنعة -

 ........بلد المنشا /  -

 نشأ و تقدم مع مستندات الشحن.شهادة المنشأ تؤكد ان الكمٌة بالكامل للبضائع المنتجة من بلد الم

 3ش.ع.ع 
 

 ما يمي : إضافةمقدمي العطاءات يتـ  إلىما كرد في التعميمات  إلى إضافة 5-3
تزكيد المشترم بالكتب الرسمية التي ليا عالقة بتنفيذ العقد دكف اف يككف المجيز مسؤكؿ عف نتيجة تمؾ    -

 المخاطبات.
ذ ٔانًٕلؼخ يٍ انطشفٍٛ ٔانًحفٕظخ نذٖ انًشتش٘  كَٕٓب انُغخخ انًؼًٕل ثٓب فٙ نهؼم  األطهٛخٚتى اػتًبد انُغخخ    -

 واالخالل. حبل الختالف

وبخالفوة سووؾ  (  لكول شوحنة) قبول شوحن االرسوالٌة  القسوم االسوتٌراديتقدٌم القووائم التجارٌوة االصولٌة الوى  -
 تفرض ؼرامة  بحق شركتكم.

حتى بعد انتهاء التخوٌل من جمٌع الشركات (    ........العنوان(  )  ًمكتب....... العلماستمرارٌة مسؤولٌة  )  -

 االجنبٌة ما لم  مالم ٌكن التخوٌل السابق قد عالج التزاماته السابقة واثارها

 5ش.ع.ع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على المجهز تزوٌد الطرؾ االول بشهادة التحلٌل الصادرة من مختبرات الشركة المصنعة مختومة  -1

 شحنة .بختمهم مع كل 

 على البائع تسجٌل شركته فً وزارة الصحة العراقٌة.ٌجب    -2

ٌجب على البائع تسجٌل شركته خالل شهر واحد من تارٌخ االحالة فً وزارة الصحة العراقٌة   -3

على ان ال تتجاوز مدة ستة اشهر ألكمال التسجٌل وبخالفة ٌتوقؾ المشتري عن التعامل مع 

 البائع

 مواد العقد :  فً حال وجود مستحضرات ضمن

على الطرؾ الثانً القٌام بتسجٌل المستحضرات المنتجة من قبله لدى قسم التسجٌل فً وزارة - -1

الصحة للمواد الؽٌر مسجلة وإعادة تسجٌل للمواد المسجلة سابقا والتً تحتاج إلى إعادة 

 تسجٌل وتقدٌم المستمسكات التً تثبت ذلك الى قسم التسجٌل .

ؼٌر مسجلة فلن ٌتم تسدٌد أي مستحقات الشركة لهذا العقد ما لم ٌتم فً حال كون الماده    -2

 تقدٌم ما ٌثبت تقدٌم وثائق المادة الى قسم التسجٌل او اعادة تسجٌلها.

 6ش.ع.ع.

 6.1ش.ع.ع.
 

6.2ش.ع.ع.  رفيفمف تاريخ تكقيع العقد مف قبؿ الط يبدأتاريخ نفاذ العقد   

 7ش.ع.ع.  ائؾ ٝأُٞاطلبداُ٘ض ػ٠ِ ػبئذ٣خ ٤ٌِٓخ اُزظب٤ْٓ ٝاُخش
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 :األداءكفالة حسف 
على ان ٌتم تسلٌم  وقبل  توقٌع العقد اإلحالةكتاب  إصداربعد  واالنكلٌزٌة الضمان المصرفً باللؽة العربٌة قدم ٌ-أ

حٌن ول نافذة طٌلة مدة العقدٌبقى و %من مبلػ العقد5وبنسبة   (ٌوم من تارٌخ االحالة54الكفالة خالل فترة التتجاوز )

إكمال االلتزامات التعاقدٌة وال تطلق إال بعد صدور شهادة القبول النهائٌة وتصفٌة الحسابات النهائٌة وٌجوز إطالق 

أجزاء من ضمان حسن التنفٌذ بعد االستالم النهائً ألجزاء العقد وصدور شهادة القبول النهائً لها بما ٌؤٌد كونها 

 من قبل كٌمادٌا  عاربإش إال ضمانلؽى الٌوال مؤهلة لالستخدام

م  صعل مصرف لراصً اولومً الو مصرف لراصً اهيً   المصرفًلضما  صدراٌاو  احاداء ٌجب ا   ضما  -ب

, لوحا ٌجلوز لتيك المصارف الاولومٌ  لوالمقتمدة  اصدار وفال  مصرفٌ  لشرو  اجنعٌ  احاعقد تددٌم وفال  مداعي  

در م  اادى مإووات التصنٌف الدلولٌ  ( ذي تصنٌف صاBack to Backصادرة م  مصرف اجنعً)

((Moody's standard and poor لودلو  تلووط  ضما لوغٌرها الو لداء تؤمٌنات نددٌ  عما حاٌدل ل  معي   ال

 عاليغتٌ  القرعٌ  لواحانويٌزٌ  لوتولو  اليغ  القرعٌ  هً المقلول ليٌها. ضما ولو  الٌالمصرف القراصً ليتجارة لوا  

كمصدؽ الضماف كبمكجب تخكيؿ رسمي  إلصدار أصكليامف تخكلو  أكالشركة المتعاقد معيا  أمربيصدر  األداءضماف حسف -ج
 كتاب مرفؽ يصدر مف المصرؼ المصدر ليا. أكالمصرؼ كيدرج عمى متف الضماف  إلىيقدـ 
  

 8ش.ع.ع. 

در لمضماف كيماديا مف قبؿ المصرؼ المص إلىيقترف تقديـ الضماف بكتاب صحة صدكر )سرم كشخصي( يرسؿ   -د
مصادرتو  حاؿ مطالبتيا بذلؾ دكف اعتراض  أككيككف الضماف غير مشركط  كلصالح كيماديا كلكيماديا حؽ تمديده  

 مطالبو خطيو ليا. أكؿالمجيزيف كمع  أكالمراسميف 

 :األداءضماف حسف  إصدارعمى الشركات مراعاة التالي عند  -ق
 قد حصرا.تصدر خطابات الضماف باسـ الشركة المكقعة لمع -1
 التأكد مف كجكد رقـ العقد في سند خطاب الضماف. -2
ضركرة  ذكر الفقرة التالية في سند خطاب الضماف )تخضع كتفسر ىذه الكفالة في كافة االمكر كفقا لقكانيف  -3

 جميكرية العراؽ(.
 اف يككف خطاب الضماف مغطى ماليا مف قبؿ المصرؼ. -4
بكتاب رسمي صادر مف المصرؼ المصدر لمضماف كبتكقيع  ال يتـ استالـ ام خطاب ضماف مالـ يكف مصحكبا -5

 المدير المفكض لممصرؼ اكمف ينكب عنو.
يككف بالمغة العربية فقط اك بالممغتيف العربية كاالنكميزية عمى اف تككف المغة العربية ىي المعكؿ عمييا في  -6

 نشكء ام نزاع.
 اف يككف نافذ لمدة سنة مف تاريخ االصدار. -7
 ا اكمباشرا.اف اليككف مشركط -8
)في حالة عدـ مكافقة المجيز عمى اجراء التعديالت اك التمديدات عمى خطابات الضماف اك نككؿ المجيز يتـ -9

 مصادرة مبمغ الضماف كأيداعو في حساب شركتنا(
يتـ استالـ خطابات الضماف الصادرة مف المصارؼ المعتمدة بمكجب نشرة تصدر مف البنؾ المركزم   -11

 العراقي.
 .يجب اف يككف خطاب الضماف بعممة العقد -11

 

 (.8.3يتـ اعتماد صيغة خطاب الضماف الكارد في الفقرة )أ( مف الشركط العامة لمعقد الفقرة)
 

 8.3ش.ع.ع.

 9ش.ع.ع.  كتضاؼ في رسالة االعتماد مع كل شحنةمصدقة اصلٌة ٌجب إرسال شهادة تحلٌل 

 ما يمي: إضافةة لمعقد يتـ مف الشركط العام 9.1ما كرد في  إلى إضافة
( لكل رقم وجبة و لكل مادة تشحن كبضاعة مجانٌة  كافًنموذج عدد على البائع تزوٌد المشتري ب ) - 

 ألؼراض التحلٌل وتكون خاضعة لنفس شروط العقد.

مختبرية الصادرة مف ال يعتبر استالـ المكاد اقراران بمطابقتيا لممكاصفات كالشركط الفنية كيعكؿ عمى نتائج الفحكصات ال -

 9.1ش.ع.ع. 
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

كبعد صدكر قرار الفحص  الفحكصات السريرية اك كاالمركز الكطني لمرقابة كالبحكث الدكائية( )
 المشكمة لذلؾ كليس فقط نتيجة تحميؿ المختبر. لجنة االطالؽ المركزية كالقبكؿ مف قبؿ 

 اف يككف البائع مسؤكال عف مطابقة المكاد مع المكاصفات -
 المركز الكطني لمرقابة كالبحكث الدكائية)اخهخ إنٗ يخبصٌ انششكخ إنٗ انفحض ٔانتحهٛم يٍ لجم تخؼغ انًٕاد انذ-

 ٔاؽالق انظشف يٍ لجم انهجبٌ انًختظخ ٔٚؼتجش رنك اعبط نظشف انًغتحمبد نهطشف انخبَٙ نكم ٔججخ (
تقديـ  المختبركؿ عمى نتائج لمتقييـ كالفحص كيع (المركز الكطني لمرقابة كالبحكث الدكائية) إلىارساؿ نماذج   -

 شيادة طريقة التحميؿ مع الطمب الى المركز الكطني لمرقابو كالبحكث الدكائيو
انتبثغ نُب ٚجت اٌ  يشكض انشلبثخ انٕؽُٛخ ٔانجحٕث انذٔائٛخكًٛخ تفشم فٙ انتحهٛم حغت تبكٛذ  أٔا٘ يبدح  -

 .تؼٕع يٍ لجم انًجٓض
دة وطرٌقة التحلٌل الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة والمواصفات للمواد المذكورة فً العقد مرفقة مع على البائع تزوٌدنا بشها -

( ونسووخ مطبوعوة و المووواد القٌاسووٌة التووً CDوثوائق الشووحن لؽوورض اجوراء الفحوصووات علٌهووا وعلووى شوكل قوورص )

الصوادرة مون قبول السوٌطرة تستخدم لمعاٌرة الجهاز و مقارنة النتائج ونسخ مطبوعة و ٌجب ان تقودم شوهادة التحلٌول 

 النوعٌة للشركة المصنعة و المصدقة

 .  .......لبضاعة من المنشألٌتعهد البائع أن تكون  -

 

 9.2.1 : 
لصالح المشترم. في حاؿ كاف اختبار السمع كمعاينتيا  أكالمحددة ىي لحساب  ختبارات)أ(  إف المعاينة كاال

إال إذا جرت معاينتيا بشكؿ مقبكؿ كتـ إصدار تقرير مراقبة مطمكبان قبؿ ارساليا، فال يجكز شحف السمع 
 الجكدة المتعمؽ بيذه السمع. 

