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   اإلعالن 

ــ المناقص    مناقصة عامة لشراء ادوية     : ة ـــ

 على الموازنة الجارية    Med/7 /2021   :  مناقصة رقم

 7:    رقم كتاب الدعوة  

الصحة   تدعو   .1 والمستلزمات/ البيئة   / وزارة  االدوية  لتسويق  العامة  المختومة    )كيماديا(  الطبية   الشركة  العطاءات  لتقديم  المؤهلين  العطاءات  لتجهيز ) للتعاقد  والموقعة  مقدمي 

 (.االدوية 

 حديده في وثيقة المناقصة. سوف تعتمد إجراءات المناقصة العامة في عملية العطاء حيث يُسمح بالمشاركة لجميع مقدمي العطاءات من الدول المؤهلة قانونياً كما تم ت  .2

عل يم    الحصول  القانونية  األهلية  ذوي  ومن  المهتمين  العطاءات  لمقدمي  ا كن  البيئة/  الصحة/  وزارة  من  إضافية  معلومات  والمستلزمات ى  االدوية  لتسويق  العامة  لشركة 

/ العامة الطبية)كيماديا(  والعالقات  الدوائي  االعالم  االلكتروني   -قسم  البريد  الصحة  وزارة  مقر  الخامس  لكيماديا  dg@kimadia.iq  الطابق  االلكتروني    والموقع 

www.kimadia.iq    بعد الظهر بتوقيت بغداد  الى الثانية والنصف صباحاً  واالطالع على وثائق المناقصة على العنوان أدناه من الساعة الثامنة والنصف. 

هامش أفضلية للسلع    عتمد ي    سوف و   مذكور في وثائق المناقصة وكما    المتطلبات القانونية والفنية والمالية      العطاءات أن يستوفوا متطلبات المؤهالت بما في ذلك:  على مقدمي   .3

 (األفضلية المحلية من تعليمات الى مقدمي العطاءات  /30الصيدالنية من المجهزين المصانع المحليين. إن التفاصيل االضافية يتم تحديدها في وثائق المناقصة )أنظر الفقرة   

 .( من ورقة بيانات العطاء 30والفقرة ) 

 غير   الرسم   تسديد   وبعد   ادناه   عند تقديم استمارة تحريرية على العنوان     العربية   و أ   باللغة اإلنكليزية   مناقصة لمقدمي العطاءات المهتمين شراء المجموعة الكاملة لوثائق ال   يمكن  .4

 بمبلغ مقطوع  وكالتالي:     لالسترداد   القابل 

 مليون دينار عراقي عن المناقصة التي تقل قيمتها عن مليون دوالر. -أ 

 دينار عراقي عن المناقصة التي تزيد كلفتها على مليون دوالر.    مليوني  -ب 

 وبخالفه فان العروض سوف تهمل.   

الذي سبق له االشتراك في المناقصة    لى مقدم العطاءوعمقدمي العطاء  كما مشار اليها في تعليمات  و   مناقصة ال  وثائق   ارسال   يتم  سوف   ا. نقد   ستكون   الرسم   هذا   دفع  طريقة 

 . المعاد اعالنها ان يقدم وصل الشراء السابق لها مع وثائق العطاء

  /  5    /      20المشاركين في المناقصة يوم  ستفساراتوسيكون تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص باالجابة على ا       2021/        4      /  28              تأريخ اعالن المناقصة يوم  -6

سوف يتم رفض العطاءات المتأخرة. سيتم فتح   الدوام الرسمي  لغاية نهاية   [ 2021/         5      /      27                    ] عند او قبل    على العنوان ادناه يتم تسليم العطاءات      2021

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
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من يوم غلق المناقصة  في التالي  يكون موعد فتح العطاءات اليوم  و لحضور شخصياً على العنوان ادناه   العطاءات بحضور ممثلين عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا ا 

 مقر كيماديا وبصوره علنية ودعوة المناقصين للحضور في يوم الفتح العلني,

مينية  تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق بموجب نشرة  % من الكلفة التخ1  بقيمة)المبلغ بالدينار العراقي(  ضمان للعطاء  رفق بالعطاءات ان تُ   يجب على جميع  

 ويعتمد مايلي:  .يصدرها البنك المركزي العراقي عن الكفاءة المالية للمصرف

 .باشرةاوصك مصدق او سفتجة واليقبل سويفت خطاب الضمان او كفالة م التقبل التأمينات األولية لمقدمي العطاءات اال اذا كانت على شكل خطاب ضمان  –أ 

التامينات االولية من قبل مقدم العطاء او )اي من المساهمين في الشركة او الشركات المشاركة بموجب عقد مشاركة   -ب  النموذج   (تقدم  التعاقد وكما في  لمصلحة جهة 

 . المرفق في مستندات العطاء/القسم الرابع

 . 2014لسنة  2ن حسن التنفيذ المنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم تعفى الشركات العامة من تقديم التامينات االولية وخطاب ضما   -ج

 .تصدر الكفالة بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة وبموجب تخويل رسمي مصدق -د

 ( من قبل المصرف المصدر للكفالة. كيماديا ) والمستلزمات الطبيةالشركة العامة لتسويق األدوية  تقترن الكفالة بكتاب صحة صدور )سري وشخصي( يرسل الى   -ـه

 ان تكون غير مشروطه ولصالح الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا(.     -و

 .ان تكون صادرة باللغتين العربية واالنكليزية   -ز

د نكوله عن توقيع العقد بعد التبليغ بأمر االحالة وتتخذ بحقه كافة االجراءات القانونية األخرى المنصوص يتم مصادرة التأمينات األولية لمن ترسو عليه المناقصة عن  -ح
التعليمات المناقصة او رفض   عليها في هذه  نفاذيته بعد غلق  العطاء لعطائه خالل فترة  المناقصة عند سحب مقدم  اليه  التامينات االولية لمن تحال  ويتم مصادرة 

  .كوميةاخطائه الحسابية في العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ بحقه االجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحالتصحيح على 

   .سارية الى مابعد انتهاء نفاذية العطاء المحدد في وثائق المناقصة وليةالنفاذية التامينات اتكون مدة   -ط

ً     االيه  المشار    العناوين .5 لقسم المالي لتقديم الطابق السادس/ا/(باب المعظم  وزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا-بغداد  هي   سابقا

 . بدالة ذات اربعة خطوط   4158401,  5,  7,  8الة:  ، هاتف البد 07705419074رقم هاتف النقال    ، 4157667هاتف:    التأمينات االولية او لجنة استالم وفتح العروض لتقديم العطاءات 

   ()كيماديا الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية البيئة / وزارة الصحة/  جهة التعاقد:

 علي حسن البلداوي  الصيدالني   سلطة التعاقد: 

   يا()كيماد مدير عام الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية  المنصب: 

 [ موقع] التوقيع: 

 ]       2021  /       /    ]التاريخ: 
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 1202/ 7MED/ 
  2022م  لتوفير احتياج عا

    All human products must be of human recombinant origin wherever these are avialable in the markets. 

    For oral solution it is preferable: Syrup then Suspension and then Elixir 

    Caution To be written if the products contain metabisulphite as     following (Caution: this product contain 

metabisulphite may cause broncho spasm in atopic & Asthmatic subjects) 

  sod.  metabisulphite ى العبوة الخارجية والنشرة الداخلية للمستحضرات الحاوية على مادةويثبت هذا التحذير عل    

 واليعتبر وجود هذه المادة في المستحضرات شرطا مانعا لتسجيلها 

    It doesn’t matter of all tablets that approved in the national list as scored tab to be plain tab (Not scored). 

  The measuring unit of medical milk powder weight is 400gm up to 1000gm (as upper limit) 

       ال تزيد نسبة الكحول الموجودة في الشرابات )بشكل عام( عنN.M.T. 10% . 

       فيما يخص شرابات االطفال.. يفضل بدون كحول أو بنسبة ضئيلةN.M.T 5%  . 
       يجب استخدام soft gelatin Cap( لمستحضراتOily prep) 
      يحل الغاز الدافعCFC – free   (HFA 134a)  محلCFC     . 

 غم كحد اعلى 1000غم لغاية  400وحدة قياس الحليب الطبي )بودرة( باعتماد الوزن هي  

note:Trade name is mentioned as an Example only and not limited to the trade name mentioned beside the item. 

 مالحظة:ان الكلفة التخمينية هي للتعبئة اما االحتياج  الكلي فهو للوحدة الواحدة    
 for unit dose   the total need is   packing size while   The estimated cost is per:  Note   
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MED/7/2021 

  national 
code 

Item Total 
NEED 
2022         
(for 
unit 
dose) 

PACK SIZE MEAN 
BRAND 
Price 
($) / 
pack 
size 

GENERIC 
European 
70% 
mean 
price ($) 
/ pack 
size 

GENERIC 
Asian 
including 
Arabic          
45% 
mean 
price($) 
/ pack 
size 

GENERIC 
Far East   
25% 
mean 
price ($) 
/ pack 
size 

1 15-AA0-025 

Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)  يحصر استخدامه
 في مراكز زرع نخاع العظم 

450 10 ml(vial) 251.5 176.09 113.2 62.89 
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2 15-B00-036 

 
 Rituximab concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial 
or its approved biosimilar 
 -: المادة تستعمل في حاالت  
 الخاص ب     Cluster of  differentiation ال يستورد اال بعد توفر فحص
CD 20  
 - DLBCL ( Diffuse Large Beta Cell Lymphoma   
- Sever active rheumatic arthritis  
   -:المؤسسات المخولة بصرف العالج هي
   مراكز و استشاريات امراض الدم -
المستشفيات التخصصية في معالجة االورام او المستشفيات التي فيها استشارية  -

االورام   معالجة  
يحدد صرفه في مركز معالجة امراض المفاصل    (979)     كخط ثاني في عالج

987في دائرة مدينة الطب ) ) 
 Rituximabيقر استخدام عقار الـ
لعالج حاالت الفقاع المعند ويحصر صرفه في دائرة مدينة الطب / مركز االمراض 
   الجلدية والزهرية

1015ج ) ) 
ة لمادةتضاف االستطبابات االتي   Rituximab   المراض الكلى : 

في الحاالت المعندة بعد   (  Humoral rejection )  رفض الكلى في حالة -1
استعمال كافة الخطوات االولى في عالج رفض الكلى ويمكن اخذ عينة من الكلى  
 .وتحدد عدد الجرعات بجرعتين فقط   ( graftbiopsy ) المزروعة
للحاالت المعندة للعالج االولي وبعد اخذ عينة من   ( SLE ) يمكن استعمال في-2
 . الكلى قبل اعطاء العالج
في حاالت التناذر الكلوي لالطفال يمكن استعماله في الحاالت المعتمدة على  -3
البرردنزولون وبجرع عالية وعدم االستجابة بصورة فعالة الى العالجات البديلة 

ة نسيجية للكلى  االخرى وعلى ان يكون المريض لديه عين  
1074ج/  

تضاف االستطبابات االتية لالمراض العصبية وتحصر في الحاالت المرضية االتية   :
فيال ( بالسنة للمادة ادناه4وبواقع )  

