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  اإلعالن 

 المستلزمات الطبٌةمناقصة عامة لشراء   :ةـــــالمناقص

 على الموازنة الجارٌة 88  2021/18/ : مناقصة رقم

  :رقم كتاب الدعوة 

 ٓول٢ٓ اُؼطبءاد أُؤ٤ِٖٛ ُزول٣ْ اُؼطبءاد أُقزٞٓخ )٤ًٔبك٣ب( َٔزِيٓبد اُطج٤خاُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝاُاُج٤ئخ  ٝىاهح اُٖؾخ/رلػٞ 

 . (  CIP/  يؼًشح )  اطشاف صُبػٛخ يغزهضيبد )ُِزؼبهل  ٝأُٞهؼخ

 

ٍٞف رؼزٔل إعواءاد أُ٘بهٖخ اُؼبٓخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُؼطبء ؽ٤ش ٣َُٔؼ ثبُْٔبهًخ ُغ٤ٔغ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد ٖٓ اُلٍٝ  .1

  ب رْ رؾل٣لٙ ك٢ ٝص٤وخ أُ٘بهٖخ.أُؤِٛخ هب٤ٗٞٗبً ًٔ

/اُج٤ئخ  ٣ٌٖٔ ُٔول٢ٓ اُؼطبءاد أُٜز٤ٖٔ ٖٝٓ م١ٝ األ٤ِٛخ اُوب٤ٗٞٗخ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد إٙبك٤خ ٖٓ ٝىاهح اُٖؾخ .2

اُطبثن اُقبٌٓ ٓوو  -اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ)٤ًٔبك٣ب( /هَْ االػالّ اُلٝائ٢ ٝاُؼالهبد اُؼبٓخ

ٝاالٛالع ػ٠ِ  www.kimadia.iq  ٝأُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ ٤ٌُٔبك٣ب dg@kimadia.iq اُٖؾخ اُجو٣ل االٌُزو٢ٗٝ ٝىاهح

 وا ثزٞه٤ذ ثـلاك .ضبٓ٘خ ٝاُٖ٘ق ٕجبؽب ا٠ُ اُضب٤ٗخ ٝاُٖ٘ق ظٜٝصبئن أُ٘بهٖخ ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ أكٗبٙ ٖٓ اَُبػخ اُ

ٓنًٞه ك٢ ًٝٔب  أُزطِجبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُل٤٘خ ٝأُب٤ُخ   اد إٔ ٣َزٞكٞا ٓزطِجبد أُؤٛالد ثٔب ك٢ مُي: ػ٠ِ ٓول٢ٓ اُؼطبء .3

ٛبِٓ أك٤ِٚخ َُِِغ ٖٓ أُغٜي٣ٖ /أُٖبٗغ أُؾ٤٤ِٖ. إٕ اُزلب٤َٕ االٙبك٤خ ٣زْ رؾل٣لٛب  ؼزٔل٣  ٍٞف .ٝصبئن أُ٘بهٖخ

ٖٓ ٝههخ ث٤بٗبد  33ٝاُلووح  (/ األك٤ِٚخ أُؾ٤ِخ ٖٓ رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد33خ )أٗظو اُلووح  ك٢ ٝصبئن أُ٘بهٖ

 اُؼطبء .

ػ٘ل رول٣ْ اٍزٔبهح  اُؼوث٤خ ٝا اإل٤ٌِٗي٣خ ثبُِـخ ٔ٘بهٖخُٔول٢ٓ اُؼطبءاد أُٜز٤ٖٔ ّواء أُغٔٞػخ اٌُبِٓخ ُٞصبئن اُ ٣ٌٖٔ .4

 ثٔجِؾ ٓوطٞع  ًٝبُزب٢ُ:  ُالٍزوكاك اُوبثَ ؿ٤و ُوٍْا رَل٣ل ٝثؼل اكٗبٙ رؾو٣و٣خ ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ

 ٤ِٕٓٞ ك٣٘به ػواه٢ ػٖ أُ٘بهٖخ اُز٢ روَ ه٤ٔزٜب ػٖ ٤ِٕٓٞ كٝاله. - أ

 ك٣٘به ػواه٢ ػٖ أُ٘بهٖخ اُز٢ ري٣ل ًِلزٜب ػ٠ِ ٤ِٕٓٞ كٝاله.  ٢ٗٞ٤ِٓ - ة

 كٝاله ػٖ أُ٘بهٖخ اُؼبٓخ  153 - د

طج٤خ )ػٖ ٛو٣ن اُلػٞح أُجبّوح اٝ اٍِٞة اػطبء اُق كٝاله ػٖ االؽبالد اُقبٕخ ثبَُٔزِيٓبد اُ 1333 - س

 ( . ثٔٞعت اُزؼ٤ِٔبد اُ٘بكنح اُٞؽ٤ل اٝ االٍب٤ُت االفوٟ أَُزض٘بح ٖٓ اُياّ اُْوًبد ثزول٣ْ َٕٝ ّواء

 ٝثقالكٚ كبٕ اُؼوٝٗ ٍٞف رَٜٔ.  

 اُؼطبء ٓول٢ٓٔبد ًٝٔب ْٓبه ا٤ُٜب ك٢ رؼ٤ِ ٔ٘بهٖخاُ ٝصبئن اهٍبٍ ٣زْ ٍٞف اٗول ٍزٌٕٞ اُوٍْ ٛنا ككغ ٛو٣وخ

)ػ٠ِ ٓولّ اُؼطبءاُن١ ٍجن ُٚ االّزواى ك٢ أُ٘بهٖخ أُؼبك اػالٜٗب إ ٣ولّ َٕٝ اُْواء اَُبثن ُٜب ٓغ ٝصبئن 

 (.اُؼطبء

ٍٞف ٣زْ هك٘  ( ثزٞه٤ذ ثـلاك  ظٜوا 1:33ك٢ اَُبػخ ) [1222/ 3 /8] ك٢ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ اكٗبٙ  ٣زْ ر٤َِْ اُؼطبءاد .5

زؼ اُؼطبءاد ثؾٚٞه ٓٔض٤ِٖ ػٖ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد اُن٣ٖ افزبهٝا اُؾٚٞه ّق٤ٖبً ػ٠ِ اُؼطبءاد أُزأفوح. ٤ٍزْ ك

 ( ثزٞه٤ذ ثـلاك . ٕجبؽب 9:33ك٢ اَُبػخ  )  [1222/ 3 /9 ]اُؼ٘ٞإ اكٗبٙ  ك٢ 

mailto:dg@kimadia.iq
http://www.kimadia.iq/
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% ٖٓ اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ  رٌٕٞ 1 ثو٤ٔخ )أُجِؾ ثبُل٣٘به اُؼواه٢( ٚٔبٕ ُِؼطبءوكن ثاُؼطبءاد إ رُ  ٣غت ػ٠ِ ع٤ٔغ

  .هح ٖٓ ٖٓوف ٓؼزٔل ك٢ اُؼوام ثٔٞعت ْٗوح ٣ٖلهٛب اُج٘ي أُوًي١ اُؼواه٢ ػٖ اٌُلبءح أُب٤ُخ ُِٖٔوفٕبك

 ٣ٝؼزٔل ٓب٢ِ٣:

الروجَ اُزأ٤ٓ٘بد األ٤ُٝخ ُٔول٢ٓ اُؼطبءاد اال اما ًبٗذ ػ٠ِ ٌَّ فطبة ٙٔبٕ إٝي ٖٓلم اٝ ٍلزغخ   –أ 

 .ٝال٣وجَ ٣ٍٞلذ فطبة اُٚٔبٕ اٝ ًلبُخ ٓجبّوح

ّ اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ ٖٓ هجَ ٓولّ اُؼطبء اٝ )ا١ ٖٓ أَُب٤ٖٔٛ ك٢ اُْوًخ اٝ اُْوًبد أُْبهًخ ثٔٞعت ػول رول  -ة 

 .ُِٖٔؾخ عٜخ اُزؼبهل ًٝٔب ك٢ اُ٘ٔٞمط أُوكن ك٢ َٓز٘لاد اُؼطبء/اُوَْ اُواثغ (ْٓبهًخ

ُٖٔ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ٝؽَت رؼ٤ِٔبد رؼل٠ اُْوًبد اُؼبٓخ ٖٓ رول٣ْ اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ ٝفطبة ٙٔبٕ ؽَٖ اُز٘ل٤ن ا  -ط

 .2314َُ٘خ  2ر٘ل٤ن اُؼوٞك ههْ 

 .رٖله اٌُلبُخ ثبٓو اُْوًخ أُزؼبهل ٓؼٜب اٝ ٖٓ رقُٞٚ ا٤ُٕٞب الٕلاه اٌُلبُخ ٝثٔٞعت رق٣َٞ ه٢ٍٔ ٖٓلم -ك

اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن اُج٤ئخ  ٝىاهح اُٖؾخ/روزوٕ اٌُلبُخ ثٌزبة ٕؾخ ٕلٝه )ٍو١ ّٝق٢ٖ( ٣وٍَ ا٠ُ    -ـٛ

 ٖٓ هجَ أُٖوف أُٖله ٌُِلبُخ ك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( اال

اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ اُج٤ئخ  ٝىاهح اُٖؾخ/ُٖبُؼ إ رٌٕٞ ؿ٤و ْٓوٝٛٚ ٝ   -ٝ

 . )٤ًٔبك٣ب(

 .إ رٌٕٞ ٕبكهح ثبُِـز٤ٖ اُؼوث٤خ ٝاال٤ٌِٗي٣خ   -ى

لمن ترسو علٌه المناقصة عند نكوله عن توقٌع العقد بعد التبلٌػ بؤمر االحالة  ٌتم مصادرة التؤمٌنات األولٌة  -ح

وٌتم مصادرة التامٌنات  وتتخذ بحقه كافة االجراءات القانونٌة األخرى المنصوص علٌها فً هذه التعلٌمات

مناقصة او رفض االولٌة لمن تحال الٌه المناقصة عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذٌته بعد ؼلق ال

التصحٌح على اخطائه الحسابٌة فً العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ بحقه االجراءات القانونٌة 

  .المنصوص علٌها فً تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة

 صة تكون مدة نفاذٌة التامٌنات االولٌة سارٌة الى مابعد انتهاء نفاذٌة العطاء المحدد فً وثائق المناق  -ط
ثبة أُؼظْ  ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ/اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد -ثـلاك ٢ٛ ٍبثوبً   ا٤ُٜب أُْبه  اُؼ٘ب٣ٖٝ .6

 ُوَْ أُب٢ُ ُزول٣ْ اُزأ٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ اٝ ُغ٘خ اٍزالّ ٝكزؼ اُؼوٝٗ ُزول٣ْ اُؼطبءاد/اُطبثن اَُبكً/ا(اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب
 بدالة ذات أربعة خطوط 4658476, 5, 4, 8هاتؾ البدالة: 744754607444رقم هاتؾ النقال: 4654664هـ: 

 www. Kimadia.iq  تالموقع على االنترنٌ .4

dg@ Kimadia.iq  

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

   سلطة التعاقد: 

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

 التوقٌع: 

[    6272/  /        ]التارٌخ:
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 4        : رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد اُغيء االٍٝ
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 العطاءات مقدمً إلى تعلٌمات

 ػبو .أ

 (Bid Data Sheet – BDS) بٌانات العطاءورقة  تدعو جهة التعاقد المذكورة فً 6.6

, لتقدٌم  (Special Conditions of Contract – SCC)الشروط الخاصة للعقدوفً 

السلع )األدوٌة أو اللقاحات أو وسائل منع الحمل أو  للتعاقد على عطاءاتال

 متطلبات قائمة وفً بٌانات العطاء ورقةالمعدات/األجهزة الطبٌة( كما تم تحدٌده فً 

 .التعاقد

لكتابة" المصطلحات التالٌة ستكون لها المعانً المحددة فً وثائق المناقصة هذه: "ا 6.2

تعنً أي تواصل مكتوب أو مطبوع بما فً ذلك الكتاب/الخطاب الذي ٌتم استالمه بالٌد, أو 

إرساله بالتلكس والفاكس؛ "الٌوم" ٌعنً ٌوماً شمسٌاً؛ صٌؽة المفرد تعنً أٌضاً صٌؽة 

 الجمع.

 انًُبلصخ َطبق .1

 ولٌنتشترط سٌاسة جهة التعاقد على مقدمً العطاءات والمجهزٌن والمقا 2.6

والعاملٌن لدٌهم أن ٌراعوا أعلى معاٌٌر األخالق خالل عملٌات التعاقد  والمقاولٌن الثانوٌٌن

 :وتنفٌذ العقود. فً سبٌل تحقٌق هذه السٌاسة

 العراقٌة القوانٌن بحسب المشروعة" ؼٌر واألعمال "الفساد تعرٌؾ التعاقد جهة تعتمد)أ(  

 بتعرٌفات أٌضاً  التعاقد جهة سترشدتس ه المادة,هذولؽرض  .الصلة وذات النافذة

 :أدناه هنا تحدٌده تم كما المصطلحات

 غٛش ٔاألػًبل انفغبد .2

 انًششٔػخ

أٝ اٍزالّ أٝ  رول٣ْ( رؼ٢٘ ػوٗ أٝ "corrupt practice""ٓٔبهٍخ كبٍلح" ) (1)

اٍزلهاط أ١ ٢ّء م١ ه٤ٔخ، ٍٞاء ثٌَْ ٓجبّو أٝ ؿ٤و ٓجبّو، ٝمُي ثٜلف 

 عٜخ؛ خ٠ أكؼبٍ أ٣اُزأص٤و ثٌَْ ؿ٤و٤ٍِْ ػِ

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

ٜٙٔ٘ب اُز٣ْٞٚ أٝ ٍٞء اُزٔض٤َ( ٣ؤك١ ػٖ كها٣ٍخ أٝ ثزٜٞه، إ٠ُ فلاع أٝ ٓؾبُٝخ 

ٓب، ٍٞاء ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓ٘لؼخ ٓبك٣خ أٝ ٓ٘لؼخ أفوٟ أٝ ُِزِٔٔ ٖٓ  فلاع عٜخٍ 

 اُزياّ ٓب؛

 

( تعنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن "collusive practice"" )"ممارسة تواطإٌة (3)

 التؤثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على  تضمنةطرفٌن أو أكثر, وذلك لؽاٌٍة ؼٌر سلٌمة, م

 أخرى؛أفعال جهة 

 

ٌذاء أو اإلضرر أو لحاق ال( تعنً إ"coercive practice"ممارسة قهرٌة" ) " (4)

ؤي جهة أو بؼٌر مباشر, ٌذاء, بشكل مباشر أو اإلضرر أو إلحاق الالتهدٌد ب

 ؛وذلك بهدؾ التؤثٌر بشكل ؼٌرسلٌم على أفعال جهة ما ممتلكات تلك الجهة,
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 "( هً:obstructive practice"ممارسة اإلعاقة" )" (5)

 اإلتالؾ أو التزوٌر أو التؽٌٌر المتعّمد فً الوثائق واألدلة أو حجبها (5.1)

, وذلك لى المحققٌنإ عن التحقٌق أو اإلدالء بشهادة زور بشكل متعمد

ٌجرٌها المشتري للتحقٌق فً إدعاءات بشكل واضح  إلعاقة أٌة إجراءاتٍ 

القوانٌن العراقٌة  وفقأو التواطإ أو القهر ممارسات الفساد أو اإلحتٌال 

؛ و/أو تهدٌد أو مضاٌقة أو ترهٌب أي جهة, وذلك لمنعها من كشؾ النافذة

من متابعة أو مواصلة إجراءات معرفتها بؤمور تتعلق بالتحقٌق أو لمنعها 

 التحقٌق, أو

 

حق الممارسة بشكل واضح الممارسات التً تهدؾ إلى إعاقة أو عرقلة  (5.2)

من التعلٌمات إلى مقدمً  أدناه )د( 2.6فً المعاٌنة والتدقٌق بموجب المادة

 النافذة. العراقٌة القوانٌن وفقالعطاءات الواردة أدناه 

 

أن  إذا قررت وفق القوانٌن العراقٌة النافذةعطاء اقد أي ترفض جهة التعسوؾ  )ب(

 ,مقدم العطاء المقترح ترسٌة العقد علٌه, قد تورط بشكل مباشر أو من خالل وكٌل

فً ممارسات فساد أو احتٌال أو تواطإ أو قهر أو إعاقة خالل عملٌة التنافس على 

 العقد المعنً؛

وفقاً للقوانٌن العراقٌة  و شخص()شركة أسوؾ تعاقب جهة التعاقد أي طرؾ  )ج(

سواء كان ذلك  لترسٌة العقد علٌه, قانونٌاً  ؼٌر مإهل هالنافذة, بما فً ذلك إعالن

لسلطات العراقٌة ا قررت, وذلك اذا من الوقت أو لمدة محددة محددإلى أجٍل ؼٌر 

فً ممارسات كٌل, تورط بشكل مباشر أو من خالل وأن هذا الطرؾ قد المختصة 

ممول من  عقد على أو إعاقة خالل عملٌة التنافس قهراحتٌال أو تواطإ أو  فساد أو

  ؛هأو خالل تنفٌذ جهة التعاقد ,

بتقدٌم  متعلقة أخرى سجالت ووثائقالحسابات والقٌام بمعاٌنة الٌحق لجهة التعاقد  )د(

 ,والمقاولٌن الثانوٌٌن مقدمً العطاءات والمجهزٌن والمقاولٌنلالعطاء وتنفٌذ العقد 

لسلطات المختصة وفق القوانٌن العراقٌة ا عبرلتدقٌق هذه المستندات إلى اة الحوبإ

 النافذة.

( ٌجب تقدٌم شهادة صحٌة عند اصدار االعتماد المستندي تإكد سالمة الطواقم 6)

 والبضائع من الفٌروس فً الدول القادمة منها عند طلب فتح االعتماد المستندي. 
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 ًُبلصخان ٔثبئك .ة
مع أٌة  ترابطٌجب أن تقرأ بالالواردة أدناه والمستندات  هً مناقصةوثائق الإن  3.6

 :العطاءات مقدمً إلى التعلٌمات من 5 المادة وفقمالحق صادرة 
 ٔثبئك يحزٕٚبد .3

 ًُبلصخان

  (ITB)تعلٌمات إلى مقدمً العطاءات القسم األول.

 (BDS)ورقة بٌانات العطاء  القسم الثانً.
 التؤهٌلالتقٌٌم ومعاٌٌر الث.القسم الث

 العطاء مستندات القسم الرابع.

 قائمة متطلبات التعاقد القسم الخامس.

 (GCC)الشروط العامة للعقد  القسم السادس.
 (SCC)الشروط الخاصة للعقد  القسم السابع.
 مستندات العقد القسم الثامن.

 

  .من وثٌقة العطاءٌشكل كتاب الدعوة لتقدٌم العطاءات جزءاً رسمٌاً ال  3.2

ٌتصل  أنحول وثٌقة العطاء,  توضٌحٌحتاج إلى أي قدم عطاء محتمل م يأل ٌمكن 4.6

 أو أو بواسطة الكابل )ٌشمل مصطلح "كابل" البرٌد االلكترونً تحرٌرٌاً جهة التعاقد ب

. بٌانات العطاء ورقةمحدد فً كما هو التلكس أو الفاكس( على عنوان جهة التعاقد 

قّل فً مهلة زمنٌة ال ت (فساراستطلب توضٌح )هة التعاقد تحرٌرٌاً ألي ستستجٌب ج

رسل ت  سوؾ ٌم العطاءات. سلالموعد النهائً لت تسبق( 64أربعة عشر ٌوماً )عن 

تحدٌد ها )بما فً ذلك وصؾ موضوع االستفسار دون اتجابإجهة التعاقد نسخاً عن 

 استلموا وثٌقة العطاء منها.مصدره( إلى جمٌع مقدمً العطاءات المحتملٌن الذٌن 

ٌجوز إعطاء أٌة معلومات إلى أٌة جهة ؼٌر مختصة عن أسماء وعناوٌن  ال    4.2

مقدمً العطاءات أو وكالئهم وذلك للمحافظة على سرٌة اإلجراءات خالل فترة 

 .االعالن

 رٕضٛحٔ  اإلعزفغبساد .4

 ًُبلصخان ٔثبئك

بمدة مناسبة , أن تعدل فً  ٌم العطاءاتسلً لتقبل الموعد النهائٌمكن لجهة التعاقد   5.6

 مستندات وثٌقة المناقصة عبر إصدار مالحق لها.
 ًُبلصخان ٔثبئك رؼذٚم .5

من التعلٌمات إلى  3.6ٌعتبر أي ملحق قد صدر جزءاً من وثائق المناقصة وفقاً للمادة  5.2

ق المناقصة, مقدمً العطاءات, وٌجب تبلٌؽه تحرٌرٌاً إلى كل من قام بشراء وثائ

وبالتالً ٌعتبر ملزماً لهم. على مقدمً العطاءات تؤكٌد استالم أي من هذه المالحق فور 

تبلؽهم بها, وستعتبر  المعلومات الواردة فٌها  مؤخوذة بالحسبان من قبل مقدم العطاء فً 

 عطائه.

 

 عتبارخذ الملحق باالال مناسبالوقت الالمحتملٌن مقدمً العطاءات  إعطاءمن أجل  5.3

إلى تؤجٌل الموعد لتقدٌرها, فقاً و ,تعمد جهة التعاقدسعند إعدادهم لعطاءاتهم, 

وفً هذه الحالة, على جهة التعاقد أن تبلِّػ جمٌع مقدمً  .ٌم العطاءاتسلالنهائً لت

العطاءات بتؤجٌل الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات وذلك عبر الكابل ملحقاً بإشعار 

تؤجٌل الموعد النهائً لتسلٌم إعالن ذلك. كما ستقوم بنشر تحرٌري للتؤكٌد على 

 العطاءات بالطرٌقة ذاتها التً نشرت فٌها اإلعالن عن هذه المناقصة.
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  انؼطبءاد إػذاد .ج
إن هذه المناقصة هً مناقصة عامة لجمٌع الشركات المإهلة قانونٌاً بحسب  6.6

. 6000 لسنة العلمٌة المكاتبت القوانٌن السارٌة فً العراق  ومن ضمنها تعلٌما

 ٌمكن منع شركات من المشاركة فً تقدٌم العطاء فً الحاالت التالٌة:

 انمبََٕٛخ األْهٛخ .6

ك ع٤ٔغ ٓول٢ٓ بٍزجؼاُْوًبد اُز٢ ُل٣ٜب رٚبهة ك٢ أُٖبُؼ. ٍٞف ٣زْ ا

 ٛٞ ءؼطبا٣ٌُٖٔ اػزجبه إٔ ٓولّ . ِٖٔبُؼُرٚبهة أْٜٗ ك٢ ٣زج٤ّٖ  اُن٣ٖاُؼطبءاد 

 ، اما:فالٍ ػ٤ِٔخ اُؼطبء ٛنٙرٚبهة ُِٖٔبُؼ ٓغ ٛوٍف ٓب أٝ أًضو ك٢ 
ػ٠ِ  ( ٤َ٣طوcommon controlling partnerّو٣ي ْٓزوى ) ُل٣ًْٜبٕ  (1)

 أػٔبُٜٔب؛ أٝ
ٍْ  ٞا أٝ ٣زِوٕٞرِوّ  (2)  ْٜ؛ٓجبّو أٝ ؿ٤و ٓجبّو ٖٓ أ١ ٓ٘ثٌَْ ( subsidy)أ١ كػ

 أٝ
 ؛ أٝؼطبءاُ اٛنٗ ًبٕ ُل٣ْٜ أُٔضَ اُوب٢ٗٞٗ ٗلَٚ ألؿوا (3)
ٓغ ثؼْٜٚ اُجؼ٘،  -ٓجبّوح أٝ ػٖ ٛو٣ن ٛوف صبُش -ُل٣ْٜ ػالهخ ذًبٗ (4)

أٝ اُزأص٤و  ٓولّ اُؼطبء ا٥فورٌْٜٔ٘ ٖٓ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد ؽٍٞ ػطبء 

ػ٤ِٔخ اُؼطبء ػ٠ِ ٛنا اُؼطبء أٝ اُزأص٤و ك٢ هواهاد عٜخ اُزؼبهل ثْإٔ 

  أٝ )أُ٘بهٖخ( ٛنٙ؛

ٍٞاء ًبٕ مُي  ،أًضو ٖٓ ػطبء ك٢ ٛنٙ أُ٘بهٖخثزول٣ْ  ٓب ٓولّ ػطبءٍ بّ ه   (5)

ٓٔب ٤ٍؤك١ إ٠ُ اٍزجؼبك ع٤ٔغ  ،ائزالف ّوًبد أٝ ٖٓ ٖٙٔ ّواًخ أٝ ٓ٘لوكاً 

ؼطبء آُْبهًخ ٓولّ ٖٓ إٌٓب٤ٗخ ٣ؾّل  ، ٛنا ُٖٝثبُوؿْ ٖٓ مُي. رِي اُؼطبءاد

و ٖٓ ًٔوبٍٝ صب١ٞٗ ك٢ ػطبء آفو أٝ ْٓبهًخ ّوًخ ٓب ًٔوبٍٝ صب١ٞٗ ك٢ أًض

  أٝ ؛ػطبء
قد قدم مقدم العطاء خدمات استشارٌة إلعداد التصامٌم أو المواصفات أو   (6)

ؼٌرها من الوثائق التً ستسخدم فً التعاقد على السلع موضوع وثائق 

المناقصة هذه, وذلك بطلب من جهة التعاقد )أو وكٌل مشترٌات 

(purchasing agent)؛ أو ( مخول فً ذلك  للعمل بالنٌابة عنها 

 

ٌسمح لموظفً الحكومة والقطاع العام أن ٌشاركوا بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر  ال 6.2

 .هذه فً المناقصات العامة

 

ٌ درج اسمها على القائمة السوداء أو ت علق مشاركتها فً  6.3 تعتبر أٌة شركة 

المناقصات العامة خالل فترة زمنٌة محددة من قبل السلطات المختصة, ؼٌر 

قانونٌاً لتقدٌم عطاء. إن قائمة الشركات المعاقبة وؼٌر المإهلة قانونٌاً مإهلة 

 .بٌانات العطاء ورقةفً متوفرة على الموقع االلكترونً المحدد 

 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, ٌتوجب على مقدم العطاء  62بحسب المادة  4.6

وثائق التً تثبت أهلٌة أن ٌقدم كجزٍء من عطائه وبحسب موافقة جهة التعاقد, ال

 السلع والمعدات/األجهزة والخدمات الطبٌة التً سٌتم تقدٌمها بموجب العقد.
السلع السلع والخدمات هً تصرٌح بدول المنشؤ لهذه ت أهلٌة اثبإوثائق إن  4.2

وٌتم ذلك فً جدول األسعار, وٌجري التؤكٌد على ذلك بشهادات منشؤ والخدمات 

ٌجب أن البنود؛  ة فً ذلك البلد وذلك عند شحن هذهصادرة عن الجهات المختص

ق السلطات العراقٌة المختصة فً بلد المنشؤ على هذه الشهادات باستثناء ت صاد  

 .البنود المستوردة من بلد عربً

 أْهٛخ إثجبد ٔثبئك .2

 ٔانخذيبد انغهغ

 نٕثبئك ٔيطبثمزٓب

 ًُبلصخ.ان
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محدد فً القسم الخامس لع والخدمات كما هوالس طابقةقد تكون الوثائق اإلثباتٌة لم 4.3

مواصفات شكل على ( Schedule of Requirementsقائمة متطلبات التعاقد ) -

 وسوؾ تتؤلؾ من: اتبٌانتحرٌرٌة/نصوص, مخططات, و

 

  وصؾ مفصل للخصائص الفنٌة األساسٌة وخصائص األداء للسلع؛ )أ(

 لفنٌةكل بند من بنود المتطلبات ال مقارنة جدول )ب(

     (item-by-item commentary)  ,ثبت استجابة السلع والمعدات والخدمات ٌ 

المحددة فً المواصفات الفنٌة, أو ٌحدد االنحرافات  لمتطلباتجوهرٌاً ل ةترحالمق

 واالستثناءات ألحكام هذه المواصفات الفنٌة؛

 

انات بٌ أٌة مستندات أخرى خاصة بالمناقصة وكما هً محددة فً ورقة )ج(

 العطاء.

 

ما لم تحدد ورقة بٌانات العطاء خالؾ ذلك, ٌتوجب على مقدم العطاء تسجٌل  4.4

السلع التً سٌتم تقدٌمها لدى السلطات المختصة فً العراق؛ على مقدم العطاء أن 

ٌرفق مع عطائه نسخة عن شهادة التسجٌل إذا كان قد سجلَّ هذه السلع بحلول 

ٌتوجب على مقدم العطاء الفائز أن ٌقدم إلى جهة  موعد تسلٌم العطاءات. وإال,

 التعاقد عند توقٌع العقد إما:
 .لالستخدام فً العراق السلعشهادة تسجٌل  عننسخة  - )أ(
 أو فً حال لم ٌتم الحصول بعد على شهادة التسجٌل هذه, -    

م مستندات ثبوتٌة, بحسب موافقة جهة التعاقد, على أن مقدم العطاء قد التز )ب(

 .بٌانات العطاء بجمٌع متطلبات التسجٌل كما هً محددة فً ورقة

 )ج(  جواز اإلستثناء من التسجٌل بحسب صالحٌات وزٌر الصحة.

ٌجب على جهة التعاقد أن تتعاون مع مقدم العطاء الفائز لتسهٌل عملٌة التسجٌل  4.4.6

د ورقة ول عن إسم الوكالة والشخص المسإ بٌانات العطاء فً العراق. تحدِّ

 إعطاء أٌة معلومات إضافٌة حول عملٌة التسجٌل.
إذا لم ٌتمَّ تسجٌل السلع التً سٌقدمها مقدم العطاء الفائز عند توقٌع العقد,  )أ( 4.4.2

ٌ صبح العقد نافذاً اعتباراً من تارٌخ استالم شهادة التسجٌل.  فسوؾ 

تسجٌل الدواء  )ب( ٌجوز لوزٌر الصحة استثناء المناقص الفائز من تقدٌم شهادة

 عند توقٌع العقد وفً هذه الحالة ٌكون العقد نافذاً.

 

)ب( من التعلٌمات  4.3ألؼراض جدول المقارنة الواجب تقدٌمه وفقاً للمادة  4.5

من قبل جهة التعاقد فً  إشارة أٌة فإنالواردة أعاله,  العطاءاتإلى مقدمً 

 سبٌل على هً تجارٌة, معاٌٌر وكذلك أسماء/عالمات إلىالمتطلبات الفنٌة 

 معاٌٌر, أسماء/عالمات استخدام العطاء لمقدم ٌجوز. الحصر ولٌس الوصؾ

بحسب موافقة  ٌثبت أن شرط عطائه, فً بدٌلة مودٌالت تجارٌة, و/أو أرقام

 تلكجوهرٌاً  تعادل ها,ً سٌستخدمتال البدٌلة المواصفات أن التعاقد جهة

 .الفنٌة المواصفات فً حددةالم

 

 انؼطبء يمذو يؤْالد .8 : للتؤكٌد بحسب موافقة جهة التعاقد بؤنتقدٌم الوثائق الثبوتٌة  مقدم العطاءى عل 8.6

أنه ولتنفٌذ العقد,  الضرورٌةالفنٌة واإلنتاجٌة ولدٌه القدرة المالٌة  مقدم العطاء )أ(

 معاٌٌر التأهٌل والتقٌٌم. –القسم الثالث  المحددة فً لؤهٌتمعاٌٌر الٌستوفً 
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فً حال لن ٌقوم بنفسه بتصنٌع أو انتاج السلع التً ٌقدمها والمحددة فً ورقة  )ب(

بٌانات العطاء, فلدٌه التخوٌل من الجهة المصنعة أو المنتجة لتقدٌم هذه السلع 

المستند  – المصنعة الجهةتصرٌح من فً العراق وفقاً لصٌؽة ال

(Manufacturer’s Authorization Formالمرفق فً ال )قسم الرابع. 

 

)أو ألسباب  فً حال لم ٌكن مقدم العطاء ٌمارس األعمال التجارٌة فً العراق )ج(

أو سوؾ ٌكون ف,  (الصٌانةأخرى لن ٌقوم بنفسه بإلتزامات الخدمات المتصلة/

للخدمات  فً العراق محلً الً بوكٌلثّ م  )فً حال ترسٌة العقد علٌه( م  ٌصبح 

لى القٌام بإلتزامات الضمانات لمقدم العطاء , مإهل وقادر عالصٌانةالمتصلة/

 ت الفنٌة.واصفالعقد و/أو الملً الشروط العامة والخاصة التً تم وصفها ف

 

معاٌٌر  –القسم الثالث أن مقدم العطاء ٌستوفً معاٌٌر التؤهٌل المدرجة فً  )د(

للقاحات )لمراجعة المواد/الفقرات اإلضافٌة المتعلقة باألدوٌة واالتأهٌل والتقٌٌم 

 (.القسم الثالثوالمعدات/األجهزة الطبٌة فً 

 

 كمقدم عطاء , وذلكم عطاء واحد فً هذه المناقصةٌتقد كل شركة  على جبتوٌ 0.6

 )أ( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 6.6 للمادةووفقاً  منفرد

 يمذو نكم ٔاحذ ػطبء .9

 ػطبء

؛ وفً أي ٌم عطائهسلطة بإعداد وتٌتحمل مقدم العطاء جمٌع التكالٌؾ المرتب 67.6

هذه التكالٌؾ, بصرؾ النظر عن ب أو ملتزمة تكون جهة التعاقد مسإولة نلحال, 

 .تهاو نتٌجالمناقصة أ سٌر

 انؼطبء كهفخ .12

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

يمكن ان يقدم مقدم  .ها في وقة بيانات العطاءوجهة التعاقد  باللغة المشار الي

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

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

       .لغرض تفسير العطاء

 انؼطبء نغخ .11

 انًكَٕخ انٕثبئك.12 ا ٌلً :المقدم مٌجب أن ٌشمل العطاء  62.6

 نهؼطبء

 فً إلٌها المشار النماذج وفق ٌنكامل األسعار وجدول العطاء تقدٌم استمارة )أ(

 ؛الرابع القسم

التعلٌمات إلى مقدمً من  64ضمان العطاء )النسخة األصلٌة( وفق المادة  )ب(

 ؛)ضمان العطاء( العطاءات
ٌ   العطاء على توقٌعلل تحرٌري ونافذ ٌخول تفوٌض )ج(  مقدم العطاء؛ ملز  ل
بحسب  تإكد العطاءات, مقدمً إلى التعلٌماتمن  4لمادة لوفقاً  إثباتات موثقة )د(

 مناقصة؛ال قائوث لمتطلبات مطابقة هً والخدمات السلع أن ,جهة التعاقدموافقة 
 مإهالت مقدم –من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 8وفقاً للمادة  إثباتات موثقة )هـ(

, أن مقدم العطاء مإهل لتنفٌذ العقد فً جهة التعاقدبحسب موافقة  العطاء, تإكد

 حال تم قبول عطائه؛
 وصل شراء مقدم العطاء لوثٌقة العطاء؛ )و(

 Manufacturer’s Authorization) الشركة المصنعة/الجهةتصرٌح من )ز( ال

Formب(  8.6مادة ( وفق النموذج المرفق فً القسم الرابع, إن وجد بحسب ال(

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.
 .بٌانات العطاء )ح( أٌة وثٌقة أخرى مطلوبة فً ورقة
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( وجدول Bid Formٌتعٌن على مقدم العطاء تقدٌم استمارة تقدٌم العطاء ) 63.6

( المناسب وفق النماذج المرفقة فً القسم الرابع, Price Scheduleاألسعار )

سٌقوم بتقدٌمها, مع وصؾ موجز لها, ومحدداً دول منشئها, محدداً السلع التً 

 كمٌاتها, وأسعارها.

 انؼطبء رمذٚى اعزًبسح .13

ٌجب أن ٌتم تسعٌر جمٌع البنود المحددة فً جدول األسعار وفق نموذج جدول  64.6

 ٌقوم أن العطاء مقدم على. القسم الرابعالمرفق فً (Price Schedule) األسعار 

. مطلوب هو كما األسعار جدول فً الواردة األعمدة جمٌع فً اراألسع بتحدٌد

"ال  عبارة ٌكتب أن فعلٌه العطاء,مقدم  على تنطبق ال األعمدة من أي كانت وإذا

 ."نطبقٌ
تحدد أسعار السلع المقدمة كسلع محلٌة أو تلك الموجودة فً العراق ولكن من  64.2

. أّما السلع التً (2م الرابع )فً القسمنشؤ أجنبً, فً جدول األسعار المرفق 

سٌتم استٌرادها من خارج العراق فٌجب أن ٌتّم تسعٌرها فً جدول األسعار 

 (.3القسم الرابع )المرفق فً 
 وذلك لمتطلبات المطابقة: األسعار جدول إكمال عند التالٌة األمور إلى التنبه ٌجب 64.3

ودة فً العراق ولكن من منشؤ تلك الموجأسعار السلع المحلٌة أو  ٌتم إدراج 64.3.6

من جدول األسعار المرفق فً  5 رقم فً العامودوذلك  بشكل منفصل, أجنبً,

 :(, على النحو التال2ًالقسم الرابع )

(/ ex-factory)أ(:  أسعار السلع التً ٌتم تسلٌمها عند المصنع ) 5العامود رقم 

السلع التً ٌتم (/ ex-showroomالسلع التً ٌتم تسلٌمها فً صالة العرض )

(, off-the-shelf(/ السلع الجاهزة )ex-warehouseتسلٌمها من المستودع )

وذلك بحسب الحالة؛ ٌجب أن تشمل هذه األسعار جمٌع الرسوم والضرائب 

)مثال الضرٌبة على المبٌعات والرسوم الكمركٌة والرسوم على مواد االستهالك, 

ى أساس مكونات السلع وعلى المواد الخ...( المدفوعة أو التً ٌتم تسدٌدها عل

الخام المستخدمة فً تصنٌع السلع أو تجمٌعها والتً تم تحدٌد أسعارها على 

أساس تسلٌمها عند المصنع أو فً صالة العرض  أو من المستودع, الخ... أو 

الرسوم والضرائب المدفوعة على السلع ذات المنشؤ األجنبً والتً تم استٌرادها 

تشمل  .دٌد أسعارها على أساس تسلٌمها فً صالة العرض الخ...مسبقاً, وتم تح

 هذه األسعار أٌضاً تكالٌؾ التوضٌب والشحن.
)ب(: أٌة ضرائب مبٌعات وؼٌرها من الضرائب والرسوم التً  5العامود رقم 

فً حال  , وذلكالسلعفً ما ٌتعلق ب فً العراقتسدٌدها سٌقوم مقدم العطاء ب

 .ضرٌبة االستهالك والضرٌبة على المبٌعات, الخ...( )مثالً  العقد علٌه ٌةرست
)ج(: تكالٌؾ النقل الداخلً البّري والتؤمٌن وتحمٌل السلع  5العامود رقم 

العرضٌة /( وؼٌرها من التكالٌؾ النثرٌةUnloading-وتفرٌؽها)النفاض

(Incidental)  الضرورٌة حتى تسلٌم السلع إلى وجهتها النهائٌة كما هو محدد

 مة متطلبات التعاقد.فً قائ
)د(: أسعار الخدمات الثانوٌة بما فٌها التركٌب وبٌان كٌفٌة  5العامود رقم 

والتدرٌب فً الموقع لدى الجهات المستفٌدة )المستخدم  ستخداماال /التشؽٌل

 النهائً(, إن وجد, كما هو محدد فً قائمة متطلبات التعاقد

تٌرادها من خارج العراق, بشكل منفصل ٌحب إدراج اسعار السلع التً سٌتم اس 64.3.2

(, على النحو 3من جدول األسعار المرفق فً القسم الرابع ) 5فً العامود رقم 

 انؼطبء أعؼبس .14

 ٔانحغٕيبد
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 التالً:
( فً مٌناء/ CIP)أ(:  أسعار السلع التً ٌتم تسلٌمها على أساس ) 5العامود رقم 

 مطار ونقطة الوصول.
( )رسوم DDPعلى أساس ))ب(:  أسعار السلع التً ٌتم تسلٌمها  5العامود رقم 

التسلٌم مدفوعة(, عند موقع المستخدم النهائً فً العراق كما هو محدد فً قائمة 

 متطلبات التعاقد
)ج(: أسعار الخدمات الثانوٌة بما فٌها التركٌب وبٌان كٌفٌة  5العامود رقم 

والتدرٌب فً الموقع لدى الجهات المستفٌدة )المستخدم  ستخداماال/التشؽٌل

 ً(, إن وجد, وكما هو محدد فً قائمة متطلبات التعاقد.النهائ
 Annualللمعدات/األجهزة الطبٌة, ٌحدد سعر عقد الصٌانة السنوي ) 64.3.3

Maintenance Contract - AMC ًفً موقع المستخدم النهائً, وذلك ف )

(, إن وجد, وٌحدد 4جدول األسعار بحسب النموذج المرفق فً القسم الرابع )

ر لعدد السنوات التً تلً إنتهاء فترة ضمان العٌوب, كما تم تحدٌده فً هذا السع

قائمة متطلبات التعاقد. ٌشمل هذا السعر الضرائب النافذة بتارٌخ موعد فتح 

العطاءات. ٌتوجب على مقدم العطاء تحدٌد أٌة ضرائب إضافٌة ٌتعٌن تسدٌدها. 

سعار شاملة لهذه الضرائب ما لم ٌحدد خالفاً لذلك فً وثائق المناقصة, تعتبر األ

وال ٌجوز المطالبة بها الحقاً. خالل مدة عقد الصٌانة السنوٌة, على المجهز أن 

ٌحتفظ بالكمٌة الكافٌة من قطع الؽٌار وأن ٌستجٌب فوراً ألي طلب 

 عقد موضوع المعدات بقاءٌضمن  أنعلى مقدم العطاء  ٌتوجب. تصلٌح/صٌانة

 UPTIME"% سنوٌاً ) x" بنسبةٌم وصحٌح عاملًة بشكل سل السنوٌة الصٌانة

warranty )وذلك ، قائمة متطلبات التعاقد – القسم الخامسكما هو محدد فً و

خالل عقد الصٌانة  (downtimeإن وجد. وفً حال تخّطت فترات األعطال )

(%, فٌتوجب عندها تمدٌد فترة هذا العقد بمدة تعادل x-100السنوٌة, ما نسبته )

 طال.ضعؾ فترات األع

, الخ...( EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDPسوؾ ٌتم اعتماد المصطلحات  ) 64.4

استناداً لألحكام الدولٌة لتفسٌر المصطلحات التجارٌة بحسب ما هو محدد فً 

الذي ٌتم نشره من قبل  ®INCOTERMSآخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز 

 ة فً بارٌس.ؼرفة التجارة الدولٌ

 

أعاله من  64.3إن تقدٌم األسعار وفقاً لتفصٌل بنود األسعار بحسب المادة  64.5

التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, ٌهدؾ فقط إلى تسهٌل عملٌة مقارنة العطاءات 

من قبل جهة التعاقد, ولن ٌحد بؤي شكل كان من حقها فً التعاقد على أٌة 

 عطاء.مجموعة من البنود المقدمة فً ال

 

ثابتة وؼٌر قابلة للتؽٌٌر ٌجب أن تكون األسعار المقدمة من قبل مقدم العطاء  64.6

 .السبب مهما كانخالل فترة تنفٌذ العقد 

 

جدول ( فً lot -وحدة /إذا تّم تحدٌد أكثر من جدول كمٌات واحد )أو مجموعة 64.4

لمقدمً العطاءات  , فعندها تسمح وثائق المناقصةمتطلبات التعاقد لشراء االدوٌة

بتقدٌم أسعاره بشكل منفصل لمادة أو أكثر من المواد المذكورة فً الجداول 

 وسوؾ ٌتم تقٌٌم العطاءات للمواد ولكل مادة على حدة مع العرض.  

اما فً حالة االجهزة الطبٌة, فٌتم تحدٌد اكثر من جدول كمٌات واحد )او  

جمٌع بنود وكمٌات السلع ( على ان ٌتم تسعٌر lots –المجموعات/وحدات 

 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 14        اُوَْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد

 

___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

الواردة فً هذا الجدول او المجموعة.  ٌتوجب على مقدم العطاء ان ٌحدد 

الجداول )المجموعات( بوضوح وٌقوم بتسعٌر كل منها بشكل منفصل فً جداول 

لكل جدول )مجموعة( االسعار المخصصة لكل منها.  سوؾ ٌتم تقٌٌم العطاءات 

 بشكل منفصل. 

 التالٌة:العمالت باألسعار تقدم ٌجب أن  65.6
الدٌنار السلع التً سٌتم تقدٌمها من العراق بعلى مقدم العطاء أن ٌقدم أسعار  )أ(

  العراقً

ٌجوزلمقدم العطاء أن ٌقدم أسعار السلع التً سٌتم تقدٌمها من خارج العراق  )ب(

 .بٌانات العطاء ورقة بالعملة المحددة فً

 انؼطبء ػًالد .15

بٌانات  ورقةعلى األقل للمدة المحددة فً  سارٌة/نافذةبقى العطاءات ٌجب أن ت 66.6

المحدد من قبل جهة التعاقد وفقاً وٌم العطاءات سلتالموعد النهائً لبعد العطاء 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. سٌتم رفض العطاء الذي تكون مدة  27 للمادة

 للشروط. ٌبٍ ؼٌر مستج باعتباره عطاءً المطلوب أقل من نفاذه 

 انؼطبءاد َفبر فزشح .16

, ٌجوز لجهة التعاقد أن األولٌة العطاء إنتهاء فترة نفاذفً حاالت استثنائٌة, وقبل   66.2

عطاءاتهم لمدة إضافٌة محددة. ٌجب  فترة نفاذتطلب من مقدمً العطاءات تمدٌد 

ء أن عطاالمقدمً العطاءات تحرٌرٌاً. ٌجوز لمقدم  جوابهذا الطلب و ٌتمأن 

فً حال قبول أما . ذلك دون مصادرة ضمان عطائهوهذا, ٌرفض طلب التمدٌد 

ٌ  , فعندها مقدم العطاء لهذا الطلب ٌ  طلب منه لن  سمح له أن ٌقوم بتعدٌل ولن 

 .ضمان عطائه فترة نفاذولكن سٌطلب منه فً المقابل تمدٌد  ؛عطائه

 

عطاء ؼٌر مشروط وقابل  على مقدم العطاء أن ٌقدم, كجزء من عطائه, ضمان  64.6

 بصٌؽة:  للدفع عند أول طلب من جهة التعاقد, وٌكون ضمان العطاء إما
 )أ( خطاب ضمان  وفق النموذج المرفق فً القسم الرابع, 

 )ب( صك مصدق؛ 

 .او اٌة صٌؽة اخرى تحددها جهة التعاقد  فً ورقة البٌانات)ج( 

وفً بٌانات العطاء  ورقة ًٌجب أن تكون قٌمة ضمان العطاء وفق ما هو محدد ف

 .قائمة متطلبات التعاقد فً القسم الخامس

 انؼطبء ضًبٌ .12
 

ٌجب أن ٌكون ضمان العطاء موجهاً إلى جهة التعاقد مع ذكر عنوان ورقم  64.2 

ٌوماً بعد انتهاء  28مرجع كتاب الدعوة, كما ٌجب أن ٌبقى نافذاً لمدة ال تقل عن 

 66.2ا للمادة نفاذ العطاء وفقالحق لفترة  ٌدمدأي تهاء بعد انت وأفترة نفاذ العطاء 

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.

 

خطاب )ٌجب أن ٌكون ضمان العطاء, باختٌار مقدم العطاء, إما على شكل 64.3 

( بحسب النموذج المرفق بوثائق Bank Guaranteeضمان مصرفً )ضمان( 

ة فً العراق وفقاً لتعلٌمات المصرؾ صادراً عن أحد المصارؾ المعتمد المناقصة

صدك مصدق او اٌة صٌؽة تحددها جهة التعاقد فً ورقة  المركزي العراقً, أو 

( عن مصرؾ موجود Bank Guarantee) المصرفً الضمانإذا صدر والبٌانات. 

لهذا  مرادفةالمالٌة المإسسة ال موقعاً ومصدقاً من خارج العراق, فٌجب أن ٌكون

 ة فً العراق لجعل هذا الضمان قابالً للتنفٌذمعتمدال المصرؾ

)back-to-back counter guarantee (.  

 

بناء على توصٌة لجان الدراسة والتحلٌل( برفض أي عطاء ال )ستقوم جهة التعاقد   64.4

ٌرفق معه ضمان عطاء مقبول وذلك باعتباره عطاًء ؼٌر مستجٌٍب للشروط عدا 
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ة المشمولة بإستثناء وزٌر الصحةالشركات المنتجة للدواء والمصنع  النافذ. ة لألجهزة الطٌب

ضمانات العطاء العائدة  تطلق ٌحق لجهة التعاقد أن, بحسب موافقة جهة التعاقد  64.5

علٌهم, وذلك قبل انتهاء مدة نفاذ  لعقدا ترسٌةالى مقدمً العطاءات الذٌن ال ٌحتمل 

رت. فً هذه الحالة, ٌتم قد صد حالةعطاءاتهم وبعد أن تكون التوصٌة باإل

االحتفاظ بضمانات العطاء العائدة لمقدمً العطاءات الذٌن ٌحتلون المراتب الثالث 

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 38.2عمالً بؤحكام المادة  األولى

 

ضمان ه وتقدٌم العقد اتفاقٌة بعد توقٌع مقدم العطاء الفائزلالعطاء ٌعاد ضمان   64.6

 .المطلوب األداءحسن 

 

 ٌمكن أن تصادر جهة التعاقد ضمان العطاء إذا: 64.4
نفاذه وبعد ؼلق المناقصة, سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء مدة  )أ(

من التعلٌمات إلى مقدمً  22.3و 66.2باستثناء ما نصت علٌه الفقرتٌن 

 أو العطاءات؛

 

 فشل مقدم العطاء الفائز خالل المدة  المحددة فً: )ب(

 التوقٌع على العقد, أو (6)

 تقدٌم ضمان حسن األداء المطلوب. (2)

 

من  36بشكوى أو اعتراض وفقاً للمادة مقدم عطاء ؼٌر ناجح تقدم إذا  )ج( 

 هذه أن للسلطات المختصة عندها , وتبٌنالعطاءات التعلٌمات إلى مقدمً

ة إن قٌم ؛ةمبرر ؼٌرأو  خاطئةألسباب  كانعتراض هذا االأو  ىشكوال

األضرار الناتجة عن هذا التؤخٌر فً توقٌع العقد سوؾ ٌتم تعوٌضها من 

ضمان العطاء لمقدم العطاء ؼٌر الناجح وصاحب الشكوى أعاله. على 

, سوؾ ٌقتصر المبلػ الم صادر من الضمان على قٌمة الرؼم من ذلك

وفق القوانٌن العراقٌة  الؽرامات التً تحددها السلطات المختصة

 النافذة.واإلجراءات 

 

إما ُْ ٣ولّ ثؼ٘ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد ٙٔبٕ اُؼطبء ٝمُي ثَجت اإلػلبء  17.8 

أُٖ٘ٞٓ ػ٘ٚ ك٢ اُوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ اُ٘بكنح، ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ٓضالً ثبَُ٘جخ 

 ٔبكحُِ ثٛبَبد انؼطبء ٝههخُِْوًبد اُؼبٓخ أٝ ؿ٤وٛب ثؾَت ٓب ٛٞ ٓؾلك ك٢ 

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد، ٝ 17.1

إما ٍؾت ٓولّ اُؼطبء ٛنا ػطبءٙ هجَ اٗزٜبء ٓلح ٗلبمٙ أُؾلكح ٖٓ هجِٚ ك٢    . أ

، ثبٍزض٘بء ٓب ٖٗذ ػ٤ِٚ أُبكح ٝثؼل ؿِن أُ٘بهٖخ  اٍزٔبهح رول٣ْ اُؼطبء

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد؛ أٝ 16.2

إما إٔجؼ ٓولّ اُؼطبء ٛنا ٓولّ اُؼطبء اُلبئي ٌُٖٝ كَْ ك٢ رٞه٤غ اُؼول ٝكوبً  . ة

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد؛ أٝ ك٢ رول٣ْ ٙٔبٕ ؽَٖ  37ُِٔبكح 

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد؛ 38األكاء ٝكوبً ُِٔبكح 

, -على ذلك بٌانات العطاء فً حال نصت ورقة -فعندها, ٌمكن لجهة التعاقد

أن تعلن مقدم العطاء ؼٌر مإهل إلرساء عقد علٌه ممول من جهة التعاقد, 

بٌانات  تمضً فً تطبٌق اإلجراءات اإلدارٌة المنصوص عنها فً ورقة وأن

 .العطاء

 

 

ّد مقدم العطاء عطاءه وٌقدمه بنسخته األصلٌة  68.6 ٌ ع  وٌجوز أن تشمل قرصاً ٌجب أن 

بالعرض الفنً, أما العرض المالً فٌقدم فً نسخة  (Compact Diskمدمجاً )

 نؼطبءا ٔرٕلٛغ شكم .18
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 .أصلٌة )ورقٌة( واحدة

المادة  النسخ كافة الوثائق المحددة فًكل من ٌجب أن ٌتضمن العطاء األصلً و 68.2

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, على أن تكون كل وثائق العطاء  62.6

الشخص أو مقدم العطاء أو بحبر ال ٌزول, وموقعًة من  حررةً مطبوعًة أو م

 هذا التفوٌض ٌكونٌجب أن  .بالعقد مقدم العطاء لذلك إللزامٌن لوخاألشخاص الم

من قبل المخولٌن قانونٌاً للتوقٌع ، بٌانات العطاء ورقة بحسب ما هو محدد فً

سوؾ ٌرفق  )ج( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 62.6والذي بموجب المادة

لتوقٌع على استمارة تقدٌم ل لوخعلى مقدم العطاء التؤكد من توقٌع الم بالعطاء.