 9.2ش.ع.ع. 
 

)ب( يجكز لممجّيز أف يقـك باختبار جكدة مستقؿ عمى مجمكعة معّينة مف السمع جاىزة لمشحف، عمى أف يتحمؿ 
 المجيز تكاليؼ ىذه االختبارات.  

 

لكصكؿ النيائي، عمى ممثؿ المشترم أف يقـك بمعاينة السمع أك قسـ منيا لمتأكد )ج( عند كصكؿ السمع إلى نقطة ا
مف مطابقتيا لشركط العقد، كإلعالـ المشترم بأف السمع قد كصمت بحالة تبدك جيدة. سكؼ يصدر المشترم إلى 

خمسة عشر  المجّيز شيادة  استالـ  متعمقة بالسمع )أك بقسـ منيا(. يجب إصدار شيادة االستالـ خالؿ   "
"   مف تاريخ دخكؿ المادة المجيزة 15)  مكاف التجييز المحدد مف قبؿ الطرؼ االكؿ. إلى( يـك

 

ـّ  9.1إذا إعترض المجيز عمى صالحية قرار المشترم بفشؿ أم اختبار )كما ىك مطمكب كفؽ المادة  9.2.2 أعاله( ت
ر يطاؿ المنتج ذاتو أك مكاد التكضيب قبؿ شحف السمع أك في نقطة الكصكؿ النيائي، سكاء كاف االختبا

)التغميؼ الخارجي(، فعندىا سكؼ يتـ أخذ عّينة بالتكافؽ بيف المجّيز كالمشترم أك مف يمثميما، كتصدؽ العّينة 
( خالؿ ميمة أربعة أسابيع مف تاريخ اعتراض umpire analysisمف الطرفيف، كترسؿ لمتحميؿ التحكيمي )

إلى ككالة مستقمة يتكافؽ عمييا طرفا العقد. سكؼ يتـ األخذ بنتائج التحميؿ ىذا  المجّيز عمى نتيجة االختبار
 فكران كتككف ىذه النتيجة نيائية كممزمة لمطرفيف. أما كمفة التحميؿ فسكؼ يتحمميا الطرؼ الخاسر.

 

 ة .الرمز الوطنً ٌجب ان ٌطبع على الصندوق الخارجً  لكامل كمٌة الطلب وكذلك فً القائمة التجارٌ .5

 على البائع كتابة اسم الشركة المصنعه وبلد المنشأ على العبوة الداخلٌة والخارجٌة وكذلك فً القائمة التجارٌة. .2

 .كل الرقع على كل عبوة ٌجب ان تكتب باللؽة االنكلٌزٌة .3

ٌجب ان تؤشر االرسالٌة برقم الطلب وان كل ارسالٌة ٌجب ان تحتوي على نسخة من قائمة التعبئة  .4
 .(22/5فرض ؼرامة حسب الفقرة ش.ع.ع سٌتم  )وثائق التجارٌة المطلوبة وبعكسه وكافة ال

ٌجب ان تكون التعبئة بشكل ممتاز وداخل صنادٌق امٌنة لحماٌة المواد من الضرر والكسر والنقص  .5
 بالٌتباستخدام شرٌط سٌلفون لكل 

 يجب اف تككف مف كجبات حديث الصنع المستمزمات  .6

 من اصل نباتً  وخاصة الخشب ٌجب ان تكون خالٌة من  االفات  الزراعٌة والحشرٌة.مواد التعبئة اذا كانت  .7

ومضووؽوطة بإحكووام وتوضووع  علووى قواعوود خشووبٌةعلووى البووائع أن ٌوونظم التعبئووة فووً بالٌتووات وكارتونووات مربوطووة  .8
 قاٌٌساللصقات المتضمنة المعلومات بشكل واضح على الكارتون وحسب مواصفات المنظمة الدولٌة لتوحٌد الم

 من اجل تسهٌل نفاض وخزن الشحنات ٌجب ان تكون الربطات باالبعاد التالٌة .       

 11ش.ع.ع. 
التعبئة 

 كالتكضيب
1-11 
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 ملم5222الطول 

 ملم 5222العرض 

 ملم وبضمنه ارتفاع قاعدة الربطة  5222االرتفاع 

 كٌلو ؼرام  822الوزن لكل بالٌت ٌجب ان الٌزٌد عن 

سهْ اُطِت ،سهْ االػزٔبد ،اعْ  اُشٓض اُٞؽ٢٘ ٝ ػالٓخ رج٤ٖ ٣طجغ ػ٠ِ اُؼجٞح اُخبسع٤خ ٝاُذاخ٤ِخ  ٝثظٞسح ع٤ذح 51

( IRAQ-M0H)أُغزل٤ذ ،ا٤ٌُٔخ ،ػٔش أُبدح )ربس٣خ اُظ٘غ ٝاُ٘لبر( ،اعْ أُظ٘غ ،ثِذ أُ٘شأ ٝصاسح اُظؾخ/ اُؼشام 

 ٝ اُز٢ ٣غت إ رطجغ ؽجغ ؽشاس١ ٝ ٤ُغذ ُٞاطن

 مكف كمكضكعة عمى قكاعد خشبية المكاد الطبية يجب اف تشحف في شكؿ ربطات مغطاة بالناي-
 لوالقمر الزمنً لوتارٌخ الصن  لوالنفاذ ليى صلوائم المجهز( ا  لوجدت .Batch Noتثعٌت )رصم اللوجع   -

 الشحن والتجهٌز :. .5
    ...........تسلٌم السلع مستلزمات  .2

مع اجور   المؤسسات الصحٌة بؽداد واصل مخازن  DDPشحن جزئً  التسلٌم و الشحن : 

 .  )تحدد(الشحن 

اذا كان العقد متعدد الشحنات بعد تحدٌد فترة الشحنة االولى من تارٌخ فتح االعتماد او - .3
( اشهر من وصول او نفاض 3( او )2التبلٌػ بفتح االعتماد تكون الشحنة الثانٌة بعد )

ر من وصول الشحنة الثانٌة ( اشه3( او )2الشحنة االولى والشحنة الثالثة تكون بعد )
 .وهكذا حسب عدد الشحنات

 

وجبات لكل قٌمة  3على ان التتجاوز  الوجباتٌجب شحن البضائع بأقل عدد ممكن من  -ج

 لكل شحنة. وجبة

 (اإٌصال البضاعة إلى مخازن الطرؾ األول ونقلها والتأمٌن علٌهعلى الطرؾ الثانً  -
 DDP) ظوٌم محضور نفواض أصوولً فوً مكوان وال ٌتحلول مون هوذا االلتوزام لحوٌن تن

 التسلٌم المتفق علٌه.
اسووتالم المووواد المتفووق علووى تجهٌزهووا عنوود وصووولها إلووى مخووازن علووى الطوورؾ االول  -

 . كٌمادٌا ومن خالل محضر نفاض اصولً فً مكان التسلٌم المتفق علٌه
 المٌناء المقصود إلىتوضح الشحن   األصلٌةعلى الطرؾ الثانً تقدٌم وثائق الشحن  -

والمتكاموول بووثالث مجموعووات كوول مجموعووة تحتوووي علووى جمٌووع الوثووائق والمسووتندات 
المشووار الٌهووا الحقووا علووى ان تكووون جمٌووع المسووتندات والوثووائق مصوودقة موون وزارة 

ومصدقة من  ؼرفة التجارة ومصدقة من وزارة الخارجٌة فً بلد المنشا  أوالصناعة 
ترسل المجموعة ( ، ......)  ً بلد المنشأقبل الملحقٌة التجارٌة او السفارة العراقٌة ف

قسووم   إلووىالبنووك المراسوول لؽوورض اسووتالم مسووتحقات الشووحنة والثانٌووة  إلووىاالولووى 
( ٌوووم موون وصووول المووواد مووع سووتة نسووخ مصووورة .....قبوول ) اسووتٌراد المسووتلزمات 

 اضافٌة والثالثة ترسل مع الشحنة وتتضمن االتً: 
 قائمة تجارٌة. .5
الجوي و البري أو البحري أو متعودد الوسوائط ) وحسوب   الشحنبولٌصة  سٌت كامل من .2

 طرٌقة الشحن ( 
مون الجهوات المعنٌوة باالضوافة الوى ( ......فوً )بلود المنشوأشهادة المنشأ اصلٌة ومصدقة  .3

 المنشأ السفارة العراقٌة فً بلد
  شهادة تحلٌل اصلٌة ومصدقة لكل وجبة. .4

 11ش.ع.ع. 
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 ختومة من مختبرات المجهز .تزوٌدنا بشهادة تحلٌل مع كل شحنة صادرة وم .5
 قائمة التعبئة .  .6
 بولٌصة تأمٌن. .7
شهادة صادرة من السلطات الصحٌة او الجهات الصحة فً بلد المنشوا ٌثبوت فٌهوا بوان  .8

 البضاعه صالحة لالستهالك البشري وتستخدم محلٌا فً بلد المنشا..

ا شووهادة المنشووا علووى الطوورؾ الثووانً تقوودٌم وثووائق الشووحن االصوولٌة و المتكاملووة و موون ضوومنه

 ٌوم مع كل شحنة قبل وصول البضاعة و ٌتحمل 25االصلٌة و المصدقة من بلد المنشا خالل 

 .مسؤولٌة اي نقص ٌظهر فً الشحنة او اي تاخٌر ٌنتج بسبب عدم توفر مستندات الشحن .. 