1- Devics disease ( neuromeylitisoptica )         خط اول 
2- Anti musk AbMs  خط اول 
3- Rescue therapy for Aggressive  Ms      خط ثالث   

1081ج   36601 1 vial 672 470 302 168 
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3 09-B00-022 

1000-2500 ml Triple compartment bag contain the following 
:- 
-Amino acids and electrolyte    300-1000             ml 
-Glucose                         500- 1300            ml 
-Lipid emulsion              200-500               ml 
Or 20% according to BNF 
- Nitrogen                  2.5-25.7                  g/L 
- Energy                     1300-12600           Kj/L 
- K+                              5-60               mmol/L 
- Mg+2                         1.8-8                   mmol/L 
- Na+                           20-140              mmol/L 
- Acet-                     19.5-150              mmol/L  
- Cl-                             19-100             mmol/L 
Other components as following :- 
- Ca+2                             1.4-5               mmol/L  
- Phosphate                 5-30               mmol/L 
- Anhydrous glucose  50-240               g/L 
- Soya oil           16-300                         g/L 
- Triglycerides      0-100                           g/L 
- Zn+2                    0-32                      µmol/L    
المواد التي أدرجت تحت تسمية  -مالحظة :             other components    في
 التركيبة الواحدة يمكن أن تحتوي التركيبة على كلها أو جزء منها 

2656 1/2 of 2566 ml 43.7 30.6 19.6 10.9 

4 08-H00-023 

Emicizumab 30mg vial solution for injection A   ويحصر

فيليامع وجود مثبطاتصرفها كعالج وقائي لمرضى الهيمو  على ان تكون    

5كمية المثبطات اكثر من  unit  

  على اعتمادا مجانا االتي الفحص بتوفير الشركة وتلزم الوراثية الدم امراض

المرضى اعداد              chromogenic assay for factor VIII 5487 30 mg/ml 628 439.6 282.6 157 

5 08-H00-024 

Emicizumab 150mg vial solution for injectionA A  ويحصر

على ان تكون    صرفها كعالج وقائي لمرضى الهيموفيليامع وجود مثبطات

5كمية المثبطات اكثر من  unit  وتصرف في مراكز وشعب امراض الدم

الوراثية وتلزم الشركة بتوفير الفحص االتي مجانا اعتمادا على اعداد  

 chromogenic assay for factor VIII 4085 150 mg/ml 3137 2195.9 1411.65 784.25             المرضى
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 العطاءات  مقدمي إلى تعليمات

 عام .أ

  (Bid Data Sheet – BDS)  بيانات العطاءورقة    تدعو جهة التعاقد المذكورة في  1.1

للعقدوفي   الخاصة  لتقديم   (Special Conditions of Contract – SCC)الشروط   ،

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

في   تحديده  تم  كما  الطبية(  العطاء  ورقةالمعدات/األجهزة    متطلبات  قائمة  وفي  بيانات 

 . التعاقد

ه  1.2 المناقصة  وثائق  في  المحددة  المعاني  لها  ستكون  التالية  "الكتابة" المصطلحات  ذه: 

تعني أي تواصل مكتوب أو مطبوع بما في ذلك الكتاب/الخطاب الذي يتم استالمه باليد، أو  

صيغة  أيضاً  تعني  المفرد  صيغة  شمسياً؛  يوماً  يعني  "اليوم"  والفاكس؛  بالتلكس  إرساله 

 الجمع.

 المناقصة  نطاق .1

والمجهزين   2.1 العطاءات  مقدمي  على  التعاقد  جهة  سياسة   والمقاولين تشترط 

والعاملين لديهم أن يراعوا أعلى معايير األخالق خالل عمليات التعاقد   والمقاولين الثانويين

 : وتنفيذ العقود. في سبيل تحقيق هذه السياسة

 العراقية   القوانين  بحسب  المشروعة"   غير  واألعمال  "الفساد  تعريف   التعاقد  جهة  تعتمد)أ(   

المهذولغرض    .الصلة  وذات  النافذة ً   التعاقد  جهة   سترشدتس  ادة،ه    بتعريفات   أيضا

 :أدناه هنا تحديده تم كما المصطلحات

  واألعمال  الفساد .2

 المشروعة  غير

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


 
العراق جمهورية

  

 14        مقدمي العطاءات القسم االول: تعليمات الى 

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/7/2021 :  مناقصة رقم

ة الصحة/البيئة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا(جهة التعاقد:وزار   
 
 

(1) ( فاسدة"  أو  "corrupt practice""ممارسة  عرض  تعني  أو   تقديم(  استالم  أو 

بهدف   وذلك  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  قيمة،  ذي  شيء  أي  استدراج 

 جهة؛  ةليم على أفعال أيالتأثير بشكل غيرس

(2) ( احتيالية"  إ"fraudulent practice""ممارسة  أو  فعل  أي  تعني  )ومن   غفال( 

ضمنها التشويه أو سوء التمثيل( يؤدي عن درايٍة أو بتهور، إلى خداع أو محاولة 

ما، سواء للحصول على منفعة مادية أو منفعة أخرى أو للتملص من   خداع جهةٍ 

 التزام ما؛ 

 

ت  (3) )"ممارسة  بين " collusive practice" واطؤية"  ترتيب  أو  خطة  أية  تعني   )

 التأثير بشكل غير سليم على   تضمنةطرفين أو أكثر، وذلك لغايٍة غير سليمة، م

 أخرى؛ أفعال جهة 

(4) " ( قهرية"  إ" coercive practice" ممارسة  تعني  ال(  أو  لحاق  أو اإلضرر  يذاء 

ب ال التهديد  أو  إلحاق  مباشاإلضرر  بشكل  مباشر،  يذاء،  غير  أو  أو  بر  جهة  أي 

 ؛ وذلك بهدف التأثير بشكل غيرسليم على أفعال جهة ما ممتلكات تلك الجهة،

 

 "( هي:obstructive practice"ممارسة اإلعاقة" )" ( 5) 

بشكل    اإلتالف أو التزوير أو التغيير المتعّمد في الوثائق واألدلة أو حجبها ( 5.1)

، وذلك إلعاقة أية  إلى المحققين  هادة زورعن التحقيق أو اإلدالء بش  متعمد

واضح    إجراءاتٍ  ممارسات  بشكل  إدعاءات  في  للتحقيق  المشتري  يجريها 

؛ و/أو  النافذةالقوانين العراقية    وفقأو التواطؤ  أو القهر  الفساد أو اإلحتيال  

معرفتها   كشف  من  لمنعها  وذلك  جهة،  أي  ترهيب  أو  مضايقة  أو  تهديد 

أو لمنعها من متابعة أو مواصلة إجراءات التحقيق، بأمور تتعلق بالتحقيق  

 أو

 

حق في  الممارسة  بشكل واضح  الممارسات التي تهدف إلى إعاقة أو عرقلة   ( 5.2)  
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المادة  بموجب  والتدقيق  مقدمي   أدناه  )د(  2.1المعاينة  إلى  التعليمات  من 

 النافذة.  العراقية القوانين وفقالعطاءات الواردة أدناه 

أي  ترفسوف   )ب(  التعاقد  جهة  النافذةعطاء  ض  العراقية  القوانين  وفق  قررت  أن    إذا 

 ، مقدم العطاء المقترح ترسية العقد عليه، قد تورط بشكل مباشر أو من خالل وكيل

في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو قهر أو إعاقة خالل عملية التنافس على  

 العقد المعني؛

ط )ج(  أي  التعاقد  جهة  تعاقب  شخص(رف  سوف  أو  العراقية    )شركة  للقوانين  وفقاً 

إعالن ذلك  في  بما  ً   غير مؤهل  هالنافذة،  عليه،  قانونيا العقد  ذلك    لترسية  كان  سواء 

لسلطات العراقية  ا  قررت ، وذلك اذا  من الوقت  أو لمدة محددة  محدد إلى أجٍل غير  

ات في ممارسكيل،  تورط بشكل مباشر أو من خالل وأن هذا الطرف قد  المختصة  

ممول من    عقد  على  أو إعاقة خالل عملية التنافس  قهر فساد أو احتيال أو تواطؤ أو  

  ؛هأو خالل تنفيذ جهة التعاقد ،

التعاقد   )د( لجهة  اليحق  بمعاينة  والقيام  بتقديم   متعلقة  أخرى  سجالت ووثائقالحسابات 

العقد   العطاءات والمجهزين والمقاولينلالعطاء وتنفيذ    الثانويين،  والمقاولين  مقدمي 

اة  الحوبإ إلى  العراقية  ا  عبرلتدقيق  هذه المستندات  القوانين  لسلطات المختصة وفق 

 النافذة. 
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 مناقصةال وثائق  .ب
الإن   3.1 والمستندات    هي  مناقصة وثائق  أدناه  بالالواردة  تقرأ  أن  أية    ترابطيجب  مع 

 :العطاءات مقدمي إلى التعليمات من  5 المادة وفقمالحق صادرة 
  وثائق محتويات .3

 مناقصة ال
  (ITB)تعليمات إلى مقدمي العطاءات القسم األول. 
 (BDS)ورقة بيانات العطاء  القسم الثاني. 

 التأهيل التقييم ومعايير القسم الثالث. 

 العطاء  مستندات القسم الرابع.
 قائمة متطلبات التعاقد  القسم الخامس. 
 (GCC)الشروط العامة للعقد  القسم السادس. 

 (SCC)الشروط الخاصة للعقد  سم السابع. الق
 مستندات العقد  القسم الثامن. 

 

  .يشكل كتاب الدعوة لتقديم العطاءات جزءاً رسمياً من وثيقة العطاءال  3.2
يتصل    أن حول وثيقة العطاء،    توضيح يحتاج إلى أي  قدم عطاء محتمل  م  يأل  يمكن 4.1

  أو ل مصطلح "كابل" البريد االلكترونيأو بواسطة الكابل )يشم تحريرياً جهة التعاقد ب

. بيانات العطاء  ورقةمحدد في  كما هو  التلكس أو الفاكس( على عنوان جهة التعاقد  

قّل  في مهلة زمنية ال ت  (فساراستطلب توضيح )ستستجيب جهة التعاقد تحريرياً ألي  

)عن   يوماً  عشر  لت  تسبق(  14أربعة  النهائي  العطاءات.  سلالموعد   رسلت  سوف  يم 

تحديد  ها )بما في ذلك وصف موضوع االستفسار دون  اتجابإجهة التعاقد نسخاً عن  

 مصدره( إلى جميع مقدمي العطاءات المحتملين الذين استلموا وثيقة العطاء منها. 

يجوز إعطاء أية معلومات إلى أية جهة غير مختصة عن أسماء وعناوين مقدمي   ال    4.2

 . ظة على سرية اإلجراءات خالل فترة االعالنالعطاءات أو وكالئهم وذلك للمحاف

   اإلستفسارات .4

  وثائق توضيحو

   مناقصةال

التعاقد    5.1 لجهة  لت يمكن  النهائي  الموعد  العطاءات سل قبل  في    يم  تعدل  أن   ، مناسبة  بمدة 

 مستندات وثيقة المناقصة عبر إصدار مالحق لها. 
  وثائق تعديل .5

 مناقصة ال
من التعليمات إلى    3.1ر جزءاً من وثائق المناقصة وفقاً للمادة  يعتبر أي ملحق قد صد  5.2

المناقصة،   وثائق  بشراء  قام  من  كل  إلى  تحريرياً  تبليغه  ويجب  العطاءات،  مقدمي 
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وبالتالي يعتبر ملزماً لهم. على مقدمي العطاءات تأكيد استالم أي من هذه المالحق فور  

ا  مأخوذة بالحسبان من قبل مقدم العطاء في  تبلغهم بها، وستعتبر  المعلومات الواردة فيه 

 عطائه. 