وعلى كل صفحة من صفحات جداول ( Bid Submission Form)العطاء 

وذلك من  المرفقة بعطائه وثائقوعلى كافة ال (Price Schedules) األسعار

وٌجب المالحظة أن جمٌع صفحات العطاء حٌث . الشخص الموقع على العطاء

تمت إضافات وتصحٌحات على اإلضافات من قبل مقدم العطاء الموقع على 

وم بالتوقٌع علٌها كامالً أو باألحرؾ األولى. على مقدم العطاء العطاء وسوؾ ٌق

أن ٌحدد األسعار بالحروؾ واألرقام على النحو المطلوب فً جداول األسعار. 

 .بٌانات العطاء إن أٌة شروط أخرى ٌتم تحدٌدها فً ورقة

 

ئن رؼل٣الد ُٞصب ًزبثخ ث٤ٖ اَُطٞه أٝ ٓؾٞ أٝ خ٣غت أال ٣ؾز١ٞ اُؼطبء ػ٠ِ أ٣ 18.3

 هرٌجٜب ٓولّ اُؼطبءارِي اُٚوٝه٣خ ُزٖؾ٤ؼ األفطبء اُز٢  أُ٘بهٖخ، ثبٍزض٘بء

٤ٖ ُٞقأٝ أُ ٍٞقأُ، ٣زٞعت ػ٠ِ . ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخأص٘بء إػلاك َٓز٘لاد اُؼطبء

 ٛنٙ اُزٖؾ٤ؾبد. ػ٠ِ ثبألؽوف األ٠ُٝػ٠ِ اُؼطبء اُزٞه٤غ ًبٓالً ٝ ِزٞه٤غُ

 

 

انؼطبءاد رغهٛى – د  
العطاءات أن ٌقوموا بتسلٌم عطاءاتهم بواسطة البرٌد الداخلً أو ٌمكن لمقدمً  60.6

العطاء وكل نسخة  وضععلى مقدم العطاء الخارجً السرٌع أو بالٌد مباشرة. 
" أصل" األؼلفة بـعلى  وذلك مع التؤشٌر, ومختومة منفصلة أؼلفةعنه فً 

خارجً  ؼالؾفً  ؼلفة المتضمنة األصل والنسخو"نسخة". توضع األأ
 .وممخت

  انؼطبءاد ٔرأشٛش خزى .19

 :الداخلٌة والخارجٌة أن األؼلفةٌتعٌن على  60.2
رؾَٔ إٍْ ٝػ٘ٞإ ٓولّ اُؼطبء ٓغ فزٔٚ ػ٠ِ اُيٝا٣ب األهثغ ٖٓ  )أ(

 اُـالف؛
بٌانات  ورقةفً محدد تكون موجهة إلى جهة التعاقد على العنوان ال )ب(

 ؛العطاء
 ورقةفً  محدد, كما هو وةوكتاب الدع المناقصة ورقم تحمل اسم )ج(

 ؛بٌانات العطاء
", على أن تستكمل [الوقت والتارٌخ]وأن تحمل عبارة "ال ٌفتح قبل  )د(

  من 27.6للفقرة  بٌانات العطاء ورقة بالوقت والتارٌخ المحددٌن فً
 .التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات

 

 المادةفً  ما هو محددومإّشراً علٌه وفق  مختوماً الخارجً  الؽالؾ ٌكن إذا لم 60.3
ووفق القوانٌن العراقٌة  العطاءات المذكورة أعاله إلى مقدمً من التعلٌمات 60.2
 قبل العطاء أو فتحه فقدانلة ٌمسإولأٌة  جهة التعاقدعندها لن تتحمل ف, النافذة

 .موعد فتح العطاءات

 

المادة د فً جهة التعاقد على العنوان المحدإلى  م العطاءاتسلٌٌجب أن ٌتم ت 27.6
فً مهلة ال تتجاوز الوقت و ,من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات)ب(  60.2

 ٛىغهنز انُٓبئٙ انًٕػذ .22

 ؼطبءادان
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ٌتم إصدار وصل من قبل جهة . بٌانات العطاء ورقةفً  حددٌنوالتارٌخ الم
بنسخة لها  جهة التعاقد وتحتفظالتعاقد إلى كل مقدم عطاء تم استالم عطائه, 

 .الحق كمرجع
تمدٌد  , ٌجوز لجهة التعاقد وفق تقدٌرهاقبل الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات 27.2

 5.3للفقرة ٌم العطاءات من خالل تعدٌل وثٌقة العطاء وفقاً سلتالموعد النهائً ل
حقوق  سوؾ تمتد كافةمقدمً العطاءات, وفً هذه الحالة إلى  من التعلٌمات

إلى الموعد  الملتزمٌن بها قبل التمدٌد عطاءاتجهة التعاقد ومقدمً ال واجباتو
 .النهائً بحسب المهلة الجدٌدة

 

ٌم العطاءات سلجهة التعاقد بعد الموعد النهائً لت ستلمهأي عطاء ت سٌتم رفض 26.6
سٌتم إعادته مؽلقاً ومن التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات,  27 فً المادةحدد الم

 .إلى مقدم هذا العطاء

 انًزأخشح دانؼطبءا .21

ذلك و إلى جهة التعاقد ه بعد تقدٌمهئأو سحب عطا ٌجوز لمقدم العطاء تعدٌل 22.6
 لى أن ٌقدم لجهة التعاقدعٌم العطاءات, سللتالمحدد مسبقاً قبل الموعد النهائً 
مع  بذلك لتوقٌعخول لموقعاً من الم العطاء, أو سحب تعدٌلبإشعاراً تحرٌرٌاً 

  بالتوقٌع. نافذتفوٌض 

 عحتٔ رؼذٚم .22

 انؼطبءاد

أو إستبدال لعطائه ووضعه فً  تعدٌلتوجب على مقدم العطاء إعداد أي ٌ 22.2
ؼالؾ مختوم وٌتم التؤشٌر علٌه وفق األصول, وٌرسله الى جهة التعاقد قبل 

 :الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات بحسب ما ٌلً
 ورقةلمحدد فً على مقدم العطاء تقدٌم نسخة أصلٌة مع عدد النسخ ا )أ(

ألي  ,من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 60.6لمادة لبٌانات العطاء 
علٌهما بشكل واضح  ٌتم التؤشٌرؼالفٌن فً وذلك عطائه, على تعدٌل 

النسخ", أو "استبدال  –و "تعدٌل العطاء أاألصل"  –"تعدٌل العطاء  بـ:
. ٌوضع لةبحسب الحا النسخ" –األصل" و "استبدال العطاء  –العطاء 

بشكل  مختوم ٌتم التؤشٌر علٌه بذلكخارجً  ؼالؾضمن ؽالفٌن ال
 "تعدٌل العطاء" أو "إستبدال العطاء". بـ: واضح

ٌجب أن تتم  ,العطاءت تعدٌالبالتؤشٌر على األحكام األخرى المتعلقة  )ب(
 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 60.3و 60.2للفقرتٌن وفقاً 

 

جهة التعاقد  شعارقدم العطاء الراؼب فً سحب عطائه إعلى م ٌتوجب 22.3
استالم ٌجب أن ٌتم  ٌم العطاءات.سللت مسبقاً  تحرٌرٌاً قبل الموعد النهائً المحدد

جب أن ٌم العطاءاتسلقبل الموعد النهاًئ المحدد لتسحب العطاء إشعار   :كماٌ 
 

 60.2دة المافً المحدد ٌكون موجهاً إلى جهة التعاقد على العنوان  )أ(
 ؛( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءاتب)

)ج(  60.2فً كتاب الدعوة والمحدد فً المادة مرجع السم واالٌحمل  )ب(
"إشعار أن ٌتم التؤشٌر علٌه بـ , ومن التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات

 ؛ وبسحب العطاء"
 اً نافذاً ٌخول للتوقٌع على اإلشعار بسحب العطاء.تفوٌضأن ٌتضمن  )ج(

 

من التعلٌمات إلى مقدمً  22.3العطاءات المطلوب سحبها وفقاً للمادة إن  22.4
 العطاءات, سوؾ تعاد إلى مقدمً العطاءات دون فتحها.

 

الموعد  التً تلًاستبدال أو تعدٌل أي عطاء خالل الفترة  أو ال ٌجوز سحب 22.5
 66دة فً المادة ة نفاذ العطاء المحدوحتى انتهاء فترٌم العطاءات سلالنهائً لت

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. إن سحب العطاء خالل هذه الفترة قد 
من التعلٌمات إلى مقدمً  64.4 للمادةٌإدي إلى مصادرة ضمان العطاء, وفقاً 

 العطاءات.
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 انؼطبءاد ٔرمٛٛى فزح – ـْ
 ما فً ذلكجهة التعاقد بفتح جمٌع العطاءات بلجنة فتح العطاءات لدى  ستقوم 23.6

الراؼبٌن من بحضور عامةفً جلسة وذلك  ,اشعارات اإلنسحابات والتعدٌالت

 والتارٌخ فً الوقتالمخولٌن(, ) مقدمً العطاءات ممثلً مقدمً العطاءات او 

على مقدمً العطاءات او  ممثلً  .بٌانات العطاء ورقةفً  محددكما هو والمكان 

 كإثبات عل حضورهم.مقدمً العطاءات التوقٌع على سجل الحضور 

 انؼطبءاد فزح .23

بعدها  , وال تفتحوقراءة محتوٌاتهااالنسحابات ـلٌها بعر شّ إالم األؼلفةٌتم أوالً فتح  23.2

ال ٌسمح بؤي  .بل تعاد كما هً إلى مقدم العطاء العطاءات التً تم سحبها أؼلفة

علناً النافذ  مع التفوٌضتم قراءة إشعار اإلنسحاب إال إذا لعطاء اسحب إشعار ل

التً جرى التؤشٌر علٌها  ؼلفةاألثم ٌتم فتح خالل جلسة فتح العطاءات. و

العطاءات التً  بعدها أؼلفة وال تفتحبـاإلستبداالت وقراءة محتوٌاتها وٌتم استبدالها 

إشعار الستبدال ال ٌسمح بؤي استبدالها, بل تعاد كما هً إلى مقدم العطاء مؽلقة. تم 

علناً مع التفوٌض النافذ بهذا االستبدال  دالبتتم قراءة إشعار اإلسإال إذا  العطاء

مع التفوٌض النافذ  تعدٌالتبـلٌها عر شّ إالم ؼلفةاأل .خالل جلسة فتح العطاءات

ٌاتها ٌجب أن تفتح وتقرأ  ٌله علناً مع العطاء العائد لها المقدم أصالً محتو  .والذي تم تعد

 

حد, وٌقرأ علناً: اسم مقدم العطاء وسعر العطاء لكل ٌتم فتح العطاءات فً وقت وا 23.3

بند أو جدول )أو مجموعة( بما فً ذلك أٌة تخفٌضات, و وجود أو عدم وجود 

ضمان العطاء فً حال كان مطلوباً, ووجود أو عدم وجود التفوٌض بالتوقٌع 

المطلوب, إضافة إلى أٌة تفاصٌل أخرى قد تراها جهة التعاقد مناسبة. ال ٌرفض 

باستثناء العطاءات المتؤخرة عمالً بالفقرة  جلسة فتح العطاءاتي عطاء خالل أ

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 26.6
ٌتم التؤشٌرعلى جمٌع صفحات كل من العطاءات األصلٌة بختم لجنة فتح العطاءات 

مع توقٌع أعضائها على جمٌع صفحات جداول األسعار األصلٌة الخاصة بكل 

 عطاء.

 

من التعلٌمات إلى مقدمً  22.2التً ت رسل وفقاً للفقرة  والتعدٌالت)العطاءات  إن 23.4

ال تخضع  ,ٌتم فتحها وقراءتها خالل جلسة فتح العطاءات لمالتً العطاءات( و

 للتقٌٌم مهما كانت الظروؾ. 

 

د جهة التعاقد محضراً لجلسة فتح العطاءات فً نهاٌة الجلسة متضمناً المعل 23.5 ومات ت ع 

من التعلٌمات إلى مقدمً  23.6و 23.4و 23.2و 23.6المذكورة فً الفقرات 

 العطاءات المذكورة أعاله, باإلضافة إلى ما ٌلً وبالحد األدنى:

 ؛أو تشمٌعها هاختمإؼالق األؼلفة بإحكام و -

أسعار  تخفٌضات أو أٌة ة, بما فً ذلك أٌإن وجد( (lot)لكل وحدة ) سعر العطاء -

 على أساس عطاءات أخرى؛ تخفٌضات أو أٌة مشروطة

لمقدم العطاء على تصحٌح  وأأو محو  تعدٌلعالمة واضحة حول كل ب التؤشٌر -

 ؛مع توقٌع رئٌس وأعضاء لجنة فتح العطاءاتوذلك  ,راسعول األاجد

مع توقٌع رئٌس وأعضاء وذلك  ,ؼٌر مسعرة )بند(وضع خط أفقً بجانب كل فقرة -

     ؛  لجنة فتح العطاءات

األخرى العطاء  مستنداتمقدم العطاء على استمارة تقدٌم العطاء وعلى  توقٌع -

 المرفقة وعلى كل صفحة من جداول األسعار؛
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 عدد األوراق المكون منها كل عطاء؛ -

 ؛من مقدم العطاء العطاءمدونة فً تحفظات ذات صلة  وأمالحظات  ةأٌ -

 عطاء.القات اللجنة على أي من مرفبدٌها قد تأو تحفظات أخرى مالحظات  ةأٌ -

 .بختم اللجنة والمرفقات العطاء محتوٌاتعلى جمٌع  وقٌع باألحرؾ األولىالتٌتم 

التوقٌع على محضر جلسة فتح  ٌطلب من ممثلً مقدمً العطاءات الحاضرٌن 23.4

العطاءات مع الحق بإضافة أٌة مالحظة على أداء اللجنة. إن عدم توقٌع أي مقدم 

ل مضمون ونفاذ المحضر. ٌجب توزٌع نسخ عن ٌ  عطاء على محضر الجلسة ال  بط 

  ٌرؼبون بالحصول على نسخة منه. الذٌنالمحضر إلى كل مقدمً العطاء 

 

سٌتم إعالن جمٌع أسعار العطاءات والمواصفات الفنٌة ومدد التنفٌذ رسمٌاً على   23.8

لوحة إعالنات جهة التعاقد مع التؤكٌد على أن األسعار والمواصفات المعلنة 

 خاضعة لمزٌد من التدقٌق والتحلٌل.

 

  بموافقة رئٌس جهة التعاقد.  العطاءاتسٌتــم إحالة العطاءات إلى لجنة تقٌٌم وتحلٌل  23.0

ٌمكن لجهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( , ووفقاً لتقدٌرها, طلب  24.6

. ٌجب أن من مقدم العطاء حول عطائه أثناء عملٌة تقٌٌم العطاءات توضٌحات

ٌكون طلب التوضٌح واإلجابة علٌه تحرٌرٌاً؛ وٌمنع طلب أو تقدٌم أو السماح 

ا تكتشفهة حسابٌاء خطأ تصحٌحل ذلك كان إذا إالبتؽٌٌر السعر أو مضمون العطاء, 

من التعلٌمات إلى مقدمً  24.6العطاءات وفقاً للفقرة  تقٌٌم عملٌة خاللجهة التعاقد 

 العطاءات.
م العطاء بتقدٌم التوضٌحات بشؤن عطائه فً الموعد والوقت المحددٌن إذا لم ٌقم مقد

 لذلك فً طلب جهة التعاقد, فقد ٌإدي ذلك إلى رفض عطائه.

 انؼطبءاد رٕضٛح .24

ال ٌجوز الكشؾ عن أٌة معلومات تتعلق بفحص, توضٌح, وتقٌٌم ومقارنة  25.6

و أي شخص آخر ؼٌر العطاءات والتوصٌة بإرساء العقد, إلى مقدمً العطاءات أ

معنً رسمٌاً بعملٌة العطاء, وذلك إلى أن ٌتم تبلٌػ جمٌع مقدمً العطاءات بإشعار 

 إرساء العقد.

 اإلجشاءاد عشٚخ .25

فً )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( عطاء التؤثٌر على جهة التعاقد الإذا حاول مقدم  25.2

ذلك قد ٌإدي فترسٌة العقد, ب اهقرارفً  وأ ومقارنة العطاء, عطاءلل هاعملٌة تقٌٌم

 ه.ئعطا رفضإلى 

 

إذا رؼب أي مقدم عطاء باإلتصال بجهة التعاقد بشؤن مسؤلة تتعلق بعطائه خالل  25.3

ذلك ب قومالفترة الممتدة من تارٌخ فتح العطاءات إلى تارٌخ ترسٌة العقد, فعلٌه أن ٌ

  تحرٌرٌاً.

 

العطاءات( تقٌٌم وتحلٌل العطاءات لتتؤكد من  ستقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل 26.6

أنها كاملة ومن عدم وجود أخطاء حسابٌة ومن وجود ضمان العطاء المطلوب وأنه 

 تم التوقٌع على الوثائق وفق األصول ومن أن العطاءات صحٌحة بشكل عام.

 األٔنٙ انزذلٛك .26

 ٔرحذٚذ نهؼطبءاد

  اعزجبثزٓب

تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( قبول أٌة شكلٌات ثانوٌة أو عدم ٌمكن لجهة التعاقد )لجنة  26.2

فً العطاء, إذا كان ذلك ال ٌشكل انحرافاً جوهرٌاً,  بسٌطة انحرافاتمطابقة أو 

 على أن ال ٌجحؾ هذا القبول أو ٌإثر على ترتٌب أي مقدم عطاء فً التقٌٌم.

 

تحدد  لى مقدمً العطاءات,من التعلٌمات إ 20وعمالً بالمادة  ل,المفصّ  التحلٌلقبل  26.3

 , جودة مقبولةبما إذا كان العطاء )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( جهة التعاقد 

. ألؼراض هذا التؤكد, فإن وثٌقة العطاءمتطلبات لاً جوهرٌاً تجٌبمسو ,مكتمالً 

العطاء الذي ٌستجٌب جوهرٌاً هو العطاء المتطابق مع جمٌع أحكام وشروط 
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اقصة دون أٌة انحرافات جوهرٌة أو استثناءات أو ومواصفات وثائق المن

أو عتراض أو االستثناء أو االنحراؾ  الااعتراضات أو شروط أو تحفظات. إن 

 الجوهري هو ذلك: تحفظالشرط أو ال

ِٖخ ثٜبأكاء ٝأ عٞكح ٝأ  ٗطبمػ٠ِ  عٞٛو١ثٌَْ   ٣ؤصواُن١  ( 1) ز قلٓبد أُ ُا ِغٝ  ؛ اَُ

 ٝأ

عٜخ ٝثٔب ال ٣زٞاكن ٓغ ٝص٤وخ اُؼطبء، ٖٓ ؽوٞم  عٞٛو١ ٌَّ ثأ٣١ؾل اُن١  ( 2)

 ؛ أٝٔولّ اُؼطبء اُلبئيُ اُزؼبهل٣خ ٞاعجبدٖٓ اُأٝ  اُزؼبهل

اٝ )، ك٢ ؽبُخ هجٍٞ عٜخ اُزؼبهل ُٜنا اُزؾلع ثٌَْ ؿ٤و ػبكٍ ؤصواُن١ ٣ (3)

اُن٣ٖ ا٥فو٣ٖ ٔول٢ٓ اُؼطبءاد ُ ٢اُز٘بكَ أُٞهقاُغٞٛو١، ػ٠ِ  ...(اُزـ٤٤و

 .َٓزغ٤جخ عٞٛو٣بً هلٓٞا ػطبءاد 

جٌب ٌستسترفض جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم و تحلٌل العطاءات(  العطاء الذي ال  26.4

ه إعطا جوهرٌاً, وال ٌجوز لمقدم العطاء الحقاً تصحٌح عدم المطابقة لٌصبح

مستوفٌاً الشروط. تستند جهة التعاقد فً قرارها ما اذا كان العطاء مستجٌباً للشروط 

 وٌات العطاء نفسه.أم ال على محت

 

إذا كان هناك من تعارض بٌن سٌتم تصحٌح األخطاء الحسابٌة على الشكل التالً:  24.6

, الذي (total price) وبٌن المجموع )المبلػ( اإلجمالً( unit priceسعر الوحدة )

( subtotalأو بٌن المجموع الفرعً ) ,ةبالكمٌسعر الوحدة ٌنتج عن ضرب 

سعر الوحدة ومن ثم المجموع الفرعً ت عتمد , (total priceوالمجموع اإلجمالً )

(subtotal وٌصحح المجموع اإلجمالً. إذا كان هناك تعارض بٌن )

. إذا رفض )األحرؾ(بالكلمات المذكورةالمبالػ ت عتمد واألرقام,  )األحرؾ(الكلمات

عطائه. أما إذا رفض  رفضمقدم العطاء تصحٌح األخطاء الحسابٌة, سوؾ ٌتم 

ستصادر قٌمة ضمان  المصححةعطائه  قٌمةكلفًة  قلالتقٌٌم األقدم العطاء ذي م

 عطائه.

 األخطبء رصحٛح .22
 

)لجنة تقٌٌم و  التعاقد جهة على ٌتعٌن والمقارنة, التحلٌلتسهٌل إجراءات  بهدؾ 28.6

 الدٌنار إلى مختلفة بعمالت المقدمة العطاءات أسعار جمٌع تحوٌلتحلٌل العطاءات( 

الصادر و المماثلة البٌع عملٌاتالمعتمد فً اقً, وذلك باستخدام سعر الصرؾ العر

 المصرؾ المركزي أو مصرؾ تجاري فً العراق. عن

 ػًهخ إنٗ انزحٕٚم .28

 ٔاحذح

إن سعر الصرؾ الذي سٌعتمد لتحوٌل جمٌع األسعار المقدمة بعمالت مختلفة إلى  28.2

 ارٌخ تقدٌم العطاءات.الدٌنار العراقً, هو سعر الصرؾ الصادر بت

 

ومقارنة العطاءات  )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتقٌٌمسوؾ تقوم جهة التعاقد  20.6

ٔبكح اإلستجابة الجوهرٌة  حققتالتً  ٓول٢ٓ اُؼطبءاد 26ٝكوبً ُِ  ٠  .ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ُإ
 ٔيمبسَخ رمٛٛى .29

 انؼطبءاد

مرشحٌن, سوؾ تتم مقارنة ال ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات 20.2

إلى موقع المستخدم النهائً  - DDP -العطاءات المستجٌبة على أساس تسلٌم السلع 

 تفً حال نصأو على أساس التوصٌل المجانً إلى موقع المستخدم النهائً. و

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات على  64.3.3 المادةقائمة متطلبات التعاقد و

العٌوب, فسوؾ ٌتم أٌضاً  لسنوات التً تلً فترة ضمانصٌانة ل قدٌمضرورة ت

( Annual Maintenance Contract - AMCاحتساب سعر عقد الصٌانة السنوٌة )

 المرشحٌن. ترتٌبتحدٌد و عند مقارنة أسعار العطاءات
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 سوؾ ٌتم احتساب: ,المرشحٌن ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات 20.3

 ِ٤خ أٝ اَُِغ األع٘ج٤خ أُزٞكوح ك٢ اُؼوام ًٔب ٝهكد ك٢ علٍٝ أٍؼبه اَُِغ أُؾ

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ  14.3.1ثٔٞعت اُلووح ( 2انمغى انشاثغ )األٍؼبه أُوكن ك٢ 

 ٓول٢ٓ اُؼطبءاد؛

  اُؼوام ًٔب ٝهكد ك٢ علٍٝ األٍؼبه  اُز٢ ٤ٍزْ اٍز٤واكٛب ٖٓ فبهطأٍؼبه اَُِغ

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ  14.3.2 ثٔٞعت اُلووح (3انمغى انشاثغ )أُوكن ك٢ 

 اُؼطبءاد؛

 ( ٍؼو ػول ا٤ُٖبٗخ ا٣َُٞ٘خAnnual Maintenance Contract - AMC) ، ًٔب ٝهك

هبئٔخ ٓزطِجبد  ذك٢ ؽبٍ ٖٗٔ( 4انشاثغ ) انمغىك٢ علٍٝ األٍؼبه أُوكن ك٢ 

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد ػ٠ِ ٙوٝهح رأ٤ٖٓ  14.3.3 حلوواُاُزؼبهل ٝ

 .اُؼ٤ٞة َُِ٘ٞاد اُز٢ ر٢ِ كزوح ٙٔب٤ٕٕبٗخ 

 

, سوؾ ٌتم احتساب المرشحٌن ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات 20.4

( لعقد الصٌانة السنوٌة Net Present Value - NPVصافً القٌمة الحالٌة )

(AMC ) على ضرورة تؤمٌن  قائمة متطلبات التعاقد -القسم الخامس  نصفً حال

 ورقة مع األخذ بعٌن االعتبار معدل التخفٌض كما هو محدد فً هذه الصٌانة,

 بٌانات العطاء.

 

فً حال حددت قائمة متطلبات التعاقد )القسم الخامس( إمكانٌة تقدٌم عطاءات ألكثر  20.5

من جدول )أو مجموعة(, فعندها ٌتوجب على مقدمً العطاءات أن ٌحددوا أسعار كل 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. سوؾ  64.4 جدول )أو مجموعة( وفقاً للفقرة

 ٌتم تقٌٌم العطاءات المقدمة لكل جدول )أو مجموعة( بشكل منفصل.

 

٣ٌٖٔ إٔ ٣زْ رو٤ٍخ اُؼوٞك ٌَُ علٍٝ )أٝ ٓغٔٞػخ( ثٌَْ ٓ٘لَٖ، ٝمُي ػ٠ِ ٓولّ  29.6

 Lowest Evaluated) ًِلخً  هَاُزو٤٤ْ األاُؼطبء اُن١ هلّ اُؼطبء أَُزغ٤ت ٝماد 

Bid األك٤ِٚخ ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد، ٝثؼل رطج٤ن 8( ، ثؾَت أُبكح 

 .ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد 33 أُبكح ٝكن أُؾ٤ِخ

 

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات العطاء, ٌتم اعتماد هامش لألفضلٌة   37.6

  .للعطاءات المقدمة من مقدمً العطاءات المحلٌٌن
 انًحهٛخ األفضهٛخ .32

أو رفض أي عطاء أو فً إلؽاء عملٌة المناقصة تحتفظ جهة التعاقد بحقها فً قبول  36.6

, إصدار كتاب اإلحالة والتبلػ به رسمٌاً ورفض جمٌع العطاءات فً أي وقت قبل 

( ات)العطاء (ي)قانونٌة تجاه مقدم /التزاماتمسإولٌة ةتحمل أٌأن تدون وذلك من 

 ر)وا( بذلك. الذي)ن( تؤث

ستقوم جهة التعاقد بإعادة جمٌع العطاءات التً جرى تقدٌمها , تمَّ اإللؽاء فً حال

بحسب ما تم تسدٌده  مناقصةق الائشراء وث رسم مبلػوتحدٌداً ضمان العطاءات مع 

 .العطاءاتهذه مقدمً  من

 فٙ انزؼبلذ جٓخ حك .31

 أٔ أ٘ سفض أٔ لجٕل

 انؼطبءاد كم

تعاقد , ما إذا كان مقدم العطاء المستجٌب للشروط والذي ٌحقق األهلٌة ستحدد جهة ال 32.6

 Lowest Evaluated) كلفةً  قلالتقٌٌم األذي  العطاءقدم القانونٌة المحددة, والذي 

Bid) ,من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 8.6 ٌحقق المإهالت المحددة فً المادة ,

 .شكل مقبولبوذلك للتؤكد من قدرته على تنفٌذ العقد 

 انمبََٕٛخ ْهٛخاأل .32

 انؼطبء يمذو ٔيؤْالد
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إن هذا التحدٌد ٌعتمد على تقٌٌم قدرات مقدم العطاء المالٌة, الفنٌة, واالنتاجٌة.  32.2

لمإهالت مقدم العطاء والمقدمة  وثقةمالثباتات اإلوسٌكون على أساس دراسة وتحلٌل 

العطاءات, باإلضافة إلى أٌة  من التعلٌمات إلى مقدمً 8.6منه بموجب الفقرة 

 .معلومات أخرى تراها جهة التعاقد ضرورٌة ومناسبة

 

المإهل قانونٌاً  العقد على مقدم العطاء ٌةرستلشرطاً أساسٌاً  الناجحٌعتبر التؤهٌل  32.3

 Lowest Evaluated) كلفةً  قلالتقٌٌم األوالذي قدم العطاء )الوحدة/المجموعة( ذي 

Bid)نتٌجة التؤهٌل سلبٌة, فسٌإدي ذلك إلى رفض عطاء مقدم العطاء  . أما إذا كانت

ستقوم جهة التعاقد بعملٌة تقٌٌم مشابهة لقدرات  ,وفً هذه الحالة ؛كلفةً  قلالتقٌٌم األذي 

ذ العقد بشكل  كلفةً  قلالتقٌٌم األذي مقدم العطاء  , للتؤكد من قدرته على تنٌف ًل   مقبول.الذيٌ 

 

 

 انؼمذ رشعٛخ  – ٔ
 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, ستقوم 32و 37و 20مع مراعاة أحكام المواد  33.6

المإهل قانونٌاً صاحب العطاء  مقدم العطاءعلى العقد بترسٌة جهة التعاقد 

تم التؤكد من  قدشرط أن ٌكون وذلك , كلفةً  قلالتقٌٌم األ يذو المستجٌب جوهرٌاً 

 قبول.متنفٌذ العقد بشكل مإهالته ل

النماذج المستندات/ ونفاذ من صحةؤكد الت ٌتوجب على جهة التعاقدقبل ترسٌة العقد,   33.2

وذلك عبر  ال سٌما ضمان العطاءءات المرشحٌن المقدمة فً عطااألساسٌة 

 السلطات المختصة.

 انزشعٛخ يؼبٚٛش .33

 كمٌة البنود تخفٌضزٌادة أو  , تحتفظ جهة التعاقد بحقها فًالعقد ترسٌةعند  34.6

من قٌمة العقد ,  %27بنسبة  قائمة متطلبات التعاقدفً  أصالً  المحددة والخدمات

 .دون أي تؽٌٌر فً أسعار الوحدات أو الشروط واألحكام األخرىوذلك من 

 فٙ انزؼبلذ جٓخ حك .34

 ػُذ انكًٛبد رؼذٚم

 انؼمذ إسعبء

العطاء الفائز بموجب  مقدم إشعارعاقد بتنفاذ العطاء, ستقوم جهة ال فترةقبل انتهاء  35.6

ٌ تب ع ب الكابلتحرٌري أو عبر  إشعار ؤن عطاءه باب تحرٌري مسجل, خطعلى أن 

 اتعطاءال ًمقدم شعار جمٌععلى جهة التعاقد إ ٌتعٌن, نفسهفً الوقت . قد ق ب ل

لقوانٌن وفقاً لتقوم بنشر النتائج س كماعملٌة  ارساء العطاء,  بنتٌجة اآلخرٌن 

وعدد الوحدات/المجموعات  اسم ومرجع المناقصة مع تحدٌد ,النافذةالعراقٌة 

( 2)و, الذٌن قدموا عطاءات جمٌع مقدمً العطاءات اءسمأ( 6المعلومات التالٌة: )و

سعر ال( اسم و3)وجلسة فتح العطاءات,  فً عنها اإلعالنأسعار العطاءات كما تم 

عطاءات الذٌن رفضت مقدمً ال اءسمأ( 4)و, حلٌلهكل عطاء تمَّ تل تقٌٌمه تم الذي

 ,سعر المقدم والعملةال( اسم مقدم العطاء الفائز و5)و ,عطاءاتهم وأسباب رفضها

 نطاق العقد موضوع الترسٌة.عن وجز العقد وممدة  باإلضافة إلى

 انزشعٛخ ثمشاس إشؼبس .35

د  35.2  )عقد اً نافذاً فور الذي ٌصبح والتبلػ به تؤسٌساً للعقد الترسٌةقرار اإلشعار بٌ ع 

 مقدم قد ٌتقدم به أي طعنبؤي  وذلك بحسب قرار التسوٌة القانونٌة المتعلق ,اولً(

 .العطاءات مقدمً إلى التعلٌمات من 36 للمادة وفقاً  فائز ؼٌر عطاء

 

بعد تقدٌم العقد الموقع من قبل مقدم العطاء الفائز مرفق بضمان حسن األداء وفقاً  35.3

قدمً العطاءات, ستقوم جهة التعاقد فوراً بإعادة من التعلٌمات إلى م 38للمادة 

من  64ضمانات العطاءات إلى مقدمً العطاءات ؼٌر الفائزٌن وفقاً للمادة 

 التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

إلى ٌتقدم قد ٌتعٌن على جهة التعاقد االستجابة فوراً وتحرٌرٌاً إلى أي مقدم عطاء  35.4

 36وذلك لٌس بموجب المادة  ب عدم اختٌار عطائهعن أسبا اً ستفسرمجهة التعاقد 

 .الترسٌةبقرار شعار إل, بعد استالمه لمن التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات

 

تعتمد اآللٌة المعتمدة بالنظر فً الشكاوى الخاصة لمقدمً العطاءات وفقاً لتعلٌمات تنفٌذ 

 العقود الحكومٌة العامة النافذة.

 ٔانطؼٌٕ انشكبٖٔ .36

وبعد انتهاء  ,بعد إشعار مقدم العطاء الفائز بقبول عطائه من قبل جهة التعاقدفوراً  34.6

من التعلٌمات إلى مقدمً  36الطعون وفقاً للمادة الشكاوى و تسوٌةفترة انتظار 

 القسم الثامن فًالمحددة العقد  اتفاقٌةالعطاءات )إن وجدت(, سترسل جهة التعاقد 

, إلى مقدم كل ما تم اإلتفاق علٌه بٌن الطرفٌن مناقصة والتً تشملال ائقوثمن 

 .بٌانات العطاء ورقةفً  كما هو محددٌجب أن ٌتم تصدٌق العقد .العطاء الفائز

 انؼمذ رٕلٛغ .32

على مقدم العطاء الفائز التوقٌع على إتفاقٌة العقد وإعادتها إلى جهة التعاقد  ٌتوجب 34.2

  .المدة المحددة ضمن

, ٌبقى لجهة التعاقد 36قدمً العطاءات بطعن بحسب الفقرة فً حال تقدم أحد م

أن جهة التعاقد  وجدتإذا الحق بمتابعة إجراءات التعاقد مع مقدم العطاء الفائز 

أنه من المصلحة العامة عدم تؤخٌر بدء تنفٌذ العقد العقد ٌستوفً جمٌع الشروط و

 :بعد لكوذ سوؾ ٌتسبب بؤضرار كبٌرة, /اإللؽاءوأن مثل هذا التؤخٌر

 و المحكمة المختصة بقرارها مع كافة التفاصٌل والتبرٌرات؛ شعارإ   )أ( 

موقع تؤمٌن الحصول على موافقة المحكمة المختصة عبر تقدٌم تعهد   )ب(

فً وذلك تنفٌذ العقد  بسببأٌة أضرار قد تنتج فً المستقبل عن  التعوٌضب

  ؛تعاقدقرار جهة الل مخالفاً حال كان حكم المحكمة المختصة 

 

العامة لشروط ا وفق األداءحسن اً لعلى مقدم العطاء الفائز أن ٌقدم ضمان ٌتعٌن 38.6

 الترسٌة بقرار اإلشعارمن تارٌخ استالم  واعتباراً  (  ٌوما 64خالل ), للعقد

ٌوما بضمنها مدة االشعار الموجه من جهة التعاقد  20جهة التعاقد او  عن الصادر

وذلك وفق النموذج المرفق , ب ما محدد فً ورقة البٌانات الى المرشح الفائز وحس

الشركات العامة للدولة  تعفى. مستندات العقد -فً القسم الثامن من وثٌقة العطاء

 تعلٌماتوال حكامإذا كانت األ األداءضمان حسن والقطاع العام من موجب تقدٌم 

  .تمنح هذه االستثناءاتالنافذة فً جمهورٌة العراق 

 األداء حغٍ ٌضًب .38

تقدٌم ضمان حسن األداء المذكور أعاله أو فً  مقدم العطاء الفائز فًعند فشل  38.2

من التعلٌمات إلى مقدمً  34.2توقٌع العقد خالل المدة المحددة فً الفقرة 

لتوقٌع العقد وتقدٌم ضمان  إلٌهرسمً  انذاربإرسال  التعاقدستقوم جهة العطاءات, 

االنذار؛ هذا  تارٌخ استالم( ٌوماً من 65مسة عشر )فً ؼضون خاألداء حسن 

وبعد مضً هذه المدة, ٌحق لجهة التعاقد إلؽاء الترسٌة ومصادرة ضمان العطاء 

المستجٌب جوهرٌاً للشروط  مقدم العطاءلمقدم العطاء الناكل, وترسٌة العقد على 

ت المطلوبة األقل كلفة بعد التؤكد من أنه ٌستوفً المإهالالذي ٌلً  ذي التقٌٌمو

ٌتوجب على  عطائه, ضمان مصادرة إلى إضافةلتنفٌذ العقد. وفً هذه الحالة, و

ت تخذ هذه اإلجراءات . العطائٌن أسعار بٌن ما الفرق دفعٌ أن ناكلال العطاء مقدم

 ءاتهم.عطا نفاذ فترة خاللبحق مقدمً العطاءات الناكلٌّن 
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 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 انؼطبء ثٛبَبد ٔسلخ -:انثبَٙ انمغى
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 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 (BDS) بٌانات العطاء  ورقة

ة فً محددل األحكام العدِّ ت  تضٌؾ أو ل أو كمِّ ت  إن المعلومات الخاصة التالٌة المتعلقة بالسلع التً سٌتم  التعاقد علٌها سوؾ 
بٌانات العطاء بدل تلك الواردة  ورقةعتمد األحكام الواردة فً , ت  تناقض عند وجود أي .مقدمً العطاءاتالى التعلٌمات 

  علٌمات إلى مقدمً العطاءات.فً الت
 

 ػبو . أ

 وزارة الصحة/البٌئة/الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة: التعاقد جهةاسم 

  ).)كٌمادٌا

  ال ٌوجد : جهة التعاقد قبل منالمفوض  (purchasing Agentاسم وكٌل المشترٌات )

   ور فً قوائم المناقصةوكما مذك مستلزمات طبٌة موضوع كتاب الدعوة:  السلعنوع 

  مستلزمات طبٌة شراء  مناقصة: ال

  الجارٌة  وازنةلوارد فً الموعلى النحو ا  88  2021/18/  . : المناقصة رقم

 [    رقم كتاب الدعوة : ]

رقم  جدول  : فً قائمة متطلبات التعاقد هو حددةمال (الجداول )المجموعاتوأسماء عدد  إن

(1)- (2)- (4) 

الخاصة بشراء  2764 هً من السلطات المختصة  المصدقةزنة االتحادٌة واملا سنة  

وزارة الصحة/البٌئة/الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة  ـحسابلالمستلزمات الطبٌة 

 (كٌمادٌا) والمستلزمات الطبٌة

  وزارة المالٌةهو:   العقد هذامصدر تموٌل 

6.6 

 ًُبلصخان ٔثبئك .ة

/الشركة العامة لتسوٌق   باب المعظم/وزارة الصحة/البٌئة-ادبؽد عنوان جهة التعاقد / 

 والبرٌد/قسم االعالم الدوائً والعالقات العامة 5/ط(كٌمادٌا)االدوٌة والمستلزمات الطبٌة

 (60744744754رقم الهاتؾ)((dg@kimadia.iqهو )) االلكترونً
 بواسطةٌقبل  السرٌع البرٌد بواسطة أوالعادي  بالبرٌد ترسل أو بالٌداالستفسارات  تسلم

  برٌد االلكترونًال

ث٤بٕ أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ ك٢ ٝصبئن ػطبءارٌْ ٝ اُجو٣ل االٌُزو٢ٗٝ ٝ اٍْ ٝ ػ٘ٞإ اُْقٔ أَُؤٍٝ 

 ػٖ ٓزبثؼخ االٍزلَبهاد اُز٢ رقٔ اُؼطبء

بهٔ أُضجذ ك٢ اُؼطبء ػ٘ٞاٗب ُِٔواٍالد ٝاُزج٤ِـبد ٝػ٠ِ أُ٘بهٔ اّؼبه ٣زْ اػزٔبك ػ٘ٞإ أُ٘

 ػ٠ِ ٛنا اُؼ٘ٞإ فالٍ ٓلح ٍجؼخ ا٣بّ ٖٓ ربه٣ـ ؽُٖٞٚ. أعٜخ اُزؼبهل ثٌَ رـ٤٤و ٣طو

 باالضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات :

ة ـــــــــــــالمشاركٌن فً المناقص ٌكون تارٌخ انعقاد المإتمر الخاص باالجابة على استفسارات   -

 .1222/ 3 / 1   ثنٌناال  ٌوم

4.6 

 

mailto:والبريد
mailto:dg@kimadia.iq
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 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 انؼطبءاد إػذاد ،ج

متوفرة على العنوان  ,ؼٌر المإهلٌن قانونٌاً() المستبعدٌنقائمة بؤسماء مقدمً العطاءات 
  HTTP://WWW.mop.gov.iq  اإللكترونً التالً:

 :ٌتم اضافة ما ٌلً العطاءات فً تعلٌمات الى مقدمً  وردضافة الى ما الاب
او المتلكؤة او المخلة بالتزاماتها التعاقدٌة السابقة لدى نفس جهة التعاقد او فً جهات تعاقد  -

 اخرى وبموجب وثائق اصولٌة   
 -تدرج الشركات فً القائمة السوداء فً الحاالت التالٌة : -

 .التعامل مع الشركات االجنبٌة المقاطعة  -أ    
 ثبوت رشوة  احد منتسبً الحكومة.  -ب     

 ثبوت القٌام بتزوٌر العطاءات او اي وثٌقة من مستندات المناقصة. -ج 
ثبوت تقدٌم معلومات او امور مؽاٌرة للحقٌقة فٌما ٌتعلق بالعمل المحال علٌه بقصد  -د 

 .االضرار بالمصلحة العامة
متعاقد علٌها بقصد االضرار ثبوت مخالفة شروط المناقصة او المواصفات الفنٌة ال -ـه

 بالمصلحة العامة.
 ثبوت عدم االلتزام باداب المهنة باتباع اسالٌب المنافسة ؼٌر المشروعة.  -و
 االمتناع عن توقٌع العقد بعد التبلٌػ بقرار االحالة. -ي 
 .سحب العمل بسبب ثبوت التلكإ بتنفٌذ المناقصة او اخالله بالتزاماته التعاقدٌة -ك 

6.3 

 2764( لسنة 2ون تصدٌق للشهادات حسب تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم )ٌك
 4.2 بخصوص  البنود المستوردة من بلد عربً.

المستندات الثبوتٌة ألهلٌة السلع: ٌجب أن ٌتضمن العطاء, إضافة إلى المستندات المذكورة 
 )أ( و)ب(, المستندات التالٌة: 4.3و  4.2فً الفقرات 

دة المنشؤ للمواد المستوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد المصنع او تقدم شهان ا -6
مع االشارة الى  (المنتج او البلد الذي ٌتم فٌه التجمٌع االخٌر او بلد الشحن )بلد التصدٌر

منشؤ المواد االستٌرادٌة والتً ٌجب ان تكون دقٌقة من حٌث المواصفات الفنٌة الخاصة 
المراد تصدٌرها الى العراق شرط وجود تعهد مصدق اصولٌا من بالمواد او المعدات 

الشركة الشاحنة والمجهزة للمواد االستٌرادٌة ٌتضمن تحملها كافة المسإولٌات المالٌة 
والقانونٌة المتعلقة بمدى صحة المعلومات المذكورة فً شهادات المنشؤ االصلٌة 

 .فً دولة الشحن االخٌرةالمرسلة من الجهات المصنعة او المنتجة الى المجهز 
( ٓطِٞثخ ٓغ اُؼوٗ أُولّ ٌَُ ٓبكح  FDAٝ/اٝ HPF ٝ/اٝ CE ٝ/اٝ MOHّٜبكاد اُـ ) -2

ًٝنُي ّٜبكح أُْ٘أ أُٖلهخ ٓضجذ ك٤ٜب ثبٕ اُجٚبػخ ٓ٘زغخ ثبٌُبَٓ ك٢ ثِل أُْ٘أ )رٖل٣ن 
بػ٤خ ٖٝٓلهخ ٝفزْ ّٜبكح ثِل أُْ٘أ ٖٓ هجَ ٝىاهح اُٖ٘بػخ اٝ ؿوكخ اُزغبهح اٝ اُز٤ٔ٘خ اُٖ٘

 ٖٓ أُِؾو٤خ اُزغبه٣خ  اُؼواه٤خ ك٢ ثِل أُْ٘أ اٝ ٖٓ ٣ٔضِٜب(
 .شهادة تؤسٌس الشركة المجهزة والمنتجة على ان تكون اصلٌة ومصدقة وحدٌثة تقدٌم -3
( الخمس االخٌرة)االصلٌة والمصدقة للشركة المنتجة للسنوات  تقدٌم الحسابات الختامٌة -4

وتحدٌد  تحقٌق ارباح خالل السنوات الخمس االخٌرةالحسابات الختامٌة التً تظهر  ,
متوسط معدالتها وعلى ان تقدم الحسابات الختامٌة باللؽة االنكلٌزٌة والعربٌة حصرا 

  .وٌكون مإشر حساباتها الختامٌة االصولٌة للسنوات الخمسة االخٌرة اٌجابً
ها مع الدول على الشركات المشاركة فً المناقصة تقدٌم اسعارها المثبتة فً عقود -5

االخرى والدول المجاورة للعراق على ان تكون تلك االسعار مرفقة مع العطاء وبتاٌٌد 
 .وختم وتوقٌع مقدم العطاء علٌها

ٝعٞة ه٤بّ اُْوًبد أُغٜيح ثبهٍبٍ ٗٔٞمط ُـوٗ اُلؾٔ ٝاُزو٤٤ْ ٝاهٍبٍ ٗٔبمط ُغ٤ٔغ  -6
لٓخ ُٜنٙ أُ٘بهٖخ ٝاُز٢ هلٓذ ػ٠ِ اُْوًبد أُوٝ ٌٓٞٗبد ا٤َُذ اُٞاؽل ٝثقالكٚ ٣َٜٔ اُؼطبء

ٗٔبمط ُْٝ ٣زْ اهٍبء أُ٘بهٖخ ػ٤ِٜب ٍؾت ٗٔبمعٜب فالٍ كزوح ّٜو ٝاؽل ٖٓ ربه٣ـ اهٍبء 
 أُ٘بهٖخ ٝثقالكٚ ٣ؾن ُْوًز٘ب اُزٖوف ثٜب

 PVC poly  ٣غت إ رٌٕٞ أُبكح اال٤ُٝخ اُز٢ رٖ٘غ ٜٓ٘ب أُٞاك اُجالٍز٤ٌ٤خ فب٤ُخ ٖٓ ٓبكح -4
vinyl chloride   ْري٣ٝلٗب ثبُْٜبكاد اُز٢ رؤ٣ل مُي. ٣ٝز 

 )ج( 4.3

 4.4 () الٌنطبق

 . ةلٌزٌكاإلن وأ العربٌة  هً: العطاءلؽة 
فً حال وردت وثائق المناقصة والعقد باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة عند االختالؾ فً 

 التفسٌر ٌكون اعتماد ما ورد باللؽة العربٌة بوصفها اللؽة الرسمٌة للدولة.

66.6 
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 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

من )أ( إلى )و(,  62.6 فقرةال فً المحددة المستنداتتضمن العطاء باإلضافة إلى ٌجب أن ٌ
ٛو٣ن  ،ٝهذ اُز٤َِْ  ،ْٓ٘ب اُجٚبػخ ، اٍْ أُٖ٘غ ) اُْوًٚ أُٖ٘ؼخ (  ) أُؼِٞٓبد اُزغبه٣خ

 : الٌةالت المستنداتًٝبكخ  (ٛو٣وخ اُْؾٖ ،٤ٓ٘بء اُْؾٖ  ،٤ٓ٘بء اُلفٍٞ ، رلب٤َٕ اُزؼجئخ  ،اُز٤َِْ 
على مقدم العطاءالذي سبق له االشتراك فً المناقصة المعاد اعالنها ان ٌقدم وصل -6

الشراء السابق لها مع وثائق العطاء للمناقصة المعاد اعالنها وفً حالة تعدٌل اسعار 
بشراء هذه الوثائق فٌتحمل مقدم العطاء الفرق بٌن السعرٌن فً حالة زٌادة السعر 

 وصلٌن االول والثانً.وٌرافق مع عطاءه ال
وعند التعاقد ٌجب ان ٌكون المستفٌد من االعتماد المستندي هو نفس الجهة المتعاقد معها  -2

وتكون التفاصٌل البنكٌة باسم تلك الشركة حصرا متضمنة  اسم وعنوان البنك 
المراسل,اسم صاحب الحساب )الشركة المتعاقد معها( ورقم  الحساب, االسم والعنوان 

ٌجب ان ٌتم تثبٌتها جمٌعا فً }... الخIbanو  sort codeوswift codeل للمستفٌد الكام
العرض وال ٌقبل ان ٌكون الحساب باسم الشخص واي تؽٌٌر فً اسم وعنوان المستفٌد 
والبنك المبلػ ورقم الحساب والمعلومات البنكٌة االخرى بعد االتفاق ٌعتبر مخالؾ بعد 

 علومات المثبتة فً العرض سٌعرض المجهز الى ؼرامة.اعالم المجهز باالحالة عن الم
 . ارفاق االعمال المماثله مع عطاءاتكم مإٌدة من قبل جهات التعاقد -3
العالقات العامة بشهادات التاسٌس اصلٌة ومصدقة للشركات المنتجة  تزوٌد قسم -4

  .والمسوقة مترجمة الى اللؽة االنكلٌزٌة
سنوات االخٌرة مصدقة من السجل  للخمسالمنتجة الحسابات الختامٌة للشركات  -5

  .التجاري
 .للؽة االنكلٌزٌة او العربٌة حصراٌجب تقدٌم الحسابات الختامٌة من قبل الشركة با -6
رسالة اصلٌة ومصدقة من الشركات المنتجة باسماء الموقعٌن على العقود وصفاتهم  -4

 . االدارٌة ونماذج تواقٌعهم
)اُْوًخ االّ( ثبٕ ع٤ٔغ أُٞاك اال٤ُٝخ اُلافِخ ك٢ ر٤ٖ٘غ االعٜيح  وًخ أُ٘زغخرول٣ْ رؼٜل ٖٓ اُْ -8

 .ٝأَُزِيٓبد ك٢ ثِلإ اُلوٝع ثٚٔبٗزٜب ٝٓؼزٔلح ُل٣ٜب ٝإ رزؾَٔ َٓؤ٤ُٝخ ٛنا اُزؼٜل 
ك٢ ؽبٍ ًٕٞ اُجٚبػخ ٓ٘زغخ ك٢ اُلوٝع ٝال٣ٌٖٔ اٗزبعٜب ك٢ ثِل اُْوًخ االّ )إ رزؼٜل اُْوًخ  -9

ٖٓ ثِل أُْ٘أ اال٢ِٕ )ْٓ٘أ االّ( اهَ ٍؼوا  بكٚ ٣غت إ ٣ٌٕٞ أُ٘زظ ٓٞهك ؽٖو٣ٝفال ثنُي(
 . اما ًبٕ ٓٞهك ٖٓ اؽل اُلوٝع

 رنًو اُْوًخ ك٢ اُؼوٗ اٍْ ٝٓٞهغ أُٖ٘غ اُن١ ٤ٍزْ اُزغ٤ٜي ٓ٘ٚ . -13
اُلٍٝ رول٣ْ اُْوًبد أُْبهًخ ثبُٔ٘بهٖخ اٝ اُلػٞح أُجبّوح االٍؼبه أُضجزخ ك٢ ػوٞكٛب ٓغ  -11

االفوٟ ٝاُلٍٝ أُغبٝهح ُِؼوام ػ٠ِ إ رٌٕٞ االٍؼبه ٓوكوخ ك٢ اُؼطبء ٝثزب٤٣ل ٝفزْ ٝرٞه٤غ 
 . ٓولّ اُؼطبء ػ٤ِٜب

 اٌُزبًُٞبد ، ٝأُٞإلبد اٌُبِٓخ ٝاُزل٤ِ٤ٖخ ُِٔبكح ٝ ًَ أُؼِٞٓبد روٍَ ٓغ اُؼوٝٗ. -12
ٖٓ هجَ ٝىاهح اُقبهع٤خ ك٢ ثِل أُْ٘أ  اُٞصبئن اُو٤ٍٔخ أُطِٞثخ  أُج٤٘خ اكٗبٙ ٝأُٖبكم ػ٤ِٜب  -13

 ٝأُٔض٤ِبد اُلثِٞٓب٤ٍخ ُغٜٔٞه٣خ اُؼوام ك٢ رِي اُلُٝخ
( اٝ ؿ٤وٛب أُؼزٔلح ٖٓ ٝىاهح اُٖؾخ ُجِل ISOفٚٞع ٖٓبٗؼٌْ ُِٔزطِجبد اُل٤٘خ اُؼب٤ُٔخ )ا. 