 (: CIF/CIP/DDP}بنكد نمكذجية تنطبؽ عمى )أحكاـ 
 العراؽ:  لمسمع المقدمة مف خارج -

عند الشحف، يبادر المجيز الى إشعار شركة تأميف الشحف كالمشترم تحريريان بكافة تفاصيؿ عممية الشحف بما فييا 
رقـ العقد كتفاصيؿ السمع كالكمّية كتاريخ كمكاف الشحف ككسيمة النقؿ كالكقت المتكقع لكصكؿ الشحنة الى 

السمع عبر الشحف الجكم، عمى المجّيز اف يعمـ المشترم  نقطة الكصكؿ النيائي. في الحاالت التي ترسؿ فييا
( ساعة مف مكعد ارساؿ السمع، كذلؾ باالضافة الى اسـ شركة النقؿ كرقـ الرحمة 48اقمو قبؿ ثماِف كأربعكف )

.(. كما كسيبادر المجيز إلى إرساؿ waybill numberكالكقت المتكقع لمكصكؿ كرقـ أك بياف الشحنة )
ـّ بالبريد السريع، كيرسؿ نسخة عف ىذه المستندات الى المستندات التال ية الى المشترم بكاسطة الفاكس كمف ث

 شركة تأميف الشحف:   
( مف الفكاتير التي يبّيف فييا إسـ المشترم كزارة 2( نسخ أصمية مع نسختيف إضافيتيف )3ثالث ) (1)

ية /قسـ االخراج الكمركي كرقـ العقد ككصؼ الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسكيؽ االدكية كالمستمزمات الطب
السمع كالكمّية كأسعار الكحدات كالقيمة اإلجمالية. يجب أف يتـ تكقيع الفكاتير أك طمبات الدفع األصمية كتختـ 

 بختـ/طابع الشركة؛ 
-negotiable, clean, on( نسخ عف مستند الشحف القابؿ لمتفاكض كالمنقح )2أصؿ كاحد كاثناف ) (2)

board through bill of lading مؤّشر عميو "تكاليؼ الشحف مدفكعة سمفان"، كيبّيف إسـ المشترم كزارة ،)
الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسكيؽ االدكية كالمستمزمات الطبية /قسـ االخراج الكمركي ، كاسـ جية التبميغ 

ـّ كصكالن حتى نقطة الكصكؿ النيائي بحسب  ( عف 2قائمة المتطمبات مع نسختيف )كفؽ العقد، كأف الشحف سيت
 railway( نسخ عف سجؿ الشحف عبر السكؾ الحديدية )3مستند الشحف غير قابؿ لمتفاكض، أك ثالث )

consignment note( أك سجؿ الشحف عبر الطرقات ،)road consignment note أك سجؿ شحف ،)
(، أك مستند الشحف بكسائط نقؿ متعددة air waybillعبر شاحنات النقؿ البرم، أك بكليصة الشحف الجكم )

(multimodal transport ـّ كصكالن حتى (، مؤشر عمييا "تكاليؼ الشحف مدفكعة سمفان" كأف الشحف سيت
 نقطة الكصكؿ النيائي بحسب قائمة المتطمبات؛

 ( التي تحدد محتكيات كؿ رزمة؛packing list( نسخ عف مستند قائمة التكضيب )4أربع ) (3)
  DDPنسخة كاحدة عف شيادة أك بكليصة التأميف تبيف أف المشترم ىك المستفيد في حالة   (4)
 أصؿ كاحد عف شيادة الضمانة المصنعية مف المصّنع أك المجيز، عمى أف تشمؿ كافة البنكد مكضكع العقد؛  (5)
تداكؿ التجارم ذات الصمة، ( ثالثة نسخ مف المجيز لشيادات المنشأ لكافة البنكد مع قائمة ال3أصؿ كاحد ك) (6)

كالمصدقة مف قبؿ البعثات الدبمكماسية العراقية المختصة كالمكجكدة في بمد المنشأ، إال إذا كاف بمد المنشأ بمدان 
عربيان عضكان في السكؽ العربية المشتركة، فعندىا ُتَصدَّؽ شيادة المنشأ فقط مف قبؿ السمطات الرسمية 

 المختصة في بمد المنشأ؛ 
( نسخ عف شيادة الفحص المتخبرم كالمعاينة المقدمة لممجّيز مف ككالة المعاينة المكّمفة 6أصؿ كاحد كستة ) (7)

 بذلؾ )في الحاالت التي تككف فييا المعاينة مطمكبة(؛
 يجب تثبيت رقـ الطمب كاالعتماد عمى كافة المستندات كالقكائـ كالمراسالت الخاصة بالعقد (8)

ش.ع.ع. 
11.1 

 11.3ك 
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 كعية التعبئةشيادة النكعية كن (9)
 AWB/لمشحف الجكم  CMR( سيت كامؿ مف اشعار ارسالية الشاحنة/ ثالثة نسخ اصمية مف كصؿ تأييد المادة 11)
 21(عمى المجيز تقديـ كثائؽ الشحف االصمية كالمتكاممة كمف ضمنيا شيادة المنشأ االصمية كالمصدقة خالؿ 11)

المؤسسات ـ استالـ  كنفاض البضاعة في مخازف يكما  مع كؿ شحنة قبؿ كصكؿ البضاعة كبعكسو ال يت
 . الصحية 

( يـك كيتحممكف 21( المجيز ممـز بشركط العقد كتقديـ مستندات الشحف قبؿ كصكؿ االرسالية بمدة ال تقؿ عف )12)
 مسؤكلية ام نقص يظير في الشحنة اك ام تاخير ينتج بسبب عدـ تكفر مستندات الشحف

حنيا بشكؿ سيت  يجب عمى المجيز شحف مكاد السيتات متكاممة عمى كامؿ  عدة المستمزمات التي تحتاج الى ش
 السيت الكاحد كاف تككف بعده كاممة التغميؼ لمسيت الكاحد لمجمؿ الشحنة كالكاصمة

 للسلع المقدمة من داخل العراق:

 وتندات التالٌ  ل :لند تلوصٌل الوي  ألو صعي , ٌتقٌ  ليى المجّهز إشقار المشتري تارٌرٌاً عذلك لوتددٌم الم

ٝسهْ اُؼوذ ٝٝطق  ٣ج٤ّٖ ك٤ٜب إعْ أُشزش١اُلٞار٤ش اُز٢  ٖٓ( أط٤ِزبٕ ٓغ ٗغخز٤ٖ إػبك٤ز٤ٖ 2ٗغخزبٕ ) (1)

اُغِغ ٝا٤ٌُّٔخ ٝأعؼبس اُٞؽذاد ٝاُو٤ٔخ اإلعٔب٤ُخ. ٣غت إٔ ٣زْ رٞه٤غ اُلٞار٤ش أٝ ؽِجبد اُذكغ األط٤ِخ 

 ٝرخزْ ثخزْ/ؽبثغ اُششًخ؛ 

 railwayأٝ عغَ اُشؾٖ ػجش اُغٌي اُؾذ٣ذ٣خ )، ( noteDelivery) ُزغ٤ِْٓزًشح ا ٖػ زبٕ( أط2٤ِ) ٗغخزبٕ (2)

consignment note)( أٝ عغَ اُشؾٖ ػجش اُطشهبد ،road consignment note) أٝ عغَ شؾٖ ػجش ،

، أٝ ٓغز٘ذ اُشؾٖ ثٞعبئؾ ٗوَ ٓزؼذدح (air waybillشبؽ٘بد اُ٘وَ اُجش١، أٝ ث٤ُٞظخ اُشؾٖ اُغ١ٞ )

(dal transportmultimo ،) ْأُشزش١ ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ/اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝرج٤ّٖ إع

ّْ ٝطٞال  ؽز٠ ٗوطخ اُٞطٍٞ اُٜ٘بئ٢ ثؾغت ٓب ٝسد  ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ ، ٝٓؤشش ػ٤ِٜب إٔ اُشؾٖ ع٤ز

 ك٢ اُؼوذ؛

 ػٖ شٜبدح أٝ ث٤ُٞظخ اُزأ٤ٖٓ رج٤ٖ إٔ أُشزش١ ٛٞ أُغزل٤ذ؛ٝاؽذح ٗغخخ  (3)

  سصٓخ؛اُز٢ رؾذد ٓؾز٣ٞبد ًَ  (packing list( ٗغخ ػٖ ٓغز٘ذ هبئٔخ اُزٞػ٤ت )4)أسثغ  (4)

أطَ ٝاؽذ ػٖ شٜبدح ػٔبٕ أُظ٘ؼ٤خ اٝ اُؼ٤ٞة ٖٓ أُظّ٘غ أٝ أُغٜض، ػ٠ِ إٔ رشَٔ ًبكخ اُج٘ٞد  (5)

  ؛ٓٞػٞع اُؼوذ

أُظذهخ ٝ ظِخ،ٓغ هبئٔخ اُزذاٍٝ اُزغبس١ راد اُ ٌُبكخ اُج٘ٞد أُ٘شأ بدادشٜأطَ ٝاؽذ ٖٓ أُغٜض ػٖ  (6)

 ػشث٤ب   ثِذا   أُ٘شأ ثِذ ًبٕ إراإال  أُ٘شأ، ثِذ ك٢ ٝأُٞعٞدحٖٓ هجَ اُجؼضبد اُذثِٞٓبع٤خ اُؼشاه٤خ أُخزظخ 

أُخزظخ  اُشع٤ٔخ اُغِطبدشٜبدح أُ٘شأ كوؾ ٖٓ هجَ  َظذَّمكؼ٘ذٛب رُ  ،ػؼٞا  ك٢ اُغٞم اُؼشث٤خ أُشزشًخ

 ؛أُ٘شأ ثِذ ك٢

شٜبدح أُؼب٣٘خ أُوذٓخ ُِٔغّٜض ٖٓ ًٝبُخ أُؼب٣٘خ أٌُِّلخ ثزُي )ك٢ اُؾبالد ( ٗغخ ػٖ 6أطَ ٝاؽذ ٝعزخ ) (2)

 اُز٢ رٌٕٞ ك٤ٜب أُؼب٣٘خ ٓطِٞثخ(؛

 أ١ ٓغز٘ذ رؼبهذ آخش ٓؼ٤ٖ ٝٓطِٞة ألؿشاع االعزالّ/ أٝ اُذكغ. (8)

وتاد  عقد مالاظ : إذا وانت الموتندات التً ٌددمها المجّهز غٌر مطاعد  ليقدد, فقندها وتتم المدفلولات الم

  ألاله م  ش.خ.ع. لو ش.ع.ع.. 0إصدار شهادة احاوتالم لوفق المادة 
 ما يمي: إضافةيتـ  أعالهما كرد  إلى باإلضافة

 المصدقة األصميةكافة الشحنات يجب اف ترفؽ بقكائـ الشحف التجارية كقكائـ التعبئة كشيادة المنشأ   -
يـك كيتحمؿ مسؤكلية ام  (21)االرسالية بمدة ال تقؿ عف  يجب عمى المجيز تقديـ مستندات الشحف قبؿ كصكؿ  -

 ام تاخير ينتج بسبب عدـ تكفر مستندات الشحف  أكنقص يظير في الشحنة 
 ممكف كضمف فترة صالحية االعتماد كجدكلة الشحف تككف حسب احتياج)طمب( كيماديا. يككف التسميـ باسرع كقت  -
ت ككمية كؿ كجبة يجب اف تذكر في قائمة الشحف مع تاريخ الصنع يجب تجييز العقد باعداد محدكدة لمكجبا -

 كالنفاذ.
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

ٌجب ان ٌكون التامٌن مؽطٌا لجمٌع المخاطر فٌتم اجراء التامٌن الشامل على السلعة المجهزة وٌكون التامٌن ضد --

 و التسلٌم او الحروب وكافة المخاطر االخرىالضٌاع أو التلؾ الناتج عن التصنٌع أو الشراء أو النقل أو التخزٌن أ
 

 12ش. ع. ع.
 