 خذ الملحق باالعتبارال  مناسبالوقت الالمحتملين  مقدمي العطاءات    إعطاءمن أجل   5.3

لعطاءاتهم،   إعدادهم  التعاقدسعند  جهة  الموعد  لتقديرها،  فقاً  و  ، تعمد  تأجيل  إلى 

اقد أن تبلِّّغ جميع مقدمي وفي هذه الحالة، على جهة التع  .يم العطاءاتسلالنهائي لت

العطاءات بتأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وذلك عبر الكابل ملحقاً بإشعار  

بنشر   ستقوم  كما  ذلك.  على  للتأكيد  لتسليم إعالن  تحريري  النهائي  الموعد  تأجيل 

 العطاءات بالطريقة ذاتها التي نشرت فيها اإلعالن عن هذه المناقصة. 

 

 

 

   اءاتالعط إعداد .ج
بحسب   6.1 قانونياً  المؤهلة  الشركات  لجميع  عامة  مناقصة  هي  المناقصة  هذه  إن 

العراق  ومن ضمنها تعليمات   السارية في  .  1999  لسنة  العلمية  المكاتبالقوانين 

 يمكن منع شركات من المشاركة في تقديم العطاء في الحاالت التالية:

 القانونية  األهلية .6

تض لديها  التي  االشركات  يتم  سوف  المصالح.  في  مقدمي استبع ارب  جميع  د 

 هو   ءعطااليمكن اعتبار أن مقدم  .  لمصالحلتضارب  أنهم في  يتبيّن    الذين العطاءات  

 ، اذا: خالل عملية العطاء هذهفي تضارب للمصالح مع طرٍف ما أو أكثر 
)  لديهمكان   ( 1) مشترك  يسيطرcommon controlling partnerشريك  على    ( 

 أوأعمالهما؛ 
  هم؛مباشر أو غير مباشر من أي منبشكل  (  subsidy)أي دعٍم    وا أو يتلقونتلقّ  ( 2)

 أو
 ؛ أوعطاءال اهذكان لديهم الممثل القانوني نفسه ألغراض  ( 3)
ثالث  -لديهم عالقة  تكان ( 4) أو عن طريق طرف  البعض،   -مباشرة  مع بعضهم 

أو التأثير   خرمقدم العطاء اآلتمكنهم من الحصول على معلومات حول عطاء  

بشأن   التعاقد  جهة  قرارات  في  التأثير  أو  العطاء  هذا  العطاء على  عملية 
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   أو )المناقصة( هذه؛

المناقصة بتقديم    ما  مقدم عطاءٍ ام  ق     (5) سواء كان ذلك    ،أكثر من عطاء في هذه 

مما سيؤدي إلى استبعاد جميع    ،ائتالف شركات أو من ضمن شراكة أو  منفرداً 

عطاء  المشاركة مقدم من إمكانية يحدّ  ، هذا لنوبالرغم من ذلك .تلك العطاءات

كمقاول ثانوي في عطاء آخر أو مشاركة شركة ما كمقاول ثانوي في أكثر من 

  أو ؛عطاء
أو      (6) المواصفات  أو  التصاميم  إلعداد  استشارية  خدمات  العطاء  مقدم  قدم  قد 

السلع  على  التعاقد  في  ستسخدم  التي  الوثائق  من  وثائق    غيرها  موضوع 

مشتريات  وكيل  )أو  التعاقد  جهة  من  بطلب  وذلك  هذه،  المناقصة 

(purchasing agent)؛ أو ( مخول في ذلك  للعمل بالنيابة عنها 

يسمح لموظفي الحكومة والقطاع العام أن يشاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر    ال 6.2

 . هذه في المناقصات العامة
 

ي درج 6.3 شركة  أية  في   تعتبر  مشاركتها  ت علق  أو  السوداء  القائمة  على  اسمها 

غير   المختصة،  السلطات  قبل  من  محددة  زمنية  فترة  خالل  العامة  المناقصات 

قانونياً  المؤهلة  وغير  المعاقبة  الشركات  قائمة  إن  عطاء.  لتقديم  قانونياً  مؤهلة 

 . بيانات العطاء ورقة في متوفرة على الموقع االلكتروني المحدد 

 

المادة   7.1 العطاء   12بحسب  العطاءات، يتوجب على مقدم  إلى مقدمي  التعليمات  من 

أهلية  تثبت  التي  الوثائق  التعاقد،  جهة  موافقة  وبحسب  عطائه  من  كجزٍء  يقدم  أن 

 السلع والمعدات/األجهزة والخدمات الطبية التي سيتم تقديمها بموجب العقد.
أهلية  ا ثب إ وثائق  إن   7.2 هي  ت  والخدمات  لهذه  السلع  المنشأ  بدول  السلع  تصريح 

التأكيد على ذلك بشهادات منشأ والخدمات   ذلك في جدول األسعار، ويجري  ويتم 

يجب أن  البنود؛    صادرة عن الجهات المختصة في ذلك البلد وذلك عند شحن هذه

باستثناء  ت صادِّ  الشهادات  هذه  على  المنشأ  بلد  في  المختصة  العراقية  السلطات  ق 

 . ة من بلد عربيالبنود المستورد

  أهلية إثبات وثائق .7

  والخدمات السلع

  لوثائق ومطابقتها

 مناقصة. ال

 

محدد في القسم الخامس  السلع والخدمات كما هو  طابقةقد تكون الوثائق اإلثباتية لم 7.3

مواصفات شكل  على  (  Schedule of Requirementsقائمة متطلبات التعاقد )  -

 وسوف تتألف من: اتبيانتحريرية/نصوص، مخططات، و 
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  وصف مفصل للخصائص الفنية األساسية وخصائص األداء للسلع؛ )أ(
 كل بند من بنود المتطلبات الفنيةل مقارنة جدول )ب( 

     (item-by-item commentary)    ،والخدمات والمعدات  السلع  استجابة   ي ثبت 

يحدد االنحرافات   المحددة في المواصفات الفنية، أو  لمتطلباتجوهرياً ل  ةترحالمق

 واالستثناءات ألحكام هذه المواصفات الفنية؛

 

ورقة  )ج(  في  محددة  هي  وكما  بالمناقصة  خاصة  أخرى  مستندات  بيانات    أية 

 العطاء. 
 

تسجيل  7.4 العطاء  مقدم  على  يتوجب  ذلك،  خالف  العطاء  بيانات  ورقة  تحدد  لم  ما 

لعراق؛ على مقدم العطاء أن  السلع التي سيتم تقديمها لدى السلطات المختصة في ا

بحلول   السلع  هذه  سجلَّ  قد  كان  إذا  التسجيل  شهادة  عن  نسخة  عطائه  مع  يرفق 

جهة   إلى  يقدم  أن  الفائز  العطاء  مقدم  على  يتوجب  وإال،  العطاءات.  تسليم  موعد 

 التعاقد عند توقيع العقد إما: 
 . لالستخدام في العراق  السلع شهادة تسجيل  عننسخة  - )أ(
 و في حال لم يتم الحصول بعد على شهادة التسجيل هذه، أ -    

التزم   )ب(  قد  العطاء  مقدم  أن  على  التعاقد،  جهة  موافقة  بحسب  ثبوتية،  مستندات 

 . بيانات العطاء بجميع متطلبات التسجيل كما هي محددة في ورقة

 )ج(  جواز اإلستثناء من التسجيل بحسب صالحيات وزير الصحة. 

لتعاقد أن تتعاون مع مقدم العطاء الفائز لتسهيل عملية التسجيل يجب على جهة ا 7.4.1

ورقة د  تحّدِّ العراق.  العطاء  في  عن    بيانات  المسؤول  والشخص  الوكالة  إسم 

 إعطاء أية معلومات إضافية حول عملية التسجيل.
العقد،    )أ(  7.4.2 توقيع  عند  الفائز  العطاء  مقدم  سيقدمها  التي  السلع  تسجيل  يتمَّ  لم  إذا 

 سوف ي صبح العقد نافذاً اعتباراً من تاريخ استالم شهادة التسجيل.ف

)ب( يجوز لوزير الصحة استثناء المناقص الفائز من تقديم شهادة تسجيل الدواء  

 عند توقيع العقد وفي هذه الحالة يكون العقد نافذاً. 

 

للمادة   7.5 وفقاً  تقديمه  الواجب  المقارنة  جدول  التعلي  7.3ألغراض  من  مات )ب( 

مقدمي   أعاله،    العطاءاتإلى  في    إشارة  أية  فإن الواردة  التعاقد  جهة  قبل  من 
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الفنية   أسماء/عالمات  إلى المتطلبات  وكذلك    سبيل   على  هي  تجارية،   معايير 

أسماء/عالمات  استخدام  العطاء  لمقدم  يجوز.  الحصر   وليس  الوصف   معايير، 

أرقام بحسب موافقة   يثبت  أن  شرط  عطائه،  في  بديلة  موديالت  تجارية، و/أو 

سيستخدمتال  البديلة  المواصفات  أن   التعاقد   جهة   تلك جوهرياً    تعادل  ها،ي 

 . الفنية المواصفات  في حددةالم

 : للتأكيد بحسب موافقة جهة التعاقد بأنتقديم الوثائق الثبوتية  مقدم العطاءعلى   8.1
 

  مقدم  مؤهالت .

 العطاء 
أنه ولتنفيذ العقد،    الضروريةلفنية واإلنتاجية  اولديه القدرة المالية    مقدم العطاء )أ(

 معايير التأهيل والتقييم.  –القسم الثالث  المحددة في لأهيتمعايير اليستوفي 
 

 

في حال لن يقوم بنفسه بتصنيع أو انتاج السلع التي يقدمها والمحددة في ورقة   )ب( 

لت المنتجة  أو  المصنعة  الجهة  التخويل من  فلديه  العطاء،  السلع  بيانات  قديم هذه 

ال لصيغة  وفقاً  العراق  من  في  المستند   –  المصنعة   الجهة تصريح 

(Manufacturer’s Authorization Formالمرفق في القسم الرابع ). 