 اُز٤ٖ٘غ
ٖؾخ ُجِل فٚٞع ٓ٘زغبرٌْ ُٔزطِجبد أُٞإلبد اُل٤٘خ اُؼب٤ُٔخ أُؼزٔلح ٖٓ ٝىاهح اُ .ة

 اُز٤ٖ٘غ
 ٓؤٛالرٌْ اُل٤٘خ ٝأُب٤ُخ. .ط
ؽغْ االُزيآبد ا٣َُٞ٘خ رزٖٚٔ ػوٞك ّوًزٌْ أُجوٓخ ٓغ اُلٍٝ أُزولٓخ ك٢ رغ٤ٜي ٓ٘زغبرٌْ  .ك

 أُٔبصِخ.
 ٜٓ٘بط اُؼَٔ أُطِٞة . .ٛـ

  ثأٌٓبٕ أُغٜي ِٛت رضج٤ذ األػزٔبك ػ٠ِ ٗلوزٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ مُي ٖٙٔ ػطبئٚ -14
ذ أُؼِٞٓبد اُزب٤ُخ ك٢ ػ٘ٞإ أُغٜي ػ٘ل رول٣ْ اُؼوٗ  )٣غت إ ٣زٖٚٔ ػ٘ٞإ ٣غت رضج٤ -15

 اُطوف اُضب٢ٗ )اٍْ أُ٘طوخ ،اُْبهع،ههْ اُج٘ب٣خ ،ههْ اُٜبرق ،ههْ اُلبًٌ ،اال٤ٔ٣َ االٌُزو٢ٗٝ(
( ٣ّٞ  15ػ٘ل رول٣ْ اُؼوٝٗ ٝفالٍ ٍوق ى٢٘ٓ )ٝثؼلك ًبك٢ عِت ٗٔبمط أَُزِيٓبد اُطج٤خ  -66

 رأه٣ـ اُـِن ٝػلّ رٔل٣ل أُلح ٣ٝزْ أٛٔبٍ اُؼوٝٗ فالكب ُنُي .كوٜ ٖٓ 
 .ضرورة قٌام الشركات بتقدٌم كتاب عدم ممانعه صادر من الهٌئة العامة للضرائب  -17

62.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انزذسٚت: 64.6
ٔٞاك اُجبئغ َٓؤٍٝ ػٖ رول٣ْ أُٜ٘بط اُزله٣ج٢ ٌُِٞاكه اُطج٤خ ٝاُل٤٘خ ٝاػٚبء ٤ًٔبك٣ب  ٝؽَت ٗٞع اُ

كافَ ٝفبهط اُجِل ٓغبٗب ٝرٌٕٞ كزوح اُزله٣ت ػ٠ِ أُٞاك  ًبك٤خ ػ٠ِ إ ٣زْ اػطبء كٝهاد كاف٤ِخ 
 .ُٔ٘زَج٤٘ب ػ٘ل اُؾبعخ 

 ٝاٗٚ ٖٓ ٖٙٔ ٓجِؾ اُؼول ا٢ٌُِ. اُؼوٗ أُولّ ٖٓ هجَ أُغٜي ٣ٝغت رؾل٣ل ٓجِؾ اُزله٣ت ٓغ
٣ّٞ( ٖٓ ربه٣ـ رج٤ِـٚ ثبالٓو  183ح )٣غت إ ٣وّٞ اُطوف اُضب٢ٗ ثز٘ل٤ن كووح اُزله٣ت ٝفالٍ كزو
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اُٞىاه١ اُقبٓ ثز٘ل٤ن كووح اُزله٣ت ٝثقالكٚ رلوٗ ؿوآخ رأف٤و٣خ ػٖ ًَ ٣ّٞ رأف٤و ٖٝٓ أُجِؾ 
% ٖٓ ه٤ٔخ اُزله٣ت ؽَت أُؼبكُخ )ٓجِؾ اُزله٣ت/ٓلح 13أُقٖٔ ُِزله٣ت ػ٠ِ إ ال ٣زغبٝى 

٘ل ثِٞؽ اُـوآخ اُزبف٤و٣خ اُؾل االػ٠ِ أُْبه % = اُـوآخ اُزأف٤و٣خ ٤ُِّٞ اُٞاؽل ٝ ػx 13اُزله٣ت 
ا٤ُٚ ٣ؾن ُِطوف االٍٝ ارقبم ًبكخ االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثؾن اُطوف اُضب٢ٗ ٝرؾ٤ِٔٚ ًبكخ اُزجؼبد 

 ٣ٌٕٝٞ اُزله٣ت اُلاف٢ِ فبٙغ ُناد اُـوآخ. اُوب٤ٗٞٗخ
الدوالر ( بCIPٌجب ان ٌعرض السعر على اساس واصل بؽداد الى مخازن كٌمادٌا ) 14.3.2

 االمرٌكً 
 باالضافة الى ما ورد فً التعلٌمات الى مقدمً العطاءات فانه سٌتم:  64.6

إهمال العرض المبنً على تخفٌض نسبة مئوٌة أو مبلػ مقطوع من اي العطاءات  -
واي تخفٌض  مهما كان نوعه االخرى المقدمة فً المناقصة وعدم قبول اي تحفظ

قصة ونإكد على شرط عدم اجراء التؽٌٌرات بعد للسعر ٌقدم بعد موعد ؼلق المنا
التبلٌػ باالحالة واي رسالة للتخفٌض ترد بعد تارٌخ الؽلق بدون طلب من كٌمادٌا 

 سٌتم اهمالها وعدم النظر فٌها.
رول٣ْ االٍؼبه ثبُلٝاله االٓو٢ٌ٣ ٣ٝغت رل٣ٖٝ االٍؼبه ههٔب ًٝزبثخ ُٝغ٤ٔغ العمالت األجنبٌة: ب( 

 65.6 . ح ٝاٙؾخ ٖٓ كٕٝ َٓؼ اٝ ّطتاُلوواد  ٝثٖٞه

لذلك, فإن كل عطاء  من تارٌخ ؼلق المناقصة ٌوماً  (365) نفاذ العطاء  فترةٌجب أن تكون 
 وٌمكن تمدٌده حسب طلبنا . [2222 / 3  / 8  ]لؽاٌة  نافذاً ٌجب أن ٌكون 

فترة نفاذ ٌوماً بعد انتهاء  (28)ٌجب أن ٌبقى ضمان العطاء نافذاً لمدة ثمانٌة وعشرٌن 
ٌ قدم مع ضمان عطاء تنتهً العطاء. لذلك, ف  [.2222 /4 /  4قبل ] نفاذٌتهإن العطاء الذي 

  للشروط. مستجٌبسٌتم رفضه على أنه ؼٌر 

66.6 

رؼل٠ اُْوًبد اُؼبٓخ ٖٓ رول٣ْ اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ ٝفطبة ٙٔبٕ ؽَٖ اُز٘ل٤ن أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب  
 . 2314٘خ َُ 2ٝؽَت رؼ٤ِٔبد ر٘ل٤ن اُؼوٞك ههْ 

فً عدم طلب ضمانات العطاء بجهة التعاقد  عند قرار -":التعاقد ذلك جهةحال قررت  فً}
 ."{إستثناءات من الجهات المختصة. حالة حصولها على

من القٌمة التقدٌرٌة للمناقصة  %6( اي      مبلػ ) ٌجب أن تكون قٌمة ضمان العطاء
ٌ صدر البنك  ة للتحوٌلأو ما ٌعادلها بعملٍة قابل العراقً بالدٌنار من ضمن قائمة العمالت التً 

 المركزي العراقً أسعار صرفها إلى الدٌنار العراقً. 
 تكون )ج( او سفتجة. 64.6باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً 

 مع مراعاة ما ٌلً:
تقدم التامٌنات االولٌة من قبل مقدم العطاء او )اي من المساهمٌن فً الشركة او  -6 

شركات المشاركة بموجب عقد مشاركة( لمصلحة جهة التعاقد وٌتضمن االشارة السم ال
 ورقم المناقصة  

رٖله اٌُلبُخ ثبٓو اُْوًخ أُزؼبهل ٓؼٜب اٝ ٖٓ رقُٞٚ ا٤ُٕٞب الٕلاه اٌُلبُخ ٝثٔٞعت  -2
 رق٣َٞ ه٢ٍٔ ٖٓلم.

 تقترن الكفالة بكتاب صحة صدور )سري وشخصً( ٌرسل الى كٌمادٌا من قبل  -3
 المصرؾ المصدر للكفالة

 ان تكون صادرة باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة  -4
 ٌتم مراعاة العبارة التالٌة: 64.4باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً  -

)او رفض التصحٌح على اخطائه الحسابٌة فً العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ 
 ا فً تعلٌمات تنفٌذ العقود  الحكومٌة(.بحقه االجراءات القانونٌة المنصوص علٌه

64.6 

 64.4 الخاص بالشركات الرصٌنة ووفق شروط الشركات الرصٌنة

, ستقوم جهة التعاقد ( من هذه المادة2( و )6أخلَّ مقدم العطاء بإحدى أحكام الفقرتٌن )إذا 
خطٌط إلتخاذ بؤٌة تدابٌر أخرى, سٌتم إبالغ وزارة الت اإلجحاؾومن دون  ناكالً, تبارهبإع

أو إدراج إسمه على  تقدٌم العطاءات)بما فً ذلك تعلٌق مشاركته فً  بحقه التدابٌر الالزمة
 .النافذةلقوانٌن العراقٌة بحسب االقائمة السوداء( 

 باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة التالً:
 -د تبلٌؽه باالحالة تتبع بحقه االجراءات التالٌة:إذا امتنع المناقص عن التعاقد بع

 ٖٓبكهح اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ اُقبٕخ ثبُٔ٘بهٔ اُ٘بًَ .    -
 اؽبُخ أُ٘بهٖخ ػ٠ِ أُوّؼ اُضب٢ٗ اما ًبٕ ٛنا رؾو٤وب ُِِٖٔؾخ اُؼبٓخ   -
   رؾ٤ِٔٚ كوم اَُؼو ك٢ االؽبُز٤ٖ إ ٝعل   -
 ى توجٌه انذار او اتخاذ اي اجراء قانونى اخر.تنفٌذ العمل على حسابه دون الحاجه ال   -
فً حالة نكول المرشح االول والثانً فلجهة التعاقد احالة المناقصة على المناقص الثالث    -

64.8 
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وٌتحمل كل من الناكلٌن االول والثانً فرق البدلٌن وحسب فرق المبالػ الخاصة 
 .والثانً بالترشٌح لهما ومصادرة التامٌنات االولٌة للمرشحٌن االول

فً حالة نكول المرشح الثالث ٌتم مصادرة التامٌنات االولٌة له وٌتم اعادة االعالن عن    -
المناقصة وٌتحمل المناقصون الناكلون الثالث فرق البدلٌن كل بحسب سعره المقدم مع 

 مصادرة التامٌنات االولٌة للمناقصٌن الثالث الناكلٌن 
دوث ـــــاالجراءات المنصوص علٌها فً  اعاله عند حتطبق على المناقصٌن الناكلٌن    -

 .النكول اثناء فترة نفاذ العطاءات الخاصة بالمناقصة
 .نسخ ( ثالثة3): هو باإلضافة إلى العطاء األصلً المطلوبة العطاء نسخ عدد

 لتكون كالتالً: من تعلٌمات مقدمً العطاءات68.6وٌتم تعدٌل ما ذكر فً الفقرة 
وٝٗ ثَ٘قز٤ٖ ا٤ِٕز٤ٖ ٓٞهؼخ رٞه٤ؼب ؽ٤ب ٤ٔٓٝيح ثٌِٔخ )َٗقخ ا٤ِٕخ( اؽلٛٔب َٓؼوح رول٣ْ اُؼ

ٝاالفوٟ ؿ٤و َٓؼوح ٝرقزْ ثقزْ اُْوًخ ٝٓج٤٘ب ك٤ٜب أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ ٝػ٘ٞإ اُجو٣ل االٌُزو٢ٗٝ 
ٜيح ُِٔغٜي ٝاُؼ٘ٞإ اٌُبَٓ ُِْوًخ أُغٜيح ٝاٍْ ؽبَٓ اُؼطبء أُقٍٞ ثبُزٞه٤غ ٖٓ هجَ اُْوًخ أُغ

٣ؾ١ٞ ػ٠ِ  CDٓغ رول٣ْ صالس َٗـ ٤ٔٓيح ثٌِٔخ )َٗقخ ٛجن االَٕ( ٓووٝٗب ثلٍي ٓوٕ اٝ هوٓ 
ٝػ٘ل ؽٍٖٞ افزالكبد عٞٛو٣خ ث٤ٖ اُؼوٗ اُٞهه٢ ٝاُؼوٗ اال٢ُ ٓؼِٞٓبد اُؼوٗ اُٞهه٢

ُْوًز٘ب اُؾن ثبٛٔبٍ اُؼوٗ ٝاالػزٔبك ػ٠ِ اُؼوٗ اُٞهه٢ ك٢ ؽبُخ ٝعٞك افزالكبد 
رؾل٣ل ٛنٙ اُقالكبد ك٤ٔب ًبٗذ ث٤َطخ اٝ ؿ٤و ث٤َطخ ٖٓ هجَ ُغ٘خ كهاٍخ ث٤َطخ ػِٔب اٗٚ ٣زْ 
 ٝرؾ٤َِ اُؼوٝٗ. 

ٝػ٘ل االفزالف ث٤ٖ )اُوهْ ٝاٌُزبثخ( ٣ؼٍٞ ػ٠ِ ٣غت رل٣ٖٝ االٍؼبه ههٔب ًٝزبثخ ُٝغ٤ٔغ اُلوواد 
أٌُزٞة ٣ٌٕٝٞ ٍؼو ًَ ٝؽلح ٝاؽلح ٛٞ اَُؼو أُؼزٔل ُِٞؽلح )هطؼخ اٝ ٤ٍذ( ٝك٢ ؽبٍ  اَُؼو

هٝك كووح اٝ كوواد ُْ ٣لٕٝ ٍؼو اىائٜب ك٢ اُؼطبء أُولّ كل٢ ٛنٙ اُؾبُخ رؼزجو ًِلخ رِي اُلووح  ٝ
ثغلٍٝ ا٤ٌُٔبد أُلٝٗخ اىاءٛب ُْٓٔٞخ ثبٍؼبه اُلوواد االفوٟ ُٔولّ اُؼطبء ٣ٝغت إ رٌٕٞ ٛنٙ 

خ ٓولٓخ اُؼطبء االٍؼبه ٜٗبئ٤خ ٝؿ٤و هبثِخ ُِزلبٝٗ ٣ٝزْ رٞه٤غ اُؼوٗ أَُؼو ٝفزٔٚ ٖٓ هجَ اُْوً
اٝ أٌُزت اُؼ٢ِٔ أُقٍٞ ثبُزٞه٤غ ٝاُقزْ ٕواؽخ ٣ٌٕٝٞ اُزٞه٤غ ؽ٢ ٝ ٣غت رٞه٤غ ٓولّ اُؼطبء ػ٠ِ 
ًَ ٕلؾخ ٖٓ علٍٝ ا٤ٌُٔبد أَُؼو ٝأُالؽن أُوكوخ ٓغ اُؼطبء إ ٝعلد ٝ ًنُي اٍزٔبهح ٓولّ 

 .اُؼطبء
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 فوٌض قانونًت بصٌؽة إما اً,حرٌرٌمقدم العطاء ت عنلتوقٌع تؤكٌد التخوٌل لٌجب أن ٌكون 
شهادة تسجٌل الشركة  بصٌؽة أو ,( أشهر3عن ثالثة ) عمرهصادر عن مقدم العطاء ال ٌزٌد 

 .(عنها لتوقٌعل التخوٌلتظهر  ,)شهادة تؤسٌس الشركة
 -٣غت إ رولّ اُؼوٝٗ ٓجبّوح ٖٓ هجَ اُْوًخ أُٖ٘ؼخ ٖٓ فالٍ ٓب٢ِ٣ : -

 أُل٣و اُؼبّ اٝ ٓب ٣ؼبكُٚ  
 ٓؼبٕٝ أُل٣و اُؼبّ اٝ ٓب٣ؼبكُٚ

 ل٣و أُج٤ؼبد )اُز٣َٞن(ٓ
 أُل٣و اُزغبه١

 أٌُزت اُؼ٢ِٔ أُقٍٞ ا٤ُٕٞبً 
٣ٌٖٝٔ هجٍٞ رق٣َٞ ا١ ٓ٘زَت ُِْوًخ ؿ٤و أُلهعخ ٕلبرْٜ اػالٙ ػ٠ِ إ ٣َزٞك٢ رق٣ِٞٚ  

 ا٤ٌُِْخ اُوب٤ٗٞٗخ أُطِٞثخ ٝاُزٖل٣وبد أُطِٞثخ.
   Authorization Letter(L-Aاُزق٣َٞ ) رؼ٤ِٔبد فبٕخ رزؼِن ثوٍبئَ - 

 -رٌٕٞ هٍبُخ اُزق٣َٞ ٖٓلهخ ه٤ٍٔب ٖٓ هجَ :  -ألا    
 .ؿوكخ اُزغبهح ك٢ ثِل أُْ٘أ -ا

 ٝىاهح اُقبهع٤خ ك٢ ثِل أُْ٘ب اٝ ًبرت اُؼلٍ. -ة
 .اَُلبهح اُؼواه٤خ ك٢ ثِل أُْ٘ب اٝ رٔض٤ِٜب ٛ٘بى -ط
 .أُْ٘أ فزْ اَُلبهح اُؼواه٤خ ك٢ ثِل ٖٓبكهخ ٝىاهح اُقبهع٤خ اُؼواه٤خ ػ٠ِ  -ك

ػ٠ِ ًَ ؽبٍ اما ًبٗذ اَُلبهح اُؼواه٤خ ُْ رزٌٖٔ ٖٓ فزْ ًبكخ أَُز٘لاد اػالٙ آب  -ٛـ
ثَجت ػلّ   ٝعٞك ٍلبهح ػواه٤خ اٝ ػلّ ٝعٞك ٓؼِٞٓبد ٓؼوٝٙٚ ؽٍٞ ٣ٞٛخ 
االّقبٓ  اُن٣ٖ ٣ٔضِٕٞ اُْوًخ كبٕ ٍلبهح ثِل أُْ٘ب ك٢ اُؼوام ٣غت إ رٖلم 

 ٝرقزْ ػ٘ل مُي هٍبئَ اُزق٣َٞ اُو٤ٍٔخ ٢ٌُ رٌٕٞ هب٤ٗٞٗخ ٝٓزلن ػ٤ِٜب.
اما ًبٕ ال٣ٞعل رٔض٤َ كثِٞٓب٢ٍ ث٤ٖ اُؼوام ٝثِل أُْ٘أ ك٤ٌٖٔ إ ٣زْ اُزٖل٣ن ك٢   -ٝ

ثِل صبُش ٖٓ   هجَ ٍلبهح  ثِل أُْ٘ب ٝاَُلبهح اُؼواه٤خ ٖٝٓ صْ رٖبكم ٝىاهح 
 .اه٤خاُقبهع٤خ ػ٠ِ فزْ ٝرٞه٤غ اَُلبهح اُؼو

 ٣غت إ رنًو اُْوًخ ك٢ هٍبُخ اُزق٣َٞ ك٤ٔب اما ًبٗذ ٖٓ٘ؼخ اٝ ٓغٜيح )َٓٞهخ(  -ثبَٛبا 
 ك٢ ؽبُخ ًٜٞٗب ٓغٜيح ٣غت إ رٞٙؼ ٓب٢ِ٣:_ -أ

 أٍٔبء ٝافزٖبٓ اُْوًبد أُٖ٘ؼخ  -
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

٣غت إ رٌٕٞ ُل٣ٜب رق٣َٞ ٖٓلم ٖٓ اُْوًبد أُٖ٘ؼخ ًٔب ٓنًٞه اػالٙ  -
 اُلووح )اٝالً( 

ُٔ٘زغخ ٣غت إ ر٤ْو ًٌْٞٗ أُغٜي اُٞؽ٤ل )اُؾٖو١( ٌُبكخ أُٞاك ك٢ ّوًزٌْ ا -
 اُؼوام.

 ك٢ ؽبُخ ًٌْٞٗ ٖٓ٘ؼ٤ٖ ٣غت إ رنًو ٝرضجذ  افزٖبٕبرٌْ )ُل٣ٌْ ٓؼوكخ فبٕخ، -ة
ٗظبّ فبٓ( ٣غت إ رنًو اٌْٗ اُٞؽ٤ل٣ٖ ٝػ٠ِ اُؾٖو أُٔض٤ِٖ ُِزؼبَٓ ٓغ 

ػٖ ٛو٣ن  ٖٓبٗؼٜب ٝكوٝػٜب ًبكخ ٓ٘زغبرٌْ ًنُي ٣غت إ رنًو اُْوًخ أٍبء 
 .رول٣ْ ّٜبكاد رأ٤ٌٍ ا٤ِٕخ ٖٝٓلهخ رضجذ ٖٓبٗغ ٝكوٝع اُْوًخ

ك٢ اُلووح   ًٝٔب ٓنًٞه ٣Authorization Letter (A.Lغت إ رٖلم هٍبُخ اُزق٣َٞ) -ط
 اٝالً.

٣زٖٚٔ ٓ٘زغبد اُْوًخ ا٠ُ هَْ اُؼالهبد  CDرول٣ْ اُْوًبد أُ٘زغخ ًزبًُٞبد ٓغ  -ك
٤ذ ا٤ٔ٣َ اُْوًبد أُ٘زغخ ػ٠ِ اُزقب٣َٝ ٝال ٣َزِْ ا١ رق٣َٞ ؿ٤و اُؼبٓخ ٓغ رضج

 .ٓضجذ ػ٤ِٚ اال٤ٔ٣َ
ػ٠ِ اُْوًخ  رضج٤ذ اٍْ أٌُزت اُؼ٢ِٔ اُؼواه٢ ٝاٍْ ا٤ُٖل٢ُ  اُن١ ُل٣ٚ -أ:ثبنثبا 

أَُؤ٤ُٝخ ٖٓ ٗوبثخ ا٤ُٖبكُخ اُؼواه٤خ ُِٔزبثؼخ ٕٝالؽ٤خ اٍزٌٔبٍ اُج٤بٗبد اُل٤٘خ 
اُلهاٍخ ٝاُزؾ٤َِ ك٢ ؽبٍ رول٣ْ اُؼطبءاد ػٖ ٛو٣ن  ػ٘ل ِٛجٜب ٖٓ هجَ ُغ٘خ

ٝػ٠ِ  أٌُزت اُؼ٢ِٔ اٝ ري٣ٝلٙ رق٣َٞ ٝر٤ًَٞ ُـوٗ اُزٞه٤غ ًٝبُخ ػ٠ِ اُؼول
اٍزٔبهح رول٣ْ اُؼطبء ٝٝصبئوٚ  ٝإ ٣ٌٕٞ أٌُزت اُؼ٢ِٔ ٛٞ أُقٍٞ اُؾٖو١ 

ٍ ٓقٍٞ اُٞؽ٤ل ٌَُ ٓ٘زغبد اُْوًخ اٝ إ ٣زْ اُزؼبَٓ أُجبّو ٓغ اُْوًخ ٖٓ فال
 (.6ه٢ٍٔ ٝكن ٓبٓضجذ ك٢ اُلووح )

اٍزٔواه َٓؤ٤ُٝخ أٌُزت اُؼ٢ِٔ ؽز٠ ثؼل اٗزٜبء رق٣ِٞٚ ٖٓ اُْوًبد االع٘ج٤خ  -ة

اُز٢ فُٞزٚ ٓب ُْ ٣ٌٖ اُزق٣َٞ اُالؽن هل ػبُظ اُزيآبد اُْوًخ االع٘ج٤خ اَُبثوخ 

 ٝآصبهٛب

خ ـــــــــؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝروكن هٍبُخ اُزق٣َٞ ٓؼ٘ٞٗٚ ا٠ُ ٤ًٔبك٣ب)اُْوًخ اُ با:ـــساثؼ

( اُطبثن اُقبٌٓ، (GRD  ٝاُؼالهبد اُؼبٓخ اُلٝائ٢ هَْ االػالّ،)ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ 

 ٝهجَ ربه٣ـ اُـِن.

 ٤ٍزْ اٙبكخ اٍْ أٌُزت اُؼ٢ِٔ ٕواؽخ ك٢ اُؼول. خبيغب:

بٍ ٣غت إ ٣زٖٚٔ اُزق٣َٞ اُٖبكه ٖٓ اُْوًخ أُ٘زغخ ا٠ُ اُْوًخ أُغٜيح )ك٢ ؽ عبدعب:

اُٚوٝهح ُِزؼبهل ٓغ اُْوًبد أُغٜيح(إ رضجذ ك٤ٚ ثٞٙٞػ ٕالؽ٤بد اُْوًخ 

 أُغٜيح  ك٤ٔب ٣زؼِن ثبالر٢:

 رٞه٤غ اُؼول ٝر٘ل٤ن ًبكخ اُزيآبرٚ ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ ٖٓ هجَ اُْوًخ أُ٘زغخ ؽٖوا".  -أ

 اُزلبٝٗ اُل٢٘ ٝاَُؼو١. -ة

َز٘ل١ ٝأَُزل٤ل ٖٓ ث٤بٕ اُغٜخ أَُزل٤لح ثٞٙٞػ ٝرل٤َٖ ٖٓ االػزٔبك أُ -ط

اُؾَبة اُج٢ٌ٘ ٓغ ًبكخ اُزلب٤َٕ اُج٤ٌ٘خ االفوٟ ٓغ اُؼِْ إ اُن١ ٣ٞهغ اُؼول ٓغ 

 ّوًز٘ب ٛٞ ٗلَٚ اُغٜخ أَُزل٤لح.

رؾل٣ل أُواٍالد ٝاُٖالؽ٤بد أُزؼِوخ ثبُؼطبءاد ٖٓ ؽ٤ش رول٣ٜٔبٝفزٜٔب  -ك

طِن ٣قٍٞ ًَ ٝكزؾٜب ٝرٞه٤ؼٜب ٝرول٣ْ االٍؼبه كٕٝ االًزلبء ثبٕلاه رق٣َٞ ٓ

 رِي اُٖالؽ٤بد.

اُزب٤ًل ػ٠ِ اٍزٔواه ر٘ل٤ن ًبكخ االُزيآبد اُزؼبهل٣خ ٝرزؾَٔ اُْوًخ أُغٜيح   -ٛـ

أَُؤ٤ُٝخ اُوب٤ٗٞٗخ ػٖ ٤ِٛخ كزوح ر٘ل٤ن اُؼول ؽز٠ ٝإ اٗزٜذ كزوح اُزق٣َٞ.ٓغ 

االّبهح ا٠ُ ٙوٝهح اٍزٌٔبٍ ًَ االعواءاد ٖٓ ٜٙٔ٘ب رَغ٤َ اُْوًخ 

٘ب٣ٖٝ اٌُبِٓخ ٝاُزل٤ِ٤ٖخ ُِْوًبد أُ٘زغخ ٝأُغٜيح  ٝأًبٍ ٝٓ٘زغبرٜب ٝاُؼ

 االفزبّ ٝاُزٖل٣وبد ًٝٔب ٓؼٍٔٞ ثٚ ؽب٤ُب.

ػ٠ِ اُْوًبد أُزؼبهلح رول٣ْ اُزب٤ٓ٘بد اُوب٤ٗٞٗخ أُطِٞثخ ٝكوب"ُْوٝٛ أُلبرؾخ  -ٝ
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 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 ٔلح أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ اُزؼ٤ِٔبد.ٝفالٍ اُ

ه عبثؼب: ٤ُٖ  ثٞز قٞ ْ.٣نًو أٍبء أُ ٞاه٤ؼٜ بمط ٖٓ ر ْ االكاه٣خ ٝٔٗ ٕلبٜر ٝاُؼوٝٗٝ  ك  ْ اُؼٞو  ٤غ ٝفز

تضمٌن عروضكم نسخة من كافة التخاوٌل االصلٌة والمصدقة من الشركات  -8

المنتجة الى الشركات المجهزة اضافة الى تقدٌمه نسخ اصلٌة ومصدقة كما 

قات السادسة الى قسم االعالم الدوائً والعال اشارت الفقرة رابعا من المادة

 ومتضمنة كافة التصدٌقات اعاله. العامة

٣غت اهٍبٍ ًزبة رق٣َٞ ا٢ِٕ ٖٓ أُٖ٘غ ا٠ُ أُغٜي ٖٙٔ ربه٣ـ  اُـِن رج٤ٖ اٍْ  -0

 ٤ًِْٜٝ اُٞؽ٤ل ٝاال٤ٍزْ اٛٔبٍ اُؼوٗ.
اٍزجؼبك اُؼطبء اُن١ ُْ ٣زْ اُج٤بٕ ك٤ٚ ٝك٢ ٝصبئن اُزل٣ٞ٘ ثبُزقب٣َٝ)اُؼالهخ اُوب٤ٗٞٗخ ث٤ٖ  -67

ٕٝو٣ؼ ٓضال اُْوًخ االّ ٝكوٝػٜب اٝ اُْوًبد اُغل٣لح ػٖ ث٤غ اُْوًبد ثٌَْ ٝاٙؼ 

 اٝ كٓظ اُْوًبد ٓغ ثؼٜٚب....اُـ(

 

 تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة ما ٌلً: هذه الفقرة من اضافة الى ما ورد فً

  .ال٣ؾن ُِْٔبهى االػزواٗ ػ٠ِ ا١ ّوٛ ٖٓ ّوٝٛ أُ٘بهٖخ -
68.3 

 انؼطبءاد ٛىغهر .د

 إن عنوان جهة التعاقد هو: : العطاءات ٌمسللت المخصص العنوان

 :انتباه

  مقر وزارة الصحة -باب المعظم -بؽداد عنوان الشارع:

وزارة الصحة/البٌئة /الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة ؽرفة: ال رقمالطابق / و المبنى

  لجنة استالم وفتح العطاءات–الطابق السادس –والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا(

   بؽداد  :مدٌنةال

   العراق البلد: 

 )ب( 60.2

 

 :كالتالي ىي العطاءات لتقديم كتاب الدعوة ومرجع المناقصة، ومرجع إسم
  88/2021/18 مناقصة: ال

تنظم عمى الموازنة  المستمزمات الطبيةعقود تجييز  المناقصة: مرجع
 الجارية
 اطراف صناعية ت مستمزما :حدد: ]العطاءات لتقديم كتاب الدعوة مرجع

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

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

 المرفقات االضافية ترسل مع العرض –
  رقم الصفحات لكل عرض -

  )ج( 60.2

 

  المصادؾ  ثنٌناالٌوم ؼلق المناقصة ) تارٌخهو:  العطاءاتٌم سلالموعد النهائً لت

  (  العراق -بؽداد ل التوقٌت المحلً فً ظهرا 6:77الساعة  3/1222 /8

 ً اول ٌوم عمل رسمً تالً للعطلة واذا صادؾ ٌوم الؽلق عطلة رسمٌة ٌكون تارٌخ الؽلق ف

27.6 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 32         اُوَْ اُضب٢ٗ : ٝههخ ث٤بٗبد اُؼطبء

 

___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 انؼطبءاد رمٛٛىٔ فزح .ـْ

 فتح العطاءات هو:  مكان

  / البٌئةمقر وزارة الصحة -باب المعظم -:بؽداد عنوان الشارع

وزارة الصحة/البٌئة /الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة : فةالؽر رقمالطابق /و المبنى

 لجنة استالم وفتح العطاءات  –الطابق السادس –والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا(

 بؽدادالمدٌنة: 

 العراقالبلد: 

 (2221/  3 / 9)تارٌخ: ال

 صباحا 9:22   : التوقٌت

23.6 

 24 

 :فً هذه الفقرة فً حالطاءات باالضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً الع

اذا وردت فقرة اوفقرات لم ٌدون سعر ازائها فً العطاء المقدم ففً هذه الحالة تعد    -

ئها مشمولة بالسعر اكلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكمٌات المدونة از

 .االجمالً للعطاء

24 

 20.4 مستلزمات الطبٌةالٌنطبق على تجهٌز ال

عطاء المستجٌب الذي جرى تقٌٌمه على أنه األقل كلفة وٌستوفً شروط كان ال إذا - 

من التعلٌمات إلى مقدمً  20 لمادةا وفق أجنبٌةاألهلٌة المطلوبة, ٌتضمن سلعاً 

 للشروطجٌب سٌتم إعطاء هامش أفضلٌة إلى العطاء المستفعندها العطاءات, 

تجاوز سعر السلع ٌ ال شرط أن والمقدم من المصانع الوطنٌة العراقٌة, وذلك

 .(%67) بؤكثر من المحلٌة  سعر السلع األجنبٌة

ٌتعهد الطرؾ الثانً بان تكون االولوٌة للمواد االولٌة المصنعة داخل العراق لتجهٌز   -

 مواد العقد او لتنفٌذ المشارٌع ومن خالل شركات وزارة الصناعة والمعادن

 3/8/2764فً  66635وحسب اعمام وزارة التخطٌط ذي العدد 

37.6 

باالضافة الى ما ورد ذكره فً هذه الفقرة من تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم  32.2

 مراعاة الشرط التالً:

% فاكثر من الكلفة التخمٌنٌة 27استبعاد العطاء الذي ٌقل مبلؽه او ٌزٌد بنسبة  -

المخصصة لؽرض االحالة وفً حالةورود عطاء مستجٌب واالنسب سعرا مع وجود 

بة انحراؾ بالتحلٌل السعري ببعض الفقرات )ؼٌر المتوازنه( بنسبة تتجاوز نس

% زٌادة او نقصان لكل فقرة على حدة والتً ٌشكل مجموعها بنسبة التتجاوز 27

% من مجموع الفقرات الكلٌة فباالمكان قبول االحالة وبخالؾ ذلك ٌتم استبعاد 67

 65443ب رئٌس الوزراء المرقم العطاء مع مراعاة االستثناء الوارد من قبل مكت

%(من الكلفة 27بخصوص قبول العطاء الذي تقل قٌمته عن )67/66/2765فً 

 التخمٌنٌة.

ػ٠ِ اُجبئغ إ ٣جلأ رَغ٤َ ّوًزٚ فالٍ ّٜو ٝاؽل ثؼل ربه٣ـ االؽبُخ ٝ ٣غت إ ال رزغبٝى أُلح 

 ٍزخ اّٜو الًٔبٍ اُزَغ٤َ .

32 
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 تكون :ل الى مقدمً العطاءات تعلٌمات تعدل هذه الفقرة  من   34.6 

البنود والخدمات كمٌة  تحتفظ جهة التعاقد بحقها فً زٌادة او تخفٌض  االحالةعند -

 , قبل التعاقد. فً قائمة متطلبات التعاقد  المحددة اصال 

 ٌجوز لجهة التعاقد تجزئة احالة تجهٌز السلع والمواد او الخدمات المطلوب تجهٌزها  -

34  

ٌ حر م بها العطاء, ٌجب أن  ر العقد الذي سٌوق ع مع مقدم العطاء الفائز باللؽة التً ق دِّ

وهً اللؽة التً ستعتمد فً العالقات التعاقدٌة بٌن جهة التعاقد ومقدم العطاء الفائز. ال 

 .هقدع عنعلى نسخة مترجمة  الفائزٌوقع مقدم العطاء  أنٌجوز 

 العربٌةواضافة الى ذلك تحرر نسخة عقد اصلٌة باللؽة 

 ٌتوجب تصدٌق العقد وفق االجراءات المعتمدة فً هذا الصدد فً العراق. 

34.6 

فً حال كان حكم المحكمة المختصة مخالفاً لقرار جهة التعاقد التً استمرت بإجراءات 

التعاقد فلمقدم العطاء الذي طعن مراجعة المحاكم المختصة لطلب التعوٌض اذا كان 

 طعنه ألسباب صحٌحة.

فً حال توقؾ اجراءات التعاقد بؤمر من المحكمة المختصة وصدور حكم من ذات اما 

المحكمة تلزم جهة التعاقد باستكمال اجراءات التعاقد مع مقدم العطاء المعترض فلجهة 

التعاقد تحرك دعوى متقابلة تطلب فٌها الزام المعترض بالتعوٌض عن اٌة اضرار تنتج 

  فً المستقبل بسبب تنفٌذ العقد.

 )ب( 34.2
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 ٔانزأْٛم انزمٛٛى يؼبٚٛش انثبنث: انمغى
 ٓؼب٤٣و اُزو٤٤ْ .1
 

لقد تم تحدٌد معاٌٌر التقٌٌم فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات فً القسم األول, وفً ورقة بٌانات العطاء 
عطاء للسلع المطلوب تقدٌمها تكّمل أو تضٌؾ أو فً القسم الثانً. إن المعلومات الخاصة بورقة بٌانات ال

األحكام الواردة ت عتمد , تناقضتعّدل األحكام المحددة فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. فً حال وجود 
 فً ورقة بٌانات العطاء بدل تلك الواردة فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاء.

 
 ٓؼب٤٣و اُزأ٤َٛ .2

 ) فٌما ٌتعلق بسلع القطاع الصحً(طاءات هً:متطلبات التؤهٌل لسلع مقدمً الع

 :التالٌة الوثائق ,العطاء ٌتضمن ان ٌجب -أ 

 :هئعطا قبول تم فً حال  العقد لتنفٌذ العطاء مقدم مإهالتلتً تثبت ا الوثائق

 قلٓبً ٗزبعٜب )َٓزإٝ أ ث٘لَٚ ٣وّٞ ثز٤ٖ٘ؼٜبػ٠ِ إٔ  ،ٔطِٞثخاُ َِغاُ رول٣ْ اُؼطبء ٓولّ ػوٗ ؽبٍ ك٢ (1

 ٕ:أ ٓولّ اُؼطبء ػ٠ِكؼ٘لٛب ٣زٞعت (، ٍب٤٤ٍٖٖٓ أُّٖ٘ؼ٤ٖ األ ز٢ ٣ْزو٣ٜب اُ دأٌُٞٗب

 اَُِغ؛ ر٤ٖ٘غ/٣ؾَٔ ع٤َ٘خ ثِل ْٓ٘أ ( أ)

 ؛اُز٤ٖ٘غ ثِل ك٢ ُٔقزٖخا اَُِطخ هجَ ٖٓ اَُِغ٣ؾَٔ روف٤ٖبً ثج٤غ   ( ة)

م ّٕ٘غ هل٣ٌٕٞ   ( ط) ّٞ فالكٚ ثؾَت  اٝ( 2) ٍ٘ز٤ٖ اكفَُٔلح ] ؼطبءٝص٤وخ اُ ك٢أُؾلكح  َُِغا ٍٝ

 .ْبثٜخ( ٍ٘ٞاد ػ٠ِ األهَ َُِِغ ا5ُٔ[ ػ٠ِ األهَ، ُٝٔلح فٌٔ )اَُٞمٞكو اَُِغ ك٢ ر

ood Gاُز٤ٖ٘غ اُغ٤لح ) ٔٔبهٍبدُ" satisfactory –"ٓوجٍٞ  ّٜبكح ػ٣٠ٌِٕٞ ؽبئياً   ( ك)

Manufacturing Practice)  ٓقطٜ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ ُْٜبكاد أَُزؾٚواد ٝكن

، ك٢ ثِل ر٤ٖ٘غ اَُِغ (RAأُقزٖخ)ٖٓ هجَ اَُِطخ ، ٝمُي اُل٤ُٝخ حُزغبها٤ُٖلال٤ٗخ أُ٘زوِخ ا٠ُ ا

 اُزلز٤ِ ٓؼبٛلح ك٢ ػٚٞ ُجِل اُزبثؼخ أُقزٖخؽَٖ ػ٠ِ هفٖخ ٖٓ هجَ اَُِطخ  هلإٔ ٣ٌٕٞ  ٝأ

فالٍ اُؼب٤ٖٓ  ُغٞكحٝهل آزضَ ُٔؼب٤٣و ا ،(Pharmaceuticals Inspection Conventionا٤ُٖل٢ُ )

 اُؼطبءاد.( أُب٤٤ٖٙ هجَ رول٣ْ 2)

 

كؼ٘لٛب ، ث٘لَٚ أٝ ثبٗزبعٜب بثز٤ٖ٘ؼٜ ٣وّٞ ال ػ٠ِ إٔ  ،ٔطِٞثخاُ َِغاُ رول٣ْ اُؼطبءؽبٍ ػوٗ ٓولّ  ك٢ (2

 ٕ:أ ٓولّ اُؼطبء ػ٣٠ِزٞعت 

  ٣َزٞك٢ ٍِغ ّٖٓ٘غ هجَ ٖٓ، ٝمُي اُؼوام ك٢ اَُِغ ُج٤غ  األٍٕٞٝكن  قٞالً ٣ٌٕٓٞ  ( أ)

 ٝ ؛ أػالٙ ( 1أُؾلكح ك٢ اُج٘ل )أُوب٤٣ٌ 

 :اُزب٤ُخ االٙبك٤خ أُؼِٞٓبد ا٣ٚبً  ٣ولّ إ اُؼطبء لّٓو ػ٠ِ (3

 (installed manufacturing capacity)اإلٗزبع٤خ اُوبئٔخ  ولهحبُث بً رٖو٣ؾ ( أ)

 اَُبثوخ؛ اُضالس أُب٤ُخ َُِ٘ٞاد أُلهوخ أُب٤ُخ ُْٜبكاداػٖ  بً َٗق ( ة)

 أ جرٌت؛ التً تاالختبارا مجموعةو خدماتالوالمٌدانٌة  الجودةرقابة  منشآت عن)ج( تفاصٌل 

والشهادات ذات الصلة  الماضٌة الخمس السنوات خالل المنفذة تقدٌم السلع  عقود بؤبرز قائمة)د( 

 .{المعنٌٌن )المشتري(العمل أصحابمن  المصدقة
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 :باالضافة الى ما ورد فً اعاله فان معاٌٌر التؤهٌل   -ب
٤٘خ َُِِغ ٝاُقلٓبد أُزِٖخ ثٜب أُٞإلبد اُل٤٘خ اُله٤وخ اُز٢ رزٖٚٔ رؾل٣ل اُقٖبئٔ اُل -1

 .اُز٢ رطِجٜب عٜخ اُزؼبهل
)وهً الخصائص التقنٌة ومقٌاس السلع النوعٌه التً تطلبها جهة التعاقد ومدى مطابقتها 
للمواصفات والتً تسهل عملٌة تقٌٌم العطاء وتحتوي على مإشرات لواضحة تبٌن ؼاٌة 

 رطوبة, ,عمل لتلك السلع )حرارةوؾ بٌئة الالسلع من استخدامها وتتضمن تفاصٌل ظر
 .متطلبات الرزم والتعبئة والتؽلٌؾوؼٌرها( و.......ظروؾ الخزن,

 .اقرار الدواء ومدى المطابقة للمواصفات الفنٌة المقرة من قبل اللجنة الوطنٌة النتقاء االدوٌة
 اُولهح ٝاٌُلبءح أُب٤ُخ -2

بد اُو٤ٕ٘خ ٝفَٔخ ٍ٘ٞاد ثقٖٞٓ اُْوًاُؾَبثبد اُقزب٤ٓخ الفو ٍ٘ز٤ٖ  - أ
 .ٝأُٖبكم ػ٤ِٜب ٖٓ هجَ ٓواهت ؽَبثبد ٝرؾون االهثبػ ك٢ ؽَبثبرٚ

 ( ٍ٘ٞاد 13-5اال٣واك ا١َُٞ٘ : َُِ٘ٞاد ٖٓ ) - ة
 ( ٤ِٓبه ك٣٘به13اُؼوٞك اٌُج٤وح )اُز٢ رزغبٝى ٓجبُؾ ػوٞكٛب )

 .( ٤ِٓبه ك٣٘به 13-5اُؼوٞك أُزٍٞطخ )اُز٢ رزواٝػ ٓجبُؾ ػوٞكٛب ث٤ٖ )
 ٤ِٓبه ك٣٘به  5ُز٢ رٌٕٞ ٓجبُؾ ػوٞكٛب كٕٝ اُؼوٞك اُٖـ٤وح ا

 ٓؼلٍ اال٣واك ا١َُٞ٘ )اُؼوٞك اٌُج٤وح( ثوله اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ ُِؼول. 
 ( ٖ٣زواٝػ ث٤ )( %ٖٓ اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ133-73ٓؼلٍ اال٣واك ا١َُٞ٘ )اُؼوٞك أُزٍٞطخ 
 ( ٖ٣زواٝػ ث٤ )زق٤٘٤ٔخ( % ٖٓ اٌُِلخ ا53ُ-33ٓؼلٍ اال٣واك ا١َُٞ٘ )اُؼوٞك اُٖـ٤وح 

  -السٌولة النقدٌة : - ـج
  3ا٤َُُٞخ اُ٘ول٣خ )اُؼوٞك اٌُج٤وح( ثوله اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ ُِؼول 
 ( ٖ٣زواٝػ ث٤ )( %ٖٓ اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ133-73ا٤َُُٞخ اُ٘ول٣خ )اُؼوٞك أُزٍٞطخ 
 ( ٖ٣زواٝػ ث٤ )( % ٖٓ اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ53-33ا٤َُُٞخ اُ٘ول٣خ )اُؼوٞك اُٖـ٤وح 

  -٤ٖٖخ )األػٔبٍ أُٔبصِخ( :اُقجوح اُزق -3
 ( ٖ3-1ػلك االػٔبٍ أُطِٞة ك٢ اُٞصبئن أُ٘بهٖخ رزواٝػ ث٤) 
 ( ٍٖ٘ٞاد ٣ٌٕٝٞ 13-5ػلك اَُ٘ٞاد اُٞاعت ِٛجٜب ُالػٔبٍ أُٔبصِخ رزواٝػ ث٤ )

 ؽَبثٜب ًبالر٢ : 
( % ٖٓ 83-63** ٓجِؾ اُؼَٔ أُٔبصَ اُٞاؽل )ُِؼوٞك اٌُج٤وح ٝأُزٍٞطخ( ٣ـط٢ )

 ُزق٤٘٤ٔخ اٌُِلخ ا
( % ٖٓ ه٤ٔخ اُؼول 73-33** ٓجِؾ اُؼَٔ أُٔبصَ اُٞاؽل )ُِؼوٞك اُٖـ٤وح( ٣ـط٢ )

  3أُطِٞة ر٘ل٤نٙ 
 ػِٔب" إ ِٛت االػٔبٍ أُٔبصِخ آوا" عٞاى٣ب" ك٢ االػٔبٍ اُٖـ٤وح 

 3ٗٞع اُج٤غ اُزغبه١ ٝاٍِٞة اُزغ٤ٜي )اُ٘وَ ، اُزأ٤ٖٓ ، اُز٤َِْ( ٌٝٓبٕ االٍزالّ ُِٔٞاك -4
 (٤ِDomestic Perferenceخ أُؾ٤ِخ )االكٚ -5
ٝعٞك ػوٞك ٝاػٔبٍ ٓ٘غيح ٓٔبصِخ ٍبثوخ ٖٙٔ االفزٖبٓ ٝٓلٟ اُزياّ َٝٓزٟٞ ر٘ل٤ن  -6

 اُْوًخ ثٜب 
 3ّٜبكح رلاٍٝ ك٢ ثِل أُْ٘أ  -7
 (GMP ر٤ٖ٘غ اَُِغ ٣زطبثن ٓغ ٓزطِجبد ٓٔبهٍبد اُز٤ٖ٘غ اُغ٤ل )ّٜبكح -8
(Good manufacturing practice ) 

 .أُْبه ا٤ُٜب ك٢ ٝصبئن أُ٘بهٖخ ٝآ٤ُبد ٓواهجخ اُغٞكح (3333FDAفوٟ )ٝاُْٜبكاد اال
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

االٍزغبثخ ُِْوٝٛ اُوب٤ٗٞٗخ ٝأُٞإلبد اُل٤٘خ ٝٓؼب٤٣و اُزأ٤َٛ أُطِٞثخ ٝرٞاكن علٍٝ  -9
االٍؼبه ٝٗٔبمط اُٞصبئن اُو٤ب٤ٍخ ًٝٞٗٚ اٝٛأ االٍؼبه ٝٓزٞاىٕ َٝٓ٘غْ ٓغ اٌُِلخ 

 اُزق٤٘٤ٔخ 
 ٓلح ر٘ل٤ن اُؼول -13
 اُْوًخ ٖٓ اُزَغ٤َ ٓٞهق -11
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 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 انؼطبء يغزُذاد انشاثغ: انمغى
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 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 انؼطبء يغزُذاد انشاثغ: انمغى 
 

 مستندات العطاءحول  مالحظات

 
 

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

 أُ٘بهٖخ.ػ٤ِٔخ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد فالٍ ٓغ ل زجبكُٜب عٜخ اُزؼبهرٖٓ اُٞصبئن األٍب٤ٍخ اُز٢ 

 

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

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

 ػطبءارْٜ.

اُٞاهك ك٢ ٗٔبمط علاٍٝ األٍؼبه ٣زجغ ػبٓخً اُزل٤َٖ أُؼزبك ( اُزج٣ٞت)ٍؼبه علاٍٝ األٍؼبه: إٕ رل٤َٖ األ

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

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

 األك٤ِٚخ، ؽ٤٘ٔب رطجن.