 
 

 ( DDPٔاطم ثغذاد )ؽشٚمخ انُمم:   

 تحدد عدد الشحنات((مع اجور الشحن والتامٌن  المؤسسات الصحٌةبؽداد واصل مخازن  DDPشحن :   -

بطٛم ا٘ شحُخ يتؼًٍ ػتًبداد ٔلغى الخشاد انكًشكٙ  ػٍ تفعتٛشاد ، لغى اإلػالو لغى اإلئٔٚمٕو انًجٓض ث

ػٍ حالحٍٛ ٕٚو يٍ ٔطٕنٓب إنٗ انًُفز نٛتغُٗ نمغى )انكًٛخ ، انُٕع ، انًجهغ ، يُفز انذخٕل( ٔ ثًب ل ٚمم 

الخشاد انكًشكٙ ٔلغى الػتًبداد اػذاد تغٓٛم يًٓخ انكًشكٛخ ٔانؼشٚجٛخ ٔلتتحًم كًٛبدٚب ا٘ 

ز انحذٔد٘ ٔٚتحًم انًجٓض كبفخ يظبسٚف انُمم يغؤٔنٛخ ػٍ انتبخٛشانحبطم فٙ ادخبل انشحُخ فٙ انًُف

 ٔانتفشٚغ ػٍ ؽشٚك يخٕنّ فٙ ثغذاد .(
لى البائع تزوٌد المشتري بالتفاصٌل المذكورة ادناه وبنفس الوقت اعالمنا بشأن اكمال ع -

 الشحن :

 .حنات مع تفاصيؿ كاممو بالحمكلةاعدد الش -5

 الكمٌة الكلٌة المحملة  . -2
 على األقل أن أمكن .( اسبوع واحد)شحنة و ٌجب إن ٌعطى قبل التارٌخ المتوقع لوصول ال -3
رقوم خطواب خطواب االعتمواد ورقوم  –مانٌفست لكل سٌارة )شاحنة( ٌجب ان ٌوذكر فٌهوا رقوم الطلوب  -4

 التسلسل وتتضمن اٌضا ان البضاعه مستوردة حسب شرط الدفع .
رقوم  –ٌذكر فٌهوا رقوم الطلوب ٌجب إن   او البحري او البري او متعدد الوسائط قائمة الشحن الجوي -5

خطاب االعتماد و رقم التسلسل و تتضمن أٌضا  إن البضاعة مستوردة حسوب شورط الودفع الموذكور 
 أعاله.

 .نظٌفة ومؽطاة بصورة جٌدة  شاحنةٌجب ان تكون ال -6

 بغداديتحمؿ المجيز مصاريؼ التفريغ كتحميؿ البضاعة مف خالؿ ممثمو في  -7
( ٌكوون بواسوطة وسوائل مبوردة ولكافوة وسوائط النقول ومراحلوة وٌشومل  تبرٌودللموواد التوً تحتواج لللشحن ) ا -8

شحن البضاعة من بلد المنشأ ولحٌن وصولها الى مخازن المشتري وتجهٌز جمٌع هذه الشوحنات بجهواز مراقوب سلسولة 
بسوبب كوون  وسوؾ ٌكون البائع  مسؤوالً عن تعووٌض أي موادة تفشول فوً التحلٌولالتبرٌد مع نظام تشؽٌل هذه االجهزه 

 .درجة الحرارة ؼٌر المالئمة خالل النقل 
٠ِ اُجبئغ شؾٖ اُجؼبػخ ػ٠ِ ٓزٖ علٖ ؽذ٣ضخ رؾز١ٞ ػ٠ِ ساكؼبد ش٤ًٞخ راد آٌب٤ٗخ رؾ٤َٔ ٝرلش٣ؾ خظٞطب  ػ

 (رؼبف ك٢ ؽبٍ اُشؾٖ ثؾش١  )ُِؾب٣ٝبد

شاه٤خ ٓغ ٓشاػبح اُششٝؽ اُل٤٘خ ٝ ٣غت إ  ٣ٌٕٞ شؾٖ ٝ رلش٣ؾ اُجؼبئغ ٝ ٓؼذارٜب اُوبدٓخ ٖٓ اُخبسط ػجش أُٞاٗئ اُؼ

االهزظبد٣خ ك٢ ٛزا أُغبٍ ٝ اػزٔبد ػوٞد اُ٘وَ اُجؾش١ اُز٢ رؼٖٔ ٝطٍٞ اُجؼبئغ ا٠ُ أُٞاٗئ اُؼشاه٤خ ٝ رغ٘ت 

 ا٣ظبُٜب ا٠ُ ٓٞاٗئ ٓغبٝسح

رًش ربس٣خ  ػ٠ِ أُغٜض رؾذ٣ذ ٤ًٔخ ًَ ٓبدح ك٢ اُؼوذ ٌَُٝ شؾ٘خ ٝػذد اُٞعجبد ٝاسهبّ ًَ ٝعجخ ٝاالعؼبس ٝٓجِـٜب ٓغ

 اُظ٘غ ٝاُ٘لبر ٌَُ ٓبدح ًَٝ ٝعجخ ك٢ اُوبئٔخ اُزغبس٣خ

 ٌَُ شؾ٘خٝ ٌَُ ٓبدح ٣غت إ ٣زْ رؾذ٣ذ ػذد اُٞعجبد ٌَُ شؾ٘خ ٖٓ شؾ٘بد اُؼوذ ػ٠ِ إ الرزغبٝص اُضالس ٝعجبد

 

 13ش. ع. ع. 
 
 
 
 
 
 

الصالحٌة. وعلى المجّهز ان ٌكفل  ٌجب أن تكون السلع مصنعة حدٌثاً، وأن تحمل تارٌخ الصنع وتارٌخ انتهاء 55.5 

 وٌتعهد بما ٌلً: 

  نذٚٓبثأٌ كبفخ انغهغ انًمذيخ ثًٕجت ْزا انؼمذ ٔيب نى ٚحذد انؼمذ خالف رنك، ٔثتبسٚخ ٔطٕنٓب إنٗ يخبصٌ كًٛبدٚب 

ح (، ٔرنك نهغهغ راد فتشshelf lifeانظالحٛخ األعبعٛخ ) فتشح (5/6) أعذاط خًغخ ل تمّم ػٍ يتجمٛخ فتشح َفبر

ػُذ  .كحذ ألظٗ أشٓش( 3لذ يش ػهٗ تظُٛؼٓب حالحخ ) كٌٕفٙ انحبنخ انغُتٍٛ أ الم  ٚٔ،انظالحٛخ انتٙ تفٕق انغُتٍٛ؛

كبعكسو تفرض غرامة مالية تحدد مف قبؿ الطرؼ االكؿ حسب المنصكص  ٔطٕنٓب  انٗ يخبصٌ انًؤعغبد انظحٛخ  ،
 . 19/1عمييا في الفقرة ش.ع.ع 

 )يحدد(عمر الماده  

15ع.ع. ش.  
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

كفؽ الضمانة المحددة أعاله، يحؽ لممشترم االعتراض عمى أٍم مف السمع مكضكع العقد عمى اف  15.2
اجراء معاممة صرؼ المستحقات عند عدـ كجكد اعتراض  إلىيتـ تقييد ذلؾ مف تاريخ صدكر نتائج التقييـ 

 خالؿ ىذه الفترة. 
عتراض مف المشترم، أف يقـك كبالسرعة الممكنة باستبداؿ السمع عمى المجّيز كلدل استالمو اشعاران تحريريان باال 

المتضمنة عيكبان مصنعية، كمف دكف أف يرتب ذلؾ أية كمفة إضافية عمى المشترم. ىذا كيككف المجّيز مسؤكالن عف 
خالء السمع المتضمنة عيكبان مصنعية كيتحمؿ كافة المخاطر كعمى نفقتو الخاصة، كذلؾ فكر تسمـ ا لسمع إزالة كا 

 البديمة. 

 

في حاؿ النزاع أك الخالؼ فيـ بيف المجّيز كالمشترم، فعندىا يتـ اجراء تحاليؿ إضافية عمى العينات التي 15.3
يحتفظ بيا الُمصّنع، كذلؾ في مختبر مستقؿ كمحايد يتفؽ عميو المجّيز كالمشترم. في حاؿ أكدت التحاليؿ 

كمفة االستبداؿ كالتخّمص  إلىيز كمفة التحاليؿ باإلضافة ىذه كجكد عيكب في السمع، فيتحمؿ عندىا المج
مف السمع المتضمنة عيكبان. أما في حاؿ اكدت التحاليؿ عمى جكدة السمع، فيتحمؿ عندىا المشترم كمفة 

 ىذه التحاليؿ. 

 
 ال ينطبؽ 

كما منصكص  إذا فشؿ المجيز في استبداؿ السمع المتضمنة عيكبان ضمف الميمة المحددة لذلؾ )أم   15.4
أعاله، فعندىا يجكز  15.2بالعقد(، بعد استالمو إشعار المشترم بتأكيد كجكد عيكب في السمع كفؽ المادة 

لممشترم اتخاذ الخطكات الالزمة كالضركرية، بما فييا إخالء السمع مف المكقع كالتخمص منيا، كذلؾ عمى 
ك تعكيضات أخرل تترتب لممشترم بمكجب بأية حقكؽ أ اإلجحاؼمسؤكلية كنفقة المجّيز، كذلؾ مف دكف 

العقد. يحؽ لممشترم أيضَا أف يطالب بتكاليؼ تخزيف/حفظ السمع المتضمنة عيكبان كلممدة التي تمي اإلشعار 
  المنكه عنو أعاله، كأف يستقطع ىذه التكاليؼ  مف أية مدفكعات مستحقة لممجّيز بمكجب العقد.