 

)أو ألسباب    في حال لم يكن مقدم العطاء يمارس األعمال التجارية في العراق )ج( 

أو سوف يكون  ف،    (يانةالصأخرى لن يقوم بنفسه بإلتزامات الخدمات المتصلة/ 

م  يصبح   عليه(  العقد  ترسية  حال  بوكيلثّ م  )في  العراق  محلي  الً  للخدمات    في 

العطاء الصيانةالمتصلة/ لمقدم  الضمانات  بإلتزامات  القيام  على  وقادر  مؤهل   ،

 ت الفنية.واصفالعقد و/أو الملي الشروط العامة والخاصة  التي تم وصفها ف

 

يستوف )د( العطاء  مقدم  في  أن  المدرجة  التأهيل  معايير  الثالث  ي  معايير    –القسم 

)لمراجعة المواد/الفقرات اإلضافية المتعلقة باألدوية واللقاحات  التأهيل والتقييم  

 (. القسم الثالثوالمعدات/األجهزة الطبية في 

العامة       - الهيئة  من  صادر  ممانعة  عدم  كتاب  بتقديم  الشركات  قيام  ضرورة 

 ها بالمفاتحات المعلنة .للضرائب عند مشاركت 
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 كمقدم عطاء   ، وذلكم عطاء واحد في هذه المناقصة يتقد  كل شركة    على  جبتوي 9.1

 )أ( من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. 6.1 للمادةووفقاً  منفرد
  لكل واحد عطاء .9

 عطاء  مقدم
وت 10.1 بإعداد  المرتبطة  التكاليف  جميع  العطاء  مقدم  عطائهسليتحمل  وفيم  أي  ؛  ي 

هذه التكاليف، بصرف النظر عن  ب  أو ملتزمة  تكون جهة التعاقد مسؤولة  نلحال،  

 . تهاو نتيجالمناقصة أ سير

 العطاء  كلفة .10

المتبادلة بين مقدم العطاء    قيجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائ 11.1

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

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

 العطاء  لغة .11

  المكونة الوثائق.12 المقدم ما يلي : يجب أن يشمل العطاء   12.1

 للعطاء 
 ؛ الرابع   القسم   في   إليها   المشار   النماذج   وفق   ين كامل   األسعار   وجدول   العطاء   تقديم   استمارة  )أ(
المادة   )ب(  وفق  األصلية(  )النسخة  العطاء  مقدمي  من    17ضمان  إلى  التعليمات 

 ؛)ضمان العطاء( العطاءات
 ء؛مقدم العطا م لزِّ لي   على العطاء توقيعلل تحريري ونافذ يخول تفويض )ج( 
بحسب    تؤكد  العطاءات،  مقدمي  إلى  التعليماتمن    7لمادة  لوفقاً    إثباتات موثقة )د(

 مناقصة؛ ال قائوث لمتطلبات مطابقة هي والخدمات السلع  أن  ،جهة التعاقدموافقة 
مؤهالت مقدم   –من التعليمات إلى مقدمي العطاءات  8وفقاً للمادة    إثباتات موثقة )هـ(

، أن مقدم العطاء مؤهل لتنفيذ العقد في جهة التعاقدبحسب موافقة    العطاء، تؤكد

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

وفق    ( Manufacturer’s Authorization Form)   الشركة المصنعة / الجهة تصريح من  ال )ز(  

  )ب( من التعليمات 8.1النموذج المرفق في القسم الرابع، إن وجد بحسب المادة 

 إلى مقدمي العطاءات.
 . بيانات العطاء )ح( أية وثيقة أخرى مطلوبة في ورقة

 

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


 
العراق جمهورية

  

 22        مقدمي العطاءات القسم االول: تعليمات الى 

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/7/2021 :  مناقصة رقم

ة الصحة/البيئة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا(جهة التعاقد:وزار   
 
 

13.1 ( العطاء  تقديم  استمارة  تقديم  العطاء  مقدم  على  وجدول  Bid Formيتعين   )

( الرابع،  Price Scheduleاألسعار  القسم  في  المرفقة  النماذج  وفق  المناسب   )

بتقديمها، مع وصف مو التي سيقوم  السلع  دول منشئها، محدداً  لها، ومحدداً  جز 

 كمياتها، وأسعارها. 

  تقديم استمارة .13

 العطاء 

المحددة في جدول األسعار وفق نموذج جدول  14.1 البنود  يجب أن يتم تسعير جميع 

  يقوم   أن  العطاء  مقدم  على.  القسم الرابعالمرفق في  (Price Schedule) األسعار  

. مطلوب  هو  كما  األسعار  جدول  في   ةالوارد  األعمدة  جميع  في  األسعار  بتحديد

"ال   عبارة  يكتب  أن   فعليه  العطاء،مقدم    على  تنطبق  ال  األعمدة  من  أي  كانت  وإذا

 . " نطبقي
من   14.2 ولكن  العراق  في  الموجودة  تلك  أو  محلية  كسلع  المقدمة  السلع  أسعار  تحدد 

المرفق   األسعار  جدول  في  أجنبي،  )منشأ  الرابع  القسم  السلع  (2في  أّما  التي  . 

األسعار   جدول  في  تسعيرها  يتّم  أن  فيجب  العراق  خارج  من  استيرادها  سيتم 

 (.3القسم الرابع )المرفق في  
 وذلك لمتطلبات المطابقة:  األسعار جدول إكمال عند التالية األمور  إلى التنبه يجب 14.3

إدراج  14.3.1 أو    يتم  المحلية  السلع  منشأسعار  من  ولكن  العراق  في  الموجودة  أ  تلك 

من جدول األسعار المرفق في    5  رقم  في العامودوذلك    بشكل منفصل،  أجنبي،

 : (، على النحو التالي2القسم الرابع )
(/  ex-factory)أ(:  أسعار السلع التي يتم تسليمها عند المصنع )  5العامود رقم  

( العرض  صالة  في  تسليمها  يتم  التي  يتم  ex-showroomالسلع  التي  السلع   /)

من )  تسليمها  )ex-warehouseالمستودع  الجاهزة  السلع   /)off-the-shelf  ،)

والضرائب  الرسوم  جميع  األسعار  هذه  تشمل  أن  يجب  الحالة؛  بحسب  وذلك 

)مثال الضريبة على المبيعات والرسوم الكمركية والرسوم على مواد االستهالك، 

وعلى   السلع  مكونات  أساس  على  تسديدها  يتم  التي  أو  المدفوعة  المواد  الخ...( 

على   أسعارها  تحديد  تم  والتي  تجميعها  أو  السلع  تصنيع  في  المستخدمة  الخام 

أو   الخ...  المستودع،  العرض  أو من  أو في صالة  المصنع  أساس تسليمها عند 

الرسوم والضرائب المدفوعة على السلع ذات المنشأ األجنبي والتي تم استيرادها 

تشمل    .مها في صالة العرض الخ...مسبقاً، وتم تحديد أسعارها على أساس تسلي

  العطاء أسعار .14

 والحسومات 
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 هذه األسعار أيضاً تكاليف التوضيب والشحن.
)ب(: أية ضرائب مبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم التي   5العامود رقم  

ب  العطاء  مقدم  العراقتسديدها  سيقوم  ب  في  يتعلق  ما  وذلكالسلعفي  حال    ،  في 

 . على المبيعات، الخ...( )مثالً ضريبة االستهالك والضريبة العقد عليه يةرست
رقم   السلع   5العامود  وتحميل  والتأمين  البّري  الداخلي  النقل  تكاليف  )ج(: 

النثريةUnloading-وتفريغها)النفاض التكاليف  من  وغيرها  العرضية  /( 

(Incidental)   محدد هو  كما  النهائية  وجهتها  إلى  السلع  تسليم  حتى  الضرورية 

 في قائمة متطلبات التعاقد.
رقم  العام كيفية   5ود  وبيان  التركيب  فيها  بما  الثانوية  الخدمات  أسعار  )د(: 

)المستخدم   ستخدام اال/  التشغيل المستفيدة  الجهات  لدى  الموقع  في  والتدريب 

 النهائي( ، إن وجد، كما هو محدد في قائمة متطلبات التعاقد

بشكل منفصل  يحب إدراج اسعار السلع التي سيتم استيرادها من خارج العراق،    14.3.2

(، على النحو  3من جدول األسعار المرفق في القسم الرابع )  5في العامود رقم  

 التالي: 

( في ميناء/ CIP)أ(:  أسعار السلع التي يتم تسليمها على أساس )  5العامود رقم  

 مطار ونقطة الوصول. 
( )رسوم  DDP)ب(:  أسعار السلع التي يتم تسليمها على أساس )  5العامود رقم  

سليم مدفوعة(، عند موقع المستخدم النهائي في العراق كما هو محدد في قائمة الت

 متطلبات التعاقد 
رقم   كيفية   5العامود  وبيان  التركيب  فيها  بما  الثانوية  الخدمات  أسعار  )ج(: 

)المستخدم    ستخداماال/التشغيل المستفيدة  الجهات  لدى  الموقع  في  والتدريب 

 في قائمة متطلبات التعاقد.  النهائي(، إن وجد، وكما هو محدد
س  للمعدات/  14.3.3 يحدد  الطبية،  السنوي ـــــــــــــــــــــــــاألجهزة  الصيانة  عقد  عر 

(Annual Maintenance Contract - AMC في موقع المستخدم النهائي، وذلك )

(، إن وجد، ويحدد  4في جدول األسعار بحسب النموذج المرفق في القسم الرابع )

سعر لعدد السنوات التي تلي إنتهاء فترة ضمان العيوب، كما تم تحديده في  هذا ال

فتح   موعد  بتاريخ  النافذة  الضرائب  السعر  هذا  يشمل  التعاقد.  متطلبات  قائمة 
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العطاءات. يتوجب على مقدم العطاء تحديد أية ضرائب إضافية يتعين تسديدها. 

األسعار شاملة لهذه الضرائب ما لم يحدد خالفاً لذلك في وثائق المناقصة، تعتبر  

وال يجوز المطالبة بها الحقاً. خالل مدة عقد الصيانة السنوية، على المجهز أن  

طلب  ألي  فوراً  يستجيب  وأن  الغيار  قطع  من  الكافية  بالكمية  يحتفظ 

  الصيانة   عقد  موضوع  المعدات   بقاء يضمن  أن على مقدم العطاء    يتوجب .  تصليح/صيانة

كما هو  و  ( UPTIME warranty"% سنوياً )   x"   بنسبة سليم وصحيح  عاملةً بشكل    السنوية 

في   الخامسمحدد  التعاقد  –  القسم  متطلبات  حال  ،  قائمة  وفي  وجد.  إن  وذلك 

( األعطال  فترات  نسبته   (downtimeتخّطت  ما  السنوية،  الصيانة  عقد  خالل 

(100-x فترات ضعف  تعادل  بمدة  العقد  هذا  فترة  تمديد  عندها  فيتوجب   ،%)

 عطال. األ

14.4 ( المصطلحات   اعتماد  يتم  الخ...(  EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDPسوف   ،

في   محدد  هو  ما  بحسب  التجارية  المصطلحات  لتفسير  الدولية  لألحكام  استناداً 

الذي يتم نشره من قبل   ®INCOTERMSآخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز  

 لية في باريس.غرفة التجارة الدو

 

المادة   14.5 بحسب  األسعار  بنود  لتفصيل  وفقاً  األسعار  تقديم  من    14.3إن  أعاله 

التعليمات إلى مقدمي العطاءات، يهدف فقط إلى تسهيل عملية مقارنة العطاءات  

أية   على  التعاقد  في  حقها  من  كان  شكل  بأي  يحد  ولن  التعاقد،  جهة  قبل  من 

 العطاء. مجموعة من البنود المقدمة في  

 

للتغير  14.6 قابلة  وغير  ثابته  العطاء  مقدم  قبل  من  المقدمة  االسعار  تكون  ان  يجب 

 خالل فترة تنفيذ العقد مهما كان السبب.
 