)ة( ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد، ػ٠ِ  8.1ٝكوبً ُِٔبكح اُْوًخ أُّٖ٘ؼخ: /ٜخغٗٔٞمط رٖو٣ؼ ٖٓ اُ

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

 خ ُِوطبػبد اُزق٤ٖٖخ، ٝمُي ٌَُ اُج٘ٞك أُؾلكح ك٢ ٝههخ ث٤بٗبد اُؼطبء.أُ٘بهٖخ اُ٘ٔٞمع٤

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد، ٣زٞعت ػ٠ِ عٜخ اُزؼبهل ر٤ٖٔٚ  17ٗٔٞمط ٙٔبٕ اُؼطبء: رطج٤وبً ُِٔبكح 

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

ل ٖٓ إٔ اُ٘ٔٞمط أُوّلّ ٣طبثن عٞٛو٣بً فٖبئٔ اُ٘ٔٞمط أُؼزٔل ك٢ ٝص٤وخ اُؼطبء َٗجخ إ٠ُ  ًّ كهعخ اُؾٔب٣خ اُزؼبهل اُزأ

 ٗبكناً ٝكوبً ُِوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ أُؼزٔلح.ٝٝٙٞػ اُْوٝٛ اُز٢ ثٔٞعجٜب ٣ٖجؼ اُ٘ٔٞمط 
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 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 استمارة تقدٌم العطاء .1

 

 [    : ادخل]التارٌخ: 

 {"[          ]: مناقصة رقم: على جهة التعاقد إدراج}

 {"[ادخل الرقم]رقم:  كتاب الدعوة   

  

 

  [        ] :{إدراج التعاقد جهة على}الى: 

 

 

 حضرة السٌد/السٌدة:

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

الموقعون أدناه, نتقدم بعطائنا هذا لتقدٌم وتسلٌم السلع المطلوبة بموجب العقد المذكور اعاله وباإللتزام الكامل بوثائق 

 المناقصة, وذلك بمبلػ: 

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

ٌركً باألرقامالقٌمة بالدوالر االم ادخل: ]( القٌمة بالدوالر االمٌركً بالكلمات ادخل: ] )[   زائد [ 

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

 

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

 . المبالػ أعاله هً وفقاً لجداول األسعار المرفقة وهً جزء من هذا العطاء.العقد

 

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

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

 أُ٘بٍجخ(.

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

 ك٢ اُوَْ اَُبثغ.
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 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

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

 ٔ٘بهٖخ.صبئن اُٝ أُؾلكح ك٢

 

ٖٓ ٝههخ ث٤بٗبد اُؼطبء ك٢ اُوَْ  16.1ٗٞاكن ػ٠ِ االُزياّ ثٜنا اُؼطبء، ُٔلح ٗلبم اُؼطبء أُؾلكح ك٢ اُلووح  .5

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

 

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

ِيّ ث٤٘٘ب. ُٔ   ثزو٤ٍخ اُؼول، ثٔضبثخ اُؼول اُ

 

 .فو رَزِٔٞٗٚآأٝ أ١ ػطبء  ثؼل اُزو٤٤ْ ٝٛأاألاُؼطبء ؿ٤و ِٓي٤ٖٓ ثوجٍٞ ٗلهى ثأٌْٗ  .7

 

 ٗٞاكن ػ٠ِ ٓؼب٤٣و األ٤ِٛخ اُوب٤ٗٞٗخ اُزب٤ُخ: .8

 

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد اُوَْ األٍٝ. 6.1 لووحاُ ٝكن ٓؤِٛخ كٍٝ ع٤َ٘بدع٤َ٘خ( ) إٗ٘ب ٗؾَٔ ( أ)

 

 )أ( ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد اُوَْ األٍٝ. ٤ُ6.1ٌ ُل٣٘ب أ١ رٚبهة ك٢ أُٖبُؼ ٝكن أُبكح   ( ة)

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

 القسم األول. مقدمً العطاءاتإلى التعلٌمات )ب( من  6.6مادة الالمتطلبات بحسب 

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

لتعلٌمات الرسمٌة ذات الصلة أو التزاماً بقرار صادر عةن جهة التعاقد بموجب القوانٌن العراقٌة النافذة أو ا

 مجلس االمن التابع لالمم المتحدة؛ 

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

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

 العطاءات, القسم األول.
 أكفددَ: [ ٛددٞ اُجو٣ددل١ ػ٘ٞاٗ٘ددبٝ ،]النكزشَٔووٙ انًٕلووغ ػُووٕاٌ أكفددَ: [االٌُزوٝٗدد٢ ٛددٞ  ٘ددبٞهؼٓثددإٔ ػ٘ددٞإ  ٗل٤ددل .9

 [ االٌُزو٢ٗٝ ٝاُجو٣ل  ]انًُصت أكفَ: [ماد ا٠َُٔٔ اُٞظ٤ل٢  ]العى أكفَ: [ /ا٤َُلح٤َُلا ٕإ .]انؼُٕاٌ انجشٚذ٘

 .ر٤ٙٞؾبد هل رطِجٜٞٗب فالٍ أُ٘بهٖخ  ثأ١ أُزؼِوخ األٓٞه ًَ ززبثغٍ/٤ٍزبثغ ]ػُٕاٌ انجشٚذ النكزشَٔٙ كفَ:أ

 

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

 التوقٌع:___________________________

 التارٌخ:__________________________

 [اخر تعرٌف أي او منصب: ادخل]          :  بمنصب

 [العطاء مقدم اسم: ادخل]عن  وبالنٌابة لصالحتوقٌع هذا العطاء ل مخولوذلك كشخص 
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 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 جذٔل األعؼبس نهغهغ انًحهٛخ أٔ نهغهغ راد انًُشأ األجُجٙ انًٕجٕدح فٙ انؼشاق -2
1 2 3 4 5 6 

الرمز 
 الوطنً

رمز 
رقم 
 البائع

اسم 
 المادة

وصف موجز 
 ##للسلع 

لكمٌة ا
المقدمة 
 والوحدة

بلد 
 المنشأ

 العراقٌة بالدٌنارسعر الوحدة 

السعر اإلجمالً 
DDP/  التوصٌل

المجانً الى مكان 
النهائً  مدخالمست

 )بالدٌنار العراقً(

 )هـ(5*3

 المنتج
حجم 
وحدةال
 تعبئة

تسلٌم 
المصنع/تسلٌم 

تسلٌم  المستودع/
 صالة العرض/

شراء مباشر من 
 صالة العرض

لٌف التغلٌف )تكا
 والنقل ضمناً(

المبٌعات 
والضرائب 

 رسوموال
المستحقة  

فً حال 
 ترسٌة العقد

النقل الداخلً، 
تأمٌن 
 التحمٌل/
التفرٌػ 

والتكالٌف 
الطارئة حتى 
بلوغ مكان 

 خدمالمست
 النهائً

الخدمات 
 الثانونٌة

كما ُحددت 
فً جدول 
 المتطلبات

التوصٌل  /DDPالسعر 
المجانً الى مكان 

 النهائً دمتخالمس

 )هـ(= )أ(+)ب( )ج(+)د( )د( )ج( )ب( )أ( )ب( )أ( )ج( )ب( )أ(

         ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ 

         ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ 

         ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ 

 

 ______________)باألرقام(المجموع اإلجمالً للعطاء بالدٌنار العراقً: ______________________ (
 

 __________________________________)باألحرؾ/الكلمات(                                          
 

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

 رٕلٛغ يمذو انؼطبء: ___________________________  
 اإلعـــى ٔانًُصت: ____________________________

 ___________________________خزـــى يمذو انؼطبء: 
 انزبسٚـــــــــــــــــخ:____________________________
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 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 ٙ عٛزى اعزٛشادْب يٍ خبسج انؼشاقجذٔل األعؼبس نهغهغ انز -3
6 2 3 4 5 6 

الرمز 

 الوطنً

رمز رقم 

 البائع
 اسم المادة

وصف 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

 لمنتجا

حجم 

وحدة 

 التعبئة

 CIPالسعر 

/ٌمكن إدراج 

نقطة 

 الوصول

DDP  الى

مكان 

 مدخالمست

 النهائً

 الثانوٌةالخدمات 

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[

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

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

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

 

 انًكبٌ :_______________________________
 انزبسٚخ:_______________________________

 

 رٕلٛغ يمذو انؼطبء: ___________________________ 
 اإلعـــى ٔانًُصت: ____________________________
 ػُٕاٌ انؼًــــــــم: ____________________________

 ___________________________خزـــى يمذو انؼطبء: 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 44 القسم الرابع: مستندات العطاء

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

 ةضًبٌ انؼٕٛ فزشح. جذٔل األعؼبس نؼمٕد انصٛبَخ انغُٕٚخ ثؼذ 4

 )رُطجك ػهٗ انًؼذاد/األجٓضح انطجٛخ(

 

6 2 3 4 5 6 4 8 

جدول 

 رقم

 )أ( 

بند 

 رقم

 )ب( 

وصف 

موجز 

 للسلع

الكمٌة 

 المقدمة

 قٌمة عقد الصٌانة السنوي بعد اكمال

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

سنوات= 

 [)ك ك(4)ب(+.....4)أ(+4]

 الضرائب

مجموع عقد الصٌانة 

ادخل ]السنوي لمدة 

مع  [عدد السنوات

 [6+5]الضرائب 

المجموع االجمالً 

  لعقد الصٌانة لمدة

 [ادخل عدد السنوات]

 [7*3]مع الضرائب 

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

 ()ك ك  )ب( )أ(

 ]ادخل[
          ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

 

 : ____________________________________)باألرقام([دراج العملة المسموح بهاٌمكن لمقدمً العطاءات إ]المجموع اإلجمالً للعطاء 
 __________________________________)باألحرؾ                                                                                 

 انًكبٌ :_______________________________

 ____________________انزبسٚخ:___________

 رٕلٛغ يمذو انؼطبء: ___________________________ 

 اإلعـــى ٔانًُصت: ____________________________

 ػُٕاٌ انؼًــــــــم: ____________________________

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

 

 غٛش يششٔطخ(نؼطبء ضًبٌ ا. ضًبٌ حغٍ األداء انًصشفٙ )5
 

 ٌمأل المصرؾ الكفالة وفق الصٌؽة التالٌة او اٌة صٌؽة اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقً[ 

 

___________________________________ 

 [ٝػ٘ٞإ اُلوع اٝ أٌُزت أُّٖله اعى انًصشفاكفَ  [

 

 [اعى ٔػُٕاٌ جٓخ انزؼبلذ اكفَ]_انًغزفٛذ: _

 ____________________انزبسٚخ: ____

 ضًبٌ انؼطبء سلى: _________________

 

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

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

 . ضمان عطاءت دعم بأن , وفقا لشروطكم, بؤن العطاءات ٌجب ندركإضافة الى ذلك, فإننا 

 

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

[( فور تسلمنا منكم أول طلب بالكلمات المبلػ أدخل)] [امباألرقالمبلػ  أدخل] مبلػ بمجملها تتجاوز ال مبالػ أو مبلػ أي لكم

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

 

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

 أٝ

( كَْ أٝ هك٘ رٞه٤غ إرلبه٤خ اُؼول، إٕ ًبٕ 1ِّـٚ فالٍ ٓلح ٗلبم ػطبئٚ ثوجٍٞ ػطبئٚ ٖٓ هجَ عٜخ اُزؼبهل، )ثؼل رج ( ة)

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

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

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

 

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

تحقق االقرب فعند على مقدم العطاء,  المناقصة ٌتم ترسٌةب( إذا لم )مقدم العطاء؛ أو  على طلب بناءً لكم  األداء حسن

ومقدم العطاء لم ٌقدم شكوى او  العطاء علٌه ه لم ٌتم ترسٌةلمقدم العطاء بؤن إشعاركمتسلمنا لنسخة من عند ( 6)ما ٌلً: م

لم ٌقدم أي  مقدم العطاءو عطاءمدة نفاذ الشرٌن ٌوما من انتهاء ( بعد ثمانٌة وع2) أو اعتراضاً لدى جهة التعاقد فً ذلك؛

 . شكوى او اعتراض لدى جهة التعاقد

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

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

 (.ICC Publication No. 758) 458ؼرفة التجارة الدولٌة رقم إصدارات 

 

 [اُزٞه٤غ/اُزٞاه٤غ]



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 46 مستندات العطاء :الرابع قسمال

__________________________________________________________________________________________ 

 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 

 

 انًصُّؼخ انششكخ/انجٓخ يٍ رصشٚح..6
 

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

ُّٖٔ٘ؼخ؛ ُِْوًخ اُؼبئلح اُو٤ٍٔخ اُوٍبُخ ٗٔٞمط ػ٠ِ ٛنا اُزٖو٣ؼ  ٓ٘بٍت ثٌَْ ٓقٍٞ ّقٔ هجَ ٖٓ ٣ُٞهّغ إٔ ٣ٝغت اُ

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

 [.اُؼطبءاد ٓول٢ٓ

 [اَُ٘خ( اُْٜو، )ا٤ُّٞ، انؼطبء رمذٚى ربسٚخ :فَاك] اُزبه٣ـ:

 [انشلى اكفَ] ههْ: اُلػٞح ًزبة

 

 

 [اكفَ: االٍْ اٌُبَٓ ُغٜخ اُزؼبهل]٠ُ: ا

 

، ٖٝٓبٗؼ٘ب [: َٕع انغهغ انًصُّؼخاكفَ]، أُّٖ٘ؼٕٞ اُو٤ٍٕٔٞ ُـ [العى انكبيم نهششكخ انًصُّؼخاكفَ: ]ٗؾٖ ٘ب ؽ٤ش اٗ

ثزول٣ْ ػطبء ٌُْ ٖٝٓ صْ  [العى انكبيم نًمذو انؼطبء اكفَ:]، ٗوّفٔ ٜٛ٘ب ُـ [بَغ انششكخانؼُٕاٌ انكبيم نًصاكفَ: ]ك٢ 

العى ٔ/أٔ ٔصف يٕجض اكفَ: ]اُزلبٝٗ ػ٠ِ ػول ٝرٞه٤ؼٚ ٓؼٌْ، ٝمُي ثٜلف رول٣ْ اَُِغ اُزب٤ُخ ٝأُّٖ٘ؼخ ٖٓ هجِ٘ب 

 .[نهغهغ

 

 

اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول، ك٢ ٓب ٣زؼِن ثبَُِغ أُولٓخ ٖٓ اُْوًخ ٖٓ  15ٗولّ ٌُْ ٜٛ٘ب ًلبُخ ًبِٓخ ٝٙٔبٕ ّبَٓ ٝكوبً ُِٔبكح 

 أػالٙ.

 

 

ل )انًخٕنٍٛ( نهزٕلٛغاكفَ: ]اُزٞه٤غ:  ّٕ  [رٕلٛغ )رٕالٛغ( يًثم )يًثهٙ( انششكخ انًصُؼخ انًخ

 

ل )انًخٕنٍٛ( نهزٕلٛغاكفَ ]االٍْ:  ّٕ  [اعى )اعًبء( يًثم )يًثهٙ( انششكخ انًصُؼخ انًخ

 

 [خانصف اكفَ:]أُٖ٘ت: 

 

 [العى انكبيم نًمذو انؼطبءاكفَ: ]أُلٞٗ اُو٢ٍٔ ثزٞه٤غ ٛنا اُزٖو٣ؼ ُٖبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ: 

 

 [ربسٚخ انزٕلٛغاكفَ: ]____________، __________ ثزبه٣ـ ا٤ُّٞ ______________ٖٓ ّٜو 
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 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ
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 أكاء ؽَٖ ّٜبكح ٗٔٞمط .7

 انجٓخ

 انًزؼبلذح

 ٔربسٚخ سلى

 انششاء ايش

 ايش ٚخربس

 انششاء

 ٔصف

 انغهغ
 انؼمذ رُفٛز ربسٚخ انكًٛخ

 اعجبة

 اٌ انزأخٛش،

 ٔجذد

 انغهغ ْم

 انًمذيخ

 يمجٕنخ؟

 ثحغت     

 انؼمذ
 با فؼهٛ

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 انجضء انثبَٙ

 يزطهجبد انزؼبلذ

 

 انزؼبلذ يزطهجبد جذٔل انخبيظ. انمغى
 

 

 ذانزؼبل يزطهجبد لبئًخ ػهٗ يالحظبد
 

 ٓٞإلبد ك٤٘خ فبٕخ ثٜنا أُ٘زظ. خٕٝلبً ٓٞعياً ػٖ ًَ ٓ٘زظ ٝا٤ٌُٔخ أُطِٞثخ إٙبكخ إ٠ُ أ٣ هبئٔخ ٓزطِجبد اُزؼبهلرولّ 
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 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 انزؼبلذ يزطهجبد لبئًخ

  ّٝوٝٛ اُز٤َِْ ٝعلٍٝ اُز٘ل٤ن  ثبَُِغ هبئٔخ. 1ههْ  علٍٝ
 

1 2 3 4 5 6 

جدول 

 رقم

 

 )أ( 

 

 بند رقم

 

 

 )ب(

 

 وصف موجز للسلع

ٌة، ] ٌٌس دستور األدو أدخل للمنتجات: المنتج، شكل الجرعة، مقا

ٌمكن إدراج وصف موجز  ٌة  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

 [االنكوترمز

 ]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[

 

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

 فً القسم الرابع.
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__________________________________________________________________________________________ 

 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 : نطاق الخدمات الثانوٌة:2رقم  جدول

 غ اُوطبع اُٖؾ٢َُِ "ل شٙء" أكفَ:] 

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

 

 انفُٛخ انًٕاصفبد. انشاثغ انجذٔل
 

 .بهلرطِجٜب عٜخ اُزؼ اُز٢اُـوٗ ٖٓ أُٞإلبد اُل٤٘خ ٛٞ رؾل٣ل اُقٖبئٔ اُل٤٘خ َُِِغ ٝاُقلٓبد أُزِٖخ ثٜب 
 

 الفنٌة المواصفات
 

National code 
National 

code 
ITEM 

Measuring 
unit   

المجموع 

 النهائً

? المواد االولٌة لالطراف العلٌا2معمره اساسً  2اطراف             

  

        seq 
    DISCRIPTION OF COMPONENTS FOR UPPER 
LIMB PROSTHESIS)       

  

ALL-RE00-
001  U  1 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 200mm, middle finger length 70mm. 
Left , color 8 .                                                        
{color options referenece kit for international 
companies (1-18)}                    Pcs 

157 
امرٌكً 

ربً ٌابانًاو  
49 

ALL-RE00-
002 U  2 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 200 mm, middle finger length 70 mm. 
Left , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

 49 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
003 U  3 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 202mm, middle finger length 72 mm. 
Left , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً  

 54 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
004 U  4 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 202mm, middle finger length 72 mm. 
Left , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

 49 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
005 U  5 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 206mm, middle finger length 80 mm. 
Left , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
006 U  6 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 206mm, middle finger length 80 mm. 
Left , color  11. Pcs 

157 
امرٌكً 

انًاوربً ٌاب  48 

ALL-RE00-
007 U  7 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 200mm, middle finger length 80 mm. 
Left , color  8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 50 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
008 U  8 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 200mm, middle finger length 80mm. 
Left , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

 50 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
009 U  9 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 197mm, middle finger length 80mm. 
Left , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
010 U  10 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 197mm, middle finger length 80mm. 
Left , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
011 U  11 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 205mm, middle finger length 75mm. 
Left , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 54 اوربً ٌابانً

ALL-RE00- U  12 
Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 205mm, middle finger length 75mm. Pcs 

157 
امرٌكً 

47 
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

012 Left , color 11. ًاوربً ٌابان 

ALL-RE00-
013 U  13 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 202mm, middle finger length 81mm. 
Left , color   8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 50 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
014 U  14 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 202mm, middle finger length 81mm. 
Left , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

 50 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
015 U  17 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 213mm, middle finger length 73mm. 
Left , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 49 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
016 U  18 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 213mm, middle finger length 73mm. 
Left , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

 54 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
017 U  19 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 210mm, middle finger length 74mm. 
Left , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 68 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
018 U  20 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 210mm, middle finger length 74mm. 
Left , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

 49 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
019 U  21 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 218mm, middle finger length 75mm. 
Left , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 54 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
020 U  22 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 218mm, middle finger length 75mm. 
Left , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
021 U  23 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 210mm, middle finger length 77mm. 
Left , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 46 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
022 U  24 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 210mm, middle finger length 77mm. 
Left , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً  

 46 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
023 U  25 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 218mm, middle finger length 68mm. 
Left , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
024 U  26 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 218mm, middle finger length 68mm. 
Left , color 11. pcs 

157 
امرٌكً 

 54 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
025 U  27 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 200mm, middle finger length 73mm. 
right , color 8. pcs 

157 
امرٌكً 

 54 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
026 U  28 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 200mm, middle finger length 73mm. 
right , color 11. Pc 

157 
امرٌكً 

 77 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
027 U  29 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 196mm, middle finger length 76mm. 
right , color 8. Pc 

157 
امرٌكً 

 54 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
028 U  30 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 196mm, middle finger length 76mm. 
right , color 11. PCS 

157 
امرٌكً 

 51 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
029 U  31 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 199mm, middle finger length 76mm. 
right , color 8. PCS 

157 
امرٌكً 

 62 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
030 U  32 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 199mm, middle finger length 76mm. 
right , color 11. PCS 

157 
امرٌكً 

 49 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
031 U  33 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 207mm, middle finger length 81mm. 
right , color 8. PCS 

157 
امرٌكً 

 50 اوربً ٌابانً
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

ALL-RE00-
032 U  34 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 207mm, middle finger length 81mm. 
right , color 11. PCS 

157 
امرٌكً 

 50 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
033 U  35 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 205mm, middle finger length 82mm. 
right , color 8. PCS 

157 
امرٌكً 

ٌابانًاوربً   50 

ALL-RE00-
034 U  36 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 205 mm, middle finger length 82mm. 
right , color 11. PCS 

157 
امرٌكً 

 67 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
035 U  37 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 208mm, middle finger length 76mm. 
right , color 8. pcs 

157 
امرٌكً 

 50 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
036 U  38 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 208mm, middle finger length 76mm. 
right , color 11. pcs 

157 
امرٌكً 

 56 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
037 U  39 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 215mm, middle finger length 81mm. 
right , color 8.   pcs 

157 
امرٌكً 

 58 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
038 U  40 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 215mm, middle finger length81mm. 
right , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

انًاوربً ٌاب  53 

ALL-RE00-
039 U  41 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 206mm, middle finger length 85mm. 
right , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 52 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
040 U  42 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 206mm, middle finger length 85mm. 
right , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

 51 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
041 U  43 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 211mm,   middle finger length 76mm. 
right , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 50 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
042 U  44 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 211 mm, middle finger length 76mm. 
right , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
043 U  45 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 210mm, middle finger length 71mm. 
right , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
044 U  46 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 210mm, middle finger length 71mm. 
right , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

 50 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
045 U  47 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 208mm, middle finger length 78mm. 
right , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
046 U  48 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 208mm, middle finger length 78mm. 
right , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

 50 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
047 U  49 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 225mm, middle finger length 76mm. 
right , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 51 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
048 U  50 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 225mm, middle finger length 76mm. 
right , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

 51 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
049 U  51 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 218mm, middle finger length 79mm. 
right , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
050 U  52 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 218mm, middle finger length 79mm. 
right , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً 

 43 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
051 U  53 

Cosmetic Inner hand for men, metacarpal 
circumference 200mm, middle finger length 70mm. 
Left , color beige.                           Pcs 

212 
امرٌكً  73 
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 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ
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 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
052 U  54 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference195mm, middle finger length 76mm. 
Left , color beige.                             Pcs 

212 
امرٌكً 

 68 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
053 U  55 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 202mm, middle finger length 72mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 68 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
054 U  56 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 206mm, middle finger length 80 mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 74 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
055 U  57 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 200mm, middle finger length 80 mm. 
Left , color  beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 69 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
056 U  58 

Cosmetic Inner hand for men, metacarpal 
circumference 205mm, middle finger length 75 mm. 
Left , color  beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 74 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
057 U  59 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 202mm, middle finger length 81 mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 68 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
058 U  60 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 201mm, middle finger length 81 mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 52 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
059 U  61 

Cosmetic Inner hand for men, metacarpal 
circumference 213mm, middle finger length 73 mm. 
Left , color  beige.                          Pcs 

212 
امرٌكً 

 68 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
060 U  62 

Cosmetic Inner hand for men, metacarpal 
circumference 210mm, middle finger length 74 mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 73 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
061 U 63 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 218mm, middle finger length 75 mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 73 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
062 U  64 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 210mm, middle finger length 77 mm. 
Left , color beige.                                Pcs 

212 
ٌكً امر

 68 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
063 U  65 

Cosmetic Inner hand for men, metacarpal 
circumference 218mm, middle finger length 68 mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 71 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
064 U  66 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 200mm, middle finger length 73 mm. 
right , color beige.                           Pcs 

212 
امرٌكً 

 66 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
065 U  67 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 196mm, middle finger length 76mm. 
right , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

بً ٌابانًاور  42 

ALL-RE00-
066 U  68 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 199 mm, middle finger length 76mm. 
right , color beige.                            Pcs 

212 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
067 U  69 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 207 mm, middle finger length 81mm. 
right , color beige.                       Pcs 

212 
امرٌكً 

 64 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
068 U  70 

Cosmetic Inner hand for men, metacarpal 
circumference 205mm, middle finger length 82 mm. 
right , color beige.                       Pcs 

212 
امرٌكً 

 54 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
069 U  71 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 208mm, middle finger length 76mm. 
right , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 58 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
070 U  72 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 215mm, middle finger length 81mm. 
right , color beige.                        Pcs 

212 
امرٌكً 

 49 اوربً ٌابانً
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

ALL-RE00-
071 U  73 

Cosmetic Inner hand for men, metacarpal 
circumference 206mm, middle finger length 85mm. 
right , color beige.                            Pcs 

212 
امرٌكً 

 49 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
072 U  74 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 211mm, middle finger length 76mm. 
right , color beige.                 Pcs 

212 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
073 U  75 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 210mm, middle finger length 71mm. 
right , color beige.                             Pcs 

212 
امرٌكً 

 57 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
074 U  76 

Cosmetic Inner hand for men, metacarpal 
circumference 208mm, middle finger length 78mm. 
right , color beige.                           Pcs 

212 
امرٌكً 

 57 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
075 U  77 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpl 
circumference 225mm, middle finger length 76mm. 
right , color beige                          Pcs 

212 
امرٌكً 

 65 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
076 U  78 

Cosmetic Inner hand for men, metacarpal 
circumference 218mm, middle finger length 79mm. 
right , color beige.                           Pcs 

212 
امرٌكً 

 54 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
077 U  91 

Cosmetic gloves for men with short sleeve .used 
for mechanical hand, Left , color 8. Pcs 

157 
امرٌكً  

 40 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
078 U  92 

Cosmetic gloves for men with short sleeve .Used 
for mechanical hand, Left , color 11. Pcs 

157 
امرٌكً  

 40 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
079 U  93 

Cosmetic gloves for men with short sleeve. Used 
for mechanical hand,right , color 8.               Pcs 

157 
امرٌكً  

 49 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
080 U  94 

Cosmetic gloves for men with short sleeve, Used 
for mechanical hand. right , color 11. Pcs 

157 
 امرٌكً 

 46 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
081 U 114 

Cosmetic Inner hand for men, metacarpal 
circumference 224mm, middle finger length73 mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً  

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
082 U 115 

Cosmetic Inner hand for men, metacarpal 
circumference 223mm, middle finger length78 mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 53 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
083 U 116 

 Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 223mm, middle finger length76 mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 36 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
084 U 117 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 218mm, middle finger length79 
mm.right , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 64 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
085 U 118 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 220mm, middle finger length  68  
mm.right , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 46 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
086 U 119 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 223mm, middle finger length76 mm. 
right  , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
087 U 120 

Cosmetic Inner hand for men,metacarpal 
circumference 211mm, middle finger length76mm 
right  , color  beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 58 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
088 U 121 

Cosmetic Inner hand for children, metacarpal 
circumference110 mm, middle finger length38mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
 امرٌكً

 45 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
089 U 122 

Cosmetic Inner hand for children, metacarpal 
circumference113 mm, middle finger length37 
mm.right , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 39 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
090 U 123 

Cosmetic Inner hand for children, metacarpal 
circumference140 mm, middle finger length 53 mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً  39 
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
091 U 124 

Cosmetic Inner hand for children, metacarpal 
circumference142 mm, middle finger length 54 
mm.right  , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 38 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
092 U 125 

Cosmetic Inner hand for children, metacarpal 
circumference158mm, middle finger length 54  mm 
left  , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 39 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
093 U 126 

Cosmetic Inner hand forchildren  , metacarpal 
circumference159mm, middle finger length 53  mm 
right  , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 39 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
094 U 127 

Cosmetic Inner hand for children, metacarpal 
circumference164mm, middle finger length 64  mm 
left  , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 39 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
095 U 128 

Cosmetic Inner hand for children , metacarpal 
circumference161mm, middle finger length 63  mm 
right , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 40 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
096 U 129 

Cosmetic Inner hand for children, metacarpal 
circumference160mm, middle finger length 68  mm 
left  , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 39 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
097 U  147 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 224mm, middle finger length 
73mm.left , color 10. Pcs 

157 
امرٌكً 

 38 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
098 U  148 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 224mm, middle finger length 
73mm.left  , color 12. Pcs 

157 
امرٌكً 

 38 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
099 U  149 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 220mm, middle finger length 86mm. 
right , color10. Pcs 

157 
امرٌكً 

نًاوربً ٌابا  41 

ALL-RE00-
100 U  150 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 220mm, middle finger length 86mm. 
right , color 12. Pcs 

157 
امرٌكً 

 41 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
101 U  151 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 223mm, middle finger length 78 
mm.left , color 10. Pcs 

157 
امرٌكً 

 46 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
102 U  152 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 223mm, middle finger length 78 
mm.left , color 12. Pcs 

157 
امرٌكً 

 38 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
103 U  155 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 223mm, middle finger length 76 
mm.left , color 10. Pcs 

157 
امرٌكً 

 44 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
104 U  156 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 223mm, middle finger length 76 
mm.left , color 12. Pcs 

157 
امرٌكً  

ًاوربً ٌابان  45 

ALL-RE00-
105 U  157 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 223mm, middle finger length 76 
mm.right , color 10. Pcs 

157 
امرٌكً 

 45 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
106 U  158 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 223mm, middle finger length 76 mm  
right  , color 12. Pcs 

157 
امرٌكً 

 53 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
107 U  159 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 195mm, middle finger length 76 
mm.left , color 10. Pcs 

157 
امرٌكً 

 40 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
108 U  160 

Cosmetic gloves for men, metacarpal 
circumference 195mm, middle finger length 76 
mm.left , color 12. Pcs 

157 
امرٌكً 

 41 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
109 U  161 

Cosmetic gloves for children , metacarpal 
circumference 110 mm, middle finger length 38 
mm.left , color 3. Pcs 

157 
امرٌكً 

ً ٌابانًاورب  52 
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

ALL-RE00-
110 U  162 

Cosmetic gloves for children , metacarpal 
circumference 113  mm, middle finger length 37 mm 
right, color 3. Pcs 

157 
امرٌكً 

 42 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
111 U  163 

Cosmetic gloves for children , metacarpal 
circumference 140 mm, middle finger length53  
mm.left , color 3. Pcs 

157 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
112 U  164 

Cosmetic gloves for children , metacarpal 
circumference 142 mm, middle finger length 54  mm 
right  , color 3. Pcs 

157 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
113 U  165 

Cosmetic gloves for children , metacarpal 
circumference 158  mm, middle finger length54 
mm.left , color 3. Pcs 

157 
امرٌكً 

 41 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
114 U  166 

Cosmetic gloves for children , metacarpal 
circumference 159 mm, middle finger length53 
mmright  color 3. Pcs 

157 
امرٌكً 

 42 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
115 U  167 

Cosmetic gloves for children , metacarpal 
circumference 164 mm, middle finger length 64  
mm.left , color 6. Pcs 

157 
امرٌكً 

 36 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
116 U  168 

Cosmetic gloves for children , metacarpal 
circumference 161 mm, middle finger length 63  mm 
right t , color 6. Pcs 

157 
امرٌكً 

 41 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
117 U  169 

Cosmetic gloves for women  metacarpal 
circumference 160  mm, middle finger length 68  
mm.left , color 6. Pcs 

157 
امرٌكً 

ابانًاوربً ٌ  40 

ALL-RE00-
118 U  170 

Cosmetic gloves for women , metacarpal 
circumference 165  mm, middle finger length 66  
mmright , color 6. Pcs 

157 
امرٌكً 

 40 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
119 U  171 

Cosmetic gloves for women , metacarpal 
circumference 195 mm, middle finger length 69  
mm.left , color 7. Pcs 

157 
امرٌكً 

 40 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
120 U  172 

Cosmetic gloves for women , metacarpal 
circumference 194 mm, middle finger length73  
mm.right  , color 7. Pcs 

157 
امرٌكً 

 44 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
121 U  173 

Cosmetic glovesfor women, metacarpal 
circumference 186 mm, middle finger length 69  
mm.left , color 7. Pcs 

157 
امرٌكً 

 44 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
122 U  174 

Cosmetic gloves forwomen, metacarpal 
circumference 189  mm, middle finger length72  
mm.right , color 7. Pcs 

157 
امرٌكً 

 44 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
123 U  175 

Cosmetic gloves  for women, metacarpal 
circumference 185  mm, middle finger length77  
mm.left  , color 7. Pcs 

157 
امرٌكً 

 44 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
124 U  176 

Cosmetic gloves for women, metacarpal 
circumference 185  mm, middle finger length76  
mm.right , color 7. Pcs 

157 
امرٌكً 

 44 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
125 U  177 

Cosmetic gloves  for women, metacarpal 
circumference 180   mm, middle finger length66  
mm.left , color 7. Pcs 

157 
امرٌكً 

 44 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
126 U  178 

Cosmetic gloves  for women, metacarpal 
circumference 181  mm, middle finger lengt 69  
mm.right , color 7. Pcs 

157 
امرٌكً 

 58 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
127 U  179 

Cosmetic gloves for women, metacarpal 
circumference 167  mm, middle finger length72  mm 
left  , color 7. Pcs 

157 
امرٌكً 

 43 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
128 U  180 

Cosmetic gloves  for women, metacarpal 
circumference 173  mm, middle finger length71  
mm.right , color 7. Pcs 

157 
امرٌكً 

 43 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
129 U  181 

Cosmetic gloves for women, metacarpal 
circumference 160   mm, middle finger length78  
mm.left , color 7. Pcs 

157 
امرٌكً  42 
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
130 U  182 

Cosmetic gloves   for women, metacarpal 
circumference 165   mm, middle finger length66  
mm.right  color 7. Pcs 

157 
امرٌكً 

انًاوربً ٌاب  42 

ALL-RE00-
131 U  183 

Cosmetic gloves for mechanical hand for women 
with short sleeve. left , color 4.                   Pcs 

157 
امرٌكً  

 57 اوربً  ٌابانً

ALL-RE18-
132 Add 

Cosmetic gloves for mechanical hand for women 
with short sleeve. right , color 4.         Pcs 

157 
امرٌكً  

 58 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
133 U  184 

Cosmetic gloves for mechanical hand for women 
with short sleeve. left , color 7.          Pcs 

157 
امرٌكً  

 58 اوربً  ٌابانً

ALL-RE18-
134 Add 

Cosmetic gloves for mechanical hand for women 
with short sleeve. right , color 7. Pcs 

157 
امرٌكً  

 57 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
135 U229 

Cosmetic Inner hand for women , metacarpal 
circumference 167mm, middle finger length72 mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 41 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
136 U230 

Cosmetic Inner hand for women , metacarpal 
circumference 173mm, middle finger length71 mm. 
right , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 40 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
137 U231 

Cosmetic Inner hand for women , metacarpal 
circumference 180mm, middle finger length 66  mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 41 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
138 U232 

Cosmetic Inner hand for women , metacarpal 
circumference 181mm, middle finger length 69  mm. 
right , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 44 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
139 U233 

Cosmetic Inner hand for women , metacarpal 
circumference 185mm, middle finger length 77  mm. 
Left , color beige.  Pcs 

212 
امرٌكً  

 38 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
140 U234 

Cosmetic Inner hand for women , metacarpal 
circumference 185 mm, middle finger length 76 mm. 
right , color beige.  Pcs 

212 
مرٌكً ا

 45 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
141 U235 

Cosmetic Inner hand for women , metacarpal 
circumference 186 mm, middle finger length 69  
mm. Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً  

 37 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
142 U236 

Cosmetic Inner hand for women , metacarpal 
circumference 195mm, middle finger length 69  mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 36 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
143 U237 

Cosmetic Inner hand for women , metacarpal 
circumference 194 mm, middle finger length 73 mm. 
Left , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 37 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
144 Add 

Cosmetic Inner hand for women , metacarpal 
circumference189 mm, middle finger length 72 mm. 
right , color beige. Pcs 

212 
امرٌكً 

 39 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
145 U  79 

Clamp buckle  for above and below elbow 
suspension harness.                       Pcs 

2.25 
امرٌكً 

 450 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
146 U  80 

Below elbow suspension harness kit, for fixing the 
prosthetics socket and controlling body powered 
mechanical prostheses.         Pcs 

129 
امرٌكً 

 540 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
147 U  81 

Pre-shaped cosmetic foam cover for above elbow 
modular(endoskeletal) prostheses with its plastic 
connection ring,skin colour.      Pcs 

67.25 
امرٌكً 

 312 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
148 U  82 

Modular arm component for above elbow 
amputation(endoskeletal), with manual elbow lock, 
left. Pcs 

349.5 
امرٌكً 

 191 اوربً ٌابانً
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

ALL-RE00-
149 U  83 

Modular arm component for above elbow 
amputation(endoskeletal), with manual elbow lock, 
right. Pcs 

349.5 
امرٌكً 

 193 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
150 U  84 

Modular  components for shoulder 
disarticulation(endoskeletal), with manual elbow 
lock, right. Pcs 

338.5 
امرٌكً 

 76 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
151 Add 

Modular components for sholder 
disarticulation(endoskeletal), with manual elbow 
lock, left.   

338.5 
امرٌكً 

 69 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
152 U  86 

Pre-shaped cosmetic foam cover for shoulder 
disarticulation modular prostheses with its plastic 
connection ring,skin coloured.      Pcs 

71 
امرٌكً 

 209 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
153 U  89 

Elbow and forearm Components( exoskeletal), with 
manual elbow lock, with different locking position( 
at least 5 position lock), forearm length approx. 
(250-280 mm), plastic, , beige color, with lamination 
ring above.         Pcs 

1,626.00 

امرٌكً  

اوربً   

 472 ٌابانً

ALL-RE00-
154 U  90 

Elbow and forearm Components(exoskeletal), with 
cable elbow lock, with different locking position( at 
least 5 position lock), forearm length approx. (250-
280 mm), plastic, , beige color, with lamination ring 
above.      Pcs 

402 
امرٌكً  

 اوربً  ٌابانً
149 

ALL-RE00-
155 U  95 

Mechanical  opening and closing hand with 
cable,for men, left.               Pcs 

766 
امرٌكً  

 90 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
156 U  96 

Mechanical  opening and closing hand with 
cable,for men, right.              Pcs 

766 
امرٌكً  

 90 اوربً  ٌابانً

ALL-RE18-
157 Add 

Mechanical  opening and closing hand with 
cable,for women, right. pcs 

766 
امرٌكً  

 77 اوربً  ٌابانً

ALL-RE18-
158 Add 

Mechanical  opening and closing hand with 
cable,for women, left. pcs 

766 
امرٌكً  

 77 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
159 U  97 

Wood Hand adapter with stud , for connecting 
cosmetic inner hand with the forearm socket.  Pcs 

41 
امرٌكً  

 1542 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
160 U  98 

Myoelectric hand  componants for above and below 
elbow amputation, function: opening and closing 
using 2 electrodes with supination and pronation. 
Size 7 1/4, right.           Pcs 

4,587.00 
امرٌكً  

 44 اوربً  ٌابانً

ALL-RE18-
161 Add 

Myoelectric hand  componants for above and below 
elbow amputation.function: opening and closing 
using 2 electrodes with supination and pronation. 
Size 7 1/4, left. pcs 

4,587.00 
امرٌكً  

ً  ٌابانًاورب  44 

ALL-RE18-
162 Add 

Myoelectric hand componants for above and below 
elbow amputation.function: opening and closing 
using 2 electrodes with supination and pronation. 
Size 7 3/4, right.   pcs 

4,587.00 
امرٌكً  

 78 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
163 U  99 

Myoelectric hand  componants for above and below 
elbow amputation.function: opening and closing 
using 2 electrodes with supination and pronation. 
Size 7 3/4, left.      Pcs 

4,587.00 
امرٌكً  

 79 اوربً  ٌابانً

ALL-RE18-
164 Add 

Myoelectric hand componants for above and below 
elbow amputation.function: opening and closing 
using 2 electrodes. right, size 7 3/4.     pcs 

4,587.00 
امرٌكً  

 53 اوربً  ٌابانً

ALL-RE18-
165 Add 

Myoelectric hand componants for above and below 
elbow amputation.function: opening and closing 
using 2 electrodes.left, size 7 3/4.     pcs 

4,587.00 
امرٌكً  

 50 اوربً  ٌابانً
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ALL-RE00-
166 U  100 

Myoelectric hand componants for above and below 
elbow amputation.function: opening and closing 
using 2 electrodes.right, size 7 1/4.     Pcs 

4,587.00 
ً  امرٌك

 32 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
167 U  103 

Myoelectric hand componants for above and below 
elbow amputation.function: opening and closing 
using 2 electrodes.left, size 7 1/4.      Pcs 

4,587.00 
امرٌكً  

 34 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
168 U  108 Battery compatible for each myoelectric hands.            Pcs 

316.5 
امرٌكً 

 935 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
169 U  109 Battery charger  for the above battery.                  Pcs 

363 
امرٌكً 

 743 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
170 U  112 Special cleaner for cosmetic gloves. Pcs 

36.5 
 امرٌكً

 474 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
171 U  143 

Mechanical  opening and closing hand with 
cable,for women, left.     Pcs 

766 
امرٌكً  

 86 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
172 U  144 

Mechanical  opening and closing hand with 
cable,for women, right.    Pcs 

766 
امرٌكً 

ًاوربً ٌابان  85 

ALL-RE00-
173 U  195 

Myoelectric hand  componants for wrist 
disarticulation, function: opening and closing using 
2 electrodes.size 7 1/4, right. Pcs 

4,420.00 
امرٌكً 

 25 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
174 Add 

Myoelectric hand componants for wrist 
disarticulation, function: opening and closing using 
2 electrodes,size 7 1/4, left. Pcs 

4,420.00 
امرٌكً 

 25 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
175 Add 

Myoelectric hand componants for wrist 
disarticulation, function: opening and closing using 
2 electrodes,size 7 3/4, right. Pcs 

4,420.00 
امرٌكً 

 34 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
176 Add 

Myoelectric hand componants for wrist 
disarticulation, function: opening and closing using 
2 electrodes,size 7 3/4, left. Pcs 

4,420.00 
امرٌكً 

 34 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
177 U  196 

Myoelectric hand componants for transcarpal 
amuptation, function: opening and closing using 2 
electrodes, size 7 1/4 right.      Pcs 

4,420.00 
امرٌكً 

 21 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
178 U  197 

Myoelectric hand componants for transcarpal 
amuptation, function: opening and closing using 2 
electrodes, size 7 1/4 left.                Pcs 

4,420.00 
امرٌكً 

 21 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
179 Add 

Myoelectric hand componants for transcarpal 
amputation, function: opening and closing using 2 
electrodes, size 7 3/4 right.  Pcs 

4,420.00 
امرٌكً 

 24 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
180 Add 

Myoelectric hand componants for transcarpal 
amputation, function: opening and closing using 2 
electrodes, size 7 3/4 left.  pcs 

4,420.00 
امرٌكً 

 25 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
181 U  207 

Metal hand adapter( wrist unit) with rotation, for 
connecting mechanical  inner hand with the 
forearm socket.    Pcs 

459 
امرٌكً 

 379 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
182 U  209 

Electronic tool, used to test muscle activity and 
train patient before using myoelectric hand. Pcs 

6000 
امرٌكً 

 79 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
183 U  211 

Above elbow suspension harness kit, for fixing the 
prosthetics socket and controlling body powered 
mechanical prostheses.  Pcs 

161 
امرٌكً 

 182 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
184 U224 

Voluntary opening mechanical  hand with cable,for 
women, left.    Pcs 

449.5 
امرٌكً 

بً ٌابانًاور  42 
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ALL-RE18-
185 Add 

Voluntary opening mechanical  hand with cable,for 
women, right.  Pcs 

449.5 
امرٌكً 

 35 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
186 U225 

Voluntary opening mechanical  hand with cable,for 
men, left.  Pcs 

449.5 
امرٌكً 

 82 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
187 Add 

Voluntary opening mechanical  hand with cable,for 
men, right.  Pcs 

449.5 
امرٌكً 

 83 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
188 Add 

Voluntary closing mechanical  hand with cable,for 
women, right Pcs 

449.5 
امرٌكً 

 20 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
189 Add 

Voluntary closing mechanical  hand with cable,for 
women, left. Pcs 

449.5 
امرٌكً 

 22 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
190 Add 

Voluntary closing mechanical  hand with cable,for 
men, right Pcs 

449.5 
امرٌكً 

 22 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
191 Add 

Voluntary closing mechanical  hand with cable,for 
men, left. Pcs 

449.5 
امرٌكً 

 21 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
192 U227 

Moduler wrist unit(endoskletal), to connect 
cosmetic inner hand with Modular arm component.                       Pcs 

61 
امرٌكً  

 242 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
193 U228 

Moduler wrist unit(endoskletal), to connect 
mechanical inner hand with Modular arm 
component.                     Pcs 

36 
امرٌكً  

 275 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
194 U245 

Below elbow suspension  sealing sleeve made from 
gel, different sizes.                 Pcs 

57 
امرٌكً  

 454 اوربً  ٌابانً

ALL-RE00-
195 U249 

Myoelectric elbow joint   list 2 

Pcs 

24,000.00 
امرٌكً 

 64 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
779   Electrode cable with straight plug   13E190    

87 
امرٌكً  

 394 اوربً  ٌابانً

ALL-RE18-
780   Electrode Dame    13E201   

38 
امرٌكً 

 615 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
409 A  4 

Perlon elastic stockinette for fabricating laminates, 
white,width 8cm, weight 0.5 kg                Kg 

77.25 
امرٌكً 

 520 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
418 A  13 

Nylglass  stockinette for fabricating laminates, 
white,width 8 cm, weight 1 kg         Kg 

66.5 
امرٌكً 

 116 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
422 A  18 

woven Fibreglass  stockinette for fabricating 
laminates, white,width 8 cm, weight 1 kg. Kg 

87 
امرٌكً 

 107 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
426 A  20 

Woven carbon  fibre stockinette for fabricating 
laminates,width 8 cm, weight 1kg.         

Kg 

322 
امرٌكً 

 141 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
446 A 64 Linen adhesive tape, width 25 mm, length meter.                roll 

42 
امرٌكً 

 235 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
460 A100 

Perlon elastic stockinette for fabricating laminates, 
white,width 6cm, weight 0.5 kg                  Kg 

98 
امرٌكً 

 180 اوربً ٌابانً
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ALL-RE18-
471 

  
Polypropylene copolymer sheet for orthosis, 
thickness 4mm, length 2 meter, width 1 meter, 
working temperature approx.( 170-190  ˚c). 

sheet 
104 

امرٌكً 

 2277 اوربً ٌابانً

? العدد المستخدمة فً صناعة االطراف والمساند1معمره اساسً  2 اطراف        

  

0 

        seq 
Description of Tools, accessories and service parts 
of machines.   