 

: في حاؿ تـ سحب/استرداد أم مف السمع مف (recallsد السمع )سحب السمع مف التداكؿ / استردا 15.5
( يكمان، مرفقان بكافة 14خالؿ أربعة عشر ) التداكؿ، يتكجب عمى المجّيز أف يقدـ إشعاران بذلؾ إلى المشترم

االسترداد، فكران /تفاصيؿ كاسباب السحب /االسترداد؛ يتكجب عمى المجيز أف يستبدؿ السمع مكضكع السحب
فقتو الخاصة، بسمع أخرل تطابؽ المكاصفات الفنية بشكؿ تاـ، كاف يقـك بالترتيبات الالزمة لجمع كعمى ن

ىذه السمع المتضمنة عيكبان أك إتالفيا. إذا فشؿ المجّيز بالقياـ بمتكجبات السحب/االسترداد بالسرعة 
 مع عمى نفقة المجّيز. المطمكبة، فعندىا سيقـك المشترم باتخاذ التدابير الالزمة لسحب/السترداد الس

 

 باالضافة الى ماتقدم اعاله: 

اك  كالبضاعة الغير مباعة بعد انتياء مفعكليا  يجب عمى البائع  تعكيض المكاد الفاشمة بالتحميؿ -
المنتيية المفعكؿ السباب فنية تعكد الى المجيز اك المكاد الفاشمة بالتحميؿ بسبب ككف درجة 

% مصاريؼ ادارية مف كامؿ الكمية 21% مع 111ؿ ، كبنسبة الحرارة غير مالئمة خالؿ النق
 . في المؤسسات الصحية ككيمياديالمفعكؿ لالحاالت المذككرة انفا االفاشمة اك المنتيية 

تعكيض المشترم عف ام نقص اك فقداف مادة اك المكاد التي ال تككف مطابقة مع المكاصفات  -
 يؼ ادارية . % مصار 21% مع نسبة 111المتفؽ عمييا كبنسبة 

)كيماديا ك المؤسسات الصحة / يقـك المجيز بتعكيض الكميات منتيية المفعكؿ في مخازف كزارة  -
 % . 111بنسة  الصحية(

كبالنسبة المنصكص عمييا في  اشير  3 خالؿ مدةكالمنتيي المفعكؿ يككف التعكيض لمفاشؿ  -
 التبميغ بذلؾ  .  كمف تاريخالعقد 

عيكب الخفية التي تظير في البيع كأم فشؿ يظير في المادة بمدة عمى الطرؼ الثاني ضماف ال -
تكازم عمر المادة بالنسبة لممكاد الخاضعة لمعمر كلممكاد التي ليس فييا عمر زمني تضمف تمؾ 
 العيكب لمدة خمس سنكات عمى اف يبدأ احتساب تمؾ المدد مف تاريخ ظيكر نتائج الفحكصات ليا 

شمة بالتحميؿ كالمكاد الناقصة كالمخالفة لممكاصفات كالمفقكدة خالؿ تعكيض المكاد المتضررة الفا -
اما الشحنات االخرل يجب اف  التعكيضعمى اف يبدا احتسابيا مف تاريخ تبميغو باشير  3 مدة 

تشحف خالؿ نفس جدكلة الشحف مف تاريخ شحف الكمية التعكيضية كبخالفة يحؽ لكيماديا فرض 
بة المنصكص عمييا في بند الغرامات كشراء المادة مف مجيز اخر الغرامو التاخيرية بنفس النس

عمى حساب البائع ) الطرؼ الثاني ( اضافة الى فرض المصاريؼ االدارية كتحميمو فرؽ السعر 
 كمصادرة كافة التامينات كتقديـ البائع الى المحاكـ المختصو لتحصيؿ حقكقيا . 

 15ش.ع.ع.
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

( عمى الكمية الفاشمة اك  MOH – Kimتعماؿ )عمى المجيز ختـ عبارة ) فاشؿ غير صالح لالس -
 كعمى حساب المجيز .  المؤسسات الصحية غير المطابقة لممكاصفات في مخازف كزارة الصحة / 

 أكالقانكنية  اإلجراءاتعند اخفاء الشركة التي يتـ التعاقد معيا معمكمات ضركرية يتـ كشفيا فيما بعد يتـ اتخاذ     -
 % لمكمية المشحكنة لممادة الكاصمة كالمخالفة لشركطنا التعاقدية.5% كالتزيد عف 1ف فرض غرامة بنسبة التقؿ ع

( ٌوما  45ٌرفع الطرؾ الثانً أي مواد ٌثبت فشلها من محل التسلٌم وأي ضرر ناشىء عن ذلك وخالل فترة )  -

ال عوون كافووة حقوقووه ذا تخلووؾ عوون رفعهووا خووالل الموودة انفووا ٌعتبوور متنووازاموون تووارٌخ التبلٌووػ بقوورار رفووض المووواد 

 للمستلزمات 

ػ٠ِ اُطشف اُضب٢ٗ ػٔبٕ اُؼ٤ٞة اُخل٤خ اُز٢ رظٜش ك٢ اُج٤غ ٝا١ كشَ ٣ظٜش ك٢ أُبدح ثٔذح رٞاص١    -
ػٔش أُبدح ثبُ٘غجخ ُِٔٞاد اُخبػؼخ ُِؼٔش ُِٝٔٞاد اُز٢ ٤ُظ ك٤ٜب ػٔش ص٢٘ٓ رؼٖٔ رِي اُؼ٤ٞة ُٔذح 

 ربس٣خ ظٜٞس ٗزبئظ اُلؾٞطبد ُٜب.خٔظ ع٘ٞاد ػ٠ِ إ ٣جذأ اؽزغبة رِي أُذد ٖٓ 
ُْٝ رغزغ٤ت اُششًخ ُِزؼ٣ٞغ ثؼذ اسعبٍ ًزبة اٗزاس  ٓلؼُٜٞب ٠ٗزٜاك٤ٔب ارا كشِذ ٓبدح ك٢ اُزؾ٤َِ اٝ    -

٣ّٞ ٣زؼٖٔ اُزؼ٣ٞغ ٝعؾت أُبدح  اُلبشِخ اٝ أُ٘ز٤ٜخ   كبٕ ٤ًٔبد٣ب ُٜب اُؾن ثبرالف  45خالٍ 
وبؽ ؽن اُششًخ ثبعزؼبدح أُبدح اٝه٤ٔزٜب ٝرٌٕٞ اُششًخ ٓغؤُٝخ أُبدح  اُلبشِخ اٝ أُ٘زٜخ أُلؼٍٞ ٝاع

 ػٖ رؼ٣ٞغ أُبدح .
ػ٘ذ  رؼ٣ٞغ أُٞاد أُؼ٤ٞثخ ٝ اُلبشِخ  ثبُزو٤٤ْ ٝأُٞاد اُ٘بهظخ ٝأُلوٞدح  ٝأُخبُلخ ُِٔٞاطلبد  -

ُزؼ٣ٞغ ا٣بّ( ٖٓ ربس٣خ رج٤ِؾ أُغٜض ثب 2ٓذح )خالٍ  االعزالّ اٝ ػ٘ذ االعزخذاّ ك٢ أُغزشل٤بد 
رشؾٖ ك٢ ٗلظ عذُٝخ اُشؾٖ ٖٓ ربس٣خ شؾٖ اُزؼ٣ٞغ ٓغ ٓشاػبح إ رٌٕٞ  ٝثو٤خ اُشؾ٘بد ٣غت إ 

رِي أُذح ػٖٔ ٓذح ر٘ل٤ز اُؼوذ ٝثخالكٚ ٣ؾن ٤ٌُٔبد٣ب كشع ؿشآخ رأخ٤ش٣خ ث٘لظ اُ٘غجخ أُ٘ظٞص 
اػبكخ ا٠ُ  ػ٤ِٜب ك٢ ث٘ذ اُـشآبد ٝششاء أُبدح ٖٓ ٓغٜض اخش ػ٠ِ ؽغبة اُجبئغ اُطشف اُضب٢ٗ

رؾِٔٚ كشم اُغؼش ٝٓظبدسح ًبكخ اُزأ٤ٓ٘بد ٝك٢ ؽبُخ رؼزس رُي ٣زْ اُِغٞء ا٠ُ أُؾبًْ ُِٔطبُجخ 
 ثؾوٞم ششًز٘ب . 

ٝا١ ػدشس ٗبشدئ ػدٖ رُدي ٝخدالٍ كزدشح ا ٓدٖ ٓؾدَ اُزغد٤ِْ اٝ رِلٜدب ٣شكغ أُغٜض ا١ ٓٞاد ٣ضجذ كشِٜب    -

خِق ػٖ سكؼٜب خالٍ أُذح اٗلأ ٣ؼزجش ٓز٘دبص٥ ػدٖ ًبكدخ ٣ّٞ ٖٓ ربس٣خ اُزج٤ِؾ ثوشاس سكغ أُٞاد ٝارا ر (2)

MOH-)  ؽوٞهٚ أُزؼِوخ ثزِي أُدٞاد ٣ٝزؾٔدَ أُغٜدض رٌدب٤ُق ٝػدغ ػالٓدخ  كبشدَ ؿ٤دش طدبُؼ ُالعدزؼٔبٍ

KIM  ٕاُغٜدخ أُغدزل٤ذح ٓدغ االُزدضاّ ثدبُؼ٣ٞغ (ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ اُلبشِخ اٝ ؿ٤ش أُطبثوخ ُِٔٞاطدلبد كد٢ ٓخدبص

( ٝرؼدد٣ٞغ أ١ ٤ًٔددخ ر٘زٜدد٢ طددالؽ٤زٜب كدد٢ أُؤعغددخ اُظددؾ٤خ ػِدد٠ إ رشاػدد٢ 1) أُشددبس ا٤ُددٚ كدد٢ اُلوددشح

 أُؤعغخ اُظؾ٤خ اُذهخ ك٢ رؾذ٣ذ اؽز٤بعٜب أُطِٞة.

 الدفعات لمسمع المقدمة مف خارج العراؽ .  -ب
 دفع اقٌام المواد المتفق علٌها وفق شرط الدفع التالً :  -5

ٌبدأ سرٌان مفعولة من تارٌخ تبلٌػ المراسل )بنك  ( مثبتؼٌر   قض)من خالل رسالة اعتماد  ؼٌر قابلة للن - أ

 الطرؾ الثانً(باالعتماد من قبل الطرؾ االول.

ٌوم ( على ان .......ٌمة المبلػ المستحق بعد  انتهاء )الدفع ٌكون لقاء تقدٌم فاتورة من قبل المجهز بق - ب

 ز من قبل كٌمادٌا.%( من قٌمة الفاتورة و ال تدفع اال باٌعا522ٌكون الدفع )

 المستندات المطلوبة :

فاتورة صادرة من الجهة المستفٌدة ) المؤسسة الصحٌة( موقعة و مصادق علٌها من قبل مخولٌن  - أ

 فً تلك الجهة تتضمن مجموعة المواد المستلمة و مبالؽها ) و تعتبر هذه الفاتورة ثانوٌة(

مستفٌدة ) المؤسسة الصحٌة( ٌتضمن ان شهادة انجاز او مستند ادخال مؤرخ و موقع من الجهة ال - ب

 البضاعة مستلمة و مقبولة من وزارة الصحة .

فاد مون هوذه الخدموة ان ٌوتم تمع مراعاة ان ٌتم االتفاق مع الجهات المستفٌدة المتمثلة بدوائر الصحة التً ستس

صصوً تالفٌواً للتوأخٌر تشكٌل لجنة تقوم باالستالم و عمل هذه الخدمة اضوافة لمودٌر المستشوفى او المراكوز التخ

 بعملٌة انجاز العقد.

استالم الموواد المتفوق علوى تجهٌزهوا عنود وصوولها الوى مخوازن المؤسسوات الصوحٌة و مون خوالل محضور نفواض -5

 اصولً فً مكان التسلٌم المتفق علٌه.