)أو مجموعة  14.7 واحد  أكثر من جدول كميات  تحديد  تّم  جدول ( في  lot  -وحدة  /إذا 

ة لمقدمي العطاءات ، فعندها تسمح وثائق المناقصمتطلبات التعاقد لشراء االدوية

الجداول   في  المذكورة  المواد  من  أكثر  أو  لمادة  منفصل  بشكل  أسعاره  بتقديم 

 وسوف يتم تقييم العطاءات للمواد ولكل مادة على حدة مع العرض.   

)او   واحد  كميات  جدول  من  اكثر  تحديد  فيتم  الطبية،  االجهزة  حالة  في  اما 

يتم تسعيرlots  –المجموعات/وحدات   ان  الواردة في    ( على  السلع  بنود وكميات  جميع 

)المجموعات(  الجداول  يحدد  ان  العطاء  مقدم  على  يتوجب  المجموعة.   او  الجدول  هذا 
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بوضوح ويقوم بتسعير كل منها بشكل منفصل في جداول االسعار المخصصة لكل منها.  

 لكل جدول )مجموعة( بشكل منفصل.  سوف يتم تقييم العطاءات 

 التالية: العمالت باألسعار  تقدميجب أن  15.1
أسعار   )أ( يقدم  العطاء أن  العراق بعلى مقدم  تقديمها من  التي سيتم  الدينار السلع 

  العراقي
يجوزلمقدم العطاء أن يقدم أسعار السلع التي سيتم تقديمها من خارج العراق   )ب(

 . بيانات العطاء ورقة بالعملة المحددة في

 العطاء  عمالت .15

أن   16.1 العطاءات  يجب  في    سارية/نافذةتبقى  المحددة  للمدة  األقل  بيانات   ورقةعلى 

لبعد  العطاء   النهائي  العطاءات  سلتالموعد  وفقاً  ويم  التعاقد  جهة  قبل  من  المحدد 

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. سيتم رفض العطاء الذي تكون مدة    20  للمادة

 للشروط. جيبٍ  غير مستباعتباره عطاءً المطلوب أقل من نفاذه 

 نفاذ فترة .16

 العطاءات 

، يجوز لجهة التعاقد أن  األولية  العطاء  إنتهاء فترة نفاذفي حاالت استثنائية، وقبل    16.2

تمديد   العطاءات  نفاذتطلب من مقدمي  لمدة إضافية محددة. يجب   فترة  عطاءاتهم 

و  يتمأن   الطلب  لمقدم    جوابهذا  يجوز  تحريرياً.  العطاءات  أن عطالمقدمي  اء 

التمديد   قبول أما  .  ذلك دون مصادرة ضمان عطائهوهذا،  يرفض طلب  في حال 

الطلب لهذا  العطاء  فعندها  مقدم  ي  ،  منه  لن  ي  طلب  بتعديل ولن  يقوم  أن  له  سمح 

 . ضمان عطائه فترة نفاذولكن سيطلب منه في المقابل تمديد  ؛عطائه

 

ن عطاء غير مشروط وقابل على مقدم العطاء أن يقدم، كجزء من عطائه، ضما  17.1

 بصيغة:  للدفع عند أول طلب من جهة التعاقد، ويكون ضمان العطاء إما
 )أ( خطاب ضمان  وفق النموذج المرفق في القسم الرابع،  

 )ب( صك مصدق؛ 

 .او اية صيغة اخرى تحددها جهة التعاقد  في ورقة البيانات)ج( 

وفي  بيانات العطاء    ورقة  فييجب أن تكون قيمة ضمان العطاء وفق ما هو محدد  

 .قائمة متطلبات التعاقد في القسم الخامس

 العطاء  ضمان .17

 

ورقم   17.2   عنوان  ذكر  مع  التعاقد  جهة  إلى  موجهاً  العطاء  ضمان  يكون  أن  يجب 

يوماً بعد انتهاء    28مرجع كتاب الدعوة، كما يجب أن يبقى نافذاً لمدة ال تقل عن  

  16.2ا للمادة  نفاذ العطاء وفقالحق لفترة    يدمدأي تتهاء  بعد ان  و أفترة نفاذ العطاء  
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 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

شكل 17.3  على  إما  العطاء،  مقدم  باختيار  العطاء،  ضمان  يكون  أن  خطاب )يجب 

)ضمان(   مصرفي  بوثائق Bank Guaranteeضمان  المرفق  النموذج  بحسب   )

دة في العراق وفقاً لتعليمات المصرف صادراً عن أحد المصارف المعتم  المناقصة

صدك مصدق او اية صيغة تحددها جهة التعاقد في ورقة    المركزي العراقي، أو  

( عن مصرف موجود  Bank Guarantee)  المصرفي الضمانإذا صدر  والبيانات.  

العراق، فيجب أن يكون لهذا    مرادفة المالية  المؤسسة  ال  موقعاً ومصدقاً من  خارج 

  دة في العراق لجعل هذا الضمان قابالً للتنفيذمعتمال المصرف

(back-to-back counter guarantee ( 

 

التعاقد     17.4 الدراسة والتحليل( برفض أي عطاء ال  ) ستقوم جهة  بناء على توصية لجان 

عدا   للشروط  مستجيٍب  غير  عطاًء  باعتباره  وذلك  مقبول  عطاء  ضمان  معه  يرفق 

 النافذ.   عة لألجهزة الطبية المشمولة بإستثناء وزير الصحة الشركات المنتجة للدواء والمصن 

 

التعاقد  17.5 أن ،  بحسب موافقة جهة  التعاقد  لجهة  العائدة    تطلق  يحق  العطاء  ضمانات 

عليهم، وذلك قبل انتهاء مدة نفاذ   لعقدا  ترسيةالى مقدمي العطاءات الذين ال يحتمل  

باإل التوصية  تكون  أن  وبعد  ص  حالة عطاءاتهم  يتم قد  الحالة،  هذه  في  درت. 

االحتفاظ بضمانات العطاء العائدة لمقدمي العطاءات الذين يحتلون المراتب الثالث 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. 38.2عمالً بأحكام المادة  األولى

 

ضمان    17.6 الفائزلالعطاء  يعاد  العطاء  توقيع  مقدم  ضمان  ه  وتقديم  العقد  اتفاقية  بعد 

 .المطلوبء األداحسن 
 

 يمكن أن تصادر جهة التعاقد ضمان العطاء إذا:  17.7
مدة   )أ( انتهاء  قبل  عطاءه  العطاء  مقدم  المناقصة،  سحب  غلق  وبعد  نفاذه 

من التعليمات إلى مقدمي   22.3و  16.2باستثناء ما نصت عليه الفقرتين  

 أو العطاءات؛

 

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

 التوقيع على العقد، أو  (1)

 تقديم ضمان حسن األداء المطلوب. (2)
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ناجح  تقدم  إذا    )ج(   غير  للمادة  مقدم عطاء  وفقاً  اعتراض  أو  من    36بشكوى 

  هذه   أن   للسلطات المختصة   عندها  ، وتبينالعطاءات  التعليمات إلى مقدمي

مة  إن قي  ؛ةمبرر  غيرأو    خاطئةألسباب    كانعتراض  هذا االأو    ىشكوال

األضرار الناتجة عن هذا التأخير في توقيع العقد سوف يتم تعويضها من 

على   أعاله.  الشكوى  الناجح وصاحب  العطاء غير  لمقدم  العطاء  ضمان 

ذلك من  قيمة  الرغم  على  الضمان  من  الم صادر  المبلغ  يقتصر  سوف   ،

المختصة السلطات  تحددها  التي  العراقية    الغرامات  القوانين  وفق 

 النافذة.  واإلجراءات

 

اإلعفاء   17.8  بسبب  وذلك  العطاء  ضمان  العطاءات  مقدمي  بعض  يقدم  لم  إذا 

للشركات   بالنسبة  الحال مثالً  النافذة، كما هو  العراقية  القوانين  المنصوص عنه في 

في   محدد  هو  ما  بحسب  غيرها  أو  العطاء  ورقة العامة  من    17.1  مادةلل  بيانات 

 التعليمات إلى مقدمي العطاءات، و

في  .أ قبله  من  المحددة  نفاذه  مدة  انتهاء  قبل  عطاءه  هذا  العطاء  مقدم  سحب  إذا 

العطاء تقديم  المناقصة    استمارة  غلق  المادة  وبعد  عليه  نصت  ما  باستثناء   ،

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات؛ أو  16.2

إذا أصبح مقدم العطاء هذا مقدم العطاء الفائز ولكن فشل في توقيع العقد وفقاً  .ب

حسن    37لمادة  ل ضمان  تقديم  في  أو  العطاءات؛  مقدمي  إلى  التعليمات  من 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات؛ 38األداء وفقاً للمادة 

، أن تعلن مقدم  -على ذلك  بيانات العطاء في حال نصت ورقة -فعندها، يمكن لجهة التعاقد

وأن   التعاقد،  جهة  من  ممول  عليه  عقد  إلرساء  مؤهل  غير  تطبيق العطاء  في  تمضي 

 .بيانات العطاء اإلجراءات اإلدارية المنصوص عنها في ورقة

 

ّد مقدم العطاء عطاءه ويقدمه بنسخته األصلية  18.1 ويجوز أن تشمل قرصاً  يجب أن ي عِّ

( نسخة    (Compact Diskمدمجاً  في  فيقدم  المالي  العرض  أما  الفني،  بالعرض 

 . أصلية )ورقية( واحدة

  وتوقيع شكل .18

 طاء الع

المادة    النسخ كافة الوثائق المحددة فيكل من  يجب أن يتضمن العطاء األصلي و 18.2

العطاء    12.1 وثائق  كل  تكون  أن  على  العطاءات،  مقدمي  إلى  التعليمات  من 

م أو  من  حررةً مطبوعةً  وموقعةً  يزول،  ال  بحبر  أو    العطاء  أو  مقدم  الشخص 
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 هذا التفويض يكونيجب أن  .العقدب مقدم العطاء  لذلك إللزامين لوخاألشخاص الم

في  ما هو محدد  العطاء  ورقة  بحسب  للتوقيع ،  بيانات  قانونياً  المخولين  قبل  من 

سوف يرفق    )ج( من التعليمات إلى مقدمي العطاءات  12.1والذي بموجب المادة

الم  بالعطاء. التأكد من توقيع  العطاء  تقديم  ل  لوخعلى مقدم  استمارة  لتوقيع على 

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

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

ويجب المالحظة أن جميع صفحات العطاء حيث  .  الشخص الموقع على العطاء

على   الموقع  العطاء  مقدم  قبل  من  اإلضافات  على  وتصحيحات  إضافات  تمت 

بالتوقيع عليها كامالً أو باألحرف األولى. على مقدم العطاء   العطاء وسوف يقوم

المطلوب في جداول األسعار.  النحو  بالحروف واألرقام على  أن يحدد األسعار 

 . بيانات العطاء إن أية شروط أخرى يتم تحديدها في ورقة 

  

 

العطاءات  تسليم – د  

بواسطة البريد الداخلي أو الخارجي السريع  يمكن لمقدمي العطاءات أن يقوموا بتسليم عطاءاتهم   19.1

،  ومختومة   منفصلة  أغلفة العطاء وكل نسخة عنه في    وضع على مقدم العطاء أو باليد مباشرة.  