  

0 

ALL-RE00-
196 T  2 

Surform replacement blad, half round, for fast 
shaping of plaster cast.               PCS 

10 
امرٌكً 

 3180 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
197 Add 

surform holder(file), used as holder for the above 
surform. pcs 

50 
امرٌكً 

 452 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
198 T  3 

Surform replcement blad, round, for fast shaping of 
plaster cast.                      PCS 

11 
ٌكً امر

 1615 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
199 Add 

surform holder(file), used as holder for the above 
surform. pcs 

50 
امرٌكً 

 529 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
200 Add 

Surform replcement blad, flat, for fast shaping of 
plaster cast.  pcs 

11 
امرٌكً 

 1224 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
201 Add 

Surform holder(file), used as holder for the above 
surform. pcs 

50 
امرٌكً 

 278 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
202 T  7 

Rasp (grinding) head, service part  for grinding 
machine, used for processing wood, foam. medium 
rasp stroke, thread M 16, diameter 50 mm, length 
approx(60-100 mm), metal.                            PCS 

208 
امرٌكً 

 135 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
203 T  8 

Sanding drum, made of rubber, service part for 
grinding machine to pull onto router machine shaft, 
outside diameter 72.5 mm, length 200 mm.                       PCS 

36 
امرٌكً 

 286 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
204 T  9 

Sanding sleeve used with the sanding drum 
above(T8), outside diameter 73mm, length 200 mm, 
grit 40.                       PCS 

7 
امرٌكً 

 1024 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
205 T  10 

Sanding sleeve used with the sanding drum 
above(T8), outside diameter 73mm, length 200 mm, 
grit 80.                       PCS 

6 
امرٌكً 

 631 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
206 T  11 

Sanding drum, service part for grinding machine, 
grinder made of rubber with metalic core,  thread M 
16, outside diameter 45 mm, length 70 mm.                         PCS 

129 
امرٌكً 

 63 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
207 T  12 

Sanding drum, service part for grinding machine, 
grinder made of rubber with metalic core,  thread M 
16, outside diameter 60 mm, length 70 mm.                         pcs 

170 
امرٌكً 

 63 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
208 T  13 

Sanding sleeve, used for sanding drum in item T11, 
outside diameter 45 mm, length 70, grit 40.             PCS 

4 
امرٌكً 

 368 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
209 T  14 

Sanding sleeve, used for sanding drum in item T12, 
outside diameter 60 mm, length 70, grit 80.              PCS 

4 
امرٌكً 

 319 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
210 T  15 

Sanding drum, service part for grinding machine, 
grinder made of rubber with metalic core,  thread M 
16, outside diameter 25 mm, length 45 mm.          PCS 

188 
امرٌكً 

 71 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
211 T  17 

Sanding sleeve, used for sanding drum in item T15, 
grit 40.              PCS 

4 
امرٌكً 

 291 اوربً ٌابانً
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ALL-RE00-
212 T  18 

Sanding drum, service part for grinding machine, 
drum  made of rubber(cap or arbor shap) with 
metalic core,  thread M 16, outside diameter 45 mm, 
length70 mm.             PCS 

145 
امرٌكً 

 64 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
213 T  19 

Sanding drum, service part for grinding machine, 
drum  made of rubber(cap or arbor shap) with 
metalic core,  thread M 16, outside diameter (60-65 
mm), length 90mm.            PCS 

153 
امرٌكً 

 67 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
214 T  20 

Sanding sleeve, used for sanding drum in item T18, 
grit 40.                 PCS 

70 
امرٌكً 

 319 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
215 T  21 

Sanding sleeve, used for sanding drum in item T19, 
grit 40.            PCS 

89.5 
امرٌكً 

 309 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
216 T  23 

Deep drawing system tool kit,  used for vaccum  
thermoformin test inner socket: including-  1-tow 
way vacuum pipe suction. 2- outer ring aluminium  
inside diameter 360 mm .  3-frame plate, aluminium, 
inside diameter 260 mm. 4- holder or bracket . 5- 
stand, 6- vacum pipes with disc, outer ring diameter 
180 mm, 260 mm and 360 mm.                               pcs 

1169 
مرٌكً ا

 اوربً ٌابانً

26 

ALL-RE00-
217 T  43 

Hot air gun , technical data : 1- power/ 220-230 V.  2- 
temperature range  20-700 C .  3-round nozzle.                                                   pcs 

709 
امرٌكً 

 57 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
218 Add 

Welding nozzle, round, two way, used for welding 
rods of different materials, diameter 3 mm. 
accessory for item T43.                                pcs 

141 
امرٌكً 

 57 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
219 Add 

Welding nozzle, round, two way,  used for welding 
rods of different materials, diameter 4 mm. 
accessory for item T43.  PCS 

141 
امرٌكً 

 51 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
220 T 46 

Sanding belt, for wood and plastic, length 2500 mm, 
width 50 mm,  grit 120. ( spare part for belt 
sanderand disk sander machine ).                                                           set 

15 
امرٌكً 

 81 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
221 T 47 

Sand paper disk, self adhesive, diameter 350 mm, 
grit 40.( spare part  for sander and disk sander 
machine ).                                                                 pcs 

13 
امرٌكً 

 79 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
222 T 50 

T-handled hexagon wrench, steel with plastic 
handle. Wrench size 2 mm.                              Pcs 

6 
امرٌكً 

 256 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
223 T 51 

T-handled hexagon wrench, steel with plastic 
handle. Wrench size 3 mm.                              Pcs 

6 
امرٌكً 

 245 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
224 T 52 

T-handled hexagon wrench, steel with plastic 
handle. Wrench size 4mm.                              Pcs 

6 
امرٌكً 

 326 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
225 T 53 

T-handled hexagon wrench, steel with plastic 
handle. Wrench size 5 mm.                             Pcs 

7 
امرٌكً 

 290 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
226 Add 

T- handled hexagon wrench, steel with plastic 
handle. Wrench size 8 mm.   pcs 

8 
امرٌكً 

 120 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
227 Add 

T- handled hexagon wrench, steel with plastic 
handle. Wrench size 10 mm.  pcs 

8 
امرٌكً 

 130 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
228 T 55 

Rivet header, with flat head shape,steel, for rivet 
diameter 4 mm.                                      Pcs 

20 
امرٌكً 

 68 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
229 T 57 

Torque wrench, range 1-12 Nm, 1/4 inch square 
head, value set on handle end and visible on torque 
scale, inserts for hexagonal socket head bolt, with 
3,4,5 mm hix bits.                                       Pcs 

519 
امرٌكً 

 51 اوربً ٌابانً
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ALL-RE00-
230 T  67 

Teflon sheet, width 1300-1600 mm, thickness 0.22 
mm. sevice part for oven.    meter 

208 
امرٌكً 

 228 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
231 T  73 

Plaster cast scissores, stainless steel , lower 
toothed blade.   Pcs 

178 
امرٌكً 

 294 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
232 T  75 

Inside funnel circumferance gauge, used for 
measuring inside diameter of prosthetic foam 
cover.   Pcs 

750 
امرٌكً 

 52 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
233 T  76 Hip leveling guide, for determination of the hip tilt.    Pcs 

265 
امرٌكً 

 53 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
234 T  77 Two channel vacum pipe, diameter 25 mm.             Pcs 

139 
امرٌكً 

 45 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
235 T  78 Two channel vacum pipe, diameter 34 mm.              Pcs 

115 
امرٌكً 

 51 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
236 T  93 

Teflon tape used as accessory for hand sealing 
iron, width 80-100 mm.                         meter 

8 
امرٌكً 

 68 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
237 T  99 

Casting apparatus used for functional casting 
under wieght for different levels of lower limb 
stump, include base plate and a kit of plastic 
acceptence rings.                            Pcs 

2873 
امرٌكً 

 39 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
238 Add 

Casting rings, set of 4 piceses inside diameter 103 , 
113, 126, 135 mm. plastic, used with the apparatus 
in item T99. set 

120 
امرٌكً 

 37 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
239 T  100 

Casting platform used for weight bearing casting of 
knee or hip disarticulation, with two pices blocks. 
Used as accessories with item number 99.      Pcs 

325 
امرٌكً 

 30 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
240 T  101 

Pneumtic supported ischium trochenteric plaster 
casting apparatus, provides functional casting of 
ischial containment sockets while bearing weight. 
The pneumatic unit can be directly connected to the 
compressed air supply system. Used with the 
casting apparatus in item T99. include set of 
supported ischium trochenteric cast casting forms             Pcs 

6615 
امرٌكً 

 اوربً ٌابانً

18 

ALL-RE00-
241 T  103 

Supported ischium trochenteric cast casting forms, 
right and left, all sizes, used with item T 101.                 Set 

236 
امرٌكً 

 22 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
242 T  123 

Pipe vise, with workbench holder, rotates and 
telescopes.                                       Pcs 

963 
امرٌكً 

 72 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
243 T  124 

Pipe vise, with workbench holder, swivels 
horizontally and ventrically, total height (without 
clamping lever)225-250mm.                              Pcs 

706 
امرٌكً 

 73 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
244 T 152 

Belt used as spare part for belt sanders machine, 
length 1400 mm, width 17 mm.                                                          Pcs 

65 
امرٌكً 

 41 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
245 T 161 

Fir cone miller, spiral toothed , length 75 mm, 
largest diameter 28 mm, thread diameter M 16 mm. 
stainless steel, for processings plastic.                Pcs 

190 
امرٌكً 

 71 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
246 T 162 

Fir cone miller, fine rasp stroke , length 75 mm, 
largest diameter 28 mm, thread diameter M 16 mm. 
stainless steel, for processing light metal and 
plastic.                                               Pcs 

293 
امرٌكً 

 49 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
247 T 165 

Sanding drum, conical shape, with rubber body, 
length 60 mm, diameter 36/22. thread M 16 mm. 
service part for milling machine.                                       Pcs 

74 
امرٌكً 

 91 اوربً ٌابانً
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ALL-RE00-
248 T 168 

Sanding sleeve for sanding drum in item T165,  grit 
40                                        Pcs 

5 
امرٌكً 

نًاوربً ٌابا  355 

ALL-RE18-
249 Add 

Sanding sleeve for sanding drum in item T165,  grit 
80     

5 
امرٌكً 

 316 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
250 T 170 

Abrassive flap wheel used for finaly grinding and 
polishing paited surfaces of prosthesis shaft and all 
plastic.thread M 16 mm, service part for milling 
machine.                                                                       Pcs 

222 
امرٌكً 

 35 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
251 T 173 

Steel wire sanding drum, for processing foam 
cover, bore diameter 16 mm.                    Pcs 

102 
امرٌكً 

 37 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
252 Add 

Threaded connector with two fitting disks and a 
tensioning screw, for attaching the above sanding 
drum in item T173., thread diameter M 16 mm. Pcs 

105 
امرٌكً 

 35 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
253 T 174 

Sanding belt, for wood and plastic, length 1650 mm, 
width 40 mm,  grit 24. ( spare part for belt sander 
and disk sander machine ).                           Pcs 

13 
امرٌكً 

 111 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
254 T 175 

Sanding belt, for wood and plastic, length 1480 mm, 
width 100 mm,  grit 24. ( spare part for belt 
sanderand disk sander machine ).                       Pcs 

21 
امرٌكً 

 144 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
255 T 176 

Sanding belt, for wood and plastic, length 1650 mm, 
width 40 mm,  grit 60. ( spare part for belt 
sanderand disk sander machine ).                               Pcs 

11 
امرٌكً 

 143 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
256 T 177 

Sanding belt, for wood and plastic, length 1480 mm, 
width 100 mm,  grit 60. ( spare part for belt 
sanderand disk sander machine ).                               Pcs 

21 
امرٌكً 

 157 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
257 T 201 Tube cutter for metal pipes of diameter 3-35 mm.                                      Pcs 

154.6 
امرٌكً 

 86 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
258 Add 

Deburring knife, spare part for above tube cutter in 
item T201. pcs 

31 
مرٌكً ا

 199 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
259 T 220 Two channel vacum pipe, diameter 48 mm.                    Pcs 

115 
امرٌكً 

 54 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
260 T230 

Silicone Parting Agent Spray, used for parting , 
gliding and lubricating.   Pcs 

27 
امرٌكً 

 78 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
261 T240 Riveting  bar, steel ,used to fix rivet.                                   Pcs 

597 
امرٌكً 

 49 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
262 T254 

Revolving hole punch  pliers, steel, punching tube 
diameter 2, 2.5 ,3, 3.5 , 4, 5 mm. with reopining 
spring between holders.   Pcs 

97 
امرٌكً 

 74 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
263 Add 

Lapping Roller, thread diameter M 16 mm, width 80 
mm, used as service part for milling machine.             Pcs 

150 
امرٌكً 

 42 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
264 Add 

Body calipers used for measuring body segments, 
measurement range 600 mm.               Pcs 

170 
امرٌكً 

 30 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
265 Add 

Conical drill, tapered, used for peeling plastic (for 
valve holes), diameter 8-20 mm                                                  pcs 

180 
امرٌكً 

ً ٌابانًاورب  87 

ALL-RE18-
266 Add 

Special scissore for cutting fabric coverd liners, 
suitable for cutting of Silicone and PU liners.   pcs 

500 
امرٌكً 

 86 اوربً ٌابانً
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ALL-RE18-
267 Add Heat protective gloves pair 

13 
امرٌكً 

 262 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
268 Add 

Electric cast cutter, straight shank, with oscillating 
blade,power/ 220-230 V. pcs 

500 
امرٌكً 

 69 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
269 Add 

Circular saw blade, diameter 65mm, used for the 
above electric cast cutter. pcs 

7 
امرٌكً 

 504 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
270 Add 

Segment saw blade, diameter 65mm, used for the 
above electric cast cutter pcs 

7 
امرٌكً 

 402 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
271 Add Hand sealing iron, power/ 220- 230 V. pcs 

753 
امرٌكً 

 35 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
272 Add 

Allen wernch set, collected in one  holder, steel , 
wernch size 2.5, 3 , 4, 5, 6, 8, 10 mm.                   Pcs 

40 
امرٌكً 

 113 اوربً ٌابانً

مواد المساند الطبٌة ---اطراف  3معمرة اساسً         

  

0 

        seq Description of components for Orthosis:    

  

0 

ALL-RE00-
273 O  3 Heel spur pad,  small size.          Pcs 

22 
امرٌكً 

 1014 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
274   Heel spur pad,  medium size. Pcs 

22 
امرٌكً 

 1058 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
275   Heel spur pad,  large size. Pcs 

22 
امرٌكً 

 1086 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
276   Heel spur pad,  x large size. Pcs 

22 
امرٌكً 

انًاوربً ٌاب  1288 

ALL-RE00-
277 O  9 

Knee support with polycentric hinged splint and 
two non elastic straps to stabilize the knee side 
ways and prevent hyperextension. Defferant sizes , 
right. Pcs 

95 
امرٌكً 

 635 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
278   

knee support with polycentric hinged splint and two 
non elastic strups to stabilize the knee side ways 
and prevent hyperextension. Defferant sizes, left.  Pcs 

95 
امرٌكً 

 653 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
279 O  10 

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with lock lever and pull release 
cable,for side bar width 16mm,left, stainless steel.                               pair 

530.25 
امرٌكً 

 590 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
280 O  11 

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with lock lever and pull release 
cable, for side bar width 16mm, right, stainless 
steel.                      pair 

530.25 
امرٌكً 

 590 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
281 O  12 

Orthosis side bar set (upper and lower,right and left 
bars) for knee joint, width20 mm, stainless steel, 
with adhesive.         set 

67 
امرٌكً 

 1705 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
282 O  15 

Orthosis upper side bar for knee joint, width 16 mm, 
stainless steel, with adhesive. set 

18.5 
امرٌكً 

 1057 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
283 O  16 

Drilling fixture tool, stainless steel, for perfect fit 
bore hole for screws for side bares.                    Pcs 

90 
امرٌكً 

 37 اوربً ٌابانً

ALL-RE00- O  17 
Orthosis lower side bars,right and left  for knee 
joint, width 16 mm, stainless steel, with adhesive.       set 

19 
امرٌكً 

1062 
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 اوربً ٌابانً 284

ALL-RE00-
285 O  19 

Adjustable pin wrench tool (two hole nut driver), 
with hardened steel tips, adjustment using conical 
screw, with handle, used for round nut with two 
holes.           Pcs 

124 
امرٌكً 

 68 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
286 O  21 

(Deburring) smoothing  knife tool with replaceable 
blad, for smothing plastic and metals.                              
\ Pcs 

54 
امرٌكً 

 149 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
287   Replacement blade for deburring knife in item O21. Pcs 

10 
امرٌكً 

 342 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
288 O  22 

Bending tool, steel, to bend stainless steel orhotics 
side bars, with round upper and lower jaws, with 
jaws opening approx. 4 and 6 mm.                                Pcs 

51 
امرٌكً 

 92 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
289   

Bending tool, steel, to bend stainless steel orhotics 
side bars, with round upper and lower jaws, with 
jaws opening approx. 6 and 8 mm Pcs 

51 
امرٌكً 

 64 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
290 O  25 

knee joint for orthosis with upper and lower joint 
bars,free motion, stainless steel, ,to be used for 
thigh corset suspension for transtibial short stump.   pair 

326 
امرٌكً 

 190 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
291 O  26 

Elbow joint for orthosis,stainles steel, with upper 
and lower bars and manual locking, flexion approx. 

135º.                        pair 

349 
امرٌكً 

ًاوربً ٌابان  174 

ALL-RE00-
292 O  28 

Velcro strap with hooks for hook and loop fastener, 
with plastic loop , width 25-30 mm, length 300-400 
mm.     pcs 

10 
امرٌكً 

 6234 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
293 O  30 Tubi grip size 8 cm.  roll 

 311 جنوب افرٌقٌا 16.25

ALL-RE00-
294 O  31 Tubi grip size 10 cm.  roll 

 645 جنوب افرٌقٌا 11.5

ALL-RE00-
295 O  32 Tubi grip size 12 cm.  roll 

 727 جنوب افرٌقٌا 11.5

ALL-RE00-
296 O  33 Tubi grip size 15 cm.  roll 

 649 جنوب افرٌقٌا 13.5

ALL-RE00-
297 O  34 

Pryx or EVA foam for insoles(10-12)mm thickness, 
approx. dimensions(1000X500)mm. pcs 

74 
امرٌكً 

 808 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
298   

Carbon fiber knee joint for orthosis with lock and 
pull release cable ,used with lamination bar, left.           pair 

1523 
امرٌكً 

 182 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
299   

Carbon fiber knee joint for orthosis with lock and 
pull release cable ,used with lamination bar, right.    pair 

1523 
امرٌكً 

 172 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
300 O  35 

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, free motion, for side bar width 
16mm, left, stainless steel.      pair 

243.75 
امرٌكً 

 232 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
301 O  36 

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, free motion, for side bar width 
16mm, right, stainless steel.  pair 

243.75 
امرٌكً 

انًاوربً ٌاب  232 

ALL-RE00-
302 O  37 

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, free motion,for side bar width 
20mm, left, stainless steel.  pair 

243.75 
امرٌكً 

 262 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
303 O  38 

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, free motion,for side bar width 
20mm, right, stainless steel.  pair 

243.75 
امرٌكً 

 262 اوربً ٌابانً
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ALL-RE00-
304 O  41 

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with lock lever and pull release 
cable,for side bar width 20mm,left, stainless steel. pair 

530.25 
امرٌكً 

 222 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
305 O  42 

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with lock lever and pull release 
cable,for side bar width 20mm,right, stainless steel.  pair 

530.25 
امرٌكً 

 277 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
306 O 47 

Plastic polycentric Knee joint with interchangable 
stops to limit extension as well as flexion.left.   pair 

244 
امرٌكً 

 224 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
307 O 48 

Plastic polycentric Knee joint with interchangable 
stops to limit extension as well as flexion. Right.       pair 

244 
امرٌكً 

 209 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
308   

Polycentric Knee joint, stainless steel, with 
interchangable stops to limit extension as well as 
flexion. Right. pair 

740 
ً امرٌك

 276 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
309   

Polycentric Knee joint, stainless steel, with 
interchangable stops to limit extension as well as 
flexion. left. pair 

740 
امرٌكً 

 292 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
310 O 49 

Ring lock Knee joint with lateral bars for children, 
bar thickness 3 mm and width 12 mm. stainless 
steel or aluminium.    pair 

264.75 
امرٌكً 

 920 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
311 O 50 

Ring lock Knee joint with lateral bars for children, 
bar thickness 3 mm and width 14 mm. stainless 
steel or aluminium. pair 

264.75 
ً امرٌك

 617 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
312   

Free motion knee joint for children , with upper and 
lower side bars, bars width 14 mm, thickness 3 mm, 
joint centre 15 mm to the posterior.stainless steel.           pair 

1086 
امرٌكً 

 215 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
313   

Free motion knee joint for children , with upper and 
lower side bars, bars width 14 mm, thickness 3 mm, 
joint centre 15 mm to the posterior. Stainless steel.  pair 

1086 
امرٌكً 

 175 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
314 O 52 

Ring lock and abduction hip joint with lateral bars 
for children, bar thickness 3-4 mm, stainless steel , 
left.     Pcs 

251.25 
امرٌكً 

 208 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
315 O 53 

Ring lock and abduction hip joint with lateral bars 
for children, bar thickness 3-4 mm, stainless steel , 
right.     Pcs 

251.25 
 امرٌكً

 192 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
316 O 54 

Ring lock and abduction  hip joint with lateral bars, 
bar thickness 5 mm, stainless steel , left.   17H34=L Pcs 

311.25 
امرٌكً 

 182 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
317 O 55 

Ring lock and abduction hip joint with lateral bars, 
bar thickness 5 mm, stainless steel , right. 17H34=R Pcs 

311.25 
امرٌكً 

 174 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
318   

Free motion hip joint with lateral bars for children, 
bar thickness 3-4 mm, stainless steel , left. Pcs 

211 
امرٌكً 

 47 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
319   

Free motion hip joint with lateral bars for children, 
bar thickness 3-4 mm, stainless steel , right. Pcs 

211 
امرٌكً 

 42 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
320   

Free motion hip joint with lateral bars, bar 
thickness 5 mm, stainless steel , left. Pcs 

251 
امرٌكً 

 41 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
321   

Free motion hip joint with lateral bars, bar 
thickness 5 mm, stainless steel , right. pcs 

251 
امرٌكً 

 42 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
322 O 64 

Polyethylene sheet for orthosis, thickness 4mm, 
length 2 meter, width 1 meter, working temperature 
approx.( 160-190  ˚c).       Pcs 

91 
امرٌكً 

 619 اوربً ٌابانً
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ALL-RE00-
323 O 65 

Polyethylene sheet for orthosis, thickness 5 mm, 
length 2 meter, width 1 meter, working temperature 
approx.( 160-190  ˚c).  Pcs 

114 
امرٌكً 

 609 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
324   

Polyethylene sheet for orthosis, thickness 3mm, 
length 2 meter, width 1 meter, working temperature 
approx.( 160-190  ˚c)        Pcs 

86 
امرٌكً 

 346 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
325 O  72 

Ankle joint with dorsiflexion function, for bar width 
16mm, right.            [ With its shoe stirrup sizes(18-
20)cm].            pair 

148 
امرٌكً 

 117 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
326   

Ankle joint with dorsiflexion function, for bar width 
16mm, right.           [ With its shoe stirrup sizes(21-
24)cm].  pair 

148 
امرٌكً 

 124 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
327   

Ankle joint with dorsiflexion function, for bar width 
16mm, right.            [ With its shoe stirrup sizes(25-
30)cm].  pair 

148 
امرٌكً 

 128 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
328   

Ankle joint with dorsiflexion function, for bar width 
16mm, left.              [ With its shoe stirrup sizes(18-
20)cm]. pair 

148 
امرٌكً 

 113 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
329   

Ankle joint with dorsiflexion function, for bar width 
16mm, left.              [ With its shoe stirrup sizes (21-
24)cm]. pair 

148 
امرٌكً 

 117 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
330   

Ankle joint with dorsiflexion function, for bar width 
16mm, left.              [ With its shoe stirrup sizes (25-
30)cm]. pair 

148 
امرٌكً 

 121 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
331 O  73 

Ankle joint with dorsiflexion function, for bar width 
20mm, right,          .[ With its shoe stirrup size (18-
20)cm].            pair 

165 
امرٌكً 

 100 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
332   

Ankle joint with dorsiflexion function, for bar width 
20mm, right,          .[ With its shoe stirrup size (21-
24)cm].  pair 

165 
امرٌكً 

 102 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
333   

Ankle joint with dorsiflexion function, for bar width 
20mm, right,          .[ With its shoe stirrup size (25-
30)cm].  pair 

165 
امرٌكً 

 101 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
334   

Ankle joint with dorsiflexion function, for bar width 
20mm, left .              [ With its shoe stirrup size (18-
20)cm]. pair 

165 
امرٌكً 

 100 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
335   

Ankle joint with dorsiflexion function, for bar width 
20mm, left .             [ With its shoe stirrup size (21-
24)cm]. pair 

165 
امرٌكً 

 100 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
336   

Ankle joint with dorsiflexion function, for bar width 
20mm, left,              [ With its shoe stirrup size (25-
30)cm]. pair 

165 
امرٌكً 

 94 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
337   

Ankle joint with limited motion function, for bar 
width 16mm, left.          [ With its shoe stirrup size 
(18-20)cm]. pair 

178 
امرٌكً 

 104 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
338   

Ankle joint with limited motion function, for bar 
width 16mm, left.          [ With its shoe stirrup size 
(21-24)cm]. pair 

178 
امرٌكً 

 111 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
339   

Ankle joint with limited motion function, for bar 
width 16mm, left.          [ With its shoe stirrup size 
(25-30)cm]. pair 

178 
امرٌكً 

 104 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
340   

Ankle joint with limited motion function, for bar 
width 16mm, right.       [ With its shoe stirrup size 
(18-20)cm]. pair 

178 
امرٌكً 

 104 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
341   

Ankle joint with limited motion function, for bar 
width 16mm, right.       [ With its shoe stirrup size 
(21-24)cm]. pair 

178 
امرٌكً 

 107 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
342   

Ankle joint with limited motion function, for bar 
width 16mm, right.       [ With its shoe stirrup size 
(25-30)cm]. pair 

178 
امرٌكً  106 
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 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
343   

Ankle joint with limited motion function, for bar 
width 20mm, left. With its  shoe stirrup size (18-
20)cm]. pair 

178 
امرٌكً 

 79 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
344   

Ankle joint with limited motion function, for bar 
width 20mm, left. With its  shoe stirrup size (21-
24)cm]. pair 

178 
امرٌكً 

 82 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
345   

Ankle joint with limited motion function, for bar 
width 20mm, left. With its  shoe stirrup size (25-
30)cm]. pair 

178 
امرٌكً 

 75 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
346   

Ankle joint with limited motion function, for bar 
width20mm, right.        [ With its shoe stirrup size 
(18-20)cm] pair 

178 
امرٌكً 

 73 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
347   

Ankle joint with limited motion function, for bar 
width20mm, right.        [ With its shoe stirrup size 
(21-24)cm] pair 

178 
امرٌكً 

 81 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
348   

Ankle joint with limited motion function, for bar 
width20mm, right.        [ With its shoe stirrup size 
(25-30)cm] pair 

178 
امرٌكً 

 74 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
349   

Ankle joint with double action function, for bar 
width 16mm, left.           [ With its shoe stirrup size 
(18-20)cm] pair 

168.75 
امرٌكً 

 65 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
350   

Ankle joint with double action function, for bar 
width 16mm, left.           [ With its shoe stirrup size 
(21-24)cm] pair 

168.75 
امرٌكً 

 73 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
351   

Ankle joint with double action function, for bar 
width 16mm, left.           [ With its shoe stirrup size 
(25-30)cm] pair 

168.75 
امرٌكً 

 69 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
352   

Ankle joint with double action function, for bar 
width 16mm,right.          [ With its shoe stirrup size 
(18-20)cm] pair 

168.75 
امرٌكً 

 66 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
353   

Ankle joint with double action function, for bar 
width 16mm,right.         [ With its shoe stirrup size 
(21-24)cm] pair 

168.75 
امرٌكً 

 69 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
354   

Ankle joint with double action function, for bar 
width 16mm,right.         [ With its shoe stirrup size 
(25-30)cm] pair 

168.75 
امرٌكً 

 66 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
355   

Ankle joint with double action function, for bar 
width20mm, right.         [ With its shoe stirrup size 
(18-20)cm] pair 

168.75 
امرٌكً 

 63 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
356   

Ankle joint with double action function, for bar 
width20mm, right.         [ With its shoe stirrup size 
(21-24)cm] pair 

168.75 
امرٌكً 

 70 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
357   

Ankle joint with double action function, for bar 
width20mm, right.         [ With its shoe stirrup size 
(25-30)cm] pair 

168.75 
امرٌكً 

 62 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
358   

Ankle joint with double action function, for bar 
width 20mm, left.          [ With its shoe stirrup size 
(18-20)cm]. pair 

168.75 
امرٌكً 

 65 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
359   

Ankle joint with double action function, for bar 
width 20mm, left.           [ With its shoe stirrup size 
(21-24)cm]. pair 

168.75 
امرٌكً 

 65 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
360   

Ankle joint with double action function, for bar 
width 20mm, left.           [ With its shoe stirrup size 
(25-30)cm]. pair 

168.75 
ً امرٌك

 64 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
361 O  76 

Orthosis upper side bars for knee joint, width 20 
mm, stainless steel, with adhesive. set 

20 
امرٌكً 

 613 اوربً ٌابانً
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ALL-RE00-
362 O  77 

Orthosis lower side bars,right and left  for knee 
joint, width 20 mm, stainless steel, with adhesive.    set 

23 
امرٌكً 

 613 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
363 O78 

Velcro strap with hooks for hook and loop 
fastener,with plastic loop, width 50 mm, length 300-
400 mm.    pcs 

10 
امرٌكً 

 5408 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
364 O79 

Free motion Ankle joint with upper bar and foot 
stirrup for children, thickness 2 mm, stainless steel. pair 

148 
امرٌكً 

 577 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
365 O80 

Ring lock Knee joint with lateral bars for children, 
bar thickness 3 mm and width 16 mm. stainless 
steel or aluminium.                  pair 

297 
امرٌكً 

 1212 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
366 O87 

Copper rivet,shank diameter 4mm, length 30-35 
mm.   Pcs 

0.21 
امرٌكً 

 38102 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
367 O89 Milwaukee spinal orthosis size S. set 

237 
امرٌكً 

 63 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
368 O90 Milwaukee spinal orthosis size M. set 

237 
امرٌكً 

 124 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
369 O91 Milwaukee spinal orthosis  size L. set 

237 
امرٌكً 

 78 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
370 O92 HIP ABDUCTION SPLINT FOR (DDH) size S. Pcs 

179.75 
امرٌكً 

 2044 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
371 O93 HIP ABDUCTION SPLINT FOR (DDH) size M. Pcs 

179.75 
امرٌكً 

 2037 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
372 O94 HIP ABDUCTION SPLINT FOR (DDH) size L. Pcs 

179.75 
امرٌكً 

 1751 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
373 O95 

Orthosis side bar set (upper and lower,right and left 
bars) for knee joint, width 16 mm, stainless steel, 
with adhesive.       set 

70 
امرٌكً 

 1437 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
374 O96 

Orthosis side bar set (upper and lower,right and left 
bars) for knee joint, width 20 mm, aluminuim, with 
adhesive.       set 

58 
امرٌكً 

 317 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
375   

Orthosis side bar set (upper and lower,right and left 
bars) for knee joint, width 16 mm, aluminuim, with 
adhesive.        set 

58 
امرٌكً 

 238 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
376   

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with swiss lock, lock lever 
points upward, for side bar width 16mm, right, 
stainless steel.          pair 

374 
امرٌكً 

 118 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
377   

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with swiss lock, lock lever 
points upward, for side bar width 16mm, left, 
stainless steel.            pair 

374 
امرٌكً 

 118 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
378   

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with swiss lock, lock lever 
points upward, for side bar width 20 mm, right, 
stainless steel.                 pair 

378.5 
امرٌكً 

 273 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
379   

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with swiss lock,lock lever 
points upward, for side bar width 20 mm, left, 
stainless steel.          pair 

378.5 
امرٌكً 

 274 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
380   

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with swiss lock with flexion 
adjusment up to 16 degree knee flexion, for side bar 
width 20 mm, left, stainless steel. pair 

420 
امرٌكً 

 107 اوربً ٌابانً
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ALL-RE18-
381   

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with swiss lock with flexion 
adjusment up to 16 degree knee flexion, for side bar 
width 20 mm, right, stainless steel. pair 

420 
امرٌكً 

وربً ٌابانًا  100 

ALL-RE18-
382   

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with swiss lock with flexion 
adjusment up to 16 degree knee flexion, for side bar 
width 16 mm, left, stainless steel. pair 

450 
امرٌكً 

 107 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
383   

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with swiss lock with flexion 
adjusment up to 16 degree knee flexion, for side bar 
width 16 mm, right, stainless steel. pair 

450 
امرٌكً 

 104 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
384 O100 

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with  lock ring, for side bar 
width 16mm, left, stainless steel.                 pair 

288.5 
امرٌكً 

 583 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
385   

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with  lock ring, for side bar 
width 16mm, right, stainless steel.          pair 

288.5 
امرٌكً 

 512 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
386 O101 

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with lock ring, for side bar 
width 20mm, right, stainless steel.           pair 

292 
امرٌكً 

 709 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
387   

Knee joint for orthosis, contoured medial joint, 
straight lateral joint, with ring lock, for side bar 
width 20 mm, left, stainless steel.         pair 

292 
ً امرٌك

 705 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
388 O102 

Limited motion ankle joint for children, with foot 
stirrup and upper bar, bar thickness 3 mm, 
stainless steel.         pair 

148 
امرٌكً 

 564 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
389 O103 

Limited motion ankle joint for children, with foot 
stirrup and upper bar, bar thickness 2 mm, 
stainless steel.      pair 

148 
امرٌكً 

 581 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
390 O104 Polypropylene ankle foot orthosis, for foot drop.( S)   Pcs 

66.75 
امرٌكً 

 1146 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
391 O105 Polypropylene ankle foot orthosis, for foot drop.(M)     Pcs 

66.75 
امرٌكً 

 1650 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
392 O106 

Polypropylene ankle foot orthosis, for foot drop. ( 
L)     Pcs 

66.75 
امرٌكً 

 1827 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
393   

Polypropylene ankle foot orthosis, for foot drop. ( 
XL) pcs 

66.75 
امرٌكً 

 1682 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
394 O109 

Bending tool, steel, to bend stainless steel orhotics 
side bars, with straight upper and lower jaws, with 
jaws opening approx. 4 and          6 mm.  Pcs 

65 
امرٌكً 

 63 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
395 O110 

Bending tool, steel, to bend stainless steel orhotics 
side bars, with straight upper and lower jaws, with 
jaws opening approx. 6 and          8 mm. Pcs 

69 
امرٌكً 

 60 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
396 O111 

Bending tool, steel, to bend stainless steel orhotics 
side bars, flat , with  opening approx. 4 and 6 mm. Pcs 

167 
امرٌكً 

 58 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
397 O114 

Ankle joint with dorsiflexion function,stainless 
steel, with shoe stirrup and upper bar, shoe stirrup 
length (150 mm).                               pair 

168 
امرٌكً 

ربً ٌابانًاو  147 

ALL-RE18-
398   

Ankle joint with dorsiflexion function,stainless 
steel, with shoe stirrup and upper bar, shoe stirrup 
length (200 mm). pair 

168 
امرٌكً 

 138 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
399   

Ankle joint with dorsiflexion function,stainless 
steel, with shoe stirrup and upper bar, shoe stirrup 
length (260 mm). pair 

176 
امرٌكً 

 144 اوربً ٌابانً
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ALL-RE18-
400   

Ankle joint with dorsiflexion function,stainless 
steel, with shoe stirrup and upper bar, shoe stirrup 
length ( 300mm). pair 

176 
امرٌكً 

نًاوربً ٌابا  344 

ALL-RE00-
401 O117 

Copper rivet,shank diameter 3 mm, length 25-30 
mm.   Pcs 

0.11 
امرٌكً 

 15256 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
402   

Ankle joint, plastic or metal , used for 
thermoformed AFO, with dorsiflexion and 
planterflexion capability. Different sizes. pair 

27 
امرٌكً  

 432 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
403   Lyon spinal orthosis kit, small size. set 

382 
امرٌكً 

 74 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
404   Lyon spinal orthosis kit, medium size. set 

382 
امرٌكً 

 124 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
405   Lyon spinal orthosis kit, larg size. set 

409 
امرٌكً 

 124 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
406   

Hot water pan with lid for heating thermoplast .  
technical data:-  1- inner dimension (L*W*H) 
(500MMX40MMX100MM) .2-Temperature range/ 30-
100 C .3- power requirment/ 220-230 V. 4- meterial / 
stainles steel. pcs 

2925 
امرٌكً 

 اوربً ٌابانً
30 

ALL-RE00-
432 A  38 

Roll Rivet Buckle, iron, nikel plated with single 
prong, width 20 mm.  PCS 

60 
امرٌكً 

 11251 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
433 A  39 Roll plastic loop,for velcro strap,width 50 mm.   PCS 

8 
امرٌكً 

 4115 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
435 A 44 

Two component adhesive,for high strength 
adhesions, for metals,hard materials and plastic.                PCS 

42 
امرٌكً 

 274 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
436   

Quick-Drying Adhesive, possible materials 
combination that can be adhered togather: plastic, 
wood, rubber, leather, metal. pcs 

25 
امرٌكً 

 450 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
437 A 45 

Double Speed rivet,metal nickel plated,head 
diameter 12mm.                              PCS 

0.23 
امرٌكً 

 48198 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
438 A 46 

Copper rivet,shank diameter 4mm, length 25-30 
mm. PCS 

0.14 
امرٌكً 

 23945 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
439 A 49 

Elastic webbeing , longitudinal elasticity approx. 
70%, width 25 mm. length 25 meter.                         roll 

 6.35 / 

meter 

امرٌكً 

 520 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
440 A 50 

Elastic webbeing , longitudinal elasticity approx. 
70%, width 50 mm. length 25 meter.                   roll 

 10 / 

meter 

امرٌكً 

 703 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
441 A 51 

Non elastic webbeing ,width 50 mm. length 25 
meter.                          roll 

 4.7 / 

meter 

امرٌكً  

 261 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
442 A 52 

Non elastic webbeing ,width 25 mm. length 25 
meter.                       roll 

 3.3 / 

meter 

امرٌكً 

 140 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
443 A 53 

Velcro strap with hooks for hook and loop fastener, 
width 25 mm, length 25 meter.                roll 

 6.5 / 

meter 

امرٌكً 

 1142 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
444 A 54 

Velcro strap with hooks for hook and loop fastener, 
width 50 mm, length 25 meter.                    roll 

 11 / 

meter 

امرٌكً 

 1094 اوربً ٌابانً
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ALL-RE00-
453 A 84 

Foot impression foam, for taking footprints, 
thickness 5cm.       Pcs 

61.5 
امرٌكً 

 434 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
454 A 92 

Plastic for fabrication of orthosis without preparing 
a plaster cast or modle, providing instant patient 
fitting, low temperture ( 60-80 c), perforated,length 
90 cm,width 60cm, thickness 3-4 mm, colour 
beige.(Turbocast,orthoplast).    Pcs 

241 
امرٌكً 

 اوربً ٌابانً
417 

ALL-RE00-
455 A 93  Plastazote perf rateed                617S8=3M Pcs 

23 
امرٌكً 

 819 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
456 A 94 

Plastazote perforated for orthosis padding, length 1 
meter, width 1 meter, thickness 3 mm.               Pcs 

23 
امرٌكً 

 1148 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
458   

Thermoforming foam sheet, for orthosis padding 
(pedilin), length 1 meter, width 1 meter, thickness 3 
mm. colour flesh colour. pcs 

50 
امرٌكً 

 855 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
462 A103 

Plastazote nonperforated for orthosis padding, 
length 1 meter, width 1 meter, thickness 3 mm.       Pcs 

16 
امرٌكً 

 1781 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
465 A108 

Roll Rivet Buckle, iron, nikel plated with single 
prong, width 16 mm.                    Pcs 

0.55 
امرٌكً 

 2495 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
469 A117 Alginate for detailed cast of hands and feet. Kg 

43 
امرٌكً 

 134 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
470 A126 

Polypropylene copolymer sheet for orthosis, 
thickness 3mm, length 2 meter, width 1 meter, 
working temperature approx.( 170-190  ˚c). Sheet 

80 
امرٌكً 

 1386 اوربً ٌابانً

اطراف? المواد االولٌة لالطراف السفلى1معمره اساسً         

  

0 

        seq 
    Description of components for lower limb 
prosthesis:   

  

0 

ALL-RE00-
474 L  1 

S.A.C.H. Foot for children, heel height 5-10 mm, 
with toes, colour beige, max. body weight 30-50 Kg. 
thread M6-8,size 14cm, right. Pcs 

114 
امرٌكً 

 50 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
475 L  2 

S.A.C.H. Foot for children, heel height 5-10 mm,with 
toes, colour beige,max. body weight 30-50 
Kg.thread M6-8,size 14 cm , left. Pcs 

114 
امرٌكً 

 50 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
476 L  3 

S.A.C.H. Foot for children, heel height 5-10 mm,with 
toes, colour beige,max. body weight 30-50 
Kg.thread M6-8,size 16 cm, right Pcs 

114 
امرٌكً 

 52 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
477 L  4 

S.A.C.H. Foot for children, heel height 5-10 mm,with 
toes, colour beige,max. body weight 30-50 
Kg.thread M6-8,size 16 cm, left Pcs 

114 
امرٌكً 

 48 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
478 L  5 

S.A.C.H. Foot for children, heel height 5-10 mm,with 
toes, colour beige,max. body weight 30-50 
Kg.thread M6-8,size 18 cm, right Pcs 

114 
امرٌكً 

 71 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
479 L  6 

S.A.C.H. Foot for children, heel height 5-10 mm,with 
toes, colour beige,max. body weight 30-50 
Kg.thread M6-8,size 18 cm, left Pcs 

114 
رٌكً ام

 71 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
480 L  7 

S.A.C.H. Foot for children, heel height 5-10 mm,with 
toes, colour beige,max. body weight 30-50 
Kg.thread M6-8,size 21 cm, right. Pcs 

114 
امرٌكً 

 72 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
481 L  8 

S.A.C.H. Foot for children, heel height 5-10 mm,with 
toes, colour beige,max. body weight 30-50 
Kg.thread M6-8,size 21 cm, left. Pcs 

114 
امرٌكً 

 72 اوربً ٌابانً



Section VII. Sample Technical Specifications - Condoms 74 

 

___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

ALL-RE00-
482 L  9 

Dynamic foot for children, heel height 5-10mm, with 
toes, colour beige, max.body weight more than 
30Kg, thread M 6-8, with dynamic properties, size 
14 cm, right. Pcs 

172.5 
امرٌكً 

 68 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
483 L  10 

 Dynamic foot for children, heel height 5-10mm, 
with toes, colour beige, max.body weight more than 
30Kg, thread M 6-8, with dynamic properties, size 
14 cm, left. Pcs 

172.5 
امرٌكً 

 69 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
484 L  11 

Dynamic foot for children, heel height 5-10mm, with 
toes, colour beige, max.body weight more than 
30Kg, thread M 6-8, with dynamic properties, size 
17 cm, right. Pcs 

172.5 
امرٌكً 

 74 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
485 L  12 

Dynamic foot for children, heel height 5-10mm, with 
toes, colour beige, max.body weight more than 
30Kg, thread M 6-8, with dynamic properties, size 
17 cm, left. Pcs 

172.5 
امرٌكً 

 72 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
486 L  13 

Dynamic foot for children, heel height 5-10mm, with 
toes, colour beige, max.body weight more than 
30Kg, thread M 6-8, with dynamic properties, size 
19 cm, right. Pcs 

172.5 
امرٌكً 

 77 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
487 L  14 

Dynamic foot for children, heel height 5-10mm, with 
toes, colour beige, max.body weight more than 
30Kg, thread M 6-8, with dynamic properties, size 
19 cm, left. Pcs 

172.5 
امرٌكً 

 79 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
488 L  15 

Dynamic foot for children, heel height 5-10mm, with 
toes, colour beige, max.body weight more than 
30Kg, thread M 6-8, with dynamic properties, size 
21 cm, right. Pcs 

172.5 
امرٌكً 

 94 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
489 L  16 

Dynamic foot for children, heel height 5-10mm, with 
toes, colour beige, max.body weight more than 
30Kg, thread M 6-8, with dynamic properties, size 
21 cm, left. Pcs 

172.5 
امرٌكً 

 94 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
490 L 57 

S.A.C.H. Foot for men, heel height 10-20 mm, with 
toe, colour beige, Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size23 , left.  Pcs 

103 
امرٌكً 

 120 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
491 L 58 

S.A.C.H. Foot, heel height 10-20 mm, with toe, 
colour beige, Max. body weight 100-150 kg, thread 
M 8-10, size 23 cm, right. Pcs 

103 
امرٌكً 

 130 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
492 L 59 

S.A.C.H. Foot for men, heel height 10-20 mm, with 
toe, colour beige, Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size 24 cm, left. Pcs 

103 
امرٌكً 

 218 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
493 L 60 

S.A.C.H. Foot for men, heel height 10-20 mm, with 
toe, colour beige, Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size 24 cm, right. Pcs 

103 
امرٌكً 

 238 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
494 L 61 

S.A.C.H. Foot for men, heel height 10-20 mm, with 
toe, colour beige, Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size 25 cm, left.                     Pcs 

103 
امرٌكً 

 408 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
495 L 62 

S.A.C.H. Foot for men, heel height 10-20 mm, with 
toe, colour beige, Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size 25 cm, right.                       Pcs 

103 
امرٌكً 

 444 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
496 L 63 

S.A.C.H. Foot for men, heel height 10-20 mm, with 
toe, colour beige, Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size 26 cm, left.                            Pcs 

103 
امرٌكً 

 761 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
497 L 64 

S.A.C.H. Foot for men, heel height 10-20 mm, with 
toe, colour beige, Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size 26 cm, right.                        Pcs 

103 
امرٌكً 

 856 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
498 L 65 

S.A.C.H. Foot for men, heel height 10-20 mm, with 
toe, colour beige, Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size 27 cm, left.                         Pcs 

103 
امرٌكً 

 741 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
499 L 66 

S.A.C.H. Foot for men, heel height 10-20 mm, with 
toe, colour beige, Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size 27 cm, right.                     Pcs 

103 
امرٌكً 

 751 اوربً ٌابانً
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

ALL-RE18-
500   

S.A.C.H. Foot for men, heel height 10-20 mm, with 
toe, colour beige, Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size 28 cm, left.                         Pcs 

103 
امرٌكً 

 205 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
501   

S.A.C.H. Foot for men, heel height 10-20 mm, with 
toe, colour beige, Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size 28 cm, right.                            Pcs 

103 
امرٌكً 

 195 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
502 L 67 

Dynamic foot for men , heel height10-20mm, with 
toes, colour beige, max.body weight 100-150 Kg, 
thread M8-10, with dynamic properties, size 23cm. 
Left. Pcs 

313 
امرٌكً 

 105 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
503 L 68 

Dynamic foot for men , heel height10-20mm, with 
toes, colour beige, max.body weight 100-150 Kg, 
thread M8-10, with dynamic properties, size 23cm. 
Right.                                 Pcs 

313 
امرٌكً 

 105 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
504 L 69 

Dynamic foot for men , heel height10-20mm, with 
toes, colour beige, max.body weight 100-150 Kg, 
thread M8-10, with dynamic properties, size 24cm. 
Left.                                  Pcs 

313 
امرٌكً 

ابانًاوربً ٌ  109 

ALL-RE00-
505 L 70 

Dynamic foot for men, heel height10-20mm, with 
toes, colour beige, max.body weight 100-150 Kg, 
thread M8-10, with dynamic properties, size 24cm. 
right.                               Pcs 

313 
امرٌكً 

 109 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
506 L 71 

Dynamic foot for men , heel height10-20mm, with 
toes, colour beige, max.body weight 100-150 Kg, 
thread M8-10, with dynamic properties, size 25cm. 
Left.                   Pcs 

313 
امرٌكً 

 252 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
507 L 72 

Dynamic foot for men, heel height10-20mm, with 
toes, colour beige, max.body weight 100-150 Kg, 
thread M8-10, with dynamic properties, size 25cm, 
right.                     Pcs 

313 
امرٌكً 

 256 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
508 L 73 

Dynamic foot for men, heel height10-20mm, with 
toes, colour beige, max.body weight 100-150 Kg, 
thread M8-10, with dynamic properties, size 26cm. 
Left.                    Pcs 

313 
امرٌكً 

 371 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
509 L 74 

Dynamic foot for men, heel height10-20mm, with 
toes, colour beige, max.body weight 100-150 Kg, 
thread M8-10, with dynamic properties, size 26cm, 
right.                           Pcs 

313 
امرٌكً 

 455 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
510 L 75 

Dynamic foot for men, heel height10-20mm, with 
toes, colour beige, max.body weight 100-150 Kg, 
thread M8-10, with dynamic properties, size 27cm. 
Left.                       Pcs 

313 
امرٌكً 

 437 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
511 L 76 

Dynamic foot for men, heel height10-20mm, with 
toes, colour beige, max.body weight 100-150 Kg, 
thread M8-10, with dynamic properties, size 27cm, 
right.                 Pcs 

313 
امرٌكً 

 432 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
512 L 81 

Multi-axial carbon fibre foot for men, with pyramid, 
and foot shell (beige colour), heel height 10-20 mm, 
max. body weight 75-125 kg., Size 25 cm, left.                                                 
List 2     Pcs 

1799 
امرٌكً 

 96 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
513 L 82 

Multi-axial carbon fibre foot for men, with pyramid, 
and foot shell (beige colour), heel height 10-20 mm, 
max. body weight 75-125 kg., Size 25 cm, right.                                                 
List 2     Pcs 

1799 
امرٌكً 

 96 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
514 L 83 

Multi-axial carbon fibre foot  for men, with pyramid, 
and foot shell (beige colour), heel height 10-20 mm, 
max. body weight 75-125 kg., Size 26 cm, left.                                                 
List 2     Pcs 

1799 
امرٌكً 

 197 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
515 L 84 

Multi-axial carbon fibre foot  for men, with pyramid, 
and foot shell (beige colour), heel height 10-20 mm, 
max. body weight 75-125 kg., Size 26 cm, right.                                                 
List 2   Pcs 

1799 
امرٌكً 

 197 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
516 L 85 

Multi-axial carbon fibre foot  for men, with pyramid, 
and foot shell (beige colour), heel height 10-20 mm, 
max. body weight 75-125 kg., Size 27 cm, left.                                                 
List 2     Pcs 

1799 
امرٌكً 

 170 اوربً ٌابانً
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

ALL-RE00-
517 L 86 

Multi-axial carbon fibre foot  for men, with pyramid, 
and foot shell (beige colour), heel height 10-20 mm, 
max. body weight 75-125 kg., Size 27 cm, right.                                                 
List 2     Pcs 

1799 
امرٌكً 

 170 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
518   

Multi-axial foot  for men, with pyramid,  (beige 
colour), heel height 10-20 mm, max. body weight 
75-125 kg., foot weight 300-700 gm, with toes, Size 
24 cm, left.                                                       List 2 Pcs 

1799 
امرٌكً 

 75 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
519   

Multi-axial foot  for men, with pyramid,  (beige 
colour), heel height 10-20 mm, max. body weight 
75-125 kg., foot weight 300-700 gm, with toes, Size 
24 cm, right.                                                 LIST 2            Pcs 

1799 
امرٌكً 

 70 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
520   

Multi-axial foot for men, with pyramid,  (beige 
colour), heel height 10-20 mm, max. body weight 
75-125 kg., foot weight 300-700 gm, with toes, Size 
25 cm, left.    LIST 2      Pcs 

1799 
امرٌكً 

 84 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
521   

Multi-axial foot for men, with pyramid,  (beige 
colour), heel height 10-20 mm, max. body weight 
75-125 kg., foot weight 300-700 gm, with toes, Size 
25 cm, right.     LIST 2          Pcs 

1799 
امرٌكً 

 90 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
522   

Multi-axial foot for men, with pyramid,  (beige 
colour), heel height 10-20 mm, max. body weight 
75-125 kg., foot weight 300-700 gm, with toes, Size 
26 cm, left.     List 2       Pcs 

1799 
امرٌكً 

 111 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
523   

Multi-axial foot for men, with pyramid,  (beige 
colour), heel height 10-20 mm, max. body weight 
75-125 kg., foot weight 300-700 gm, with toes, Size 
26 cm, right.   List 2       Pcs 

1799 
امرٌكً 

بً ٌابانًاور  113 

ALL-RE18-
524   

Multi-axial foot for men, with pyramid,  (beige 
colour), heel height 10-20 mm, max. body weight 
75-125 kg., foot weight 300-700 gm, with toes, Size 
27 cm, left.   List 2         Pcs 

1799 
امرٌكً 

 109 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
525   

Multi-axial foot for men, with pyramid,  (beige 
colour), heel height 10-20 mm, max. body weight 
75-125 kg., foot weight 300-700 gm, with toes, Size 
27 cm, right.   List 2           Pcs 

1799 
امرٌكً 

 111 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
526 L 95 

Dynamic foot for women , heel height15-25 mm, 
with toes, colour beige, max.body weight 75-150 
Kg, thread M8-10, with dynamic properties, size 
23cm. Left.  Pcs 

259 
امرٌكً 

 136 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
527 L 96 

Dynamic foot for women , heel height15-25 mm, 
with toes, colour beige, max.body weight 75-150 
Kg, thread M8-10, with dynamic properties, size 
23cm. right.                                          Pcs 

259 
امرٌكً 

 131 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
528 L 97 

Dynamic foot for women , heel height15-25 mm, 
with toes, colour beige, max.body weight 75-150 
Kg, thread M8-10, with dynamic properties, size 
24cm. Left.         Pcs 

259 
امرٌكً 

 198 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
529 L 98 

Dynamic foot for women, heel height15-25 mm, with 
toes, colour beige, max.body weight 75-150 Kg, 
thread M8-10, with dynamic properties, size 24cm. 
right.         Pcs 

259 
امرٌكً 

 198 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
530 L 99 

Dynamic foot for women, heel height15-25 mm, with 
toes, colour beige, max.body weight 75-150 Kg, 
thread M8-10, with dynamic properties, size 25cm. 
Left.           Pcs 

259 
امرٌكً 

 201 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
531 L 100 

Dynamic foot  for women, heel height15-25 mm, 
with toes, colour beige, max.body weight 75-150 
Kg, thread M8-10, with dynamic properties, size 
25cm. right.                Pcs 

259 
امرٌكً 

 211 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
532 L 101 

Single axis foot  for men, with toes, colour beige, 
heel height 10-20 mm, with double hols for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 25 cm, left.                                  Pcs 

89 
امرٌكً 

 545 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
533 L 102 

Single axis foot  for men, with toes, colour beige, 
heel height 10-20 mm, with double hols for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 25 cm, right.  Pcs 

89 
امرٌكً 

 559 اوربً ٌابانً
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

ALL-RE00-
534 L 103 

Single axis foot for men, with toes, colour beige, 
heel height 10-20 mm, with double hols for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 26 cm, left.  Pcs 

89 
امرٌكً 

 1269 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
535 L 104 

Single axis foot for men, with toes, colour beige, 
heel height 10-20 mm, with double hols for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 26 cm, right.  Pcs 

89 
امرٌكً 

 1081 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
536 L 105 

Single axis foot for men, with toes, colour beige, 
heel height 10-20 mm, with double hols for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 28 cm, left.  Pcs 

89 
امرٌكً 

 267 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
537 L 106 

Single axis foot for men, with toes, colour beige, 
heel height 10-20 mm, with double holes for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 28 cm, right. 
Single axis foot 1H38=28R  Pcs 

89 
امرٌكً 

 267 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
538 L 107 

Single axis foot for men, with toes, colour beige, 
heel height 10-20 mm, with double holes for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 27 cm, left. 
Single axis foot  1H38=27L  Pcs 

89 
امرٌكً 

 767 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
539 L 108 

Single axis foot for men, with toes, colour beige, 
heel height 10-20 mm, with double hoels for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 27 cm, right. 
Single axis foot  1H38=27R Pcs 

89 
امرٌكً 

 779 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
540 L 109 

Single axis foot for men, with toes, colour beige, 
heel height 10-20 mm, with double holes for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 24 cm, left. 
Single axis foot  1H38=24L  Pcs 