حوصوات المختبرٌوة او ال ٌعتبر استالم المواد اقراراً بمطابقتها للمواصفات و الشروط الفنٌة و ٌعول علوى نتوائج الف-2

 السرٌرٌة او التقٌٌم من الجهات المختصة 

تتزوٌد الطرؾ الثانً بالكتب الرسمٌة التً لها عالقة بتفٌذ العقد دون ان ٌكون الطورؾ االول مسوؤول عون نتٌجوة -3
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 تلك المخاطبات .

 يٍ تبسٚخ اعتالو سعبنخ الػتًبد يٍ انجُك. ٕٚو ( تحذد الػتًبد: ) طالحٛخ -

تعلوق بفاعلٌوة االعتمواد فٌوتم اعتبوارا مون توارٌخ تبلٌؽوه للمجهوز وٌكوون المجهوز مسوؤوال عون فٌما ٌ -
االلتزام بمدة التجهٌز مون توارٌخ التبلٌوػ اال اذا لوم ٌبلوػ المجهوز السوباب خارجوة عون ارادتوه وارادة 

علوى  طورأتالبنك المراسل للمجهز ففً هذه الحالة ٌكوون توارٌخ تبلٌؽوه باالعتمواد او التعودٌالت التوً 
برقٌة فتح االعتماد بموجب الكتاب الصوادر مون شوركتنا الوى المصورؾ الفواتح لالعتمواد هوو التوارٌخ 

 المعتمد لؽرض الشحن .

 5ش .ع.ع 
.16 

 : إضافةما كرد في الشركط العامة لمعقد يتـ  إلى باإلضافة 18.2
تعػػديؿ مكاصػػفاتيا الفنيػػة  أكتشػػارية الخػػدمات غيػػر االس أكالمػػكاد  أكيجػػكز لجيػػة التعاقػػد زيػػادة كميػػة السػػمع  -

 %مف مبمغ العقد. 21المتعاقد عمييا  بما اليزيد عف  

 18ش.ع.ع.

 يتـ اعتماد مايمي :ما كرد في الشركط العامة لمعقد  إلى باإلضافة 19.1
بمكافقة الطرفيف كبخالفو يعتبر الطرؼ الثاني مخال  إالعدـ اجراء ام تغيير في العقد مف قبؿ المجيز  -

% كال تزيد 1فرض غرامة بنسبة ال تقؿ عف  أكالقانكنية  اإلجراءاتبالتزاماتو التعاقدية كيحؽ لكيماديا اتخاذ 
 % لمكمية المشحكنة لممادة الكاصمة كالمخالفة لشركطنا التعاقدية.5عف 

ط المعلنه تجهٌز الطرؾ االول بالمستلزمات المبٌنة ضمن العقد وفق المواصفات القٌاسٌة العالمٌة والشرو -

 والمتفق علٌها وبالكمٌات المثبته واالسعار المبٌنه ازاءها

 19ش.ع.ع.

 ]المتبع في العراؽ: "ال يجكز التنازؿ عف العقد أك جزء منو" 
 اليحؽ لمطرؼ الثاني النزكؿ عمى العقد اكتحكيمو إلى شخص اخر ميما كانت االسباب-

ش.ع.ع. 
21.1 

 
على المتعاقد تنفٌذ بنود العقد خالل المدة المتفوق علٌهوا و ركط العامة لمعقد ما كرد في الش إلى باإلضافة  21.2 .5

 ::فً حالة تمدٌد العقد ٌتم مراعاة ما ٌأتً

نكعان ككاف مف شأف ذلؾ  أكمكميات المطمكب تجييزىا كمان ل تغيير في االعماؿ بالنسبة أكطرأت ايو زيادة  إذا -أ -اكال:
عميو بحيث اليمكف اكماليا ضمف المدة المتفؽ عمييا بمكجب العقد  اف يؤثر في تنفيذ المنياج المتفؽ

 االصمي.
ألم  أكام جية مخكلة قانكنا  أكاجراءات تعكد لمجية المتعاقدة  أككاف تأخير تنفيذ العقد يعكد السباب  إذا -ب

 سبب يعكد لمتعاقديف اخريف تستخدميـ جية التعاقد )صاحب العمؿ(.
تفادييا عند  أكقد ظركؼ استثنائية اليد لممتعاقديف فييا كلـ يكف بالكسع تكقعيا استجدت بعد التعا إذا -ج 

 .تجييز المكاد المطمكبة بمكجب العقد أكاالعماؿ  إكماؿالتعاقد كترتب عمييا تاخير في 
ؿ مدة مف تخكلو خال  أكجية التعاقد  إلىيشترط تطبيؽ احكاـ ىذه المادة باف يتقدـ المتعاقد بطمب تحريرم  -ثانيا:

( يكما لعقكد التجييز ك تبدا مف تاريخ نشكء السبب الذم مف اجمو يطالب بالتمديد مبينا فيو التفاصيؿ 15)
الكاممة كالدقيقة عف ام طمب لتمديد المدة كالتقبؿ اية طمبات تقدـ بعد صدكر  شيادة االستالـ االكلي 

 المذككرة في شركط العقد.

 21ش.ع.ع.

 ض الغرامات التأخيرية  تككف :الفقرة الخاصة بفر   22.1
 -غرامات تاخيرية : -أ  .1

تسميـ كفؽ جدكلة الشحف ك التسميـ المذككرة في فقرة التسميـ ك الشحف كبخالفو تفرض غرامة تاخيرية عف كؿ يـك 
 ام تعديؿ في  +تاخير كدكف اشعار مسبؽ ككفؽ المعادلة التالية مبمغ العقد )مبمغ العقد االصمي 

%(= الغرامة لميكـ الكاحد . كعمى اف 11)  Xام تغيير في المدة(  +العقد الكمية )مدة العقد األصمية المبمغ (/مدة  
% مف مبمغ العقد ك بعد بمكغ الغرامة التاخيرية حدىا االعمى يصار إلى اتخاذ اإلجراءات القانكنية كحسب 11التتتجاكز 

 .2114لسنة  2رقـ ( مف تعميمات تنفيذ العقكد الحككمية 3( ك)11نص المادة )
٣زْ رخل٤غ اُـشآبد اُزبخ٤ش٣خ ؽغت ٗغت االٗغبص االُزضآبد اُزؼبهذ٣خ أُؾذدح ك٢ ٜٓ٘بط ر٘ل٤ز   -ة

اُؼوٞد ٝاُز٢ طذسد ك٤ٜب شٜبدح رغ٤ِْ ا٢ُٝ ُِؼَٔ أُ٘غض اٝ اُغِؼخ أُغٜضح اٝ اُخذٓخ أُطِٞثخ 

 ًبالر٢:  ٓطبثوخ ٤ٜٓٝبح االعزخذاّ ؽغت ششٝؽ اُزؼبهذ ٝرطج٤ن أُؼبدُخ

 22ش.ع.ع. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg


 
اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 اُوغْ اُغبثغ: اُششٝؽ اُخبطخ ُِؼوذ

     28 

 

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 % = ؿشآخ ا٤ُّٞ اُٞاؽذ.X13ه٤ٔخ االُزضآبد ؿ٤ش أُ٘لزح /ٓذح اُؼوذ ا٤ٌُِخ 

يـك  15يحؽ لمطرؼ االكؿ اتخاذ االجراءت القانكنية بحؽ الطرؼ الثاني بعد انذاره رسميا كعدـ األستجابة كخالؿ مدة -ج
 حالت التالية كفي ال مف تاريخ االنذار كقبؿ بمكغ الغرامات التاخيرية حدىا االعمى

 ارا تبخش انًجٓضفٙ تُفٛز انتضايّ فٙ تجٓٛض انًٕاد ٔحغت انجذٔنخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انؼمذ أ يهحمخ. - 5

 فٙ حبنخ انتبخشفٙ تمذٚى ًَبرد تحهٛم ٔحغت انًؼبدنخ اػالِ. – 2

 زانؼمذفٙ حبنخ انتبخش فٙ شحٍ انكًٛخ انتؼٕٚؼٛخ انًتفك ػهٛٓب احُبء فتشح انتغهٛى ٔيذح تُفٛ – 3

ٚتى اعتمطبع انغشايخ انتبخٛشٚخ ػُذ اَتٓبء يذح انؼمذ األطهٛخ يغ ا٘ يذح أػبفٛخ أٔ ػُذ اعتحمبلٓب فٙ  - د

 حبنخ انشحٍ انًجضء. 

ٚتى تخفٛغ يجهغ انغشايخ ٔحغت َغت الَجبص نألنتضايبد انتؼبلذٚخ انًحذدح فٙ انؼمذ ٔ نهشحُبد انتٙ  - د

خ انتبنٛخ )لًٛخ النتضايبد غٛش انًُفزِ/يذح انؼمذ انكهٛخ طذسد فٛٓب لشاس ثأؽالق انظشف ٔحغت انًؼبدن

 )X  51انغشايخ نهٕٛو انٕاحذ= % 

اُؼوذ اُز١  ٣زؼٖٔ  ٓٞاد ٓغب٤ٗخ رشؾٖ ٓغ ٓٞاد اُؼوذ ٝ رغش١ ػ٤ِٜب ٗلظ ششٝؽ اُؼوذ ) اُزؼ٣ٞغ ٝ اُـشآبد     -

 .اُزبخ٤ش٣خ ، االعز٤شاد٣خ(

 % يٍ كًٛخ انًبدح انًشحَٕخ فٙ حبل اجشاء :5%  ٔل تضٚذ ػٍ  5 بدٚب فشع غشايخ ثُغجخ ل تمم  ػٍٛٚحك نكً -2

 .54.5ا٘ تغٛٛش فٙ انؼمذ يٍ لجم انًجٓض ثذٌٔ يٕافمخ انطشف الٔنٗ ٔ كًب َظٕص ػهّٛ فٙ انفمشح ػ.ع.ع.  - أ

 فٙ حبل ٔجٕد ا٘ َمض فٙ انًغتُذاد ٔ انٕحبئك انًطهٕة تمذًٚٓب يٍ لجم انًجٓض. - ة

 انخبطخ ثؼًش انًبدح .55.5مشح فٙ حبل يخبنفخ يب ٔسد فٙ انف - د

 فٙ حبل يخبنفخ يب ٔسد فٙ انفمشح ػ.ػ.ع  انخبطخ ثبنتؼجئخ ٔ انتٕػٛت . - ث

 انخبَٙ( تغتٕجت فشع انغشايخ يٍ لجم انًشتش٘  فٙ حبل استكبة ا٘ يخبنفخ يٍ لجم انًجٓض ) انطشف - د

 ) انطشف الٔل(

 كط العامة   :ما كرد في ىذه الفقرة مف الشر  إلى باإلضافة 23.1
( 15)في حاؿ عدـ استجابة المجيز خالؿ فترة االنذار القانكنية كحسب نص المادة  اإلجراءاتيتـ اتخاذ  يـك

االحتفاظ بالتأمينات  أكفيما يخص مصادرة  2114لسنة  2مف تعميمات تنفيذ العقكد الحككمية  رقـ  11
ككفؽ اساليب  أعالهمف التعميمات  3ص المادة القانكنية عمى اف يتـ تنفيذ العقد عمى حسابو استنادا لن

 التنفيذ. 