  غلفة المتضمنة األصل والنسخ و"نسخة". توضع األ أ "  أصل "  األغلفة بـ على    وذلك مع التأشير 

 . مختوم خارجي    غالف في  

  وتأشير ختم .19

   العطاءات

 : الداخلية والخارجية أن  األغلفةيتعين على  19.2
 تحمل إسم وعنوان مقدم العطاء مع ختمه على الزوايا األربع من الغالف؛  )أ(

 ؛ بيانات العطاء   ورقة في  محدد  تكون موجهة إلى جهة التعاقد على العنوان ال  )ب( 

اسم )ج(  الدعوة  المناقصة  ورقم  تحمل  هو  وكتاب  كما    ورقة في    محدد، 

 ؛ اءبيانات العط

"، على أن  [ 2021/         5        / 27             تاريخ الغلق  ] وأن تحمل عبارة "ال يفتح قبل   )د(

التعليمات      من   20.1للفقرة    بيانات العطاء   ورقة   تستكمل بالوقت والتاريخ المحددين في 
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 . إلى مقدمي العطاءات 

ً الخارجي    الغالف  يكن  إذا لم 19.3  المادة ي  ف   ومؤّشراً عليه وفق ما هو محدد  مختوما

ووفق القوانين العراقية    العطاءات المذكورة أعاله   إلى مقدمي   من التعليمات   19.2

  قبل   العطاء أو فتحه   فقدانلة  يمسؤولأية    جهة التعاقدعندها لن تتحمل  ف،  النافذة 

 . موعد فتح العطاءات

 

ت 20.1 يتم  أن  العطاءاتسلييجب  المحدد في  إلى    م  العنوان  التعاقد على  المادة  جهة 

في مهلة ال تتجاوز الوقت و  ،من التعليمات إلى مقدمي العطاءات)ب(    19.2

الم العطاء  ورقةفي    حددين والتاريخ  جهة  .  بيانات  قبل  إصدار وصل من  يتم 

 . الحق   بنسخة لها كمرجع   جهة التعاقد   وتحتفظ التعاقد إلى كل مقدم عطاء تم استالم عطائه،  

  النهائي الموعد .20

 العطاءات  يمسللت

العطاءات 20.2 لتسليم  النهائي  الموعد  تقديرهاقبل  التعاقد وفق  لجهة  تمديد   ، يجوز 

  5.3للفقرة  يم العطاءات من خالل تعديل وثيقة العطاء وفقاً  سلتالموعد النهائي ل

التعليمات الحالة  إلى    من  العطاءات، وفي هذه  حقوق   سوف تمتد كافةمقدمي 

إلى الموعد    زمين بها قبل التمديدالملت  جهة التعاقد ومقدمي العطاءات  واجباتو

 . النهائي بحسب المهلة الجديدة

 

  في المادة حدد  يم العطاءات الم سل جهة التعاقد بعد الموعد النهائي لت   ستلمه أي عطاء ت   سيتم رفض  21.1

 . سيتم إعادته مغلقاً إلى مقدم هذا العطاء و من التعليمات إلى مقدمي العطاءات،    20
  العطاءات .21

 المتأخرة
العطاء تعديل 22.1 التعاقد  ه بعد تقديمهئأو سحب عطا  يجوز لمقدم  ذلك  و   إلى جهة 

  لى أن يقدم لجهة التعاقد عيم العطاءات،  سللتالمحدد مسبقاً  قبل الموعد النهائي  

مع    بذلك  لتوقيعخول لموقعاً من الم  العطاء،  أو سحب  تعديلب إشعاراً تحريرياً  

   بالتوقيع. نافذتفويض 

  بسحو تعديل .22

 العطاءات 

أي  ي 22.2 إعداد  العطاء  مقدم  على  في    تعديلتوجب  ووضعه  لعطائه  إستبدال  أو 

التعاقد قبل   الى جهة  التأشير عليه وفق األصول، ويرسله  غالف مختوم ويتم 

 : الموعد النهائي لتسليم العطاءات بحسب ما يلي

في   )أ( المحدد  النسخ  أصلية مع عدد  تقديم نسخة  العطاء  مقدم    ة ورقعلى 
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العطاء   العطاءات   19.1لمادة  لبيانات  إلى مقدمي  التعليمات  ألي   ،من 

عليهما بشكل واضح    يتم التأشيرغالفين  في  وذلك  عطائه،  على  تعديل  

النسخ"، أو "استبدال   –و "تعديل العطاء  أاألصل"    –"تعديل العطاء    بـ:

. يوضع بحسب الحالة  النسخ"   –األصل" و "استبدال العطاء    –العطاء  

بذلك خارجي    غالف ضمن  الفين  غال عليه  التأشير  يتم  بشكل   مختوم 

 "تعديل العطاء" أو "إستبدال العطاء". بـ: واضح

المتعلقة   )ب(  األخرى  على  األحكام  تتم   ،العطاءت  تعديالبالتأشير  أن  يجب 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.  19.3و 19.2للفقرتين وفقاً 

ا  يتوجب 22.3 العطاء  مقدم  إعلى  عطائه  سحب  في  التعاقد    شعار لراغب  جهة 

ً  تحريرياً قبل الموعد النهائي المحدد استالم  يجب أن يتم  يم العطاءات.سللت مسبقا

 : كما يجب أن   يم العطاءات سل قبل الموعد النهائي المحدد لت سحب العطاء  إشعار  

العنوان   )أ( على  التعاقد  جهة  إلى  موجهاً    19.2المادة  في  المحدد  يكون 

 ؛ ن التعليمات إلى مقدمي العطاءات( مب)

)ج( من التعليمات إلى    19.2في كتاب الدعوة والمحدد في المادة  مرجع  ال سم و اال يحمل   )ب( 

ـ  ، و مقدمي العطاءات   ؛ و "إشعار بسحب العطاء" أن يتم التأشير عليه ب

 اً نافذاً يخول للتوقيع على اإلشعار بسحب العطاء.تفويضأن يتضمن  )ج( 

 

للمادة  العإن   22.4 وفقاً  سحبها  المطلوب  مقدمي    22.3طاءات  إلى  التعليمات  من 

 العطاءات، سوف تعاد إلى مقدمي العطاءات دون فتحها. 
 

الفترة    أو  ال يجوز سحب 22.5 الموعد    التي تلياستبدال أو تعديل أي عطاء خالل 

  16ة نفاذ العطاء المحددة في المادة  وحتى انتهاء فتريم العطاءات  سلالنهائي لت

قد   الفترة  هذه  خالل  العطاء  سحب  إن  العطاءات.  مقدمي  إلى  التعليمات  من 

من التعليمات إلى مقدمي    17.7  للمادةيؤدي إلى مصادرة ضمان العطاء، وفقاً  

 العطاءات.
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 العطاءات  وتقييم فتح – ـه
لدى    ستقوم 23.1 العطاءات  فتح  ذلك لجنة  في  بما  العطاءات  جميع  بفتح  التعاقد    جهة 

والتعديالتاشعا اإلنسحابات  جلسة  وذلك    ،رات  من  بحضور  عامةفي  الراغبين 

او   العطاءات  العطاءات  ممثلي  مقدمي  الوقتالمخولين(،  )  مقدمي    والتاريخ   في 

على مقدمي العطاءات او  ممثلي   .بيانات العطاء  ورقةفي    محددكما هو  والمكان  

 هم. مقدمي العطاءات التوقيع على سجل الحضور كإثبات عل حضور

 العطاءات  فتح .23

بعدها   ، وال تفتحوقراءة محتوياتهااالنسحابات  ـليها بعر  شّ ؤالم  األغلفةيتم أوالً فتح   23.2

تم سحبها  أغلفة  التي  العطاء  العطاءات  مقدم  إلى  هي  كما  تعاد  بأي   .بل  يسمح  ال 

ل إذا  لعطاء  اسحب  إشعار  اإلنسحاب  إال  إشعار  قراءة  النافذ  تم  التفويض  علناً  مع 

و العطاءات.  فتح  جلسة  فتح  خالل  يتم  عليها   غلفةاألثم  التأشير  جرى  التي 

العطاءات التي    بعدها أغلفة  وال تفتحبـاإلستبداالت وقراءة محتوياتها ويتم استبدالها  

إشعار الستبدال  ال يسمح بأي  استبدالها، بل تعاد كما هي إلى مقدم العطاء مغلقة.  تم  

إذا    العطاء إشعارإال  قراءة  االستبدال    دالبتاإلس  تم  بهذا  النافذ  التفويض  علناً  مع 

العطاءات فتح  جلسة  النافذ    تعديالتبـليها  ع ر  شّ ؤالم  غلفةاأل  .خالل  التفويض  مع 

 . والذي تم تعديله   علناً مع العطاء العائد لها المقدم أصاًل محتوياتها  يجب أن تفتح وتقرأ 

 

23.3  ً : اسم مقدم العطاء وسعر العطاء لكل يتم فتح العطاءات في وقت واحد، ويقرأ علنا

وجود   عدم  أو  وجود  و  تخفيضات،  أية  ذلك  في  بما  مجموعة(  )أو  جدول  أو  بند 

بالتوقيع   التفويض  وجود  عدم  أو  ووجود  مطلوباً،  كان  حال  في  العطاء  ضمان 

التعاقد مناسبة. ال يرفض  أية تفاصيل أخرى قد تراها جهة  إلى  المطلوب، إضافة 

خالل   عطاء  العطاءاتجلأي  فتح  بالفقرة    سة  عمالً  المتأخرة  العطاءات  باستثناء 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. 21.1
مع  العطاءات  فتح  لجنة  بختم  األصلية  العطاءات  من  كل  صفحات  جميع  التأشيرعلى  يتم 

 توقيع أعضائها على جميع صفحات جداول األسعار األصلية الخاصة بكل عطاء. 