89 
امرٌكً 

 259 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
541 L 110 

Single axis foot for men, with toes, colour beige, 
heel height 10-20 mm, with double holes for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 24 cm, right. 
Single axis foot 1H38=24R Pcs 

89 
امرٌكً 

 271 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
542 L 111 

Single axis foot for men, with toes, colour beige, 
heel height 10-20 mm, with double holes for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 23 cm, left.  Pcs 

89 
امرٌكً 

 154 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
543 L 112 

Single axis foot, with toes, colour beige, heel height 
10-20 mm, with double holes for the adapter, 
max.weight 75-150 Kg.Size 23 cm, right. Single axis 
foot  1H38=23R  Pcs 

89 
امرٌكً 

بانًاوربً ٌا  160 

ALL-RE00-
544 L 123 

Single axis foot for women, with toes, colour beige, 
heel height 15-25mm,with double holes for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 23cm, left.   Pcs 

143 
امرٌكً 

 152 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
545 L 124 

Single axis foot for women, with toes, colour beige, 
heel height 15-25mm,with double holes for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 23cm, right.                                                                                        Pcs 

143 
امرٌكً 

 147 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
546 L 125 

Single axis foot for women, with toes, colour beige, 
heel height 15-25mm,with double holes for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 24cm, left.                                                                                        Pcs 

143 
امرٌكً 

ٌابانً اوربً  172 

ALL-RE00-
547 L 126 

Single axis foot for women, with toes, colour beige, 
heel height 15-25mm,with double holes for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 24cm, right.                                                                                            Pcs 

143 
امرٌكً 

 157 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
548 L 127 

Single axis foot for women, with toes, colour beige, 
heel height 15-25mm,with double hols for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 25cm, left.                                                                                                Pcs 

143 
امرٌكً 

 165 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
549   

Single axis foot for women, with toes, colour beige, 
heel height 15-25mm,with double hols for the 
adapter, max.weight 75-150 Kg.Size 25cm, right.   Pcs 

143 
رٌكً ام

 174 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
550 L 139 

Pirogoff foot, with toes, colour beige, heel height 
10-15 mm, Max. body weight 75-125 Kg. size 23cm, 
left.                                    Pcs 

166 
امرٌكً 

 75 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
551 L 140 

Pirogoff foot, with toes, colour beige, heel height 
10-15 mm, Max. body weight 75-125 Kg. size 23cm, Pcs 

166 
امرٌكً 

75 
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

right.                                      ًاوربً ٌابان 

ALL-RE00-
552 L 141 

Pirogoff foot, with toes, colour beige, heel height 
10-15 mm, Max. body weight 75-125 Kg. size 24cm, 
left.                                    Pcs 

166 
امرٌكً 

 111 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
553 L 142 

Pirogoff foot, with toes, colour beige, heel height 
10-15 mm, Max. body weight 75-125 Kg. size 24 cm, 
right.                                Pcs 

166 
امرٌكً 

 116 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
554 L 143 

Pirogoff foot, with toes, colour beige, heel height 
10-15 mm, Max. body weight 75-125 Kg. size 25cm, 
left.                                       Pcs 

166 
امرٌكً 

 130 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
555 L 144 

Pirogoff foot, with toes, colour beige, heel height 
10-15 mm, Max. body weight 75-125 Kg. size 25 cm, 
right.                        Pcs 

166 
امرٌكً 

 130 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
556 L 145 

Pirogoff foot, with toes, colour beige, heel height 
10-15 mm, Max. body weight 75-125 Kg. size 26cm, 
left.                                      Pcs 

166 
امرٌكً 

 141 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
557 L 146 

Pirogoff foot, with toes, colour beige, heel height 
10-15 mm, Max. body weight 75-125 Kg. size 26cm, 
right.                                  Pcs 

166 
امرٌكً 

 141 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
558 L 147 

Pirogoff foot, with toes, colour beige, heel height 
10-15 mm, Max. body weight 75-125 Kg. size 27cm, 
left.                                    Pcs 

166 
امرٌكً 

 131 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
559 L 148 

Pirogoff foot, with toes, colour beige, heel height 
10-15 mm, Max. body weight 75-125 Kg. size 27cm, 
right.                                      Pcs 

166 
امرٌكً 

 136 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
560 L  492 

S.A.C.H. Foot with toes for women,heel height 20-35 
mm, colour beige,Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size23 , left.  Pcs 

103 
امرٌكً 

 131 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
561 L  493 

S.A.C.H. Foot with toes for women,heel height 20-35 
mme, colour beige,Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size23 , right.  Pcs 

103 
كً امرٌ

 137 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
562 L  494 

S.A.C.H. Foot with toes for women,heel height 20-35 
mm, colour beige,Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size24 , left.  Pcs 

103 
امرٌكً 

 176 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
563 L  495 

S.A.C.H. Foot with toes for women,heel height20-35 
mm, colour beige,Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size24 , right.  Pcs 

103 
امرٌكً 

 161 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
564 L  496 

S.A.C.H. Foot with toes for women,heel height 20-35 
mm, colour beige,Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size25 , left.  Pcs 

103 
امرٌكً 

 166 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
565   

S.A.C.H. Foot with toes for women, heel height 20-
35 mm, colour beige,Max. body weight 100-150 kg, 
thread M 8-10, size25 , right. pcs 

103 
امرٌكً 

 176 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
566 L  527 

Carbon foot for syms stump, with lamination 
adapter, adjustment option (medio lateral, antero 
posterior, and rotation movements) between foot 
and adaptor, with its cover, with toes, colour beige, 
size 25, left.                     PCS 

2,085.00 
امرٌكً 

بانًاوربً ٌا  
171 

ALL-RE00-
567 L  528 

Carbon foot for syms stump, with lamination 
adapter, adjustment option (medio lateral, antero 
posterior, and rotation movements) between foot 
and adaptor, with its cover, with toes, colour beige, 
size 25, right.                   PCS 

2,085.00 
امرٌكً 

 اوربً ٌابانً
181 

ALL-RE00-
568 L  529 

Carbon foot for syms stump, with lamination 
adapter, adjustment option (medio lateral, antero 
posterior, and rotation movements) between foot 
and adaptor, with its cover, with toes, colour beige, 
size 26, left.    PCS 

2,085.00 
امرٌكً 

 اوربً ٌابانً
223 
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

ALL-RE00-
569 L  530 

Carbon foot for syms stump, with lamination 
adapter, adjustment option (medio lateral, antero 
posterior, and rotation movements) between foot 
and adaptor, with its cover, with toes, colour beige, 
size 26, right.       PCS 

2,085.00 
امرٌكً 

 اوربً ٌابانً
233 

ALL-RE00-
570 L  531 

Carbon foot for syms stump, with lamination 
adapter, adjustment option (medio lateral, antero 
posterior, and rotation movements) between foot 
and adaptor, with its cover, with toes, colour beige, 
size 27, left.  PCS 

2,085.00 
امرٌكً 

 اوربً ٌابانً
183 

ALL-RE00-
571 L  532 

Carbon foot for syms stump, with lamination 
adapter, adjustment option (medio lateral, antero 
posterior, and rotation movements) between foot 
and adaptor, with its cover, with toes, colour beige, 
size 27, right.        PCS 

2,085.00 
امرٌكً 

 اوربً ٌابانً
183 

ALL-RE18-
572   

Foot covers for the above different sizes syms 
carbon feet. pcs 

123 
امرٌكً 

 1017 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
573   

Carbon foot for syms stump with pyramid adaptor. 
With foot cover, with toes, colour beige, size 24cm, 
left.                                                             PCS 

2,187.00 
امرٌكً 

 92 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
574   

Carbon foot for syms stump with pyramid adaptor. 
With foot cover, with toes, colour beige, size 24cm, 
Right.                                                       PCS 

2,187.00 
امرٌكً 

 82 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
575   

Carbon foot for syms stump with pyramid adaptor. 
With foot cover, with toes, colour beige, size 25cm, 
left.                                                          PCS 

2,187.00 
امرٌكً 

 101 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
576   

Carbon foot for syms stump with pyramid adaptor. 
With foot cover, with toes, colour beige, size 25cm, 
Right.                                                   PCS 

2,187.00 
امرٌكً 

 101 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
577 L  534 

Carbon foot for symes stump with pyramid adaptor. 
With foot cover, with toes, colour beige, size 26cm, 
left.                                                                PCS 

2,187.00 
امرٌكً 

 131 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
578 L  534 

Carbon foot for symes stump with pyramid adaptor. 
With foot cover, with toes, colour beige, size 26cm, 
Right.                                                  PCS 

2,187.00 
امرٌكً 

 141 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
579 L  535 

Carbon foot for symes stump with pyramid adaptor. 
With foot cover, with toes, colour beige, size 27cm, 
left                                                       PCS 

2,187.00 
امرٌكً 

 134 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
580 L  535 

Carbon foot for symes stump with pyramid adaptor. 
With foot cover, with toes, colour beige, size 27cm, 
Right.                                                    PCS 

2,187.00 
امرٌكً 

 124 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
581   

Foot covers for the above different sizes syms 
carbon feet. pcs 

141 
امرٌكً 

 837 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
582 L  541 

Dynamic low profile carbon foot with fixed pyramid 
for long transtibial and sym's stump, with foot 
shell. Size 25 cm, left. PCS 

2,623.00 
امرٌكً 

 118 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
583   Foot shell for the above dynamic low profile foot. Pcs 

147 
امرٌكً 

 183 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
584   

Dynamic low profile carbon foot with fixed pyramid 
for long transtibial and sym's stump, with foot 
shell, size 25 cm, right.      pcs 

2,625.00 
امرٌكً 

 105 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
585   Foot shell for the above dynamic low profile foot. pcs 

147 
امرٌكً 

 181 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
586   

Dynamic low profile carbon foot with fixed pyramid 
for long transtibial and sym's stump, with foot 
shell. Size 26 cm, left.       pcs 

2,625.00 
امرٌكً 

ابانًاوربً ٌ  99 
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ALL-RE18-
587   Foot shell for the above dynamic low profile foot. Pcs 

147 
امرٌكً 

 177 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
588   

Dynamic low profile carbon foot with fixed pyramid 
for long transtibial and sym's stump, with foot 
shell. Size 26 cm, right.       pcs 

2,625.00 
امرٌكً 

 109 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
589   Foot shell for the above dynamic low profile foot. pcs 

147 
امرٌكً 

 189 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
590   

Dynamic low profile carbon foot with fixed pyramid 
for long transtibial and sym's stump, with foot 
shell. Size 27 cm, left.    pcs 

2,625.00 
امرٌكً 

 113 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
591   Foot shell for the above dynamic low profile foot. Pcs 

147 
امرٌكً 

 182 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
592   

Dynamic low profile carbon foot with fixed pyramid 
for long transtibial and sym's stump, with foot 
shell. Size 27 cm, right.     Pcs 

2,625.00 
امرٌكً 

 114 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
593   Foot shell for the above dynamic low profile foot. pcs 

147 
امرٌكً 

 184 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
594 L  542 

Carbon fibre foot plate, for partial foot amputation 
with no adaptor , can be attached to the socket 
directly with special glue, And foot shell(beige) Lt & 
Rt, heel height zero, size 24. Pcs 

1950 
امرٌكً 

 78 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
595   

Carbon fibre foot plate, for partial foot amputation 
with no adaptor , can be attached to the socket 
directly with special glue, And foot shell(beige) Lt & 
Rt, heel height zero, size 25. Pcs 

1950 
امرٌكً 

 105 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
596   

Carbon fibre foot plate, for partial foot amputation 
with no adaptor , can be attached to the socket 
directly with special glue, And foot shell(beige) Lt & 
Rt, heel height zero, size 26. Pcs 

1950 
امرٌكً 

 105 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
597   

Carbon fibre foot plate, for partial foot amputation 
with no adaptor , can be attached to the socket 
directly with special glue, And foot shell(beige) Lt & 
Rt, heel height zero, size 27. Pcs 

1950 
امرٌكً 

 105 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
598   

Foot shells accessories for the above different 
sizes plates. pcs 

130 
امرٌكً 

 406 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
599 L  546 

Carbon fibre sport special foot, for transtibial 
stump, connected directly to the socket through 
special adaptor.  List 3 pcs 

4,948 
امرٌكً 

 57 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
600 L  554 

Dynamic low profile carbon foot for children, with 
fixed pyramid for long transtibial and sym's stump, 
with foot shell. Size 19 cm, left. pcs 

1154 
امرٌكً 

 39 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
601   

Dynamic low profile carbon foot for children, with 
fixed pyramid for long transtibial and sym's stump, 
with foot shell. Size 19 cm, Right. Pcs 

1154 
امرٌكً 

 34 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
602   

Dynamic low profile carbon foot for children, with 
fixed pyramid for long transtibial and sym's stump, 
with foot shell. Size 20 cm, left. Pcs 

1154 
امرٌكً 

 40 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
603   

Dynamic low profile carbon foot for children, with 
fixed pyramid for long transtibial and sym's stump, 
with foot shell. Size 20 cm, Right. Pcs 

1154 
امرٌكً 

 40 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
604   

Dynamic low profile carbon foot for children, with 
fixed pyramid for long transtibial and sym's stump, 
with foot shell. Size 21 cm, left. Pcs 

1154 
امرٌكً 

 35 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
605   

Dynamic low profile carbon foot for children, with 
fixed pyramid for long transtibial and sym's stump, 
with foot shell. Size21 cm, Right. Pcs 

1154 
امرٌكً 

 41 اوربً ٌابانً
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ALL-RE00-
606 L  555 

Foot shell (cover) for children, for the above feet, 
sizes 19, 20, 21, left and right. pcs 

140 
امرٌكً 

 176 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
607 L  521 

Foot shell (Cover) for multi- axial carbon fiber foot 
with connection cap  with toes, colour beige  sizes 
25 , left accessory  List 2 Pcs 

147 
امرٌكً 

 181 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
608 L  522 

Foot shell (cover) for multi-axial carbon fiber foot 
with connection cap  with toes, colour beige  sizes 
25, Right  accessory     List 2 Pcs 

147 
امرٌكً 

 181 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
609 L  523 

Foot shell (cover) for multi- axial carbon fiber foot 
with connection cap  with toes, colour beige, sizes 
26, Left   accessory      List 2 Pcs 

147 
امرٌكً 

 200 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
610 L  524 

Foot shell (cover) for multi- axial carbon fiber  foot 
with connection cap, with toes , colour beige,  sizes 
26, right    accessory    List 2 Pcs 

147 
امرٌكً 

 205 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
611 L  525 

Foot shell (cover) for multi- axial carbon fiber foo 
foot with connection cap  with toes, colour beige, 
sizes 27, left   accessory    List 2 pcs 

147 
امرٌكً 

 202 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
612 L  526 

Foot shell (cover) for multi- axial carbon fiber foot 
with connection cap  with toes, colour beige, sizes 
27, Right   accessory     List 2 Pcs 

147 
امرٌكً 

 200 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
613   

Foot connection cap, plastic, for dynamic foot , 
(left), different sizes                      Pcs 

8 
امرٌكً 

 820 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
614   

Foot connection cap, plastic, for dynamic foot , 
(Right), different sizes                      Pcs 

8 
امرٌكً 

ربً ٌابانًاو  820 

ALL-RE00-
615 L 187 S.AC.H foot adaptor, Stainless Steel, M10 bolt.                           Pcs 

43 
امرٌكً 

 3683 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
616 L 188 S.AC.H foot adaptor, Titanium, M10 bolt.      List 2 Pcs 

99 
امرٌكً 

 2290 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
617 L 189 

Single axis foot adaptor, Stainless steel, with 
rubber bumpers, and two screws, for feet sizes 22-
25 cm. Pcs 

67 
امرٌكً 

 1594 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
618 L 190 

Single axis foot adaptor, Titanum, with rubber 
bumpers, and two screws, for feet sizes  22-25 cm.    
List 2 Pcs 

193.5 
امرٌكً 

 1466 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
619 L 191 

Single axis foot adaptor, Stainless steel, with 
rubber bumpers, and two screws, for feet sizes 26-
30 cm.                     Pcs 

67 
امرٌكً 

 2488 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
620 

L 192 
Single axis foot adaptor, Titanum, with rubber 
bumpers, and two screws, for feet sizes  26-30 cm.  

Pcs 
193.5 

امرٌكً 

 1142 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
621 L 193 S.A.C,H foot adaptor, Aluminum,M8 bolt.             Pcs 

81 
امرٌكً 

 1091 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
622 L 194 S.A.C,H foot adaptor, Aluminum, M10 bolt.             Pcs 

81 
امرٌكً 

 998 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
623 L 196 S.A.C.H foot adaptor,Titanum, M8 bolt.   List 2                   Pcs 

99 
امرٌكً 

 860 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
624 L 198 Foot connection cap, plastic, for S.A.C.H foot.           Pcs 

7 
امرٌكً 

 1614 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
625 L 199 

S.A.C.H foot adaptor, with M6 thread for children, 
Aluminium and/or steel.            Pcs 

68 
امرٌكً 

660 
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 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
626 L 200 

S.A.C.H foot adaptor, with M8 thread for children, 
Aluminum and/or steel.           Pcs 

68 
امرٌكً 

 672 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
627 L 201 

Single axis foot adaptor, Aluminium, with rubber 
bumpers, and two screws, for feet sizes  22-25 cm. Pcs 

233 
امرٌكً 

 748 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
628 L 202 

Single axis foot adaptor, Aluminium, with rubber 
bumpers, and two screws, for feet sizes 26-30 cm. Pcs 

233 
امرٌكً 

 1451 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
629 L 203 

Foot connection cap, plastic, for Single axis foot  , 
different sizes according to feet sizes. Pcs 

12 
امرٌكً 

ًاوربً ٌابان  2037 

ALL-RE00-
630 L 207 

Tube adaptor, Stainless Steel, with one side  4 
adjustment screws,    Ø 30 mm, length 400- 500 mm.                                        Pcs 

74 
امرٌكً 

 4259 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
631   

Tube adaptor, Titanium, with one side  4 adjustment 
screws,    Ø 30 mm, length 400 - 500 mm.    List 2 pcs 

87 
امرٌكً 

 1882 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
632 L 208 

Tube adaptor, stainless steel,  with one side  4 
adjustment screws,   Ø 30 mm, length 200-300 mm                                Pcs 

74 
امرٌكً 

ربً ٌابانًاو  4611 

ALL-RE00-
633 L 209 

Tube adaptor, Titaniuml, with one side 4 adjustment 
screws,     Ø 30 mm, length 200-300 mm.  List 2                                  Pcs 

87 
امرٌكً 

 2340 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
634 L 210 

Tube adaptor,stainless steel, with one side 4 
adjustment screws,      Ø 34 mm, length 400-500 
mm.    Pcs 

105 
امرٌكً 

 990 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
635   

Tube adaptor,stainless steel, with one side 4 
adjustment screws,      Ø 34 mm, length 200 - 300 
mm.  pcs 

80.5 
امرٌكً 

 910 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
636 L 211 

Tube clamp adaptor, stainless steel,  one side 4 
adjustment screws, and one screw clamp in the 
other side, Ø 30 mm.                     Pcs 

65 
امرٌكً 

 10893 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
637 L 212 

Tube clamp adaptor, Titanium,  one side 4 
adjustment screws, andone screw clamp in the 
other side, Ø 30 mm.   List 2    Pcs 

169.5 
امرٌكً 

 1520 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
638   

Tube clamp adaptor, stainless steel, with one side 4 
adjustment screws, and one screw clamp in the 
other side Ø 34 mm.       Pcs 

65 
امرٌكً 

وربً ٌابانًا  1602 

ALL-RE00-
639 L 213 

Tube clamp sliding adaptor with  4 adjustment 
screws above, and one screw clamp below, 
Titanium, Ø 30 mm.                 List 2               Pcs 

169.5 
امرٌكً 

 1148 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
640 L 214 

Double adaptor, with 4 adjustment screws above 
and below, effective length 32 mm.                                 Pcs 

167.6 
امرٌكً 

 926 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
641 L 215 

Double adaptor,with 4 adjustment screws  above 
and below, effective length 45 mm.  Pcs 

171 
امرٌكً 

ًاوربً ٌابان  943 

ALL-RE00-
642 L 216 

Double adaptor, with 4 adjustment screws above 
and below, effective length 60 mm.  Pcs 

174 
امرٌكً 

 993 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
643 L 217 

Double adaptor, with 4 adjustment screws above 
and below, effective length 75 mm.  Pcs 

175.6 
رٌكً ام

 976 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
644   

Rotation adaptor, stainless steel or Titanium, with 
thread above and 4 adjustment screws below to 
allow leg rotation medially or laterally in relative to 
socket. pcs 

368 
امرٌكً 

 805 اوربً ٌابانً
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ALL-RE00-
645 L 218 

Rotation adaptor, Stainless steel or Titanium, with 
pyramid adaptor above and 4 adjustment screws 
below to allow leg rotation medially or laterally in 
relative to socket. Pcs 

368 
امرٌكً 

 793 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
646 L 220 

Torsion adaptor, Titanium or stainless steel, to 
develop torsion movement between socket and 
tube, foot. Diameter 30 mm, with  4 adjustment 
screws above, and one screw clamp below.  Pcs 

474 
امرٌكً 

 794 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
647 L 222 

Socket adaptor, with 4 short lamination anchors, 
and pyramid, Stainless steel, for transtibial socket. 
With Lamination dummy.                                Pcs 

59 
امرٌكً 

 2777 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
648 L 223 

Socket adaptor, with 4 short lamination anchors, 
and pyramid, Titanium, for transtibial socket. With 
lamination dummy. List 2                              Pcs 

132.5 
امرٌكً 

 1897 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
649 L 224 

Socket adaptor, with 3-4 long laminations anchors, 
and pyramid , stainless steel, with lamination 
dummy.                              Pcs 

81 
امرٌكً 

ً ٌابانًاورب  3301 

ALL-RE00-
650 L 225 

Rotatable socket adapter, with 3-4 long laminations 
anchors, and pyramid receiver ( four adjustment 
screws), stainless steel, with lamination dummy.                           Pcs 

89 
امرٌكً 

 1920 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
651 L 226 

Socket adaptor with pyramid, stainless steel, and 
base with four holes.                           Pcs 

90 
امرٌكً 

 791 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
652 L 227 

Rotatable socket adapter, with pyramid receiver 
(four adjustment screws), and base with four holes, 
stainless steel.                           Pcs 

86.6 
امرٌكً 

 868 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
653 L 228 

Rotatable socket adapter, with pyramid receiver 
(four adjustment screws), and base with four holes, 
Titanium.           List 3  Pcs 

106.6 
امرٌكً 

 294 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
654 L 229 

Socket attachment wood block, with four screws 
holes, block Ø   approx. 120 mm, system height 30-
35 mm. with lamination dummy.                       Pcs 

52 
امرٌكً 

 485 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
655 L 230 

Double sliding adapter, Titanium, with 4 adjustment 
screws above and below, effective length approx. 
60 mm   List 3          Pcs 

248 
امرٌكً 

 583 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
656 L 231 

Tube adapter for children, aluminium, with one side 
4 adjustment screws, diameter 22 mm, length 250- 
350 mm.           Pcs 

69 
امرٌكً 

 735 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
657 L 232 

Tube adapter for children, aluminium, with one side 
4 adjustment screws, diameter 22 mm, length 250- 
350 mm. angled 10-15º.  Pcs 

83 
امرٌكً 

 481 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
658 L 233 

Tube clamp adapter for children, aluminium, with 
one side pyramid and one screw clamp other side, 
Ø 22 mm.             Pcs 

72.5 
امرٌكً 

 621 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
659 L 235 

Socket adaptor, with 3-4 long laminations anchors, 
and rotatable pyramid , stainless steel. With 
lamination dummy.              Pcs 

138.6 
امرٌكً 

 1663 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
660 L 237 

Socket adaptor ( Aluminium) with pyramid, and 
base with 4 holes.   Pcs 

61 
امرٌكً 

 575 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
661 L 239 

Socket adapter with pyramid, stainless steel, with 4 
holes and lamination dummy.        Pcs 

45 
امرٌكً 

 679 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
662 L 240 

Socket adapter with pyramid receiver ( 4 
adjustment screws), and 4 holes, stainless steel.          Pcs 

48 
امرٌكً 

 411 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
663 L 241 

Socket adapter with pyramid receiver ( 4 
adjustment screws), and 4 holes,Titanium.          List 
3               

113 
امرٌكً 

 324 اوربً ٌابانً
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ALL-RE00-
664 L 251 

Socket adapter for children, with 3 or more 
anchors, and rotatable   pyramid  receiver (4 
adjustment screws), aluminium, with Lamination  
dummy . Pcs 

63 
امرٌكً 

 748 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
665   

Tube clamp adapter for children, aluminium, with 
one side pyramid receiver (4 adjustment screws) 
and one screw clamp other side, Ø 22 mm.             Pcs 

40 
امرٌكً 

 409 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
666   

Socket adapter for children, with 3 or more 
anchors, and pyramid, aluminium, and Lamination  
dummy . Pcs 

63 
امرٌكً 

 562 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
667 L 252 

Socket attachment block for children, plastic or 
wood, with 4 screws holes, with lamination dummy.   Pcs 

38.5 
امرٌكً 

 180 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
668 L 254 

Socket adapter with pyramid receiver (4 adjustment 
screws) for children, and base with 4 holes, 
Aluminium.                      Pcs 

80 
امرٌكً 

 254 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
669 L 255 

Angled tube clamp adapter, Titanium or stainless 
steel Ø 30mm , pyramid receiver (4 adjustment 
screws) in one side and screw clamp in the other 
side, angled 10-20º.                   Pcs 

239 
امرٌكً 

 306 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
670 L  491 

Double adaptor, titanium or aluminium  with 
pyramid above and four ajdusment screws below. Pcs 

134 
امرٌكً 

 486 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
671 L  508 

Double sliding adapter, Titanium, above and below 
4 adjustment screws, effective length approx. 75 
mm   List 2         Pcs 

248 
امرٌكً 

 517 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
672 L  511 

Socket attachment wood block, with four screws 
holes, block Ø   approx. 120 mm, system height 45-
65 mm. with lamination dummy.      Pcs 

52 
امرٌكً 

 306 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
673 L  547 

Double adaptor, stainless steel or aluminium, with 
pyramid above and below, effective height (10-20 
mm). pcs 

124 
امرٌكً 

 586 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
674 L 260 

Polycentric knee joint for knee disarticulation with 
lock, stainless steel, with  lamination anchor above, 
and pyramid below.                             Pcs 

1137 
امرٌكً 

 292 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
675   spare parts for the above knee joint, Item (L260).   

64.6 
امرٌكً 

 231 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
676 L 261 

Polycentric knee joint for knee disarticulation with 
lock, Titanium, with  lamination anchor above, and 
pyramid below.    List 3 Pcs 

1596 
امرٌكً 

 227 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
677   

Spare parts for the above knee joint, in item (L 261) 
List 3 pcs 

64.6 
امرٌكً 

 218 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
678 L 262 

Polycentric knee joint for knee disarticulation with 
mechanical spring extension assist, stainless steel, 
with  lamination anchor above, and pyramid below.     Pcs 

1018 
امرٌكً 

 284 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
679   Spare parts for the above knee joint, in item(L262) pcs 

176 
امرٌكً 

 200 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
680 L 263 

Polycentric knee joint for knee disarticulation with 
mechanical spring extension assist, Titanium, with  
lamination anchor above, and pyramid below.                            
List 3 Pcs 

1487 
امرٌكً 

 221 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
681   

Spare parts for the above knee joint, in item (L 263)  
List 3 pcs 

176 
امرٌكً 

 165 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
682 L 264 

Polycentric knee joint, with hydraulic swing phase 
control, for through knee disarticulation, with  
lamination anchor above, and pyramid below.    List 
2 Pcs 

2501 
امرٌكً 

بً ٌابانًاور  198 
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ALL-RE18-
683   

Spare parts for the above knee joint, in item(L264) 
List 2 pcs 

85 
امرٌكً 

 70 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
684 L 265 

Lamination anchor, stainless steel, for knee 
disarticulation joint.                       Pcs 

191 
امرٌكً 

 212 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
685 L 266 

Monocentric knee joint with manual lock and 
extension assist, pyramid above and below, 
stainless steel, with lock cable.                      Pcs 

812 
امرٌكً 

 234 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
686   Spare parts for the above knee joint, in item (L266). pcs 

153 
امرٌكً 

 82 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
687 L 267 

Monocentric knee joint with manual lock and 
extension assist, pyramid above and below, 
Titanium, with lock cable.                   List3 Pcs 

801 
امرٌكً 

 122 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
688   

Spare parts for the above knee joint, in item(L267).     
List 3 Pcs 

82 
امرٌكً 

 56 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
689 L 268 

Monocentric knee joint, with extension assist, 
stainless steel, with pyramid above and below, with 
protective sleeve.                   Pcs 

275 
كً امرٌ

 209 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
690   Spare parts for the above knee joint, in item (L268).  Pcs 

50 
امرٌكً 

 63 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
691 L 269 

Monocentric knee joint, with extension assist, 
Titaniuml, with pyramid above and below, with 
protective sleeve.                   List 3 Pcs 

1186.5 
امرٌكً 

 185 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
692   

Spare parts for the above knee joint, in item (L269). 
List 3 Pcs 

50 
امرٌكً 

 59 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
693 L 270 

Polycentric knee joint with integrated extension 
assist, stainless steel.  with pyramid above and 
below.                    Pcs 

384 
امرٌكً 

 372 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
694   Spare parts for the above knee joint, in item (L270). Pcs 

90 
امرٌكً 

 67 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
695 L 271 

Polycentric knee joint with adjustable extension 
assist, Titanium. with pyramid above and below.                   
List 3 Pcs 

1230 
امرٌكً 

 227 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
696   Spare parts for the above knee joint, in item(L271) Pcs 

92 
امرٌكً 

 32 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
697 L 278 

Monocentric knee joint with manual lock , pyramid 

above and distal connection tube clamp Ø 30 mm, 
stainless steel and/ or aluminium, with lock cable.   Pcs 

405 
امرٌكً 

 308 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
698   Spare parts for the above knee joint, in item (L278) Pcs 

130 
امرٌكً 

 63 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
699 L 282 

Polycentric knee joint, with hydraulic swing phase 
control. With pyramid above and below.       List 2                                             Pcs 

3108 
امرٌكً 

 342 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
700 L 285 

Monocentric knee joint, for children, with adjustable 
extension assist for swing phase, pyramid above 
and tube clamp Ø 22 mm below.           Pcs 

924.6 
امرٌكً 

 81 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
701   Spare parts for the above knee joint, in item (L285). Pcs 

200 
امرٌكً 

 32 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
702 L 286 

Monocentric knee joint for children with lock, 
pyramid adapter above and tube clamp  Ø 22 mm Pcs 

1029 
امرٌكً 

75 
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below.          ًاوربً ٌابان 

ALL-RE00-
703 L 288 

Polycentric knee joint, for children, pyramid above 

and tube clamp Ø 22 mm below.             Pcs 

1510 
امرٌكً 

 93 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
704   Spare parts for the above knee joint, in item (L288). Pcs 

200 
امرٌكً 

 32 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
705   

Polycentric knee joint, for children, for through 
knee disarticulation. Pcs 

1600 
امرٌكً 

 41 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
706   Spare parts for the above knee joint.  Pcs 

250 
امرٌكً 

 25 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
707 L 289 

Hip joint, for children. With lamination plate above 

and tube clamp Ø 22 mm below.                   Pcs 

1197 
امرٌكً 

 40 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
708   Spare parts for the abovehip joint, in item (L289) pcs 

47 
امرٌكً 

 32 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
709 L 290 

Monocentric hip joint, with internal extension 
assist, and distal connection Ø 30mm tube, with 
socket lamination plate.                        Pcs 

1781 
امرٌكً 

ً ٌابانًاورب  61 

ALL-RE18-
710   Spare parts for the above hip joint, in item (L290).  Pcs 

62 
امرٌكً 

 21 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
711   

Monocentric  hip joint with hydraulic control unit  
list 3        pcs 

7300 
امرٌكً 

 35 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
712 L  497 

Monocenteric hip joint, with extrenal extension 
assist(latex),and distal connection Ø 30mm tube, 
with socket lamination plate. Pcs 

700 
امرٌكً 

 22 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
713 L  498 

Monocenteric hip joint, with lock,and distal 
connection Ø 30mm tube, with socket lamination 
plate. Pcs 

800 
امرٌكً 

 19 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
714 L  536 

Single axis knee joint with interior mechanical 
extension assist spring and load dependent break 
mechanism with pyramid adapter above and tube 
clamp, Ø 30 mm, aluminium. PCS 

1373 
امرٌكً 

ٌابانً اوربً  
117 

ALL-RE00-
715 L  539 

Hydraulic single axis knee joint, with hydraulic 
control principle for stand and swing phase,  with 
pyramid adaptor above, and  Ø 30 mm tube clamp 
below.  List 2     PCS 

5,245.70 
امرٌكً 

 209 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
716 L  553 

Electronic(intelligent) knee joint, with 
microprocessor system to control swing and 
stance phase, with accessories.                                                           
List 3 pcs 

51,547.00 
امرٌكً 

 69 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
717 L  557 

Hydraulic hip joint, for hip disarticulation. Left & 
Right.  List 2 pcs 

7,370.00 
امرٌكً 

 26 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
718 L 291 

Cosmetic PUR soft foam cover, for transtibial and 
knee disarticulation levels, length 50-60 cm, for 
tube Ø 30-34 mm, not preshaped, colour beige.                  Pcs 

38 
امرٌكً 

 5517 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
719 L 292 

Cosmetic PUR soft foam cover, for transfemoral 
prosthesis, preshaped, calf circumference 36-40 
cm, colour beige, length 90-100 cm. left.                Pcs 

140 
امرٌكً 

 1779 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
720 L 293 

Cosmetic PUR soft foam cover, for transfemoral 
prosthesis, preshaped, calf circumference 36-40 
cm, colour beige, length 90-100 cm. Right.                    Pcs 

140 
امرٌكً 

 1654 اوربً ٌابانً
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ALL-RE00-
721 L 294 

Cosmetic foam cover, for transtibial levels, length 
50-60 cm, for tube Ø 30-34 mm, preshaped, colour 
beige.                  Pcs 

38 
امرٌكً 

 1241 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
722 L 295 

Cosmetic foam cover, for transfemoral prosthesis, 
preshaped, calf circumference 44-46 cm, colour 
beige, length 90-100 cm. left.                              Pcs 

140 
امرٌكً 

 1153 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
723 L 296 

Cosmetic foam cover, for transfemoral prosthesis, 
preshaped, calf circumference 36-40 cm, colour 
beige, length 90-100 cm. right.                          Pcs 

140 
امرٌكً 

 935 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
724   

Cosmetic foam cover, for hip disarticulation, length 
approx. 110 cm. preshaped, beige. pcs 

140 
امرٌكً 

 263 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
725 L 297 

Cosmetic foam cover, for children, for transfemoral 
and hip disarticulation, length 70-85 cm, preshaped, 
colour beige.                 Pcs 

113 
امرٌكً 

 806 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
726 L 298 

Cosmetic foam cover, for children, for transtibial 
prosthesis, length 35-50 cm, preshaped, colour 
beige.                     Pcs 

61 
امرٌكً 

 536 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
727 L 299 

Cosmetic stocking, for transtibial prosthesis, 
perlon, length 36-39cm, colour beige.          pair 

8 
امرٌكً 

 6066 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
728 L 300 

Cosmtic stocking, for transtibial prosthesis, perlon, 
length 40-46cm, colour beige.              pair 

8 
امرٌكً 

 3316 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
729 L 301 

Cosmetic stocking, for transfemoral prosthesis, 
perlon, length 55-70 cm, colour beige.            Pair 

8 
امرٌكً 

 4040 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
730 L 302 

Cosmetic stocking, for transfemoral prosthesis, 
perlon, length 72-84 cm, colour beige.              Pair 

8 
امرٌكً 

 4404 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
731   

Cosmetic stocking, for hip disarticulation 
prosthesis, perlon, length approx. 100 cm, colour 
beige.    pair 

8 
امرٌكً 

 823 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
732 L 303 

Cosmetic stocking, for children, for knee 
disarticulation, transfemoral, and through hip 
disarticulation, perlon, colour beige, length 34-37 
cm.            Pair 

8 
امرٌكً 

 608 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
733 L 304 

Cosmetic stocking, for children, for knee 
disarticulation, transfemoral, and through hip 
disarticulation, perlon, colour beige, length 40-44 
cm.           Pair 

8 
امرٌكً 

 553 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
741 L 321 

Terry cloth stump sock for transtibial stump, length 
20 - 40cm.                 Pcs 

11 
امرٌكً 

 6470 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
742 L 322 

Terry cloth stump sock for transtibial stump, length 
45 - 60 cm                   Pcs 

11 
امرٌكً 

 4974 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
744   

stump compression socks, for transfemoral 
amputation, small Pcs 

8 
امرٌكً 

ً ٌابانًاورب  1001 

ALL-RE18-
745   

stump compression socks, for transfemoral 
amputation, medium Pcs 

8 
امرٌكً 

 823 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
746   

stump compression socks, for transfemoral 
amputation, large Pcs 

8 
امرٌكً 

 904 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
747   

stump compression socks, for transfemoral 
amputation, X-large Pcs 

8 
امرٌكً 

 856 اوربً ٌابانً
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ALL-RE18-
748   

stump compression socks, for transtibial 
amputation, small Pcs 

8 
امرٌكً 

 760 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
749   

stump compression socks, for transtibial 
amputation, medium Pcs 

8 
امرٌكً 

 924 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
750   

stump compression socks, for transtibial 
amputation, large Pcs 

8 
امرٌكً 

 908 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
751   

stump compression socks, for transtibial 
amputation, X-large Pcs 

8 
امرٌكً 

 859 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
752 L 324 

Transfemoral suspension sleeve, socket brim 
circumference 36-40 cm, left. Pcs 

165 
امرٌكً 

 328 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
753 L 325 

Transfemoral suspension sleeve, socket brim 
circumference 36-40 cm, right. Pcs 

165 
امرٌكً 

 329 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
754 L 326 

Transfemoral suspension sleeve, socket brim 
circumference 40-46 cm, left.        Pcs 

165 
امرٌكً 

 377 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
755 L 327 

Transfemoral suspension sleeve, socket brim 
circumference 40-46 cm, right.   Pcs 

165 
امرٌكً 

 387 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
756 L 328 

Transfemoral suspension sleeve, socket brim 
circumference 47-52 cm, left.   Pcs 

165 
امرٌكً 

 485 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
757 L 329 

Transfemoral suspension sleeve, socket brim 
circumference 47-52 cm, right.  Pcs 

165 
امرٌكً 

 471 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
758   

Transfemoral suspension sleeve, socket brim 
circumference 53-57 cm, left.  Pcs 

165 
امرٌكً 

 381 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
759   

Transfemoral suspension sleeve, socket brim 
circumference 53-57 cm, right.   Pcs 

165 
امرٌكً 

 491 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
760 L 330 

Socks for liner with ring, transtibial, length( 30-
35cm).   Pcs 

10 
امرٌكً 

 280 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
761 L 331 

Socks for liner with ring, transtibial, length( 40-
45cm).      Pcs 

10 
امرٌكً 

 337 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
762 L 332 

socks for liner with ring, transfemoral, length (30-35 
cm). Pcs 

18 
امرٌكً 

 271 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
763 L 333 

Socks for liner with ring, transfemoral , length (40-
45 cm) .   Pcs 

12 
امرٌكً 

 321 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
768 L 339 

Shuttle lock with lamination anchor with pyramid 
below, and serrated pin, with its accessories. Pcs 

405 
امرٌكً 

 461 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
769 L 340 

Shuttle lock with lamination anchor with four 
adjusment screw below, and serrated pin, with its 
accessories. Pcs 

405 
امرٌكً 

 406 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
770 L  391 

Skin care product to inhibits perspiration and odour 
formation.         Pcs 

106 
امرٌكً 

 178 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
771 L  392 Skin care product for cleansing purpose. Pcs 

71 
امرٌكً 

149 
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 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
772 L  393 Skin care product for moisturing purpose. Pcs 

106 
امرٌكً 

 131 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
773 L  487 

Body and residual limb protective stockinette for 
transfemoral amputees ,used to protect body while 
casting, 100% cotton, length 16 cm, width 30 cm.                 Pcs 

125 
امرٌكً 

 1131 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
774 L  488 

Body and residual limb protective stockinette for 
transfemoral amputees ,used to protect body while 
casting, 100% cotton, length 32 cm, width 38 cm.                  Pcs 

125 
امرٌكً 

 1381 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
775 L  510 

Flat rubber valve with thumb flapو with automatic 
air outlet, without valve ring.                                                                                                        Pcs 

13 
امرٌكً 

 3395 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
776   Seat ring for the above flat rubber valve, plastic. Pcs 

5 
امرٌكً 

 2871 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
777   Connection tube with seat ring, plastic. Pcs 

14 
امرٌكً 

 1982 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
778   Screw valve kit, for thermoforming flexable socket. Pcs 

82 
امرٌكً 

 1481 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
407 A  1 

Woven carbon  fiber glass   stockinette for 
fabricating laminates, width 120mm, weight 1 kg. Kg 

3,126.00 
امرٌكً 

 154 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
408 A  2 

Woven carbon  fiber glass   stockinette for 
fabricating laminates, width 80mm, weight 1 kg.            Kg 

1206 
ٌكً امر

 143 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
410 A  5 

Perlon elastic stockinette for fabricating laminates, 
white,width 10cm, weight 1 kg              Kg 

77.25 
امرٌكً 

 666 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
411 A  6 

Perlon elastic stockinette for fabrication laminates, 
white,width 12 cm, weight 1 kg          Kg 

77.25 
امرٌكً 

 1161 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
412 A  7 

Perlon elastic stockinette for fabricating laminates, 
white,width 15 cm, weight 1 kg               Kg 

77.25 
امرٌكً 

 659 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
413 A  8 

Perlon  stockinette for fabricating laminates, 
white,width 8 cm, weight 0.5 kg. Kg 

70.5 
امرٌكً 

 515 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
414 A  9 

Perlon stockinette for fabricating laminates, 
white,width 10 cm, weight 1 kg      Kg 

70.5 
امرٌكً 

 891 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
415 A  10 

Perlon stockinette for fabricating laminates, 
white,width 12 cm, weight 1 kg     Kg 

70.5 
امرٌكً 

 941 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
416 A  11 

Perlon  stockinette for fabricating laminates, 
white,width 15 cm, weight 1 kg      Kg 

70.5 
امرٌكً 

 934 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
417 A  12 

Perlon  stockinette for fabricating laminates, 
white,width 25 cm, weight 1 kg        Kg 

70.5 
امرٌكً 

 341 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
419 A  14 

Nylglass  stockinette for fabricating laminates, 
white,width 10 cm, weight 1 kg           Kg 

66.5 
امرٌكً 

 354 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
420 A  15 

Nylglass  stockinette for fabricating laminates, 
white,width 12 cm, weight 1 kg.            Kg 

66.5 
امرٌكً 

 413 اوربً ٌابانً
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

ALL-RE00-
421 A  16 

 Nylglass  stockinette for fabricating laminates, 
white,width 15 cm, weight 1 kg.       Kg 

66.5 
امرٌكً 

 443 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
423 A  19 

woven Fibreglass  stockinette for fabricating 
laminates, white,width 10 cm, weight 1 kg.     Kg 

87 
امرٌكً 

 289 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
424   

woven Fibreglass  stockinette for fabricating 
laminates, white,width 12 cm, weight 1 kg.     kg 

87 
امرٌكً 

 229 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
425   

woven Fibreglass  stockinette for fabricating 
laminates, white,width 15 cm, weight 1 kg.          Kg 

87 
امرٌكً 

 198 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
427 A  21 

Woven carbon  fibre stockinette for fabricating 
laminates,width 10 cm, weight 1kg. Kg 

322 
امرٌكً 

 172 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
428 A  22 

Carbon fiber cloth for laminate reinforcements, 
width 1-1.5 meter, length 1 meter.                    pcs 

99 
امرٌكً 

 261 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
429 A  24 

Carbon fibreglass webbing for laminate 
reinforcements,width 50mm, length 10 meter.              roll 

365 
امرٌكً 

 191 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
430 A  26 

Dacron Felt,for smooth inner surface  after 
laminating socket , width 90 -100 cm, length 30 
meter.                        roll 

685 
امرٌكً 

 91 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
431 A  37 

Thermoflex, flexible polyethylene, 
transparent,temperature recommendation (70-125 
˚C), thickness 2 mm, length 1 meter, width 50cm. 
(used as parting material and as a device for filling 
material).                                                  PCS 

15 
امرٌكً 

 اوربً ٌابانً
177 

ALL-RE00-
434 A  42 

Loctite,for securing screws, medium strength, 
Contents 50 ml.              PCS 

79 
امرٌكً 

 460 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
445 A 63 

Polyethylene adhesive tape, for sealing damaged 
PVA sheet,width 25mm, length 50 meter. roll 

24 
امرٌكً 

 306 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
447 A 68 

Elastic plaster bandage for taking plaster cast,width 
10 cm, 2 meter. roll 

158 
امرٌكً 

 2224 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
448 A 69 

Elastic plaster bandage for taking plaster cast,width 
12 cm, 2 meter roll 

137.75 
امرٌكً 

 2530 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
449 A 70 

Elastic plaster bandage for taking plaster cast,width 
15 cm, 2 meter roll 

15 
امرٌكً 

 3153 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
450 A 81 

Polypropylene Measuring cups, scale for resins and 
other liquid, volume 200 ml.                           Pcs 

0.26 
امرٌكً 

 4706 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
451 A 82 

Polypropylene Measuring cups, scale for resins and 
other liquid, volume 400  ml.  Pcs 

0.39 
امرٌكً 

 8117 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
452 A 83 

Wooden spatula, with millimeter(mm) 
markings,length 25- 30 cm,width 15-20 mm.                         Pcs 

8.25 
امرٌكً 

 8367 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
457 A 95 

Thermoforming foam sheet, for fabricating soft 
socket (pedilin), length 1 meter, width 1 meter, 
thickness 6 mm,  flesh colour.  Pcs 

68 
امرٌكً 

 4253 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
459 A99 

Plastazote perforated for orthosis padding, length 1 
meter, wedth 1 meter, thickness 6  mm.      617S8   Pcs 

40 
امرٌكً 

 1686 اوربً ٌابانً
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

ALL-RE00-
461 A102 

Double face adhesive tape, width 9 mm, length 50 
meter.                 roll 

42 
امرٌكً 

 321 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
463 A104 

EVA foam for fabricating soft inner socket, length 1 
meter, width 1 meter, thickness 6 mm, colour flesh 
colour.          Pcs 

45 
امرٌكً 

 2143 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
464 A107 

Crepe Adhesive (masking) tape,width 30 mm, 
length 50 meter.              Pcs 

7 
امرٌكً 

 275 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
466 A109 Crepe elastic Bandage, width 15 cm, length 5 meter.  roll 

5 
امرٌكً 

 3489 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
467 A110 

Thermoplastic sheet, for fabricating test socket, 
rigid, transparent, thickness 12mm, length 400 mm, 
width 400 mm.                          sheet 

77 
امرٌكً 

 1391 اوربً ٌابانً

ALL-RE00-
468 A111 

Thermoplastic sheet, for fabricating inner flexible 
prosthetic socket, flexible, transparent, thickness 
12mm, length 400 mm, width 400 mm.                               sheet 

77 
امرٌكً 

 923 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
472   

Polypropylene copolymer sheet for orthosis, 
thickness 5mm, length 2 meter, width 1 meter, 
working temperature approx.( 170-190  ˚c). sheet 

138 
امرٌكً 

 2336 اوربً ٌابانً

ALL-RE18-
473   

Two componant silicone material , medical grade 
silicone, used for taking patient impression, 
copying, modelling and making trail prosthesis.    sheet 

675 
امرٌكً 

 161 اوربً ٌابانً

 

 

 ظة: الكلفة التخمٌنٌة كاالتً :مالح

 % عن الكلفة المذكورة اعاله.42.المناشئ العربٌة القرٌبة والتركً والمالٌزي واٌران وباكستان : ناقص 1

 % عن الكلفة52.المناشئ االسٌوٌة البعٌدة)الصٌن،الهند،تاٌوان،تاٌلند،الفلبٌن،اندونٌسٌا،فٌتنام،افغانستان( :  ناقص2

 المذكورة اعاله. 

 % من الكلفة المذكورة اعاله 32ص المنشأ الكوري الجنوبً: ناق.3
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 انثبنث انجضء

  انغبدط انمغى

 انؼمذ ٔيغزُذاد ششٔط
 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 93  اُوَْ اَُبكً: اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول

 

__________________________________________________________________________________________ 

 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 

 نهؼمذ انؼبيخ انششٔط انغبدط. انمغى
  

 

 نهؼمذ انؼبيخ انششٔط حٕل يالحظبد
 

 

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

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

خ فبٕخ رٔل٣ل أٝ إُـبء أٝ إٙبك أٝ رؼل٣َ أ١ إكهاط ٣ٝزْ. رؼل٣َ أٝ رـ٤٤و أ١ كٕٝ ٖٓ ُِؼول اُؼبٓخ اُْوٝٛ ػ٠ِ أُؾبكظخ ٣غت

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



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 94  اُوَْ اَُبكً: اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول

 

__________________________________________________________________________________________ 

 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 انًحزٕٚبد لبئًخ
 

 95 بد    انزؼشٚف .1
 96  رطجٛمبد .2
 96  انًُشأ ثهذ .3
 96  انًمبٚٛظ .4
 96  ٔانزذلٛك انًؼبُٚخ ؛ انؼمذ ٔيؼهٕيبد ٔثبئك اعزؼًبل .5
 97  انؼشالٛخ انجًٕٓسٚخ ألَظًخ ٔفمبا  انغهغ شٓبداد .6
 Patent Rights 97 -  الخزشاع ثشاءاد أٔ انصُبػٛخ انًهكٛخ حمٕق .7
 97  األداء حغٍ ضًبٌ .8
 98  ٔاإلخزجبساد انًؼبُٚخ .9

 98  ٔانزٕضٛت انزؼجئخ .10
 98  ٔانًغزُذاد   انزغهٛى .11
 98  انزأيٍٛ .12
 99  انُمم .13
 99 انغُٕ٘ انصٛبَخ ٔػمذ انُثشٚخ/انؼشضٛخ انخذيبد .14
 99 نؼٕٛةا ضًبٌ.15
 99  انذفؼبد .16
 133 األعؼبس .17
 133  انزؼذٚم أٔايش .18
 133  انؼمذ رؼذٚم .19
 133  انزُبصل .20
ّٓض رأخٛش .21  133  انزُفٛز فٙ انًج
 131  انزأخٛشٚخ انغشايبد .22
  131 انؼًم صبحت لجم يٍ عحت انؼًم .23
 132 اإلفالط ثغجت عحت انؼًم .24
 07                                     انمبْشح انظشٔف .25

 132 (for convenience) انؼًم صبحت لجم يٍ انؼمذ أٜٗبء .26
 132  انُضاػبد رغٕٚخ .27
 Limitation of Liability 133  - انًغؤٔنٛخ يٍ انحذ .28
 133  انؼمذ نغخ .29
 133  انحبكى انمبٌَٕ .30
 133  (انزجهٛغ يزكشاد) اإلشؼبساد .31
 133  ٔانشعٕو انضشائت .32
طبنت ثبنًجبنغ خانًشرجط ادٔاليزٛبص بدمزطبػعال .33 ًُ  133 ثٓب ان

 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 95  اُوَْ اَُبكً: اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول

 

__________________________________________________________________________________________ 

 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 الشروط العامة للعقد

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

  التالٌة: 

 انزؼشٚفبد .1

 َٓز٘لُزؼبهل ٝأُغّٜي، ًٔب ٛٞ َٓغَ ك٢ رؼ٢٘ ًِٔخ "ػول" إرلبم ٓجوّ ث٤ٖ  عٜخ ا  ( أ)

 اُٞصبئناُؼول أُٞهغ ٖٓ ًبكخ األٛواف ثٔب ك٤ٚ ع٤ٔغ أُوكوبد ٝأُالؽن ًٝبكخ 

 أُورجطخ ٝأُْبه ا٤ُٜب ٛ٘ب.    