 23ش.ع.ع. 

فً حالة عدم التزام المجهز بجدولة الشحن المتفق علٌها فلكٌمادٌا الحق بعدم االلتزام بأي تعهد ٌخص هذا العقود  .5
. 

 26ش.ع.ع.

 ىذه  الفقرة مف الشركط العامة لمعقد  تككف كالتالي:
الجية التي تنظر ام نزاع قد ينشأ بيف البائع كالمشترم كالقكانيف العراقية ىي القكانيف الكاجبة  ىي في بغدادالمحاكـ العراقية  -

 التطبيؽ عند حصكؿ خالؼ بشأف تطبيؽ احكاـ العقد.

ش.ع.ع. 
27.2. 

 
 

أم مبمغ يترتب بذمة الطرؼ الثاني ناجـ عف اإلخالؿ بأم التزاـ تعاقدم فممطرؼ األكؿ الحؽ بالمطالبة  -
 ؾ أماـ المحكمة المختصة ككذلؾ الفسخ اذا تحقؽ مقتضاهبذل

 .القانكنية بحقو اإلجراءاتفي حالة عدـ التزاـ مقدـ العطاء بتنفيذ العقد كحسب الشركط المتفؽ عمييا سيتـ اتخاذ  -
 

ش.ع.ع. 
27.3 

د حصوول خوالؾ ٌتم تنظٌم العقد باللؽتٌن العربٌة واإلنكلٌزٌة وتكون اللؽة العربٌة هوً المعوول علٌهوا عنو
 بٌن الطرفٌن باستثناء بعض المصطلحات الفنٌة التً ٌتعذر ترجمتها إلى اللؽة العربٌة .

 29ش.ع.ع. 
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 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 ٌعتبر القانون العراقً هو القانون الواجب التطبٌق عند حصول خالؾ بشان تطبٌق أحكام هذا العقد  -

( لسنة 56يكف الحككمية رقػـ )يتـ  اإلستحصاؿ عمى الديكف الحككمية بمكجػب قانكف تحصيػؿ الد -
1977. 

 1982لسنة  113القكانيف العراقية بما فييا القكانيف المتعمقة بالضريبة رقـ  إلىخضكع العقد   -
 2118لسنة  2كتعميمات التحاسب الضريبي لمعقكد المبرمة بيف جيات التعاقد العراقية كاالجنبية رقـ 

 دلية كاجكر االعالف كالرسكـ الع 2112لسنة  71كرسـ الطابع رقـ 

 31ش.ع.ع. 

  .((dg@kimadia.iqلكٌمادٌا هو )) االلكترونً البرٌد 

 ( بؽداد   –العراق  .......العنوان(  عنوانهالعلمً و  ....ٌكون:مكتب  ]

لو المال المختار ليتعيٌغات الدضائٌ  لووذلك المخلول المعاشر ليشرو  )وؤ  ٌولو  الموتب القيمً الممثل ليشروات ه -

 ٌولو  مدٌر تجاري الو مدٌر تولوٌق...... الخ(.

اوتمرار موإلولٌ  الموتب القيمً اتى عقد انتهاء تخلوٌي  م  الشروات احاجنعٌ  التً خلولت  ما لم ٌو  التخلوٌل الالاق  -

 اعد  لوآثارهاصد لالج التزامات الشرو  احاجنعٌ  الو

عند أخالل الطرؾ الثانً بألتزاماته التعاقدٌة المفروضة علٌه بموجب هذا العقد ٌتم توجٌه انذار بأزالة 

ٌوم من تارٌخ صدوره وفً  55المخالفة ومن خالل البرٌد االلكترونً المعتمد والمثبت فً العقد خالل مدة 

 .ق المعتمدة فً توجٌه االنذار.ٌعتبر البرٌد االلكترونً احد الطرحال عدم االستجابة 

ش.ع.ع. 
31.1 

 

 تتحمؿ الشركة الممنكحة ) الطرؼ الثاني الذم تعاقد مع شركتنا ( جميع الرسـك الكمركية 
 خضكع العقد لكافة الرسكـ المفركضة مف قبؿ المشترم-1
 نار عراقي.( مائة الؼ دي111يتـ استيفاء مبمغ مقابؿ طمب استبداؿ منفذ حدكدم بمبمغ قدره )...،-2
(خمسة كعشركف الؼ دينار عراقي عف كؿ محضر نفاض كتفريغ كتحميؿ لكؿ شحنة 25...،يتـ استيفاء مبمغ قدره ) -3

 .أصكلياالمخزف المعني  إلىتصؿ 
( عشرة  االؼ  دينار عف كقكؼ كمبيت الشاحنات الخاصة بنقؿ االدكية كالمستمزمات 11...،يتـ استيفاء مبمغ قدره )-4

 مخازف كزارة الصحة /كيماديا. ىإلالطبية 
( مائتاف كخمسكف الؼ دينار عراقي عف كؿ طمب اعتراض يقدـ مف قبؿ المكتب العممي اك 251...،استيفاء مبمغ ) يتـ-5

 الشركة عف أم احالة استيرادية.
البائع  االعتماد كاجكر التعديؿ.....الخ( داخؿ كخارج العراؽ يتحمميا إصداركافة الرسـك المصرفية )فتح ،-

 مخازف الشركة. إلىحتى كصكؿ المكاد 
 حالحّ ثبلنف يٍ لًٛخ انؼمذ. 1،113تمذٚى سعى انطبثغ ٔانجبنغ --

   
ش.ع.ع

 .32 
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 83     اُوغْ ااُضبٖٓ: ٓغز٘ذاد اُؼوذ

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 

 

 القسم الثامن : مستندات العقد

 حول إعداد مستندات العقد مالحظات

 جنماذ ددمتخصصٌ  هذه تالدطالات ينملوذجٌ  لال مناصص الالقدد النملوذجٌ  المزلودة فً لوثائق  موتنداتإ  

 القدد لوتنفٌذه. تروٌ لقدد م  الموتندات الرئٌوٌ  التً ٌتعادلها المشتري لوالمجهز خالل لميٌ   صٌاوٌ  ملوادة

 

: عاوتثناء ما ٌادد فً الفراغات لو/ألو التقيٌمات إلدراج المقيلومات فٌها, ٌجب أ  ٌعدى نص القدد اتفاصٌ  نملوذج

دطالات ينملوذجٌ  لال المناصص لوثائق ثائق المناصص  )أي وما هلو لوارد فً اتفاصٌ  القدد دلو  تغٌٌر فً لو

لند تروٌ  القدد, ٌمو  ليوط  المتقاصدة إضاف  التفاصٌل النهائٌ  الالزم  فً نملوذج اتفاصٌ   هذه(. تخصصٌ ال

 .0القدد, لوذلك لعر إدراج اٌ  تغٌٌرات ضرلورٌ  ليى المدط  

م  الشرلوط القام  ليقدد, ليى مددم القطاء الفائز تددٌم ضما   8.6فدرة األداء: لمالً عال ضما  او  نملوذج

( ٌلوماً فً 00( م  تارٌخ اعالغ  عتروٌ  القدد, ألو توق  لولشرٌ  )67او  األداء خالل أرعق  لشرة ٌلوماً )

 .31.6اال لوجلود شوالوى الو التراضات لوفداً ليتقيٌمات إلى مددمً القطاءات 

 

م  الشرلوط القام  ليقدد, ليى مددم القطاء الفائز تددٌم  61.6: لمالً عالفدرة لمددم ا ليدفق  المصرفً الضما 

م  الشرلوط  61.6ضما  مصرفً لتؤمٌ  الدفق  المددم , اذا وانت الشرلوط الخاص  ليقدد المتصي  عالفدرة 

 القام  ليقدد تومح عذلك.
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 81     اُوغْ ااُضبٖٓ: ٓغز٘ذاد اُؼوذ

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 

 

 

 موتندات القدد

 

 81 اُؼوذ ارلبه٤خ ٗٔٞرط .1

 84 األداء ُؾغٖ أُظشك٢ اُؼٔبٕ .2

 85 أُوذٓخ ُِذكؼخ أُظشك٢ اُؼٔبٕ ٗٔٞرط .3
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 82     اُوغْ ااُضبٖٓ: ٓغز٘ذاد اُؼوذ

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 

 انؼمذ اتفبلٛخ ًَٕرد .5

 

 ٛزٙ اُؼوذ ارلبه٤خ أُثشٓذ

 [ع٘خ :ادخَ] ع٘خ ،[شٜش :ادخَ] ٖٓ ]ْاُشه :ادخَ]  ٣ّٞ

 ث٤ٖ

 أُضبٍ، عج٤َ ػ٠ِ ،انمبََٕٛخ انجٓخ نُٕع ٔطف :ادخَ] ٢ٛٝ ،[انًشتش٘ اعى :ادخَ] (1

 اُؼشام هٞا٤ٖٗ رؾذ ٓ٘ذسعخ خػبٓ ششًخ اٝ ، اُؼشاه٤خ اُؾٌٞٓخ ٞصاسح...ك٢ُ ربثؼخ .....إداسح

 ٝ ٢ِ٣(، ٓب ك٢ "أُشزش١" ٣ذػ٠ )اُز١ [انًشتش٘ ػُٕاٌ :ادخَ] ك٢ اُشئ٤غ٢ ػِٜٔب ٕاٝػ٘ٞ

 ػِٜٔب ٝػ٘ٞإ [أُغٜض ثِذ :ادخَ] هٞا٤ٖٗ رؾذ ٓ٘ذسعخ ششًخ ٢ٛٝ ،[ًجٓضان اعى :ادخَ] (2

 (٢ِ٣ ٓب ك٢ "أُغٜض" ٣ذػ٠ )اُز١ [أُغٜض ػ٘ٞإ :ادخَ] اُشئ٤غ٢

 

ب ّٔ  جضيٕ ٔطف :ادخَ] أ١، /اُؼشػ٤خ،٘ضش٣خاُ ٝاُخذٓبد اُغِغ ثؼغ ثخظٞص ُٔ٘بهظخ دػب هذ أُشزش١ ًبٕ ُ

 انؼمذ لًٛخ :ادخَ] ثو٤ٔخ ٝاُخذٓبد اُغِغ ٛزٙ ُزوذ٣ْ أُغٜض هجَ ٖٓ أُوذّ اُؼطبء ػ٠ِ ٝاكن ٝهذ [ٔانخذيبد نهغهغ

  ٢ِ٣( ٓب ك٢ اُؼوذ ه٤ٔخ ٣ذػ٠ )اُز١ [ٔاألسلبو ثبنكهًبد

 ٢ِ٣: ٓب ػ٠ِ ارلوب اُطشكبٕ إٔ اإلرلبه٤خ ٛزٙ ٝرؤًذ

لوردت ازاءهةةا فةةً  التةةً المقةةانً نفةةس لهةةا حاتفاصٌةة ا هةةذه فةةً  الةةلواردة لوالقعةةارات الويمةةات مقةةانًإ   .6
 يقدد.القام  ل شرلوطال