 

للفقرة    والتعديالت)  العطاءات  إن 23.4 من التعليمات إلى مقدمي    22.2التي ت رسل وفقاً 

و العطاءات  لمالتي  العطاءات(  فتح  جلسة  خالل  وقراءتها  فتحها  تخضع   ،يتم  ال 

 للتقييم مهما كانت الظروف.  
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د جهة التعاقد محضراً لجلسة فتح العطاءات في نهاية الجلسة متضمناً المعلومات   23.5 ت عِّ

الفقرات  المذكورة   مقدمي   23.6و  23.4و  23.2و  23.1في  إلى  التعليمات  من 

 العطاءات المذكورة أعاله، باإلضافة إلى ما يلي وبالحد األدنى: 

 ؛ أو تشميعها هاختمإغالق األغلفة بإحكام و -

أسعار    تخفيضات أو أية  ة، بما في ذلك أيإن وجد(  (lot)لكل وحدة )  سعر العطاء -

 ساس عطاءات أخرى؛ على أ أو أية تخفيضات مشروطة

كل  ب  التأشير - حول  واضحة  محو    تعديلعالمة  على  تصحيح    وأأو  العطاء  لمقدم 

 ؛مع توقيع رئيس وأعضاء لجنة فتح العطاءاتوذلك  ،راسعول األاجد

مع توقيع رئيس وأعضاء وذلك  ،غير مسعرة )بند(وضع خط أفقي بجانب كل فقرة -

      ؛  لجنة فتح العطاءات

ع  - العطاء  مقدم  وعلى  توقيع  العطاء  تقديم  استمارة  األخرى  العطاء    مستنداتلى 

 المرفقة وعلى كل صفحة من جداول األسعار؛

 عدد األوراق المكون منها كل عطاء؛ -

 ؛من مقدم العطاء العطاءمدونة في تحفظات ذات صلة  وأمالحظات  ةأي -

 عطاء.الاللجنة على أي من مرفقات بديها قد تأو تحفظات أخرى مالحظات  ةأي -

 . بختم اللجنة والمرفقات العطاء محتوياتعلى جميع  وقيع باألحرف األولىالتم يت

 

الحاضرين 23.6 العطاءات  مقدمي  ممثلي  من  فتح    يطلب  جلسة  محضر  على  التوقيع 

أداء اللجنة. إن عدم توقيع أي مقدم   العطاءات مع الحق بإضافة أية مالحظة على 

ل مضمون ونفي  عطاء على محضر الجلسة ال   اذ المحضر. يجب توزيع نسخ عن  بطِّ

   يرغبون بالحصول على نسخة منه. الذينالمحضر إلى كل مقدمي العطاء 

 

سيتم إعالن جميع أسعار العطاءات والمواصفات الفنية ومدد التنفيذ رسمياً على لوحة    23.7

خاضعة   المعلنة  والمواصفات  األسعار  أن  على  التأكيد  مع  التعاقد  جهة  إعالنات 

 التدقيق والتحليل. لمزيد من 

 

  بموافقة رئيس جهة التعاقد.   العطاءاتسيتــم إحالة العطاءات إلى لجنة تقييم وتحليل  23.9
طلب   24.1 لتقديرها،  ووفقاً   ، العطاءات(  وتحليل  تقييم  )لجنة  التعاقد  لجهة  يمكن 

أن    توضيحات يجب  العطاءات.  تقييم  عملية  أثناء  عطائه  حول  العطاء  مقدم  من 

ط السماح  يكون  أو  تقديم  أو  طلب  ويمنع  تحريرياً؛  عليه  واإلجابة  التوضيح  لب 

 العطاءات  توضيح .24
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ا  تكتشفهة  حسابياء  خطأ  تصحيحل  ذلك  كان  إذا  إالبتغيير السعر أو مضمون العطاء،  

من التعليمات إلى مقدمي   27.1العطاءات وفقاً للفقرة    تقييم  عملية   خاللجهة التعاقد  

 العطاءات.
العطاء بتقديم لم يقم مقدم  المحددين لذلك    إذا  الموعد والوقت  التوضيحات بشأن عطائه في 

 في طلب جهة التعاقد، فقد يؤدي ذلك إلى رفض عطائه. 

ومقارنة  25.1 وتقييم  توضيح،  بفحص،  تتعلق  معلومات  أية  عن  الكشف  يجوز  ال 

ر  العطاءات والتوصية بإرساء العقد، إلى مقدمي العطاءات أو أي شخص آخر غي

معني رسمياً بعملية العطاء، وذلك إلى أن يتم تبليغ جميع مقدمي العطاءات بإشعار 

 إرساء العقد. 

 اإلجراءات سرية .25

في  )لجنة تقييم وتحليل العطاءات(  عطاء التأثير على جهة التعاقد  الإذا حاول مقدم   25.2

ذلك قد يؤدي  ف  ترسية العقد،ب  هاقرارفي    وأ  ومقارنة العطاء،  عطاء لل  هاعملية تقييم

 ه. ئعطا رفض إلى 

 

التعاقد بشأن مسألة تتعلق بعطائه خالل   25.3 إذا رغب أي مقدم عطاء باإلتصال بجهة 

  تحريرياً. ذلك  ب   قوم الفترة الممتدة من تاريخ فتح العطاءات إلى تاريخ ترسية العقد، فعليه أن ي 
 

م وتحليل العطاءات لتتأكد من  ستقوم جهة التعاقد )لجنة تقييم وتحليل العطاءات( تقيي 26.1

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

 تم التوقيع على الوثائق وفق األصول ومن أن العطاءات صحيحة بشكل عام. 

  األولي التدقيق .26

  وتحديد للعطاءات

   استجابتها
عطاءات( قبول أية شكليات ثانوية أو عدم  يمكن لجهة التعاقد )لجنة تقييم وتحليل ال 26.2

أو   جوهرياً،    بسيطة  انحرافاتمطابقة  انحرافاً  يشكل  ال  ذلك  كان  إذا  العطاء،  في 

 على أن ال يجحف هذا القبول أو يؤثر على ترتيب أي مقدم عطاء في التقييم.

 

تحدد   ات،من التعليمات إلى مقدمي العطاء  29وعمالً بالمادة    ل،المفصّ   التحليلقبل   26.3

التعاقد   العطاءات(  جهة  وتحليل  تقييم  العطاء  )لجنة  كان  إذا  مقبولةبما   ،   جودة 

جوهرياً  تجيبمسو  ،مكتمالً  العطاءمتطلبات  لاً  فإن  وثيقة  التأكد،  هذا  ألغراض   .

وشروط   أحكام  جميع  مع  المتطابق  العطاء  هو  جوهرياً  يستجيب  الذي  العطاء 

ان أية  دون  المناقصة  وثائق  أو  ومواصفات  استثناءات  أو  جوهرية  حرافات 

إن   أو تحفظات.  أو شروط  االنحراف   الااعتراضات  أو  عتراض  أو االستثناء  أو 
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 الجوهري هو ذلك:  تحفظالشرط أو ال

 ؛ أو السلع والخدمات المتصلة بها أداء  أو جودة أو    نطاق على    جوهري بشكل      يؤثر الذي  ( 1)

جهة ع وثيقة العطاء، من حقوق  وبما ال يتوافق م  جوهري  شكل   بأييحد  الذي  (  2)

 ؛ أومقدم العطاء الفائزل  التعاقدية واجباتمن الأو  التعاقد

ي(  3) عادل  ؤثرالذي  غير  التحفظ  بشكل  لهذا  التعاقد  جهة  قبول  حالة  في  او )، 

الذين  اآلخرين  مقدمي العطاءات  ل  يالتنافس  الموقفالجوهري، على    ...(التغيير

ً قدموا عطاءات   .مستجيبة جوهريا

ال   26.4 الذي  العطاء  العطاءات(   تحليل  و  تقييم  )لجنة  التعاقد  جهة  جيب يستسترفض 

ليصبح المطابقة  عدم  تصحيح  الحقاً  العطاء  لمقدم  يجوز  وال  ه ؤعطا  جوهرياً، 

مستوفياً الشروط. تستند جهة التعاقد في قرارها ما اذا كان العطاء مستجيباً للشروط 

 أم ال على محتويات العطاء نفسه.

 

إذا كان هناك من تعارض بين سيتم تصحيح األخطاء الحسابية على الشكل التالي:   27.1

، الذي  (total price)  وبين المجموع )المبلغ( اإلجمالي(  unit priceسعر الوحدة )

ضرب   عن  الوحدة  ينتج  )  ،ةبالكميسعر  الفرعي  المجموع  بين  (  subtotalأو 

سعر الوحدة ومن ثم المجموع الفرعي تمد  ت ع،  (total priceوالمجموع اإلجمالي )

(subtotal بين تعارض  هناك  كان  إذا  اإلجمالي.  المجموع  ويصحح   )

. إذا رفض  )األحرف(بالكلمات  المذكورةالمبالغ  ت عتمد  واألرقام،    )األحرف(الكلمات

يتم   سوف  الحسابية،  األخطاء  تصحيح  العطاء  رفض    رفض مقدم  إذا  أما  عطائه. 

ذي   العطاء  األالتمقدم  ضمان    المصححة عطائه    قيمةكلفةً    قلقييم  قيمة  ستصادر 

 عطائه. 

 األخطاء  تصحيح .27

 

إجراءات    بهدف 28.1 و   التعاقد  جهة  على   يتعين  والمقارنة،  التحليلتسهيل  تقييم  )لجنة 

  الدينار إلى مختلفة بعمالت  المقدمة العطاءات أسعار جميع تحويلتحليل العطاءات( 

الصادر  و  المماثلة  البيع   عملياتالمعتمد في  م سعر الصرف  العراقي، وذلك باستخدا

 المصرف المركزي أو مصرف تجاري في العراق.  عن

  عملة إلى التحويل .28

 واحدة 

إن سعر الصرف الذي سيعتمد لتحويل جميع األسعار المقدمة بعمالت مختلفة إلى  28.2

 ات.الدينار العراقي، هو سعر الصرف الصادر بتاريخ تقديم العطاء
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التعاقد   29.1 جهة  تقوم  بتقييمسوف  العطاءات(  وتحليل  تقييم  العطاءات   )لجنة  ومقارنة 

 . من التعليمات إلى مقدمي العطاءات   26وفقاً للمادة  اإلستجابة الجوهرية  حققتالتي 
  ومقارنة تقييم .29

 العطاءات 

قارنة العطاءات المرشحين، سوف تتم م ترتيبتحديد و بهدف مقارنة وتقييم العطاءات 29.2

السلع   أساس تسليم  أو على    -  DDP  -المستجيبة على  النهائي  المستخدم  إلى موقع 

و النهائي.  المستخدم  موقع  إلى  المجاني  التوصيل  نصأساس  حال  قائمة   تفي 

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات على ضرورة   14.3.3  المادةمتطلبات التعاقد و

العيوب، فسوف يتم أيضاً احتساب سعر   ترة ضمانصيانة للسنوات التي تلي ف  قديمت

( السنوية  الصيانة  مقارنة Annual Maintenance Contract - AMCعقد  عند   )

 المرشحين. ترتيبتحديد و أسعار العطاءات

 

 سوف يتم احتساب: ،المرشحين ترتيبتحديد و  بهدف مقارنة وتقييم العطاءات 29.3

السلع األجن • أو  المحلية  السلع  العراق كما وردت في جدول أسعار  المتوفرة في  بية 

في   المرفق  )األسعار  الرابع  الفقرة  (  2القسم  إلى   14.3.1بموجب  التعليمات  من 

 مقدمي العطاءات؛ 

العراق كما وردت في جدول األسعار   التي سيتم استيرادها من خارجأسعار السلع   •

في   )المرفق  الرابع  الفقرة    (3القسم  التعلي  14.3.2بموجب  مقدمي  من  إلى  مات 

 العطاءات؛

السنوية ) • الصيانة  كما ورد  ،  (Annual Maintenance Contract - AMCسعر عقد 

في   المرفق  )  القسمفي جدول األسعار  قائمة متطلبات    تفي حال نص و(  4الرابع 

و تأمين   14.3.3  ةفقرالالتعاقد  على ضرورة  العطاءات  مقدمي  إلى  التعليمات  من 

 . العيوب فترة ضمانصيانة للسنوات التي تلي 

 

العطاءات  29.4 وتقييم  مقارنة  احتساب  المرشحين  ترتيبتحديد  و  بهدف  يتم  سوف   ،

( الحالية  القيمة  السنوية  Net Present Value - NPVصافي  الصيانة  لعقد   )

(AMC  )  على ضرورة تأمين    قائمة متطلبات التعاقد  -القسم الخامس   نصفي حال

اال بعين  األخذ  مع  الصيانة،  فيهذه  محدد  هو  كما  التخفيض  معدل    ورقة  عتبار 

 بيانات العطاء. 