 

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

 َ ٕٝؾ٤ؼ.ثٌبكخ ٝاعجبرٚ اُزؼبهل٣خ ثٌَْ ًبٓ

 

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

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

 الشروط العامة للعقد.

 

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

 عاقد. )وهو إحدى الجهات المستفٌدة(. قائمة متطلبات الت

 

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

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

ووسائل منع الحمل عن طرٌق الحقن أو بالفم واللقاحات والواقً الذكري 

بٌة, والتً على المجّهز تقدٌمها إلى جهة التعاقد بموجب والمعدات/األجهزة الط

 العقد.

 

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

 .فً الشروط الخاصة للعقد

 

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

لسلع المقدمة بموجب العقد هً مسجلة لالستعمال فً العراق بما والتً تإكد أن ا

 ٌتوافق مع القوانٌن النافذة وذات الصلة. 

 

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

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

التركٌب واختبارات ما قبل , مثل ٌةالنثر/ العرضٌة الخدماتوالتؤمٌن, وسواها من 

التشؽٌل/االستخدام والتدرٌب لدى المستخدمٌن النهائٌٌن وعرض السلع وكٌفٌة 

 وؼٌرها من واجبات المجّهز وفق العقد.استخدامها علٌهم, /تشؽٌلها

 

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

 التعاقد. متطلبات

 

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

 .للعقد الخاصة الشروطالعقد وفق ما هو محدد فً 

 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 96  اُوَْ اَُبكً: اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول

 

__________________________________________________________________________________________ 

 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 )ن( الفساد واألعمال ؼٌر المشروعة:
ٌحدد المشتري الفساد واألعمال ؼٌر المشروعة بحسب القوانٌن النافذة فً 

المصطلحات سٌسترشد المشتري أٌضاً بتعرٌفات , المادةألؼراض هذه العراق. 
  التالً:بحسب 

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

وذلك  ,استدراج أي شًء ذي قٌمة, سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر
   ؛أي جهة أخرى أفعال على سلٌم ؼٌر بشكلبهدؾ التؤثٌر 

فعل أو إؼفال )ومن أي  تعنً( fraudulent practice)احتٌالٌة" "ممارسة ( 2)
ٌإدي عن دراٌٍة أو بتهور,  الى خداع أو  (تمثٌلالسوء ضمنها التشوٌه أو 

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

تعنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن ( collusive practice) ممارسة تواطإٌة""( 3) 
وذلك لؽاٌٍة ؼٌر سلٌمة, مثال التؤثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على طرفٌن أو أكثر, 

  أفعال جهة أخرى. 
إٌذاء أو إلحاق الضرر أو تعنً  (coercive practice" )"ممارسات قهرٌة( 4)

أي جهة أو ٌذاء, بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر, إلحاق الضرر أو اإلالتهدٌد ب
جهة  أفعال على سلٌم ؼٌر بشكل التؤثٌر بهدؾ وذلك تلك الجهة, تممتلكا

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

ها حجب وأاألدلة و د أو التزوٌر أو التؽٌٌر فً الوثائقتالؾ المتعمّ اإل (أ  )أ
أٌة ة إلعاق , وذلكدالء بشهادة زور إلى المحققٌنو اإلأ عن التحقٌق

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

جهة, وذلك تهدٌد أو مضاٌقة أو ترهٌب أي  أو/العراقٌة النافذة؛ و
من ا منعهلتتعلق بالتحقٌق أو كشؾ معرفتها بؤمور من لمنعها 
 ق, أواءات التحقٌجرأو مواصلة إمتابعة 

 بشكل واضحتهدؾ الى إعاقة أو عرقلة المشتري  الممارسات التً ب( )ب
بحسب القوانٌن العراقٌة التدقٌق ممارسة حقه فً المعاٌنة و فً

 .5.4 ةفقرالالنافذة وبموجب 

 

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

 رطجٛمبد .2

ألؼراض هذه المادة, ٌقصد "بالمنشؤ" المكان حٌث استخرجت منه السلع أو نمت  3.6
مت فٌه الخدماتأو أنتجت فٌه أو المكان  ٌ قصد بالسلع المصنعة, . أو الذي ق دِّ

ٌّزاً معترؾ به تجارٌاً وٌختلؾ أساسٌاً )فً  السلع التً تصبح منتجاً مم
( عن مكوناته, وذلك عبر التصنٌع أو االستخدام الخصائص األساسٌة أو الؽرض

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

 ثهذ انًُشأ .3

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

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

ٌّة. صاد  رة عن المإسسة المعن

 انًمبٚٛظ .4

ال ٌجوز للمجّهز, من دون موافقة المشتري التحرٌرٌة والمسبقة, الكشؾ عن  5.6
العقد أو عن أٌة أحكام مرتبطة به أو عن أٌة مواصفات فنٌة أو خطة أو مخطط 
أو نموذج أو عٌنة أو معلومة مرتبطة بالعقد, والتً سبق وزوده بها المشتري, 

شخص آخر ؼٌر العاملٌن لدى المجّهز لتنفٌذ العقد. إن /ألي طرؾوذلك 
االفصاح عن المعلومات ألي من العاملٌن لدى المجهز, ٌجب أن ٌخضع ألحكام 

 .العقد فقط ألؼراض تنفٌذ الضروري القدرأن ٌكون بوالسرٌة نفسها 

اعزؼًبل ٔثبئك  .5

ٔيؼهٕيبد انؼمذ ؛ 

 انًؼبُٚخ ٔانزذلٛك

وثٌقة  ةالتحرٌرٌة للمشتري, استعمال أٌوموافقة المسبقة الهز دون ال ٌجوز للمج 5.2

من الشروط العامة للعقد إال ألؼراض تنفٌذ  5.6أو معلومة  مذكورة فً الفقرة 

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

من الشروط العامة للعقد )باستثناء العقد  5.6تبقى أٌة وثٌقة  محددة فً الفقرة  5.3

لكٌة المشتري وٌجب أن ٌعٌ د المجّهز جمٌع هذه الوثائق مع أي نسخ نفسه(, م 

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

 

عبر السلطات المختصة بمراقبة ومعاٌنة مكاتبه  المجهز السماح للمشتري على 5.4

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

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

 القوانٌن العراقٌة النافذة. 

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

تهدؾ الى إعاقة أو عرقلة المشتري أو الجهات  الممارسات التًجملة أمور, أن 

بموجب هذه التدقٌق ممارسة حقها فً المعاٌنة و فً بشكل واضحة المختص

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

 أ خرى أو إدراج إسمه على القائمة السوداء مناقصاتتعلٌق مشاركته فً وإلى 

 .وفق القوانٌن العراقٌة النافذة وذات الصلة

 

ك مطلوباً وفق القوانٌن النافذة, ٌتوجب على المجهز تسجٌل السلع إذا كان ذل 6.6

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

 مع المجّهز لتسهٌل عملٌة تسجٌل السلع إلستخدامها فً العراق.

.  شٓبداد انغهغ ٔفمبا 6

 ألَظًخ انجًٕٓسٚخ انؼشالٛخ

خالؾ ذلك, سوؾ ٌصبح العقد نافذاً فً  الشروط الخاصة للعقد إال إذا حددت 6.2

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

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

 العراق.

 

ٌة أٌحمٌه من أن و مسإولٌةة من أٌ المشتريعلى المجهز أن ٌخلً  ٌتوجب  4.6

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

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

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

 انًهكٛخ حمٕق .2

أٔ ثشاءاد  انصُبػٛخ

 Patent -  الخزشاع

Rights  

فً حال بضمنها مدة االنذار او ٌوماً  20)أو ( ٌوماً 64خالل أربعة عشرة )   8.6

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

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

ضمان والقطاع العام من موجب تقدٌم الشركات العامة للدولة  لعقد. تعفىقٌمة ا

النافذة وذات الصلة فً جمهورٌة  تعلٌماتوال حكامإذا كانت األ األداءحسن 

   .تمنح هذه االستثناءاتالعراق 

 ضًبٌ حغٍ األداء .8
 

ة تدفع مبالػ ضمان حسن األداء الى المشتري كتعوٌض عن أٌة خسارة ناتج   8.2

  عن إخفاق المجّهز فً إكمال واجباته التعاقدٌة. 

 

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

ضمن قائمة العمالت عملة أخرى واسعة التداول ومقبولة من المشتري وتكون 

ٌ صدر البنك المركزي العراقً أسعار صرفها الى الدٌنار الع . ٌجب أن راقًالتً 

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

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

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

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

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

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

 

( 37مشتري بإعادة ضمان حسن األداء إلى المجّهز خالل مهلة ثالثٌن )ٌقوم ال 8.4
ٌوماً بعد اكمال موجبات المجّهز التعاقدٌة, بما فٌها أٌة التزامات مرتبطة بضمان 
العٌوب. ٌتم إعادة ضمان حسن األداء بعد صدور شهادة اإلكمال من قبل 

ح, وبعد إتمام الدفعة المشتري تفٌد بؤن المجّهز اتّم واجباته التعاقدٌة بنجا
 األخٌرة.

 

 هامطابقت من للتؤكد, السلعاختبار  أو/و معاٌنة فً الحقمثله ٌ من أو للمشتري 0.6
والمواصفات الفنٌة نوع  الشروط الخاصة للعقدٌجب أن تحدد العقد,  واصفاتلم

المعاٌنات واالختبارات المطلوبة من المشتري ومكان إجرائها. وعلى المشتري 
 لمجّهز تحرٌرٌاً, بإسم ممثله المنتدب لهذه الؽاٌة, وذلك فً وقت كاٍؾ. إشعار ا

  خزجبسادٔاإل انًؼبُٚخ. 9
 
 

  .الشروط الخاصة للعقدتكون هذه المادة وفق ما هو محدد فً   0.2

( من الشروط العامة للعقد ال تعفً المجهز بؤي شكل كان من 8إن أحكام المادة ) 0.3
 مان العٌوب أو أيٍ من التزاماته التعاقدٌة األخرى.مسإولٌاته المرتبطة بض

 

ن عدم إتالفها أو اضمل ٌنوكافٌ ٌنمناسبوتوضٌبها ٌجب أن ٌكون تؽلٌؾ السلع  67.6
 ة,النهائٌ نقطة الوصول الىإلحاق أي ضرر بها طوال فترة النقل والشحن 

رجً( الخا التؽلٌؾ) التوضٌب مواد تكون. ٌجب أن العقد فً محدد هو ما بحسب
 أثناء قاسٌةال المعاملة ,(حدود)وإلى أقصى ال لمقاومة كافٌة

 شدٌدةالتعرض لدرجات حرارة و العبور, خالل )النفاض(التفرٌػ/التحمٌل
خالل  التفرٌػ/التحمٌل أثناء الرطوبة/واألمطار األمالحو اإلنخفاض,/اإلرتفاع
 ٌتمأن  ٌجبك, الى ذل باإلضافة. المفتوحة األماكن فًالتخزٌن  أثناءالعبور و

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

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

 انزؼجئخ ٔانزٕضٛت  .12

إن مواد التوضٌب )التؽلٌؾ الخارجً( والعالمات/التؤشٌر والملصقات  67.2
والمستندات فً داخل وخارج الؽالفات, ٌجب أن تتطابق بشكل صارم مع 
المتطلبات الخاصة المنصوص عنها صراحة فً العقد, بما فٌها أٌة متطلبات 

الفنٌة أو فً المواصفات الشروط الخاصة للعقد إضافٌة إذا وجدت, والمحددة فً 
 أو فً أٌة تعلٌمات الحقة صادرة عن المشتري.

 

ٌقوم المجهز بتسلٌم السلع وفق الشروط الواردة فً قائمة متطلبات التعاقد. تحدد  66.6
التفاصٌل المرتبطة بمستندات ووثائق الشحن وؼٌرها من  لعقدل شروط الخاصةال

 .المستندات الواجب تقدٌمها من المجّهز

 غزُذادانزغهٛى   ٔانً .11

, EXW ,CIFألؼراض هذا العقد, ٌجري تفسٌر أي عبارة تجارٌة أو مصطلح ) 66.2
CIP ,DDP الخ...( والمستخدمة لوصؾ واجبات األطراؾ المعنٌة استناداً الى ,

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

 

  الشروط الخاصة للعقد.تندات المطلوب من المجّهز تقدٌمها فً تّم تحدٌد المس 66.3
مقبولة وواسعة الكامل للسلع, وذلك بعملة الؽطاء التؤمٌنً  علىٌتعٌن الحصول  62.6

ٌ صدر البنك المركزي العراقً أسعار التداول  من ضمن قائمة العمالت التً 
مٌنً, جمٌع السلع . ٌتوجب أن ٌشمل الؽطاء التؤصرفها الى الدٌنار العراقً

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

, فعندها ٌتوجب على المجّهز أن CIPأو  CIFالمشتري تسلٌم السلع على أساس
( CIPأو  CIFقٌمة السلع ) منبالمئة  667% ٌتؤكد من تؤمٌن السلع بمبلػ ٌعادل

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

 انزأيٍٛ .12
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, فعندها ٌتوجب على CIPأو  CIFعندما ٌحدد المشتري توصٌل السلع على أساس62.2
 cargoكد من الحصول على تؤمٌن البضائع أثناء الشحن )المجّهز أن ٌتؤ

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

 مسإولٌة تؤمٌن الشحن على عاتق المشتري.

 

ٌ طلب من المجّهز بموجب العق63.6 , فعندها  FOBد, توصٌل السلع على اساس عندما 
السفٌنة فً /تكون مسإولٌة نقل السلع وحتى تحمٌلها ووضعها على ظهر المركب

ضمناً(, على عاتق المجهز وعلى نفقته وتكون مشمولًة المؽادرة )/مرفؤ الشحن
 فً سعر العقد.

ٌ طلب من المجّهز, بموجب العقد, توصٌل السلع على اساس         , فعندها FCAعندما 
فً المكان  تكون مسإولٌة ترتٌب عملٌة نقل السلع وتوصٌلها الى شركة النقل

, على عاتق المجهز وعلى متفق علٌه الذي ٌحدده المشتري أو فً أي مكان آخر
 نفقته وتكون مشمولًة فً سعر العقد.

 انُمم .13

ٌ طلب من المجهز, بموجب العقد, توصٌل السلع على أساس  63.2 , CIPأو  CIFعندما 
فعندها تكون مسإولٌة نقل السلع الى مرفؤ وجهة الوصول أو إلى أي وجهة 
وصول أخرى فً العراق كما ٌحدد فً العقد, على عاتق المجهز وعلى نفقته 

 وتكون مشمولًة فً سعر العقد.

 

ٌ طلب من المجهز, بموجب العقد, نقل السلع الى وجهة محددة فً العراق  63.3 عندما 
ها نقطة الوصول النهائً, فعندها تكون مسإولٌة نقل السلع الى هذه على أن

الوجهة مع ما ٌتضمنه ذلك من تؤمٌن وتخزٌن كما ٌحدد فً العقد, على عاتق 
 المجهز وعلى نفقته وتكون مشمولًة فً سعر العقد.

 

ٌ طلب من المجهز, بموجب العقد, توصٌل السلع على أساس  63.4 , CIPأو  CIFعندما 
 فرض أٌة قٌود على المجهز فً اختٌاره شركة النقل. ال ت

 

, وفق (incidental services) النثرٌة/على المجّهز أن ٌقدم الخدمات العرضٌة64.6
 .التعاقد متطلبات قائمة فً محددةالحال, كما هً 

انخذيبد  .14
ٔػمذ  انُثشٚخ/انؼشضٛخ

 انصٛبَخ انغُٕ٘
, إن وجد, بعد إنقضاء فترة (AMCوي )على المجّهز أن ٌقدم عقد صٌانة سن64.2

 .التعاقد متطلبات قائمة فً المحددضمان العٌوب, وذلك  لعدد السنوات 
 

 انؼٕٛة ضًبٌ. 15 الشروط الخاصة للعقد.حددت متطلبات ضمان العٌوب فً  65.6
الشروط تحدد أحكام وشروط الدفعات المستحقة للمجّهز وفق هذا العقد, فً   66.6

 الخاصة للعقد.ت هٌئة العموال
 انذفؼبد  .16

ٌجب أن ٌقدم المجّهز طلب )طلبات( الدفع الى المشتري تحرٌرٌاً, على أن  66.2
ٌكون كل طلب مرفقاً بفاتورة تصؾ السلع والخدمات المقدمة, كما هو مناسب, 

( من الشروط العامة للعقد, 66باالضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة )
 كافة الموجبات المحددة فً العقد. وبعد اتمام

 

فً أقرب وقت ممكن وحسب سٌاقات ٌجب أن ٌصرؾ المشتري الدفعات  66.3 
الشروط  دتحدِّ العمل المتبعة فً وزارة الصحة ووفق شروط إعالن المناقصة, و

 دفع عنتخلّؾ المشتري  حالاالجراءات الواجب اتباعها فً  الخاصة للعقد
 المبالػ المستحقة.

, ٌتوجب أن ٌكون ضمان الدفعة المقدمة, ضماناً ؼٌر مشروط , ٌدفع الحالةوفق 
صادراً عن أحد المصارؾ المعتمدة فً عند أول طلب بالدفع, على أن ٌكون 

إذا صدر ونشرة رسمٌة صادرة عن البنك المركزي العراقً. بموجب العراق 
 ضمان عن مصرؾ موجود خارج العراق, فٌجب أن ٌكون لهذا المصرؾال

معتمدة فً العراق لجعل هذا الضمان قابالً و مرادفةمالٌة  /مصرؾمإسسة
 .للتنفٌذ

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

وذلك بحسب القوانٌن , جهة التعاقدمن قبل  ها مسبقاً قبولبشكل جوهري وٌتم 
 العراقٌة النافذة. 

 

سوؾ تتم الدفعات بالعملة او بالعمالت المحددة فً العطاء المقدم من قبل  66.4
 المجّهز. 
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أو للتحوٌل وؼٌر مثبت  للنقض قابل ؼٌر مستندي اعتمادتح فسٌتم  66.5
(irrevocable, non-transferrable and unconfirmed من قبل ),المشتري 
القوانٌن العراقٌة النافذة وذات الصلة. وفً حال طلب المجّهز, بشكل ذلك وفق و

خاص, أن ٌكون اإلعتماد مثبتاً, فعندها سٌتحمل المجهز التكالٌؾ اإلضافٌة 
لتثبٌت اإلعتماد. كما وسٌتحمل المجهز تكالٌؾ تمدٌد نفاذ اإلعتماد أو تعدٌله فً 

ائداً الى المشتري. ؼٌر أنه فً حال حال لم ٌكن سبب هذا التمدٌد أو التعدٌل ع
كان تعدٌل اإلعتماد ضرورٌاً لجعله مطابقاً لمتطلبات العقد, فعندها تقع كلفة 

  التعدٌل على عاتق المشتري.

 

ال ٌجوز تؽٌٌر األسعار المحددة من قبل المجّهز فً عطائه لقاء السلع  64.6
تبقى األسعار ثابتة ال والخدمات المقدمة بموجب هذا العقد؛ وبالتالً ٌجب أن 

 .تتؽٌر طوال فترة تنفٌذ العقد

 األعؼبس  .12

ال ٌجوز إدراج أٌة تعدٌالت على العقد إال لألسباب المحددة أدناه من )أ( إلى  68.6
)هـ(. فً هذه الحاالت, ٌجب أن ٌقتصر التعدٌل على الحد األدنى الممكن, 

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

 )ب( فً حال لم ٌتم تعدٌل العقد, ستكون السلع دون فائدة بعد اكمال التنفٌذ؛
 )ج( فً حال كان التعدٌل سٌإدي إلى تحقٌق وفٍر فً قٌمة العقد؛

 د سابقاً؛)د( فً حال لم ٌإد التعدٌل الى تؽٌٌرات جذرٌة على نطاق التعاقد المحد
ي إلى اإلسراع فً إكمال التنفٌذ من دون أن ٌنتج د)هـ( فً حال كان التعدٌل سٌإ

 عنه تدّنً فً المواصفات الفنٌة او نطاق التعاقد؛ 
ٌجوز للمشتري وبحسب القوانٌن العراقٌة النافذة, ومن خالل أمر تحرٌري 

أن ٌدخل من الشروط العامة للعقد,  36موّجه الى المجّهز بموجب المادة 
 تعدٌالت على النطاق العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور التالٌة: 

 أٔايش انزؼذٚم .18

ػ٠ِ أُٞإلبد اُل٤ّ٘خ، ػ٘لٓب رٌٕٞ اَُِغ أُطِٞة رول٣ٜٔب ك٢ اُؼول ّٖٓ٘ؼخ  ( أ)
 ف٤ٖٖبً ُِْٔزو١؛ 

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

 دٌمها من المجّهز. )د( على الخدمات الواجب تق

 

إذا أدى أي تعدٌل الى زٌادة أو انقاص فً قٌمة العقد أو فً الوقت الالزم لتنفٌذ  68.2
العقد, أو إلى التؤثٌر على أي من موجبات المجّهز التعاقدٌة, فٌجب عندها 
إدراج تسوٌة عادلة على قٌمة العقد أوعلى جدول التنفٌذ أو على االثنٌن معاً, 

 عدٌل العقد على هذا األساس. على أن ٌتم ت
مما سبق, خالل  تسوٌة/ٌتوجب على المجهز تؤكٌد أي اعتراض على أي تعدٌل        

 ( ٌوماً من تارٌخ استالم المجّهز ألمر التعدٌل. 65مهلة خمسة عشر )

 

( من الشروط العامة للعقد, ال ٌجوز تعدٌل أو تؽٌٌر أي من 68وفقاً للمادة ) 60.6
 إال من خالل تعدٌل تحرٌري ٌوقعه الطرفٌن.احكام العقد 

 رؼذٚم انؼمذ  .19

اإللتزامات المالٌة للعقد أو جزء منه ألي طرؾ  عن أن ٌتنازل لمجهزٌحق ل ال 27.6
باستثناء رهن العقد للمصارؾ المعتمدة فً العراق )المستحقات المالٌة(  آخر,

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

 لانزُبص .22

ٌتوجب على المجّهز تقدٌم السلع وتنفٌذ الخدمات وفق الجدول الزمنً للتنفٌذ  26.6
 الذي حدده المشتري فً قائمة متطلبات التعاقد. 

ّٓض فٙ  .21 رأخٛش انًج
 انزُفٛز

واجه المجّهز او أي من المتعاقدٌن الثانوٌٌن فً أي وقت خالل تنفٌذ العقد, إذا  26.2
معه ظروفاً تعرقل )تعٌق( تقدٌم السلع وتنفٌذ الخدمات المطلوبة وفق الجدول 
الزمنً, فٌتعٌن على المجّهز وفور وقوع هذه الظروؾ, إشعار المشتري 
تحرٌرٌاً بواقع التؤخٌر, وبفترة التؤخٌر المتوقعة وبسببه أو أسبابه. بعد استالم 

مشتري إشعار المجّهز بالتؤخٌر, وبالسرعة المعقولة, ٌتعٌن علٌه إجراء تقٌٌم ال
مع أو  -للوضع, وبناًء علٌه ٌجوز للمشتري, ووفق تقدٌره, أن ٌمدد مدة التنفٌذ

على أن ٌوافق الطرفان على تمدٌد مدة   -من دون تطبٌق الؽرامات التؤخٌرٌة
 الخصوص.  التنفٌذ هذه بتوقٌعهما على تعدٌل للعقد بهذا

 

( من الشروط العامة للعقد, فإن تؤخٌر 24باستثناء ما تنص علٌه المادة ) 26.3
 المجّهز فً تنفٌذ التزاماته فً تقدٌم السلع, ٌوجب فرض ؼرامات تؤخٌرٌة علٌه

( من الشروط العامة للعقد, إال إذا تم اإلتفاق على تمدٌد مدة 22بموجب المادة )
من الشروط العامة للعقد من دون تطبٌق أٌة  26.2التنفٌذ عمالً بالفقرة 

 ؼرامات تؤخٌرٌة.

 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 131  اُوَْ اَُبكً: اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول

 

__________________________________________________________________________________________ 

 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوحَٓزِيٓبد    . 88/2021/18  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

( من الشروط العامة للعقد, إذا أخفق المجّهز بتقدٌم أي من 24ألؼراض المادة ) 22.6
أو كل السلع أو الخدمات فً المدة )المدد( المحددة فً العقد لذلك, ٌحق 

تترتب له  تعوٌضات أخرى أودون االجحاؾ بؤٌة حقوق ومن  ,للمشتري
وذلك تحصٌلها  أو/و من قٌمة العقد التؤخٌرٌة الؽرامات إستقطاع ,بموجب العقد

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

×67%-25)%  [ 
 -كما ٌمكن تخفٌض الؽرامة التاخٌرٌة وفقا للمعادلة ادناه:

مدة ÷ )قٌمةاألعمال المتؤخرة امة التؤخٌرٌة المخفضة للٌوم الواحد=الؽر
 ]  %(25-%67( ×)باألٌامالعقد

, )أي مجموع أسعار المتؤخرة األعمال قٌمةٌجري تطبٌق المعادلة أعاله على 
السلع التً تم التؤخٌر فً تقدٌمها او الخدمات الؽٌر منفذة(, وذلك حتى التسلٌم 

ات, ووصوالً إلى الحد األقصى المسموح به للؽرامات, الفعلً او تنفٌذ الخدم
وعند الوصول الى الحد األقصى المسموح به للؽرامات , ٌحق للمشتري سحب 

 ( من الشروط العامة للعقد. 23العمل وفق المادة )

 انغشايبد انزأخٛشٚخ  .22
ٔانًخفضخ حغت َغت )

 اإلَجبص(

تعوٌضات أخرى تترتب له  أوقوق دون االجحاؾ بؤٌة حمن  ,ٌستطٌع المشتري 23.6
( خمسة 65لمدة )تحرٌري  أنذارمن خالل سحب العمل  ,العقدب عند اإلخالل
باإلخالل موجه إلى المجهز, وذلك وفق القوانٌن العراقٌة النافذة عشر ٌوماً 

 والتً تشمل تحمٌله فرق البدلٌن وفً الحاالت التالٌة:

يٍ لجم  عحت انؼًم  .23
 صبحت انؼًم 

كَْ أُغّٜي ثزول٣ْ أ١ ٖٓ أٝ ًبَٓ اَُِغ فالٍ أُلح أُؾلكح ُنُي ك٢ إما  ( أ)
 ( ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول؛21ٝكن أُبكح ) اُؼول، أٝ أ١ رٔل٣ل ُٜنٙ أُلح

 

إما ُْ رَزِٞف اَُِغ أُٞإلبد اُل٤ّ٘خ أُؾلكح ك٢ اُؼول أٝأفلن ك٢  ( ة)
 ٖٓ أُْزو١ ؛  أٍزجلاُٜب فالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ رَِٔٚ أّؼبهأ رؾو٣و٣بً 

 

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

 

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

فً تنافسه على العقد أو فً من الشروط العامة للعقد, وذلك  6.6المادة 
(  ٌوماً من أنذار المجّهز سحب 65؛ وعندها ٌجوز للمشتري وبعد ) تنفٌذه

( كما 23العمل من المجهز على هذا األساس؛ وتطّبق عندها أحكام المادة )
 (. 23.6بموجب الفقرة )لو كان سحب العمل قد تّم 

 

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

هذا  طرد/( من الشروط العامة للعقد, فعندها ٌتوجب فصل6.6المادة )
 العامل؛ أو

 

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

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

 

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

 

من الشروط العامة ( 23.6عندما ٌقوم المشتري بسحب العمل وفق المادة ) 23.2
للعقد, فٌجوز للمشتري التعاقد على تجهٌز سلع وخدمات مشابهة لتلك التً 
أخفق المجّهز فً تقدٌمها, وذلك وفقاً لألحكام والوسائل التً ٌراها المشتري 
مناسبة, وعلى أن ٌكون المجّهز ملتزماً أمام المشتري بؤٌة  تكالٌؾ إضافٌة 

 والخدمات.  التً قد تنتج عن شراء هذه السلع

 

( 65الى المجهز. لمدة )تحرٌري وفً أي وقت وبعد توجٌه أنذار  ٌستطٌع المشتري
 فً الحاالت التالٌة : خمسة  عشر ٌوماً أن ٌسحب العمل دون الرجوع الى المحكمة

أو تقدم بطلب  و تعرض لتصفٌة موجوداتهأمفلساً او معسراً  جهزالمأذا أصبح   -أ
 ه. ألشهار أفالسه أو أعسار

 أذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال المجهز فً ٌد أمٌن التفلٌسة. -ب
 أذا عقد المجهز صلحاً ٌقٌه األفالس أو تنازل عن حقوق لصالح دائنه.  -ج

 

عحت انؼًم ثغجت  .24 
 اإلفالط
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أذا وافق المجهز على تنفٌذ التزامه التعاقدي تحت أشراؾ هٌئة مراقبة مإلفة من  -د
 ئنٌه. دا
أذا وقع الحجز على أموال المجهز من محكمة ذات أختصاص وكان من شؤن هذا  -هـ 

 الحجز أن ٌإدي الى عجز المجهز عن األٌفاء بالتزاماته التعاقدٌة. 
دون االجحاؾ وفً هذه الحالة, ٌتّم سحب العمل من دون أي تعوٌض للمجّهز, ومن  

 أو ستترتب له الحقاً. العقدبموجب لمشتري تعوٌضات تترتب ل أوبؤٌة حقوق 

 

ٌّد بؤحكام المواد ) 25.6 إن ( من الشروط العامة للعقد, ف23( و)22( و )62مع التق
 أي من التزاماته بموجب العقد نتٌجة فشله فً تنفٌذ أو تنفٌذفً الالمجهز تؤخٌر 

 مطالبة ةأٌ فًسبباً  ٌكونأو  ٌإّدي ن, لظروؾ القاهرةالحدوث ظرؾ من 
 وذلكٌرٌة أو فً مصادرة ضمان حسن األداء أو فً أنهاء العقد, ؽرامات تؤخب

 الظرؾ. ااألداء بهذ هذا ٌتؤثرالذي  بالقدر

 انظشٔف انمبْشح  .25

خارج عن  حدثي أٌعنً مصطلح "الظروؾ القاهرة" ألؼراض هذه المادة,  25.2
تشمل  ؛ٌنجم عن خطؤ أو إهمال المجهز ال ذيوال, وؼٌر متوقع لمجهزا سٌطرة

قرارات /لظروؾ القاهرة على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً: أعمالا
الحروب أو الثورات أو ( أو sovereign capacityالمشتري بسلطته السٌادٌة )
أو الحجر الصحً او الحظر على األوبئة  نتشارالحرائق أو الفٌضانات أو ا

 الشحن.

 

فً أقرب وقت سل ن ٌرأ ى المجهزعلقاهر, فإنه ٌتعٌن  ظرؾ عند حصول 25.3
وأسبابه. وما لم ٌوجه ذا الظرؾ هب فٌهٌعلمه المشتري الى  تحرٌرٌاً  اشعاراً 

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

ة للتنفٌذ حٌث ال ٌمنعه الظرؾ القاهر من ٌسعى الٌجاد وسائل معقولة بدٌل
 ذلك. 

 

  ,وفً الحاالت التالٌة ي وقت أفً و كلٌاً او جزئٌاً,العقد  أنهاء لمشتريٌحق ل 26.6
 تحقٌقاً للمصلحة العامة.  -أ
فً حالة أستحالة تنفٌذ العقد ألي سبب أو أسباب ٌتفق علٌها على أنها  -ب

 ستحالة التجهٌز.خارجة عن أرادة الطرفٌن وأدت الى أ
, ٌحدد جهزبذلك الى المتحرٌرٌاً  اشعاراً  راصدوعبر إ وذلك بحسب المالئمة,

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

انؼمذ يٍ لجم  أَٓبء  .26
 صبحت انؼًم

 (for convenience) 
 

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

 و/أو 
ٌ ّتفق علٌه لقاء السلع التً تم  )ب( إلؽاء ما تبقى من السلع والدفع للمجّهز مبلؽاً 

ق واشتراها المجّهز تجهٌزها جزئٌاً ولقاء المواد واألجزاء التً سب
 ألؼراض العقد. 

 

إذا تم أنهاء العقد وفق ما سبق, فإن حقوق وواجبات والتزامات الطرفٌن, بما    26.3
فٌها المبالػ المستحقة للمجّهز, تخضع جمٌعها لإلجراءات المحددة فً المادة 

(24.) 
 

 

تبط أو إذا حصل نزاع أو خالؾ من أي نوع كان بٌن المشتري والمجهز ٌر 24.6
بذل أقصى الجهود لحل هذا النزاع  إلى ٌنتج عن هذا العقد, سٌسعى الطرفان 

 أو الخالؾ ودٌاً وذلك عبر التشاور فٌما بٌنهما. 

 رغٕٚخ انُضاػبد  .22

ٌوماً,  37إذا فشل الطرفان فً حل هذا الخالؾ أو النزاع بالتشاور خالل  24.2
رؼبته بى الطرؾ األخر ٌعلمه فٌه شعاراً الإٌرسل فٌمكن أليٍ من الطرفٌن أن 

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

 علٌه هذه المادة. 

 

لتحكٌم وفق أي خالؾ أو نزاع تم بموجبه اإلشعار بالنٌة للجوء إلى اإن  24.2.6
. التحكٌم المنّوه عنها فً هذه المادة, سوؾ ٌتم تسوٌته عبر التحكٌم إجراءات

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

فً إجراءات  الشروط الخاصة للعقدت عتمد أحكام اإلجراءات المحددة فً  24.2.2
 التحكٌم. 
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 بصرؾ النظر عن إجراءات التحكٌم المنصوص عنها فً هذه المادة: 24.3
. ٌستمر الطرفان فً تنفٌذ التزاماتهم بموجب العقد اال اذا اتفقا على ؼٌر أ 

 و ؛ذلك
 .مستحقات مالٌة لهٌة أ دفع للمجهزٌ ان المشتريعلى ب. 

  

 

أو سوء السلوك  (criminal negligence) الجرمً اإلهمالحاالت باستثناء  28.6
 (, 4المتعّمد, أو فً حال وجود أي خرق بموجب المادة )

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

 فًأو  األرباح فً خسارة أوأو خسارة فً اإلنتاج فً اإلستخدام  خسارة
بواجبات المجهز تسدٌد الؽرامات هذا االستثناء ال عالقة ل تكالٌؾ؛الفوائد 

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

قٌمة العقد كاملة, على أن  ( تجاه المشتريذلك بخالؾ أو القانون بموجب
ال ٌشمل هذا السقؾ كلفة تصلٌح العٌوب او استبدال المعدات المعٌوبة. 

  

  –انحذ يٍ انًغؤٔنٛخ  .28
 Limitation of 

Liability 

تصاالت المرتبطة بالعقد وجمٌع المراسالت واإلكافة وثائق العقد ٌجب أن تكتب  20.6
هذا وٌجري تفسٌر العقد استناداً الى هذه العقد.  بلؽةاألطراؾ المتبادلة بٌن و

 اللؽة. 

 نغخ انؼمذ  .29

وتحت والٌة  الصلة وذات النافذةالعراقٌة  وانٌنقالالعقد وٌفسر وفق  هذاٌحتكم  37.6
 النظام القضائً العراقً.

 انمبٌَٕ انحبكى .32

 ,قدالعهذا  شؤنه من أحد األطراؾ إلى اآلخر فً موجّ  (تبلٌػإشعار ) أيإن  36.6
 المراسالت عبر الكابل " تشملعبر )"أو عبر الكابل ٌجب أن ٌكون تحرٌرٌاً 

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

اإلشؼبساد )يزكشاد  .31
 انزجهٛغ(

رة التبلٌػ نافذة من تارٌخ تسلٌمها أو بدءاً من أي تارٌخ ٌ عتبر اإلشعار أو مذك 36.2
  الحق تحدده هذه المذكرة.

 

كامل المسإولٌة عندها ٌتحمل عندما ٌقوم المجّهز بتقدٌم سلع من الخارج, فس 32.6
وؼٌرها من الرسوم  التراخٌص, رسومجمٌع الضرائب والرسوم وعن 

 التشرٌعات النافذة.  تسدٌدها خارج العراق وحسبالمطلوب  والجباٌات

 انضشائت ٔانشعٕو .32

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

 الى الخدمات أو السلع تسلٌم حتىتسدٌدها المطلوب  الرسوم والجباٌات
 . المشتري

 

ٖٓ عٜٔٞه٣خ اُؼوام ا٠ُ أُغّٜي ُزَل٣ل ٓجبُؾ ٓب٤ُخ  ٓطبُجبد أٝ ٓطبُجخْ رول٣ْ ػ٘لٓب ٣ز
ٗبرغخ ػٖ أٝ ثٔٞعت اُؼول، ٣غٞى ُِْٔزو١ اهزطبع ٝأ٣ٚبٌ اإلؽزلبظ ثأ١ ٓجِؾ أٝ ٓجبُؾ 
،ثٌَْ ًبَٓ أٝ عيئ٢، ٖٓ فطبة اُٚٔبٕ )اما ًبٕ ٓٞعٞكاً( اُن١ أٝكػٚ أُغّٜي 

ؾزلع ثؾوٚ ثئٓز٤بى إؽزغبى أُجِؾ اُ٘ول١ أٝاُٚٔبٕ، ُألؿواٗ أُنًٞهح ٍبثوب، ًٔب ٣ٝ
 ُؾ٤ٖ ر٣َٞخ ٛنٙ أُطبُجخ. 

أٓب ك٢ ؽبٍ ًبٕ اُٚٔبٕ أُٖوك٢ ؿ٤و ًبٍف ُزـط٤خ أُجِؾ اٝ أُجبُؾ أُطبُت ثٜب، أٝ 
ك٢ ؽبٍ ػلّ ٝعٞك فطبة ٙٔبٕ ٓولّ ٖٓ أُغّٜي، كؼ٘لٛب ٣غٞى ُِْٔزو١ إهزطبع 

الؽزغبى أُجِؾ اٝ أُجبُؾ  أُنًٞهح اػالٙ(، ٝثوله ه٤ٔخ ٝاإلؽزلبظ )ًٔب ٣زٔزغ ثبالٓز٤بى 
ٛنٙ أُجبُؾ أُطبُت ثٜب، أ١ ٓجِؾ أٝ ٓجبُؾ َٓزؾوخ أٝ ٍزَزؾن ُِٔغّٜي ك٢ أ١ ٝهذ 
الؽن ثٔٞعت ٛنا  اُؼول أٝ ٝكن أ١ ػول آفو)إٕ ٝعل، ٝك٢ ؽبٍ  ػلّ ٝعٞكٙ ارقبم 

أٝ ك٤ٔب ث٤ٖ أُغّٜي ٝعٜٔٞه٣خ  اإلعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثٖلكٙ( ك٤ٔب ث٤ٖ أُغٜي ٝأُْزو١
اُؼوام، ٝمُي ا٠ُ ؽ٤ٖ ر٣َٞخ ٌٛنا ٓطبُجخ ٖٝٓ كٕٝ أ١ ؽن ُِٔغٜي ثبُٔطبُجخ ثأ٣خ 
كٞائل أٝ أٙواه ٗبرغخ ػٔب ٍجن ٜٝٓٔب ًبٗذ ٛج٤ؼزٜب ٝػ٠ِ ٛنا األٍبً أٝ أ١ أٍبً 
آفو ٓزؼِن ثأ١ ٓغٔٞع ٓجِؾ َٓزوطغ أٝ ٓؾزغي ثٔٞعت ٛنٙ أُبكح، ػ٠ِ إٔ ٣زْ إّؼبه 

 أُغّٜي ثنُي ثبٌَُْ أُ٘بٍت. 
 

.العمزطبػبد 33
ٔاليزٛبصاد انًشرجطخ 

ًُطبنت ثٓب  ثبنًجبنغ ان
  

 Withholding   and lien 

in respect of sums 

claimed 
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 نهؼمذ انخبصخ انششٔط انغبثغ. انمغى
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 الشروط الخاصة للعقد

ل الشروط أوالتالٌة ت كمل  للعقد الخاصة الشروط إن  بٌن اإلثنٌن, تضاربكان هناك فً حال العامة للعقد.  ت عدِّ

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

 الوضوح وتظهر بٌن قوسٌن.

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

  ٌمادٌا(الطبٌة )ك

 )ح( 6.6ش.ع.ع. 

 )م( 6.6ش.ع.ع.  .[المجّهز إسم:  أدخل] إسم المجّهز:

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

ري٣ٝل أُْزو١ ثبٌُزت اُو٤ٍٔخ اُز٢ ُٜب ػالهخ ثز٘ل٤ن اُؼول كٕٝ إ ٣ٌٕٞ    -

 بد.أُغٜي َٓؤٍٝ ػٖ ٗز٤غخ رِي أُقبٛج

٣زْ اػزٔبك اَُ٘قخ اال٤ِٕخ  ُِؼول ٝأُٞهؼخ ٖٓ اُطوك٤ٖ ٝأُؾلٞظخ ُلٟ    -

 .أُْزو١  ًٜٞٗب اَُ٘قخ أُؼٍٔٞ ثٜب ك٢ ؽبٍ االفزالف

 5ش.ع.ع 

 6.2ش.ع.ع.   العقد توقٌع تارٌخ من ٌبدأ خ نفاذ العقدتارٌ

 4ش.ع.ع.  اُ٘ٔ ػ٠ِ ػبئل٣خ ٤ٌِٓخ اُزٖب٤ْٓ ٝاُقوائٜ ٝأُٞإلبد

 ة حسن االداء:كفال

وقبل توقٌع  اإلحالةكتاب  إصداربعد  واالنكلٌزٌة الضمان المصرفً باللؽة العربٌة قدم ٌ

وبنسبة  ( ٌوم من تارٌخ االحالة64على ان ٌتم تسلٌم الكفالة خالل فترة التتجاوز) العقد

ال ولحٌن إكمال االلتزامات التعاقدٌة و نافذة طٌلة مدة العقدٌبقى و % من مبلػ العقد5

تطلق إال بعد صدور شهادة القبول النهائٌة وتصفٌة الحسابات النهائٌة وٌجوز إطالق 

أجزاء من ضمان حسن التنفٌذ بعد االستالم النهائً ألجزاء العقد وصدور شهادة 

من  بإشعار إال ضمانلؽى الٌوال القبول النهائً لها بما ٌإٌد كونها مإهلة لالستخدام

 .قبل كٌمادٌا 
نافذة طٌلة ٌبقى و  بعد اصدار كتاب االحالة وقبل  توقٌع العقد ضمان المصرفً القدم ٌ  -أ

اال باشعار من قبل كٌمادٌا وٌتم تقدٌم تعهد مع العرض  ضمانلؽى الٌمدة العقد, وال

  .بهذا الخصوص

من قبل مصرؾ عراقً   المصرفًلضمان صدراٌحسن االداء ٌجب ان  ضمان -ب

ال ٌجوز لتلك المصارؾ الحكومٌه والمعتمدة  حكومً او مصرؾ عراقً اهلً , و

اصدار كفالة مصرفٌة لشركة اجنبٌة االبعد تقدٌم كفالة مقابلة صادرة من مصرؾ 

( ذي تصنٌؾ صادر من احدى مإسسات التصنٌؾ الدولٌة Back to Back)اجنبً

((Moody's standard and poor  وؼٌرها او لقاء تؤمٌنات نقدٌة بما الٌقل عن

باللؽتٌن  ضمانكون الٌودون توسط المصرؾ العراقً للتجارة وان  ضمانمبلػ  ال

 .العربٌة واالنكلٌزٌة وتكون اللؽة العربٌة هً المعول علٌها

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

ن ومصدق ٌقدم الى المصرؾ وٌدرج على مت-وبموجب تخوٌل رسمً  ضمانال

 .او كتاب مرفق ٌصدر من المصرؾ المصدر لها ضمانال

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

ولصالح كٌمادٌا ولكٌمادٌا   ؼٌر مشروط ضمانكون الٌو ضمانالمصرؾ المصدر لل

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

 .ومع اول مطالبه خطٌه لها

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

 تصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد حصرا. -1

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

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

 فً كافة االمور وفقا لقوانٌن جمهورٌة العراق(.

 ان ٌكون خطاب الضمان مؽطى مالٌا من قبل المصرؾ. -4

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

 وبتوقٌع المدٌر المفوض للمصرؾ اومن ٌنوب عنه. لضمانالمصرؾ المصدر ل

فقط او بالللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة على ان تكون اللؽة  ٌكون باللؽة العربٌة -6

 العربٌة هً المعول علٌها فً نشوء اي نزاع.

 ان ٌكون نافذ لمدة سنة من تارٌخ االصدار. -7

 ان الٌكون مشروطا اومباشرا. -8

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

 وأٌداعه فً حساب شركتنا( لضمانهز ٌتم مصادرة مبلػ االضمان او نكول المج

المعتمدة بموجب نشرة ٌتم استالم خطابات الضمان الصادرة من المصارؾ   -12

 .تصدر من البنك المركزي العراقً

 ملة العقدٌجب ان ٌكون خطاب الضمان بع -66

ْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول ٖٓ اُ)أ( ٣زْ اػزٔبك ٤ٕـخ فطبة اُٚٔبٕ اُٞاهك ك٢ اُلووح  -

 .(8.3) اُلووح

 8.3ش.ع.ع. 

 

 من الشروط العامة للعقد ٌتم اضافة ما ٌلً: 0.6اضافة الى ما ورد فً  

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

 ٝاَُو٣و٣خ اٝ رو٤٤ْ ٖٓ اُغٜبد أُقزٖخ . ٗزبئظ اُلؾٕٞبد أُقزجو٣خ

٠ِ اُجبئغ ري٣ٝلٗب ثْٜبكح ٝٛو٣وخ اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝاُل٤ي٣بئ٤خ ٝأُٞإلبد ُِٔٞاك ػ -

ُـوٗ اعواء اُلؾٕٞبد ػ٤ِٜب ٝػ٠ِ ٌَّ  ٓوكوخ ٓغ ٝصبئن اُْؾٖ أُنًٞهح ك٢ اُؼول

( َٝٗـ ٓطجٞػخ ٝ أُٞاك اُو٤ب٤ٍخ اُز٢ رَزقلّ ُٔؼب٣وح اُغٜبى ٝ ٓوبهٗخ CDهوٓ )

إ رولّ ّٜبكح اُزؾ٤َِ اُٖبكهح ٖٓ هجَ ا٤َُطوح اُ٘ٞػ٤خ اُ٘زبئظ َٝٗـ ٓطجٞػخ ٝ ٣غت 

 .ُِْوًخ أُٖ٘ؼخ ٝ أُٖلهخ

رقٚغ اُجٚبػخ أُغب٤ٗخ ُ٘لٌ ّوٝٛ اُؼول ) اُزؼ٣ٞ٘ ، اُـوآبد اُزأف٤و٣خ  -

 ٝاالٍز٤واك٣خ ًٝبكخ ّوٝٛ اُؼول االفوٟ ( . 

 0.6ش.ع.ع. 

 "9.2.1 : 

أُْزو١. ك٢ ؽبٍ ًبٕ  اٝ ُٖبُؼ َبةُؾأُؾلكح ٢ٛ  فزجبهادإٕ أُؼب٣٘خ ٝاال )أ( 

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

 اُغٞكح أُزؼِن ثٜنٙ اَُِغ.  ٓواهجخٓؼب٣٘زٜب ثٌَْ ٓوجٍٞ ٝرْ إٕلاه روو٣و 

 0.2ش.ع.ع. 

 

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

 جاهزة للشحن, على أن ٌتحمل المجهز تكالٌؾ هذه االختبارات.  
 

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

بمعاٌنة السلع أو قسم منها للتؤكد من مطابقتها لشروط العقد, وإلعالم المشتري 

مشتري إلى المجّهز بؤن السلع قد وصلت بحالة تبدو جٌدة. سوؾ ٌصدر ال

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

 الى دخول المادة المجهزةمن تارٌخ   " ٌوم( 15)  عشرخمسة "  خالل 

 .مكان التجهٌز المحدد من قبل الطرؾ االول

 

كما هو إذا إعترض المجهز على صالحٌة قرار المشتري بفشل أي اختبار ) 0.2.2

أعاله( تّم قبل شحن السلع أو فً نقطة الوصول  0.6مطلوب وفق المادة 
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النهائً, سواء كان االختبار ٌطال المنتج ذاته أو مواد التوضٌب )التؽلٌؾ 

ٌّنة بالتوافق بٌن المجّهز والمشتري أو من  الخارجً(, فعندها سوؾ ٌتم أخذ ع

ٌّنة من الطرفٌن, وترسل   umpire) التحكٌمً لٌلللتحٌمثلهما, وتصدق الع

analysis)  خالل مهلة أربعة أسابٌع من تارٌخ اعتراض المجّهز على نتٌجة

 بنتائجاالختبار إلى وكالة مستقلة ٌتوافق علٌها طرفا العقد. سوؾ ٌتم األخذ 

فوراً وتكون هذه النتٌجة نهائٌة وملزمة للطرفٌن. أما كلفة التحلٌل  هذا التحلٌل

  .لخاسرفسوؾ ٌتحملها الطرؾ ا

 :  اضافة الى ما ورد فً الشروط  العامة ٌتم اضافة

ػ٠ِ اُجبئغ إ ٣٘ظْ اُزؼجئخ ك٢ ثب٤ُزبد ًٝورٞٗبد ٓوثٞٛخ ٝٓٚـٞٛخ ثبؽٌبّ ٝرٞٙغ   -

أُِٖوبد أُزٚٔ٘خ أُؼِٞٓبد ثٌَْ ٝاٙؼ ػ٠ِ اٌُورٕٞ ٝؽَت ٓٞإلبد أُ٘ظٔخ 

ُْؾ٘بد ٣غت إ رٌٕٞ اُوثطبد اُل٤ُٝخ ُزٞؽ٤ل أُوب٤٣ٌ ٖٓ اعَ  ر٤ََٜ ٗلبٗ ٝفيٕ ا

:ثبالثؼبك اُزب٤ُخ  
  ٍٞ1233ِْٓاُط 

  ٗ1333اُؼو ِْٓ 

  ٝثٚٔ٘ٚ اهرلبع هبػلح اُجب٤ُذ  1333االهرلبع ِْٓ 

 ٤ًِٞ ؿواّ 833اُٞىٕ ٌَُ ثب٤ُذ ٣غت إ ال٣ي٣ل ػٖ 

 أُٞاك اُطج٤خ ٣غت إ رْؾٖ ك٢ ٌَّ هثطبد ٓـطبح ثبُ٘ب٣ِٕٞ ٝٓٞٙٞػخ ػ٠ِ هٞاػل فْج٤خ

 ٕٞ ٓبكح اُزؼجئخ )اما ًبٗذ ٖٓ إَ ٗجبر٢ ( فب٤ُخ ٖٓ االكبد اُيهاػ٤خ  ٣غت إ رٌ

ههْ اُطِت  اُوٓي ا٢ُ٘ٛٞ ٝ ٣طجغ ػ٠ِ اُؼجٞح اُقبهع٤خ ٝاُلاف٤ِخ  ٝثٖٞهح ع٤لح ػالٓخ رج٤ٖ

،ههْ االػزٔبك ،اٍْ أَُزل٤ل ،ا٤ٌُٔخ ،ػٔو أُبكح )ربه٣ـ اُٖ٘غ ٝاُ٘لبم( ،اٍْ أُٖ٘غ 

ٝ اُز٢ ٣غت إ رطجغ ٛجغ ؽواه١ ٝ ( M0H-IRAQ)خ/ اُؼوام ،ثِل أُْ٘أ ٝىاهح اُٖؾ

 ٤َُذ ُٞإن
 ٝاُؼٔو اُي٢٘ٓ ٝربه٣ـ اُٖ٘غ ٝاُ٘لبم ػ٠ِ هٞائْ أُغٜي( إ ٝعلد  .Batch Noرضج٤ذ )ههْ اُٞعجخ 

 67.2ش.ع.ع. 