ٌَ  شلغّ ٣ُ  ٝ وشأ٣ُ  ٝأُغٜض؛ أُشزش١ ث٤ٖ اُؼوذ رشٌَ أدٗبٙ أُذسعخ اُٞصبئن إٕ .2   ٛزا ٖٓ ٣زغضأ ال ًغضء ٜٓ٘ب ً

 :اُؼوذ

 ٛزٙ اُؼوذ ارلبه٤خ ( أ)

 ُِؼوذ اُخبطخ اُششٝؽ ( ة)

 

 ليقدد القام  الشرلوط)ج( 

 

 )عما فً ذلك الملواصفات الفنٌ ( فنٌ ال)د( المتطيعات 

 

 واوٌ لوجدالول األوقار األ هزجالم( لطاء ـ)ه

 

  صائم  متطيعات التقاصد)لو( 

 

 المشتري م  الدعلول خطاب)س( 

 

 [أخرى وثائق ةأٌ: هنا ٌضاف)ح( ]
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 83     اُوغْ ااُضبٖٓ: ٓغز٘ذاد اُؼوذ

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 

وافة   لومقالجة  اي خيةل فٌهةا مة  النةلوااًعتدةدٌم الوةي  لوالخةدمات  جهةزالم ٌتقهد. عاإلتفاق م  المشتري, 3

 اتفاصٌة  فةً ماةددهةلو ومةا  المعةال  التةً وةتدف  لة  مة  صعةل المشةتريمداعةل لوذلك القدد  شرلوطعملوجب 

 .القدد

 

  لمجهةزالةى ا ,عملوجةب ااوةام القدةدألو وٌوتاق  الو اي معي  اخر موتاق صٌم  القدد عدف  المشتري ٌتقهد. 7

 .ت لوالطرق الماددة فً القددحالوصافً الوذلك لومقالجت  اي خيل فٌها, تددٌم  الوي  لوالخدمات مداعل 

 

 

 ُظبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ أُشزش١

 اُزٞه٤غ: _____________________________________________________

 [ٓ٘ظت اٝ أ١ رؼش٣ق اخشادخَ: ]          

 

 ثؾؼٞس _____________________________________________________

 

 ُظبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ أُغٜض

  ٤غ:_______________________________________________________اُزٞه

 [ٓ٘ظت اٝ أ١ رؼش٣ق اخشادخَ: ]          

 

 ثؾؼٞس _____________________________________________________
 

 

 اتفاصٌ  القدد

 [ع٘خ :ادخَ] ع٘خ ،[شٜش :ادخَ] ٖٓ ]اُشهْ :ادخَ] ٣ّٞ ك٢ ثزبس٣خ

 عٌ 

 

 , "المشتري"[ترياسم المش ادخل:]

 

 "المجهز" ,[المجهزاسم  ادخل:]لو
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 84     اُوغْ ااُضبٖٓ: ٓغز٘ذاد اُؼوذ

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 

 األداء نحغٍ انًظشفٙ انؼًبٌ   .2

لوٌفضل اوتخدام نملوذج العنك  الصي  ذاتلوفداً لشرلوط القدد  هذا المصرف نملوذج الضما  المصرفً ٌمأل[

 [المروزي القراصً

 

 رع او المكتب: اسم المصرؾ وعنوان الفادخل]___________________________________  

 [الُمصِدر

 [: اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ ]المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 __________________:رصم ألداءا او  ضما 
 

 ٌومى)[ جهزاسم الم :أدخل]"القدد"( الملوّص  فٌما عٌنوم لوعٌ  ٌومى فٌما ٌيً نفٌد عؤن  تم إعالغنا عإتفاصٌ  القدد )

)ٌسمى فٌما ٌلً [ : لوصف الوي أدخل] قدٌملت ,[______________ عتارٌخ، ("جهز"الم ٌيً فٌما

 .("العقد"

 

 مطيلوب.  األداء نقً, اوب شرلوط القدد, عؤ  ضما  او   فإننا لوليٌ ,

 

 تتجالوز حا معال  ألو معي  أي عدف  ليندض صاعل غٌر عشول نيتزم[ اسم المصرؾ :أدخل] نا  ,جهزالمم   عطيب

فلور تويمنا منوم ألول طيب لوذلك  ,(المبلػ بالكلمات :أدخل]_____( ) [باألرقام المبلػ :أدخل] معي  عمجميها

لوذلك  ,القددالتقاصدٌ  عاوب هذا )عالتزامات (  صد أخل عالتزام  المجهزتارٌري مصالوعا عإفادة تارٌرٌ  تفٌد عؤ  

  الو المعي  المادد لذلك. طيعوموعاب ألو أدلو  الااج  أل  تثعتلوا ألو تلوضالوا أواس 

 

؛ 0فً مهي  اصصاها الٌلوم ________, م  شهر _________, ______ هذا الضما  نفاذٌ تنتهً 

 .صعي  ألو التارٌخ ذلك فً المصرف هذا فً نوتيم  أ  ٌجب الضما  هذا تات ليدف  طيب أي فإ  لوعالتالً,

 

لدا المادة  ,768نات إصدارات غرف  التجارة الدلولٌ  رصم هذا الضما  ليدلوانٌ  الملوادة لطيب الضما ٌخض 

 )أ( التً تم اذفها هنا.  07( م  المادة الفرلٌ  0الفرلٌ  )

 

 

 

 

__________________  

 )تلواصٌ ([ تلوصٌ [
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 85     اُوغْ ااُضبٖٓ: ٓغز٘ذاد اُؼوذ

  
 )كبرٞسح  (  اعبع٢ ٗج٤زح/ هِتعشاؽخ ٓغزِضٓبد     87/2020/53ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
    

 

 انًمذيخ نهذفؼخ انًظشفٙ انؼًبٌ  .3
 

ٌفضل اوتخدام نملوذج العنك ٌمأل المصرف نملوذج الضما  المصرف هذا ي لوفداً لشرلوط القدد ذات الصي  لو[

 [المروزي القراصً

 

 [الُمصِدر : اسم المصرؾ وعنوان الفرع او المكتبادخل]___________  ____________________

 [: اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ ]المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 ___________: _________رصم المددم  الدفق  ضما 

 

 ٌومى)[ جهزاسم الم :أدخل]"القدد"( الملوّص  فٌما عٌنوم لوعٌ  ٌومى فٌما ٌيً نفٌد عؤن  تم إعالغنا عإتفاصٌ  القدد )

 ()ٌسمى فٌما ٌلً "العقد"[ : لوصف الوي أدخل] قدٌملت ,[______________ عتارٌخ، ("جهز"الم ٌيً فٌما

 

 :أدخل]_____( ) المبلػ باألرقام[ :أدخل]عدٌم   مددم  دفق  متددٌ ٌجب أن  القدد, شرلوط عاوب ,دركن إننا

 (, مداعل ضما  الدفق  المددم . المبلػ بالكلمات

 

[ نيتزم عشول غٌر صاعل ليندض عدف  أي معي  ألو معال  حا تتجالوز اسم المصرؾ :أدخل, نا  ]جهزعطيب م  الم

(, فلور تويمنا منوم ألول طيب مبلػ بالكلماتال :أدخل]_____( ) المبلػ باألرقام[ :أدخلعمجميها معي  ]

صام  جهزمال أل  ,القدد جاه)عالتزامات ( ت صد أخل عالتزام  المجهزتارٌري مصالوعا عإفادة تارٌرٌ  تفٌد عؤ  

 .تددٌم الوي عاوتخدام الدفق  المددم  ألغراض غٌر توالٌف 

 

صد اوتيم الدفق   جهزالم ٌولو  أ  لورةضر ,الضما  هذا تات دفق  ألو مطالع  أٌ  لدف  الضما  هذا ٌشترط

 [. : اسم وعنوان المصرؾأدخل] فً___________ ليى رصم اواع   ألالهالمددم  المذولورة 

 

, الو فً الٌلوم 6فً مهي  اصصاها, عقد اوتالمنا النوخ  )النوخ( م  ______ ٌ  هذا الضما نفاذتنتهً 

لوعالتالً, فإ  أي طيب ليدف  تات هذا . , أٌهما أوعق00________, م  شهر _________, ______

 الضما  ٌجب أ  نوتيم  فً هذا المصرف فً ذلك التارٌخ ألو صعي .

 

 ٌخض  هذا الضما  ليدلوانٌ  الملوادة لطيب الضمانات,  فً القراق. 

 [تلوصٌ ]

                                                           
اُخبطخ ٝأُؾذدح )ساعغ  (INCOTERMSادخَ اُٞصبئن اُخبطخ ثــ"رٞط٤َ/رغ٤ِْ" اُغِغ ٝكوب  ُِٔظطِؾبد اُزغبس٣خ اُذ٤ُٝخ )  1

 (11اُششٝؽ اُخبطخ ُِؼوذ 
2
اُؼوذ، ع٤ؾزبط  ر٘ل٤زإٔ ٣ؼِْ ثأٗٚ ك٢ ؽبٍ رٔذ٣ذ ٓذح  أُشزش١ ػ٠ِاألعبع٢.  ٘ل٤زعذٍٝ اُز ك٢أُؾذد  /اُزغ٤ِْاُزٞط٤َ ربس٣خ أدخَ 

ك٢  بأُ٘ظٞص ػ٤ِٜ اُ٘لبر٣خ اٗزٜبء ربس٣خ ٝهجَ ٣ب  رؾش٣ش٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٛزا اُطِت  ٔظشف.إ٠ُ ؽِت رٔذ٣ذ ٛزا اُؼٔبٕ ٖٓ اُ أُشزش١

: "٣ٞاكن األخ٤شح هجَ ٓبإ٠ُ اُ٘ٔٞرط، ك٢ ٜٗب٣خ اُلوشح  زب٢ُإػبكخ اُ٘ض اُ ػشٝسح أُشزش١إػذاد ٛزا اُؼٔبٕ، هذ ٣شٟ  ػ٘ذاُؼٔبٕ. 

ُٔضَ ٛزا  ؾش٣ش١زاُ أُشزش١ٝاؽذح[، سدا ػ٠ِ ؽِت  ع٘خ | أشٜش]عزخ  رزؼذٟ ال ُٝلزشح ٝاؽذح ُٔشح اُؼٔبٕ ٛزا رٔذ٣ذ ػ٠ِ ٔظشفاُ

 ٛزا اُؼٔبٕ." إٗوؼبء كزشح ٗلبرهجَ  ٔظشفاُزٔذ٣ذ، ػ٠ِ إٔ ٣وذّ ٓضَ ٛزا اُطِت إ٠ُ اُ
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