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

 للسلع المقدمة من خارج العراق: - 

 -هٌز :الشحن والتج -
 تسلٌم السلم مستلزمات : -

أذا كان العقد متعدد الشحنات بعد تحدٌد فترة الشحنة االولى من تارٌخ فتح االعتماد 

( من وصول او 3( أو )2او التبلٌػ بفتح االعتماد تكون الشحنة الثانٌة بعد )

( اشهر من 3( أو )2نفاض الشحنة االولى والشحنة الثالثة تكون بعد )

 لثانٌة وهكذا حسب عدد الشحنات .وصول الشحنة ا

ماعدا  الشحن تؤمٌن شركة إشعار الى المجهز ٌبادرعند الشحن, 

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

ٌّة وتارٌخ ومكان الشحن ووسٌلة النقل والوقت المتوقع  وتفاصٌل السلع والكم

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

قبل ثمان  وأربعون عبر الشحن الجوي, على المجّهز ان ٌعلم المشتري اقله 

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

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

الفاكس  إرسال المستندات التالٌة الى المشتري بواسطةإلى المجهز كما وسٌبادر 

وٌرسل نسخة عن هذه المستندات الى شركة تؤمٌن , البرٌد السرٌعومن ثّم ب

  :  (DDPماعدا ) الشحن

٣ج٤ّٖ ك٤ٜب اُلٞار٤و اُز٢  ٖٓ( 2( َٗـ أ٤ِٕخ ٓغ َٗقز٤ٖ إٙبك٤ز٤ٖ )3صالس ) (1)

خ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ/اُْوً إٍْ أُْزو١

ٝههْ اُؼول ٕٝٝق اَُِغ هَْ االفواط أٌُو٢ً ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ /

 66.6ش.ع.ع. 

 66.3و 
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لاد ٝاُو٤ٔخ اإلعٔب٤ُخ. ٣غت إٔ ٣زْ رٞه٤غ اُلٞار٤و أٝ ؽٝا٤ٌُّٔخ ٝأٍؼبه اُٞ

 ِٛجبد اُلكغ األ٤ِٕخ ٝرقزْ ثقزْ/ٛبثغ اُْوًخ؛ 

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

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

ٝىاهح أُْزو١ "رٌب٤ُق اُْؾٖ ٓلكٞػخ ٍِلبً"، ٣ٝج٤ّٖ إٍْ 

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

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

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

ػجو  اُْؾٖ ٍغَ( َٗـ ػٖ 3، أٝ صالس )ِزلبُٝٗ هبثَ ؿ٤وَٓز٘ل اُْؾٖ 

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

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

 ثٍٞبئٜ اُْؾٖ َٓز٘ل أٝ ،(air waybillأٝ ث٤ُٖٞخ اُْؾٖ اُغ١ٞ ) ،و١اُج

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

ّْ ٕٝٞالً ؽز٠ ٗوطخ إٍُٞٞ اُٜ٘بئ٢ ثؾَت ٓلكٞػخ ٍِلبً"  ٝإٔ اُْؾٖ ٤ٍز

 هبئٔخ أُزطِجبد؛

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

 ؛هىٓخٓؾز٣ٞبد ًَ 

 ػٖ ّٜبكح أٝ ث٤ُٖٞخ اُزأ٤ٖٓ رج٤ٖ إٔ أُْزو١ ٛٞ أَُزل٤لٝاؽلح َٗقخ   (4)

 ؛CIP ,CIFك٢ ؽبُخ 

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

 رَْٔ ًبكخ اُج٘ٞك ٓٞٙٞع اُؼول؛

ٓغ  ٌُبكخ اُج٘ٞك أُْ٘أ بكادْٜٖٓ أُغٜي ُ َٗـ صالصخ( 3ٝ)إَٔ ٝاؽل  (6)

أُٖلهخ ٖٓ هجَ اُجؼضبد اُلثِٞٓب٤ٍخ ٝ هبئٔخ اُزلاٍٝ اُزغبه١ ماد اُِٖخ،

 ػوث٤بً  ثِلاً  أُْ٘أ ثِل ًبٕ إماإال  أُْ٘أ، ثِل ك٢ ٝأُٞعٞكحاُؼواه٤خ أُقزٖخ 

لَّمكؼ٘لٛب رُ  ،ػٚٞاً ك٢ اَُٞم اُؼوث٤خ أُْزوًخ ّٜبكح أُْ٘أ كوٜ ٖٓ  َٖ

 ؛ أُْ٘أ ثِل ك٢قزٖخ أُ اُو٤ٍٔخ اَُِطبدهجَ 

قجو١ ٝأُؼب٣٘خ أُولٓخ ز( َٗـ ػٖ ّٜبكح اُلؾٔ ا6ُٔإَٔ ٝاؽل ٍٝزخ ) (7)

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

 ٓطِٞثخ(؛

 ٣غت رضج٤ذ ههْ اُطِت ٝاالػزٔبك ػ٠ِ ًبكخ أَُز٘لاد ٝاُوٞائْ ٝأُواٍالد اُقبٕخ ثبُؼول (8)

 كح اُ٘ٞػ٤خ ٝٗٞػ٤خ اُزؼجئخّٜب (9)

/ُِْؾٖ  ٤ٍCMRذ ًبَٓ ٖٓ اّؼبه اهٍب٤ُخ اُْبؽ٘خ/ صالصخ َٗـ ا٤ِٕخ ٖٓ َٕٝ رأ٤٣ل أُبكح (13)

 AWBاُغ١ٞ 

ػ٠ِ أُغٜي رول٣ْ ٝصبئن اُْؾٖ اال٤ِٕخ ٝأُزٌبِٓخ ٖٝٓ ٜٙٔ٘ب ّٜبكح أُْ٘أ (11)

ٝثؼٌَٚ ال ٣زْ ٣ٞٓب  ٓغ ًَ ّؾ٘خ هجَ ٍٕٝٞ اُجٚبػخ  21اال٤ِٕخ ٝأُٖلهخ فالٍ 

 اٍزالّ  ٝٗلبٗ اُجٚبػخ ك٢ ٓقبىٕ ٤ًٔبك٣ب .

أُغٜي ِٓيّ ثْوٝٛ اُؼول ٝرول٣ْ َٓز٘لاد اُْؾٖ هجَ ٍٕٝٞ االهٍب٤ُخ ثٔلح ال ( 12)

( ٣ّٞ ٣ٝزؾِٕٔٞ َٓؤ٤ُٝخ ا١ ٗؤ ٣ظٜو ك٢ اُْؾ٘خ اٝ ا١ ربف٤و ٣٘زظ 21روَ ػٖ )

 ثَجت ػلّ رٞكو َٓز٘لاد اُْؾٖ

٠ ّؾٜ٘ب ثٌَْ ٤ٍذ  ٣غت ػ٠ِ أُغٜي ّؾٖ ٓٞاك ا٤َُزبد أَُزِيٓبد اُز٢ رؾزبط اُ

ٝإ رٌٕٞ ثؼلٙ ًبِٓخ اُزـ٤ِق ٤َُِذ اُٞاؽل  ػلح ا٤َُذ اُٞاؽل  ٓزٌبِٓخ ػ٠ِ ًبَٓ

 ُٔغَٔ اُْؾ٘خ ٝاُٞإِخ

 للسلع المقدمة من داخل العراق:
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عند توصٌل السلع أو قبله, ٌتعٌن على المجّهز إشعار المشتري تحرٌرٌاً بذلك وتقدٌم 

 المستندات التالٌة له:

٣ج٤ّٖ ك٤ٜب إٍْ اُلٞار٤و اُز٢  ٖٓ( أ٤ِٕزبٕ ٓغ َٗقز٤ٖ إٙبك٤ز٤ٖ 2َٗقزبٕ ) (1)

ٝههْ اُؼول ٕٝٝق اَُِغ ٝا٤ٌُّٔخ ٝأٍؼبه اُٞؽلاد ٝاُو٤ٔخ اإلعٔب٤ُخ.  أُْزو١

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

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

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

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

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

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

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

 ٕٝٞالً ؽز٠ ٗوطخ إٍُٞٞ اُٜ٘بئ٢ ثؾَت ٓب ٝهك ك٢ اُؼول؛

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

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

  هىٓخ؛

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

  ؛إٔ رَْٔ ًبكخ اُج٘ٞك ٓٞٙٞع اُؼول

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

 ٝأُٞعٞكحأُٖلهخ ٖٓ هجَ اُجؼضبد اُلثِٞٓب٤ٍخ اُؼواه٤خ أُقزٖخ ٝ اُِٖخ، ماد

ػٚٞاً ك٢ اَُٞم اُؼوث٤خ  ػوث٤بً  ثِلاً  أُْ٘أ ثِل ًبٕ إماإال  أُْ٘أ، ثِل ك٢

لَّمكؼ٘لٛب رُ  ،أُْزوًخ أُقزٖخ  اُو٤ٍٔخ اَُِطبدّٜبكح أُْ٘أ كوٜ ٖٓ هجَ  َٖ

 ؛أُْ٘أ ثِل ك٢

ػٖ ّٜبكح أُؼب٣٘خ أُولٓخ ُِٔغّٜي ٖٓ ًٝبُخ أُؼب٣٘خ ( َٗـ 6إَٔ ٝاؽل ٍٝزخ ) (7)

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

 أ١ َٓز٘ل رؼبهل آفو ٓؼ٤ٖ ٝٓطِٞة ألؿواٗ االٍزالّ/ أٝ اُلكغ. (8)

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

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

 ُ.ع.ع..

 باالضافة الى ما ورد اعاله ٌتم اضافة ما ٌلً:

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

 .تكون حسب احتٌاج)طلب( كٌمادٌا

متفق على تجهٌزها عند وصولها الى مخازن وزارة الصحة استالم المواد ال -

محضر  والٌتحلل من هذا االلتزام ولحٌن تنظٌم CIP/كٌمادٌا والتامٌن علٌها 

 نفاض اصولً فً مكان التسلٌم المتفق علٌه.

 

ٝإَ ثـلاك ) رؾلك اُطو٣ن ثوا ، عٞا، ثؾوا ( ا٠ُ ٓقبىٕ ٤ًٔبك٣ب ك٢ ثـلاك ثٞاٍطخ 

ػٖ ٛو٣ن ٓ٘لن )٣ؾلك ٓ٘لنإ  اٝ ّبؽ٘بد ٓـِوخ )ؽَت ٗٞع أُٞاك( اُْبؽ٘بد أُجوكح

ؽلٝك٣بٕ ُِْؾٖ اُجو١  ٍُٕٞٞ اُجٚبػخ ( ػ٠ِ إ ٣وّٞ اُجبئغ ثزي٣ٝل االهَبّ ماد اُؼالهخ  ) 

اُوَْ االٍز٤واك١ أُقزٔ ثزلب٤َٕ ا١ ّؾ٘خ  االفواط أٌُو٢ً  ٝ ،هَْ االػزٔبكاد

ن اُلفٍٞ ( ٝثٔب ال٣وَ ػٖ صالص٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ ُٕٜٝٞب ا٠ُ ٓزٚٔ٘خ ا٤ٌُٔخ ، اُ٘ٞع . أُجِؾ . ٓ٘ل

 أُ٘لن .  

٠ِ اُجبئغ ّؾٖ اُجٚبػخ ػ٠ِ ٓزٖ ٍلٖ ؽل٣ضخ رؾز١ٞ ػ٠ِ هاكؼبد ٤ًّٞخ ماد آٌب٤ٗخ ػ

 (رٚبف ك٢ ؽبٍ اُْؾٖ ثؾو١  )رؾ٤َٔ ٝرلو٣ؾ فٖٕٞبً ُِؾب٣ٝبد

و أُٞاٗئ اُؼواه٤خ ٓغ ٣غت إ  ٣ٌٕٞ ّؾٖ ٝ رلو٣ؾ اُجٚبئغ ٝ ٓؼلارٜب اُوبكٓخ ٖٓ اُقبهط ػج

 63ش.ش.ع. 
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ٓواػبح اُْوٝٛ اُل٤٘خ ٝ االهزٖبك٣خ ك٢ ٛنا أُغبٍ ٝ اػزٔبك ػوٞك اُ٘وَ اُجؾو١ اُز٢ رٖٚٔ 

 ٍٕٝٞ اُجٚبئغ ا٠ُ أُٞاٗئ اُؼواه٤خ ٝ رغ٘ت ا٣ٖبُٜب ا٠ُ ٓٞاٗئ ٓغبٝهح

ػ٠ِ أُغٜي رؾل٣ل ٤ًٔخ ًَ ٓبكح ك٢ اُؼول ٌَُٝ ّؾ٘خ ٝػلك اُٞعجبد ٝاههبّ ًَ ٝعجخ 

 به ٝٓجِـٜب ٓغ مًو ربه٣ـ اُٖ٘غ ٝاُ٘لبم ٌَُ ٓبكح ًَٝ ٝعجخ ك٢ اُوبئٔخ اُزغبه٣خٝاالٍؼ

 ٣غت إ ٣زْ رؾل٣ل ػلك اُٞعجبد ٌَُ ّؾ٘خ ٖٓ ّؾ٘بد اُؼول ػ٠ِ إ الرزغبٝى اُضالس ٝعجبد

 ٌَُ ّؾ٘خٝ ٌَُ ٓبكح

 ٚزحًم انًجٓض كبفخ انشعٕو انكًشكٛخ

 ػهٗ انًجٓض اسعبل :

(رؾنف اُلووح اُقبٕخ ثبُ٘ٔبمط )بمطأُٞاك ؿ٤و أُؼؤخ ثلٕٝ ٗٔ  

 ٗٔٞمط  ٓغب٢ٗ رْؾٖ ٌَُ ههْ ٝعجخ ُـوٗ  اُزؾ٤َِ ٝاُزو٤٤ْ 2أُٞاك أُؼؤخ 

ػ٠ِ أُغٜي رؾل٣ل ػلك اُْؾ٘بد ك٢ اُؼول ٝ ٤ًٔخ ًَ ّؾ٘خ  ٣ٝغت ا٣ٚب" إ رنًو ك٢ هبئٔخ 

 اُْؾٖ ٓغ ربه٣ـ اُٖ٘غ ٝاُ٘لبم .

نعة حدٌثاً, وأن تحمل تارٌخ الصنع وتارٌخ انتهاء ٌجب أن تكون السلع مص 65.6" 

 الصالحٌة. وعلى المجّهز ان ٌكفل وٌتعهد بما ٌلً: 

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

ال  ٓزجو٤خ كزوح ٗلبم  ُل٣ٜبعٜخ إٍُٞٞ،  ٓوكأ/ٝثزبه٣ـ ُٕٜٝٞب إ٠ُ ٓطبه

َّ ػٖ (، ٝمُي shelf lifeاُٖالؽ٤خ األٍب٤ٍخ ) زوحك (5/6) أٍلاً فَٔخ رو

هل  ٌٕٞك٢ اُؾبُخ اَُ٘ز٤ٖ ٣َُِِٝغ ماد كزوح اُٖالؽ٤خ اُز٢ رلٞم اَُ٘ز٤ٖ؛ 

 .ًؾل أه٠ٖ أّٜو( 3ٓو ػ٠ِ ر٤ٖ٘ؼٜب صالصخ )

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

 اُ٘طبم أُؾلك ك٢ أُٞإلبد اُل٤ّ٘خ؛ ٝ

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

أٝ ثَجت ٝعٞك  اُغٞكحؿ٤و ٓوجُٞخ  ٌٜٞٗب٘بظٔخ أُقزٖخ ٝمُي ُاُ اَُِطبد

 ؛ ٝاُلٝاء ٗز٤غخ اٍزقلاٍِّج٤خ  ػٞاهٗ

 ك٢ اُؼول. أُؾلكحٝاُْوٝٛ  اُل٤ّ٘خ أُٞإلبد ثبٌُبَٓثإٔ اَُِغ رؾون  -

 65ش.ع.ع. 

ضمانة المحددة أعاله, ٌحق للمشتري االعتراض على أيٍ من السلع وفق ال 65.2

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

اجراء معاملة صرؾ المستحقات عند عدم وجود اعتراض خالل هذه 

على المجّهز ولدى استالمه اشعاراً تحرٌرٌاً باالعتراض من  فترةال

وم وبالسرعة الممكنة باستبدال السلع المتضمنة عٌوباً المشتري, أن ٌق

مصنعٌة, ومن دون أن ٌرتب ذلك أٌة كلفة إضافٌة على المشتري. هذا 

وٌكون المجّهز مسإوالً عن إزالة وإخالء السلع المتضمنة عٌوباً مصنعٌة 

 وٌتحمل كافة المخاطر وعلى نفقته الخاصة, وذلك فور تسلم السلع البدٌلة. 

 

إذا فشل المجهز فً استبدال السلع المتضمنة عٌوباً ضمن المهلة المحددة    65.4

(, بعد استالمه إشعار المشتري بتؤكٌد وجود كما منصوص بالعقدلذلك )أي 

أعاله, فعندها ٌجوز للمشتري اتخاذ  65.2عٌوب فً السلع وفق المادة 

التخلص الخطوات الالزمة والضرورٌة, بما فٌها إخالء السلع من الموقع و

دون االجحاؾ بؤٌة منها, وذلك على مسإولٌة ونفقة المجّهز, وذلك من 

. ٌحق للمشتري بموجب العقد لمشتريتعوٌضات أخرى تترتب ل أوحقوق 

السلع المتضمنة عٌوباً وللمدة التً  /حفظتخزٌنأٌضا  أن ٌطالب بتكالٌؾ 

ٌة هذه التكالٌؾ  من أ ستقطعتلً اإلشعار المنوه عنه أعاله, وأن ٌ

  مدفوعات مستحقة للمجّهز بموجب العقد.

 

: فً حال تم (recallsالسلع ) السلع من التداول / استرداد سحب 65.5  
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أي من السلع من التداول, ٌتوجب على المجّهز أن ٌقدم  /استردادسحب

( ٌوماً, مرفقاً بكافة 64خالل أربعة عشر ) إشعاراً بذلك إلى المشتري

؛ ٌتوجب على المجهز أن ٌستبدل السلع سترداد/اال تفاصٌل واسباب السحب

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

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

المتضمنة عٌوباً أو إتالفها. إذا فشل المجّهز بالقٌام بمتوجبات 

رعة المطلوبة, فعندها سٌقوم المشتري باتخاذ بالس االسترداد/سحبال

  التدابٌر الالزمة لسحب/السترداد السلع على نفقة المجّهز.
٣وّٞ أُغٜي ثزؼ٣ٞ٘ ا٤ٌُٔبد أُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ ؿ٤و أُٖوٝكخ ك٢ ٓقبىٕ    -

ٖٓ ا٤ٌُٔخ ا٤ٌُِخ ُِٔبكح أُ٘ز٤ٜخ  %133ثَ٘جخ  ٝىاهح اُٖؾخ /٤ًٔبك٣ب
 .أُلؼٍٞ

اُجبئغ رؼ٣ٞ٘ أُٞاك اُلبِّخ ثبُزؾ٤َِ ٝأُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ ألٍجبة ٣غت ػ٠ِ   - 
% ٖٓبه٣ق إكاه٣خ ٖٓ ًبَٓ 23% ٓغ 133ك٤٘خ رؼٞك ا٠ُ أُغٜي ٝثَ٘جخ 

) ٝأُٞعٞك ك٢ ٓقبىٕ أُؤٍَبد  ا٤ٌُٔخ اُلبِّخ أٝ أُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ
ٝرلوٗ ؿوآخ  اّٜو 3ٝفالٍ  اُٖؾ٤خ ًٝنُي ك٢ ٓقبىٕ ٤ًٔبك٣ب (

ٝاَُ٘جخ أُزلن ؽباٍ ػلّ ّؾٖ ا٤ٌُٔخ اُزؼ٤ٚ٣ٞخ ث٘لٌ أُلح رأف٤و٣خ ك٢ 
 . ػ٤ِٜب ك٢ اُؼول

ػ٠ِ اُطوف اُضب٢ٗ ٙٔبٕ اُؼ٤ٞة اُقل٤خ اُز٢ رظٜو ك٢ اُج٤غ ٝا١ كَْ    -
٣ظٜو ك٢ أُبكح ثٔلح رٞاى١ ػٔو أُبكح ثبَُ٘جخ ُِٔٞاك اُقبٙؼخ ُِؼٔو 

ح فٌٔ ٍ٘ٞاد ُِٝٔٞاك اُز٢ ٤ٌُ ك٤ٜب ػٔو ى٢٘ٓ رٖٚٔ رِي اُؼ٤ٞة ُٔل
 .ػ٠ِ إ ٣جلأ اؽزَبة رِي أُلك ٖٓ ربه٣ـ ظٜٞه ٗزبئظ اُلؾٕٞبد ُٜب

ُْٝ رَزغ٤ت اُْوًخ  ٓلؼُٜٞب ٠ٗزٜاك٤ٔب اما كِْذ ٓبكح ك٢ اُزؾ٤َِ اٝ    -
٣ّٞ ٣زٖٚٔ اُزؼ٣ٞ٘ ٍٝؾت  45ُِزؼ٣ٞ٘ ثؼل اهٍبٍ ًزبة اٗناه فالٍ 

برالف أُبكح  اُلبِّخ اٝ أُبكح  اُلبِّخ اٝ أُ٘ز٤ٜخ   كبٕ ٤ًٔبك٣ب ُٜب اُؾن ث
اُْوًخ  أُ٘زٜخ أُلؼٍٞ ٝاٍوبٛ ؽن اُْوًخ ثبٍزؼبكح أُبكح اٝه٤ٔزٜب ٝرٌٕٞ

 .َٓؤُٝخ ػٖ رؼ٣ٞ٘ أُبكح 
رؼ٣ٞ٘ أُٞاك أُؼ٤ٞثخ ٝ اُلبِّخ  ثبُزو٤٤ْ ٝأُٞاك اُ٘بهٖخ ٝأُلوٞكح    -

فالٍ   ػ٘ل االٍزالّ اٝ ػ٘ل االٍزقلاّ ك٢ أَُزْل٤بد ٝأُقبُلخ ُِٔٞإلبد
 ا٣بّ( ٖٓ ربه٣ـ رج٤ِؾ أُغٜي ثبُزؼ٣ٞ٘ ٝثو٤خ اُْؾ٘بد ٣غت إ  7ٓلح )

رْؾٖ ك٢ ٗلٌ علُٝخ اُْؾٖ ٖٓ ربه٣ـ ّؾٖ اُزؼ٣ٞ٘ ٓغ ٓواػبح إ 
رٌٕٞ رِي أُلح ٖٙٔ ٓلح ر٘ل٤ن اُؼول ٝثقالكٚ ٣ؾن ٤ٌُٔبك٣ب كوٗ ؿوآخ 

بكح ٖٓ رأف٤و٣خ ث٘لٌ اَُ٘جخ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ ث٘ل اُـوآبد ّٝواء أُ
ٓغٜي افو ػ٠ِ ؽَبة اُجبئغ اُطوف اُضب٢ٗ اٙبكخ ا٠ُ رؾِٔٚ كوم اَُؼو 
ٖٝٓبكهح ًبكخ اُزأ٤ٓ٘بد ٝك٢ ؽبُخ رؼنه مُي ٣زْ اُِغٞء ا٠ُ أُؾبًْ 

 ُِٔطبُجخ ثؾوٞم ّوًز٘ب . 
ٝا١ ٙوه ا ٖٓ ٓؾَ اُز٤َِْ اٝ رِلٜب ٣وكغ أُغٜي ا١ ٓٞاك ٣ضجذ كِْٜب    -

٣ّٞ ٖٓ ربه٣ـ اُزج٤ِؾ ثوواه هك٘ أُٞاك  (7)ٗبّئ ػٖ مُي ٝفالٍ كزوح 
ٝاما رقِق ػٖ هكؼٜب فالٍ أُلح اٗلأ ٣ؼزجو ٓز٘بى٥ ػٖ ًبكخ ؽوٞهٚ أُزؼِوخ 
ثزِي أُٞاك ٣ٝزؾَٔ أُغٜي رٌب٤ُق ٝٙغ ػالٓخ  كبَّ ؿ٤و ٕبُؼ 

(ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ اُلبِّخ اٝ ؿ٤و أُطبثوخ ُِٔٞإلبد  MOH-KIM)  ُالٍزؼٔبٍ
( 1لح ٓغ االُزياّ ثبُؼ٣ٞ٘ أُْبه ا٤ُٚ ك٢ اُلووح )اُغٜخ أَُزل٤ك٢ ٓقبىٕ 

ٝرؼ٣ٞ٘ أ١ ٤ًٔخ ر٘ز٢ٜ ٕالؽ٤زٜب ك٢ أُؤٍَخ اُٖؾ٤خ ػ٠ِ إ رواػ٢ 
 أُؤٍَخ اُٖؾ٤خ اُلهخ ك٢ رؾل٣ل اؽز٤بعٜب أُطِٞة.

 

 إن طرٌقة وشروط تسدٌد الدفعات المستحقة للمجّهز بموجب العقد, هً كالتالً: 
 أن للمشتري عندها نفٌمك(, عام قطاعدولة و )شركة مةعا جهة المجهز كان حال فً

 } وحسب التعلٌمات النافذة.  العقد قٌمة من% 67 الى المقدمة الدفعة قٌمة ٌرفع
 :انؼشاق خبسج يٍ مذيخانً نهغهغ انذفؼبد . أ

 اُلٝاله االٓو٢ٌ٣أُلكٞػبد ثبُؼٔالد األع٘ج٤خ ٣غت إٔ رزْ ثبُؼِٔخ اُزب٤ُخ: 
 ٝٝكن ٓب ٢ِ٣:  الد االٍزض٘بء اُقبٓٝاُل٣٘به اُؼواه٢ ك٢ ؽب

 اُوَْ اُضبٖٓ انذفؼخ انًمذيخ:)ل رطجك( (1)
% ٖٓ ه٤ٔخ اَُِغ ٓٞٙٞع اُْؾٖ 43 أُْزو١ ا٠ُ أُغٜي ٣َلك ػُذ انشحٍ: (2)

 66.6ش.ع.ع. 
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ثٞاٍطخ ػ٘ل اٍزالّ َٓز٘لاد ٓزطبثوخ ثبٌُبَٓ ٓغ ّوٝٛ ٝكوواد هٍبُخ االػزٔبك 
 ثِل ك٢ ٖٓوف ك٢ ٔغٜيُٖبُؼ اُ كزؾ٣ٚغو١ اػزٔبك َٓز٘ل١ ؿ٤و هبثَ ُِ٘و٘ 

ٔؾلكح اُ ٝاُٞصبئن أَُز٘لاد اثواى ثؼل أَُز٘ل١ االػزٔبك ٝكن اُلكغ ٣زْٚ. ٓٞٛ٘
 ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول؛   11ك٢ أُبكح 
٤ُق رؼل٣ِٚ ألٍجبة رزؼِن أَُز٘ل١ ٝرٌب ْٔزو١ رٌب٤ُق كزؼ اإلػزٔبكاُ عٛزحًم

َ أُغٜي رٌب٤ُق رضج٤ذ ثبُْٔزو١ أٝ ٣زَجت ثٜب ٗز٤غخ فطئٚ أٝ رو٤ٖوٙ. ٣ٝزؾٔ
 رٌب٤ُق رؼل٣ِٚ .اإلػزٔبك أَُز٘ل١ ٝ

ثؼل ٍٕٝٞ أُٞاك ا٠ُ ٓقبىٕ ٤ًٔبك٣ب ٓطبثوخ ٖٓ ٗبؽ٤خ اُؼلك ٝ ثلٕٝ ٗؤ اٝ % 43  (3)
 اٙواه ٝ ؽَت ّوٝٛ اُؼول .

ثؼل اُلؾٔ ٝاُوجٍٞ ٝاٛالم اُٖوف ٝ ر٘ل٤ن اُزله٣ت % 23 )انمجٕل(: العزالو ػُذ (4)
 اٝ االٛالع إ ٝعل

 
خالل  قسم الدفعات بالعملة المتفق علٌها ببنود العقدلمشتري الى المجهز ا ٌسدد
ٌّن اسم المشتري ورقم العقد من تارٌخ تقدٌم طلب  [ٌوماً ( 37) نٌ]ثالث دفع )ٌب

ووصؾ الدفعة والمبلػ االجمالً, موقعاً وفق األصول كنسخة أصلٌة ومختوماً 
 الصادرة عن المشتري.بختم/طابع الشركة( باإلضافة الى شهادة االستالم 

 
 
 
 
 يٍ داخم انؼشاق:  مذيخهغهغ انًن انذفؼبد . ة

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

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

اٍز٘بكا ُزؼ٤ِٔبد ر٘ل٤ن % ٍِلخ رْـ٤ِ٤خ ٝػ٘ل ٝهٝك اُزق٤ٖٔ أُب٢ُ ُِؼول 13 (1)
 أُٞاىٗخ االرؾبك٣خ

     % أُزجو٤خ ثؼل ٗغبػ أُبكح ك٢ اُلؾٕٞبد أُقزجو٣خ ٝاٛالم اُٖوف93 (2)
 رٌٕٞ اُْوٝٛ اػالٙ ثبرلبم اُطوك٤ٖ ٝؽَت ٛج٤ؼخ أُبكح ٝٓجِؾ اُؼول. (3)

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

 ٝكن ّوٝٛ االػالٕ
 66.3ش.ع.ع. 

 

كبػ٤ِخ االػزٔبك  رزْ اػزجبهاً ٖٓ ربه٣ـ رج٤ِؾ أُغٜي ، ٣ٌٕٝٞ أُغٜي َٓؤٝال ػٖ االُزياّ 

ثٔلح اُزغ٤ٜي ٖٓ ربه٣ـ اُزج٤ِؾ، آب ك٢ ؽبُخ ػلّ رج٤ِؾ أُغٜي الٍجبة فبهعخ ػٖ اهاكرٚ 

٣ٌٕٞ ربه٣ـ رج٤ِـٚ ثبالػزٔبك اٝ اُزؼل٣الد  ٝاهاكح اُج٘ي أُواٍَ ُِٔغٜي ... كل٢ ٛنٙ اُؾبُخ

اُز٢ رطوأ ػ٠ِ ثوه٤خ كزؼ االػزٔبك ثٔٞعت ًزبة ٕبكه ٖٓ ّوًز٘ب ا٠ُ أُٖوف اُلبرؼ 

 .ُالػزٔبك ٝٛٞ اُزبه٣ـ أُؼزٔل ُِْؾٖ

 66.5ش.ع.ع 

 باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد ٌتم اضافة : 68.2

خ اَُِغ اٝ أُٞاك ثٔب ال ٣ي٣ل ػٖ َٗجخ االؽز٤بٛ ٣غٞى ُغٜخ اُزؼبهل ى٣بكح ٤ًٔ -

أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٚ ك٢ رؼ٤ِٔبد ر٘ل٤ن أُٞاىٗخ ا٣َُٞ٘خ ػ٠ِ إ  ٣زٞكو اُزق٤ٖٔ 

 .أُب٢ُ ٝث٘لٌ ّوٝٛ اُزؼبهل

 تعنً )موجبات المجهز التعاقدٌة( هً التزامات المجهز التعاقدٌة  -

 68ش.ع.ع.

 ة للعقد ٌتم اضافة :باالضافة الى ما ورد فً الشروط العام 60.6

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

وبخالفه ٌعتبر الطرؾ الثانً مخال بالتزاماته التعاقدٌة وٌحق لكٌمادٌا اتخاذ 

% وال تزٌد عن 6االجراءات القانونٌة او فرض ؼرامة بنسبة ال تقل عن 

 المخالفة لشروطنا التعاقدٌة % للكمٌة المشحونة للمادة الواصلة و5

 60ش.ع.ع.

 27.6ش.ع.ع.  " أو جزء منه ٌجوز التنازل عن العقد ال" المتبع فً العراق:]

باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد تراعى االسباب االتٌة عند   26.2  26ش.ع.ع.
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 تمدٌد العقد:
قاوالت اذا طرأت اٌه زٌادة او تؽٌٌر فً االعمال بالنسبة للم -أ -اوال:

المختلفة او الكمٌات المطلوب تجهٌزها كماً او نوعاً وكان من 
شؤن ذلك ان ٌإثر فً تنفٌذ المنهاج المتفق علٌه بحٌث الٌمكن 

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

مخولة قانونا او ألي سبب ٌعود لمتعاقدٌن المتعاقدة او اي جهة 
 .(اخرٌن تستخدمهم جهة التعاقد )صاحب العمل

اذا استجدت بعد التعاقد ظروؾ استثنائٌة الٌد للمتعاقدٌن فٌها ولم  -ج 
ٌكن بالوسع توقعها او تفادٌها عند التعاقد وترتب علٌها تاخٌر فً 

 .عقداكمال االعمال او تجهٌز المواد المطلوبة بموجب ال
بان ٌتقدم المتعاقد بطلب تحرٌري )أ,ب,ج( ٌشترط تطبٌق احكام هذه المادة    -ثانٌا:

( ٌوما لعقود التجهٌز و تبدا من 65الى جهة التعاقد او من تخوله خالل مدة )
تارٌخ نشوء السبب الذي من اجله ٌطالب بالتمدٌد مبٌنا فٌه التفاصٌل الكاملة 

ة والتقبل اٌة طلبات تقدم بعد صدور  شهادة والدقٌقة عن اي طلب لتمدٌد المد
 االستالم االولً المذكورة فً شروط العقد.

 : تكون الفقرة الخاصة بفرض الؽرامات التؤخٌرٌة   22.6
٣غت ر٤َِْ أُٞاك ٝكن علُٝخ اُْؾٖ ٝاُز٤َِْ أُنًٞهح ك٢ كووح اُز٤َِْ ٝاُْؾٖ   -أ

ّ ربف٤و ٝكٕٝ اّؼبه َٓجن ٝٝكن ٝثقالكٚ رلوٗ ؿوآخ ربف٤و٣خ ػٖ ًَ ٣ٞ

 أُؼبكُخ اُزب٤ُخ :

الكلٌة  مدة العقد  / (اي تعدٌل فً المبلػ +مبلػ العقد االصلً )مبلػ العقد    
الؽرامة للٌوم =  % X 67 (اي تؽٌٌر  فً المدة +)مدة العقد االصلٌة 

الؽرامة % من مبلػ العقد وبعد بلوغ 67الواحد وعلى ان التتجاوز 
االجراءات القانونٌة وحسب نص  حدها االعلى ٌصار الى اتخاذ التاخٌرٌة
 .2764( سنة 2رقم ) من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة 3و 67المادة 

٣زْ رقل٤٘ اُـوآبد اُزبف٤و٣خ ؽَت َٗت االٗغبى االُزيآبد اُزؼبهل٣خ   -ة

َٔ أُؾلكح ك٢ ٜٓ٘بط ر٘ل٤ن اُؼوٞك ٝاُز٢ ٕلهد ك٤ٜب ّٜبكح ر٤َِْ ا٢ُٝ ُِؼ

أُ٘غي اٝ اَُِؼخ أُغٜيح اٝ اُقلٓخ أُطِٞثخ ٓطبثوخ ٤ٜٓٝبح االٍزقلاّ 

 : اُزؼبهل ٝرطج٤ن أُؼبكُخ ًبالر٢ ؽَت ّوٝٛ

% = ؿوآخ ا٤ُّٞ X13ه٤ٔخ االُزيآبد ؿ٤و أُ٘لنح /ٓلح اُؼول ا٤ٌُِخ 

 .اُٞاؽل

٣ؾن ُِطوف األٍٝ أرقبم االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثؾن اُطوف اُضب٢ٗ ثؼل  -ط

هٙ ه٤ٍٔب ٖٝٓ فالٍ اُجو٣ل االٌُزو٢ٗٝ أُؼزٔل ٝأُضجذ ك٢ اُؼول اٗنا

٣ّٞ ٖٓ ربه٣ـ االٗناه ٝهجَ ثِٞؽ اُـوآخ اُزأف٤و٣خ ؽلٛب  15ٝفالٍ ٓلح 

 .االػ٠ِ (

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

٤زْ ٝثقالكٚ ٍ اُطوك٤ٖاعواء ا١ رـ٤٤و ك٢ اُؼول اال ثٔٞاكوخ  ٝػلّ ثؼل

% ٝالري٣ل 1ارقبم االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ اٝ كوٗ ؿوآخ ثَ٘جخ الروَ ػٖ 

 .% ٤ٌُِٔخ أُْؾٞٗخ ُِٔبكح اُٞإِخ ٝأُقبُلخ ُْوٝٛ٘ب اُزؼبهل٣خ5ػٖ 

اُؼول اُن١  ٣زٖٚٔ  ٓٞاك ٓغب٤ٗخ رْؾٖ ٓغ ٓٞاك اُؼول ٝ رَو١ ػ٤ِٜب ٗلٌ     -

 .(اُزبف٤و٣خ ، االٍز٤واك٣خـوآبد ّوٝٛ اُؼول ) اُزؼ٣ٞ٘ ٝ اُ

 22ش.ع.ع. 

 :  الشروط العامة  هذه الفقرة من باالضافة الى ما ورد فً 23.6

فً حال عدم استجابة المجهز خالل فترة االنذار ٌتم اتخاذ االجراءات 

 2من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة  رقم  67القانونٌة وحسب نص المادة 

 23ش.ع.ع. 
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و االحتفاظ بالتؤمٌنات القانونٌة على ان فٌما ٌخص مصادرة ا 2764لسنة 

من التعلٌمات اعاله ووفق  3ٌتم تنفٌذ العقد على حسابه استنادا لنص المادة 

 اسالٌب التنفٌذ 

  

ك٢ ؽبُخ أكالً اُْوًخ ٣زْ ٍؾت اُؼَٔ ٝارقبم االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ ٝؽَت ٓبٝهك  -1

  . 24ك٢ اُْوٝٛ اُؼبٓخ 

 24ش.ع.ع.

 ُلووح ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول  رٌٕٞ ًبُزب٢ُ:ٛنٙ  ا 

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

ٝأُْزو١ ٝاُوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ ٢ٛ اُوٞا٤ٖٗ اُٞاعجخ اُزطج٤ن ػ٘ل ؽٍٖٞ فالف 

 ثْإٔ رطج٤ن اؽٌبّ اُؼول.

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

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

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

 ارقبم االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثؾوٚ

 24.2.2ش.ع.ع. 

 24.2ش.ع.ع. 

 24.2.6ش.ع.ع. 

 24.3ش.ع.ع. 

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

 .((dg@kimadia.iqٛٞ ))٤ٌُٔبك٣ب  االٌُزو٢ٗٝ اُجو٣ل 
سطة الكابل على أن بوا وما إذا كان مقبوالً  التبلٌػ الؼراضالمجّهز  عنوان]أدخل:  

 [ٌتبع ذلك كتاب تحرٌري

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

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

٘ج٤خ اُز٢ فُٞزٚ اٍزٔواه َٓؤ٤ُٝخ أٌُزت اُؼ٢ِٔ ؽز٠ ثؼل اٗزٜبء رق٣ِٞٚ ٖٓ اُْوًبد االع -

 ٓب ُْ ٣ٌٖ اُزق٣َٞ اُالؽن هل ػبُظ اُزيآبد اُْوًخ االع٘ج٤خ اَُبثوخ ٝآصبهٛب

 

ػُذ أخالل انطشف انثبَٙ ثأنزضايبرّ انزؼبلذٚخ انًفشٔضخ ػهّٛ ثًٕجت ْزا انؼمذ  -

ٚزى رٕجّٛ اَزاس ثأصانخ انًخبنفخ ٔيٍ خالل انجشٚذ النكزشَٔٙ انًؼزًذ ٔانًثجذ 

ٚؼزجش ٕٚو يٍ ربسٚخ صذٔسِ ٔفٙ حبل ػذو العزجبثخ  15ح فٙ انؼمذ خالل يذ

  .(انجشٚذ النكزشَٔٙ احذ انطشق انًؼزًذح فٙ رٕجّٛ الَزاس.

 

 36.6ش.ع.ع. 
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اُل٣ٕٞ اُؾ٤ٌٓٞخ ثٔٞعـت هبٕٗٞ رؾ٤ٖـَ اُل٣ٕٞ اُؾ٤ٌٓٞخ ههـْ ػ٠ِ  ٍزؾٖب٣ٍزْ  اإل

 .1977( َُ٘خ 56)

 113ك٤ٜب اُوٞا٤ٖٗ أُزؼِوخ ثبُٚو٣جخ ههْ  فٚٞع اُؼول ا٠ُ اُوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ ثٔب  -

ٝرؼ٤ِٔبد اُزؾبٍت اُٚو٣ج٢ ُِؼوٞك أُجوٓخ ث٤ٖ عٜبد اُزؼبهل  1982َُ٘خ 

 2312َُ٘خ  71ٝهٍْ اُطبثغ ههْ  2338َُ٘خ  2اُؼواه٤خ ٝاالع٘ج٤خ ههْ 

 ٝاُوٍّٞ اُؼل٤ُخ ٝاعٞه االػالٕ ٝاػبكح االػالٕ.

( 233333٘لن ؽلٝك١ ثٔجِؾ هلهٙ )٣زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ ٓوبثَ ِٛت اٍزجلاٍ ٓ-1

 اُق ك٣٘به ػواه٢. ئزبٕٓ

ك٣٘به ػواه٢ ػٖ ًَ ٓؾٚو  فَٕٔٞ اُق(٣53333زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ هلهٙ ) -2

 ٗلبٗ ٝرلو٣ؾ ٝرؾ٤َٔ ٌَُ ّؾ٘خ رَٖ ا٠ُ أُقيٕ أُؼ٢٘ ا٤ُٕٞب.

االف  ك٣٘به ػٖ ٝهٞف ٝٓج٤ذ   ٕٝ( ػْو٣23333زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ هلهٙ ) -3

خ ث٘وَ االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ ا٠ُ ٓقبىٕ ٝىاهح اُْبؽ٘بد اُقبٕ

 اُٖؾخ /٤ًٔبك٣ب.

اُق ك٣٘به ػواه٢ ػٖ ًَ ِٛت اػزواٗ ٣ولّ  فَٔٔبئخ( ٣533333زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ ) -4

 ؽبُخ اٍز٤واك٣خ.آٖ هجَ أٌُزت اُؼ٢ِٔ اٝ اُْوًخ ػٖ أ١ 

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

 .ؽز٠ ٍٕٝٞ أُٞاك ا٠ُ ٓقبىٕ اُْوًخ  ٝفبهط اُؼوام ٣زؾِٜٔب اُجبئغ

 رزؾَٔ اُْوًخ أُغٜيح ًبكخ اُوٍّٞ أٌُو٤ًخ . -5     

٣زؾَٔ ٕبؽت اُؼطبء اُلبئي ) اُْوًخ أُؾبٍ ػ٤ِٜب ( ًبكخ اُوٍّٞ  -6
 أٌُو٤ًخ

 

 32ش.ع.ع. 
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 القسم الثامن : مستندات العقد

 ل إعداد مستندات العقدحو مالحظات

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

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

 

دد فً الفراؼات و/أو التعلٌمات إلدراج المعلومات فٌها, ٌجب أن ٌبقى نص : باستثناء ما ٌحالعقد اتفاقٌة نموذج

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

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

 .2العقد, وذلك عبر إدراج اٌة تؽٌٌرات ضرورٌة على المقطع 

من الشروط العامة للعقد, على مقدم العطاء الفائز تقدٌم ضمان  8.6األداء: عمالً بالفقرة  ضمان حسن نموذج

فً  ( ٌوماً 20( من تارٌخ ابالؼه بترسٌة العقد, أو تسعة وعشرٌن )64حسن األداء خالل أربعة عشرة ٌوماً )

 .36.6حال وجود شكاوى او اعتراضات وفقاً للتعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 

 

من الشروط العامة للعقد, على مقدم العطاء الفائز تقدٌم  66.6: عمالً بالفقرة المقدمة للدفعة المصرفً الضمان

من الشروط  66.6ضمان مصرفً لتؤمٌن الدفعة المقدمة, اذا كانت الشروط الخاصة للعقد المتصلة بالفقرة 

 العامة للعقد تسمح بذلك.
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 مستندات العقد

 

 117 اُؼول ارلبه٤خ ٗٔٞمط .1

 123 األكاء ُؾَٖ أُٖوك٢ اُٚٔبٕ .2

 121 أُولٓخ ُِلكؼخ أُٖوك٢ اُٚٔبٕ ٗٔٞمط .3
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 انؼمذ ارفبلٛخ ًَٕرج .1

 

 ٛنٙ اُؼول ارلبه٤خ أُثوٓذ

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

 ث٤ٖ

 أُضبٍ، ٍج٤َ ػ٠ِ ،انمبََٕٛخ انجٓخ نُٕع ٔصف :اكفَ] ٢ٛٝ ،[انًشزش٘ اعى :اكفَ] (1

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

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

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

 (٣٢ِ ٓب ك٢ "أُغٜي" ٣لػ٠ )اُن١ [أُغٜي ػ٘ٞإ :اكفَ] اُوئ٢َ٤

 

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

 انؼمذ لًٛخ :اكفَ] ثو٤ٔخ ٝاُقلٓبد اَُِغ ٛنٙ ُزول٣ْ أُغٜي هجَ ٖٓ أُولّ اُؼطبء ػ٠ِ ٝاكن ٝهل [ٔانخذيبد نهغهغ

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

 ٢ِ٣: ٓب ػ٠ِ ارلوب اُطوكبٕ إٔ اإلرلبه٤خ ٛنٙ ٝرؤًل

وردت ازاءهةةا فةةً  التةةً المعةةانً نفةةس لهةةا االتفاقٌةةة هةةذه فةةً  الةةواردة والعبةةارات الكلمةةات معةةانًإن  .6
 لعقد.العامة ل شروطال

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

 :اُؼول

 ٛنٙ اُؼول ارلبه٤خ ( أ)

 ُِؼول اُقبٕخ اُْوٝٛ ( ة)

 

 للعقد العامة الشروط)ج( 

 

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

 

 ساسٌةوجداول األسعار األ هزجالم( عطاء ـ)ه

 

  قائمة متطلبات التعاقد)و( 

 

 المشتري من القبول خطاب)س( 

 

 [خرىأ وثائق ةأٌ: هنا ٌضاؾ)ح( ]
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

ومعالجةة اي خلةل فٌهةا مةن النةواحً كافةة بتقةدٌم السةلع والخةدمات  جهةزالم ٌتعهد. باإلتفاق مع المشتري, 3

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

 .العقد

 

  لمجهةزالةى ا ,بموجةب احكةام العقةدٌستحق أو س او اي مبلػ اخر مستحق قٌمة العقد بدفع المشتري ٌتعهد. 4

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

 

 

 ُٖبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ أُْزو١

 اُزٞه٤غ: _____________________________________________________

 [وٖٓ٘ت اٝ أ١ رؼو٣ق افاكفَ: ]          

 

 ثؾٚٞه _____________________________________________________

 

 ُٖبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ أُغٜي

  اُزٞه٤غ:_______________________________________________________

 [ٖٓ٘ت اٝ أ١ رؼو٣ق افواكفَ: ]          

 

 ثؾٚٞه _____________________________________________________
 

 

 اتفاقٌة العقد

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

 بٌن

 

 , "المشتري"[اسم المشتري ادخل:]

 

 "المجهز" ,[المجهزاسم  ادخل:]و
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 األداء نحغٍ انًصشفٙ انضًبٌ   .2

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

 [المركزي العراقً

 

 : اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتبادخل]___________________________________  

 [الُمصِدر

 [: اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ ]المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 __________________:رقم ألداءا حسن ضمان
 

 ٌسمى)[ جهزاسم الم :أدخل]"العقد"( الموّقع فٌما بٌنكم وبٌن ٌسمى فٌما ٌلً ٌد بؤنه تم إبالؼنا بإتفاقٌة العقد )نف

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

 .("العقد"

 

 مطلوب.  األداء نعً, حسب شروط العقد, بؤن ضمان حسن  فإننا وعلٌه,

 

 تتجاوز ال مبالػ أو مبلػ أي بدفع للنقض قابل ؼٌر بشكل نلتزم[ اسم المصرف :أدخل] نحن ,جهزالممن  بطلب

فور تسلمنا منكم أول طلب وذلك  ,(المبلػ بالكلمات :أدخل]_____( ) [باألرقام المبلػ :أدخل] مبلػ بمجملها

وذلك  ,العقدالتعاقدٌة بحسب هذا )بالتزاماته(  ل بالتزامهقد أخ المجهزتحرٌري مصحوبا بإفادة تحرٌرٌة تفٌد بؤن 

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

 

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

 .قبله أو التارٌخ ذلك فً المصرؾ هذا فً نستلمه أن ٌجب الضمان هذا تحت للدفع طلب أي فإن وبالتالً,

 

عدا المادة  ,458هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات إصدارات ؼرفة التجارة الدولٌة رقم  ٌخضع

 )أ( التً تم حذفها هنا.  27( من المادة الفرعٌة 2الفرعٌة )

 

 

 

 

__________________  

 )تواقٌع([ توقٌع[
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوح) اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/18     :  ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 انًمذيخ نهذفؼخ انًصشفٙ ًبٌانض  .3
 

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

 [المركزي العراقً

 

 [الُمصِدر : اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتبادخل]___________  ____________________

 [: اسم وعنوان المشتريادخل] : _______________________المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 : ____________________رقم المقدمة الدفعة ضمان

 

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

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

 

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

 (, مقابل ضمان الدفعة المقدمة. المبلػ بالكلمات

 

ابل للنقض بدفع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز [ نلتزم بشكل ؼٌر قاسم المصرف :أدخل, نحن ]جهزبطلب من الم

(, فور تسلمنا منكم أول طلب المبلػ بالكلمات :أدخل]_____( ) المبلػ باألرقام[ :أدخلبمجملها مبلػ ]

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

 .تقدٌم السلعقدمة ألؼراض ؼٌر تكالٌؾ باستخدام الدفعة الم

 

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

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

 

, او فً الٌوم 6استالمنا النسخة )النسخ( من ______فً مهلة اقصاها, بعد  ٌة هذا الضماننفاذتنتهً 

وبالتالً, فإن أي طلب للدفع تحت هذا , أٌهما أسبق. 22________, من شهر _________, ______

 الضمان ٌجب أن نستلمه فً هذا المصرؾ فً ذلك التارٌخ أو قبله.

 

 ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات,  فً العراق. 

 [وقٌعت]

                                                           
اُقبٕخ ٝأُؾلكح )هاعغ  (INCOTERMSاكفَ اُٞصبئن اُقبٕخ ثــ"ر٤َٕٞ/ر٤َِْ" اَُِغ ٝكوبً ُِٖٔطِؾبد اُزغبه٣خ اُل٤ُٝخ )  1

 (11اُْوٝٛ اُقبٕخ ُِؼول 
2

ل، ٤ٍؾزبط اُؼو ر٘ل٤نإٔ ٣ؼِْ ثأٗٚ ك٢ ؽبٍ رٔل٣ل ٓلح  أُْزو١ ػ٠ِاألٍب٢ٍ.  ٘ل٤نعلٍٝ اُز ك٢أُؾلك  /اُز٤َِْاُز٤َٕٞ ربه٣ـ أكفَ 

ك٢  بأُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜ اُ٘لبم٣خ اٗزٜبء ربه٣ـ ٝهجَ ٣بً رؾو٣و٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٛنا اُطِت  ٖٔوف.إ٠ُ ِٛت رٔل٣ل ٛنا اُٚٔبٕ ٖٓ اُ أُْزو١

: "٣ٞاكن األف٤وح هجَ ٓبإ٠ُ اُ٘ٔٞمط، ك٢ ٜٗب٣خ اُلووح  زب٢ُإٙبكخ اُ٘ٔ اُ ٙوٝهح أُْزو١إػلاك ٛنا اُٚٔبٕ، هل ٣وٟ  ػ٘لاُٚٔبٕ. 

ُٔضَ ٛنا  زؾو٣و١اُ أُْزو١ٝاؽلح[، هكا ػ٠ِ ِٛت  ٍ٘خ | أّٜو]ٍزخ  رزؼلٟ ال ُٝلزوح ٝاؽلح ُٔوح اُٚٔبٕ ٛنا رٔل٣ل ػ٠ِ ٖٔوفاُ

 ٛنا اُٚٔبٕ." إٗوٚبء كزوح ٗلبمهجَ  ٖٔوفاُزٔل٣ل، ػ٠ِ إٔ ٣ولّ ٓضَ ٛنا اُطِت إ٠ُ اُ