 

في حال حددت قائمة متطلبات التعاقد )القسم الخامس( إمكانية تقديم عطاءات ألكثر  29.5  
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من جدول )أو مجموعة(، فعندها يتوجب على مقدمي العطاءات أن يحددوا أسعار كل 

للفقرة   التعليما  14.7جدول )أو مجموعة( وفقاً  العطاءات. سوف من  إلى مقدمي  ت 

 يتم تقييم العطاءات المقدمة لكل جدول )أو مجموعة( بشكل منفصل. 

يمكن أن يتم ترسية العقود لكل جدول )أو مجموعة( بشكل منفصل، وذلك على مقدم  29.6

 Lowest Evaluated) كلفةً  قلالتقييم األالعطاء الذي قدم العطاء المستجيب وذات 

Bidاألفضلية   من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، وبعد تطبيق  8دة  ( ، بحسب الما 

 . من التعليمات إلى مقدمي العطاءات   30 المادة وفق المحلية

 

ما لم ينص على خالف ذلك في ورقة بيانات العطاء, يتم اعتماد هامش لألفضلية     30.1

   .للعطاءات المقدمة من مقدمي العطاءات المحليين
 ية المحل األفضلية .30

أو رفض أي عطاء أو في إلغاء عملية المناقصة  تحتفظ جهة التعاقد بحقها في قبول   31.1

، إصدار كتاب اإلحالة والتبلغ به رسمياً ورفض جميع العطاءات في أي وقت قبل  

(  ات)العطاء  (ي)قانونية تجاه مقدم  التزامات/مسؤولية  ةتحمل أيأن تدون  وذلك من  

 الذي)ن( تأثر)وا( بذلك.  

التي جرى تقديمها وتحديداً  ،  تمَّ اإللغاء  الفي ح ستقوم جهة التعاقد بإعادة جميع العطاءات 

مع   العطاءات  وث  رسم   مبلغضمان  الائشراء  من  مناقصةق  تسديده  تم  ما    بحسب 

 .العطاءاتهذه مقدمي 

  التعاقد جهة حق .31

 رفض أو قبول في

 العطاءات  كل أو أي

ن مقدم العطاء المستجيب للشروط والذي يحقق األهلية  ستحدد جهة التعاقد ، ما إذا كا  32.1

والذي   المحددة،  األذي    العطاء قدم  القانونية   Lowest Evaluated)  كلفةً   قلالتقييم 

Bid)  ، المحددة في المادة إلى مقدمي العطاءات   8.1  يحقق المؤهالت  ،  من التعليمات 

 .بشكل مقبولوذلك للتأكد من قدرته على تنفيذ العقد  

  القانونية هليةاأل .32

 مقدم ومؤهالت

 العطاء 

واالنتاجية.   32.2 الفنية،  المالية،  العطاء  مقدم  قدرات  تقييم  على  يعتمد  التحديد  هذا  إن 

لمؤهالت مقدم العطاء والمقدمة    وثقةمالثباتات  اإلوسيكون على أساس دراسة وتحليل  

الفقرة   بموجب  باإلضا   8.1منه  العطاءات،  مقدمي  إلى  التعليمات  أية  من  إلى  فة 

 . معلومات أخرى تراها جهة التعاقد ضرورية ومناسبة 

 

التأهيل   32.3 أساسياً    الناجحيعتبر  العطاء   يةرستلشرطاً  مقدم  على  قانونياً    العقد  المؤهل 

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

Bid ) بية، فسيؤدي ذلك إلى رفض عطاء مقدم العطاء  . أما إذا كانت نتيجة التأهيل سل
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ستقوم جهة التعاقد بعملية تقييم مشابهة لقدرات   ، وفي هذه الحالة  ؛ كلفةً   قل التقييم األذي 

   مقبول. الذي يلي، للتأكد من قدرته على تنفيذ العقد بشكل    كلفًة   قل التقييم األ ذي  مقدم العطاء  

 

 العقد  ترسية  – و
  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، ستقوم   32و  30و  29المواد    مع مراعاة أحكام 33.1

التعاقد   العطاءعلى  العقد  بترسية  جهة  العطاء   مقدم  صاحب  قانونياً  المؤهل 

 ً األ  يذو  المستجيب جوهريا يكون  وذلك  ،  كلفةً   قلالتقييم  أن  التأكد من    قد شرط  تم 

 قبول.متنفيذ العقد بشكل مؤهالته ل

النماذج المستندات/  ونفاذ  من صحةأكد  الت  يتوجب على جهة التعاقد  قبل ترسية العقد،  33.2

عطااألساسية   في  المرشحين  المقدمة  العطاءءات  ضمان  سيما  عبر   ال  وذلك 

 السلطات المختصة. 

 الترسية  معايير .33

في العقد  ترسيةعند   34.1 بحقها  التعاقد  جهة  تحتفظ  أو    ،  البنود  تخفيضزيادة   كمية 

التعاقدفي    أصالً   المحددة  والخدمات العقد ،   %20بنسبة    قائمة متطلبات  قيمة  من 

 . دون أي تغيير في أسعار الوحدات أو الشروط واألحكام األخرىوذلك من 

  التعاقد جهة حق .34

  الكميات تعديل في

 العقد  إرساء عند
جب مقدم العطاء الفائز بمو  إشعارعاقد بتنفاذ العطاء، ستقوم جهة ال  فترةقبل انتهاء   35.1

أن عطاءه باب تحريري مسجل،  خطعلى أن ي تب ع ب  الكابلتحريري أو عبر    إشعار

ق بِّل الوقت  .  قد  إ  يتعين ،  نفسهفي  التعاقد  جهة  جميععلى    اتعطاءال  يمقدم  شعار 

العطاء،    بنتيجة  اآلخرين   ارساء  النتائج  س   كماعملية   بنشر  لتقوم  لقوانين وفقاً 

تحديد ،  النافذةالعراقية   ومرج  مع  المناقصةاسم  الوحدات/المجموعات   ع  وعدد 

(  2)و،  الذين قدموا عطاءات  جميع مقدمي العطاءات  اءسمأ(  1المعلومات التالية: )و
سعر ال( اسم و3)وجلسة فتح العطاءات،    في  عنها  اإلعالن أسعار العطاءات كما تم  

تل  تقييمه  تم  الذي الذين رفضت    اءسمأ(  4)و،  حليلهكل عطاء تمَّ  العطاءات  مقدمي 

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

 نطاق العقد موضوع الترسية.عن وجز العقد وممدة  باإلضافة إلى 

 بقرار إشعار .35

 الترسية 

بي ع د   35.2  للعقد  الترسية قرار  اإلشعار  تأسيساً  به  يصبح  والتبلغ  فور  الذي  اً)عقد  نافذاً 

 مقدم   قد يتقدم به أي  طعنبأي    حسب قرار التسوية القانونية المتعلقوذلك ب  ،اولي(
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ً  فائز غير عطاء  .العطاءات مقدمي إلى التعليمات من 36  للمادة وفقا

الفائز مرفق بضمان حسن األداء وفقاً   35.3 العطاء  الموقع من قبل مقدم  العقد  بعد تقديم 
ستق  38للمادة   العطاءات،  مقدمي  إلى  التعليمات  بإعادة من  فوراً  التعاقد  جهة  وم 

للمادة   وفقاً  الفائزين  غير  العطاءات  مقدمي  إلى  العطاءات  من    17ضمانات 
 التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

 

إلى أي مقدم عطاء   35.4 إلى  يتقدم  قد  يتعين على جهة التعاقد االستجابة فوراً وتحريرياً 
  36وذلك ليس بموجب المادة    عن أسباب عدم اختيار عطائه   اً ستفسرمجهة التعاقد  

 .الترسيةبقرار شعار إل، بعد استالمه لمن التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 

تنفيذ  لتعليمات  وفقاً  العطاءات  لمقدمي  الخاصة  الشكاوى  في  بالنظر  المعتمدة  اآللية  تعتمد 
 العقود الحكومية العامة النافذة. 

  الشكاوى .36

 والطعون
وبعد انتهاء    ،دم العطاء الفائز بقبول عطائه من قبل جهة التعاقدبعد إشعار مقفوراً   37.1

انتظار   و  تسويةفترة  للمادة  الشكاوى  وفقاً  مقدمي    36الطعون  إلى  التعليمات  من 
 القسم الثامن   فيالمحددة  العقد    اتفاقية العطاءات )إن وجدت(، سترسل جهة التعاقد  

اإلتفاق  ال  ائقوثمن   تم  ما  كل  تشمل  والتي  الطرفينمناقصة  بين  مقدم  عليه  إلى   ،
 . بيانات العطاء ورقة في  كما هو محدديجب أن يتم تصديق العقد .العطاء الفائز

 العقد  توقيع .37

على مقدم العطاء الفائز التوقيع على إتفاقية العقد وإعادتها إلى جهة التعاقد    يتوجب 37.2
   .المدة المحددة ضمن

بطعن العطاءات  مقدمي  أحد  تقدم  حال  الفقرة    في  التعاقد 36بحسب  لجهة  يبقى   ،
الفائز   العطاء  مقدم  مع  التعاقد  إجراءات  بمتابعة  التعاقد    وجدتإذا  الحق  أن جهة 

الشروط و يستوفي جميع  العقد  العقد  تنفيذ  بدء  تأخير  عدم  العامة  المصلحة  أنه من 
 :بعد وذلك سوف يتسبب بأضرار كبيرة، اإللغاء/وأن مثل هذا التأخير

 و المحكمة المختصة بقرارها مع كافة التفاصيل والتبريرات؛ شعار)أ( إ

موقع )ب( تأمين الحصول على موافقة المحكمة المختصة عبر تقديم تعهد 
في  وذلك تنفيذ العقد   بسببأية أضرار قد تنتج في المستقبل عن  التعويضب

   ؛قرار جهة التعاقدل مخالفاً حال كان حكم المحكمة المختصة 

 

ضمانع  يتعين 38.1 يقدم  أن  الفائز  العطاء  مقدم  للى  العامة  لشروط  ا  وفق  األداءحسن  اً 
)،  للعقد يوما  14خالل  استالم    واعتباراً   (   تاريخ   الترسية   بقرار  اإلشعارمن 

يوما بضمنها مدة االشعار الموجه من جهة التعاقد    29جهة التعاقد او    عن   الصادر 

  حسن ضمان .38

 األداء
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وذلك وفق النموذج المرفق ،  انات  الى المرشح الفائز وحسب ما محدد في ورقة البي
العطاء وثيقة  من  الثامن  القسم  العقد  -في  للدولة    تعفى.  مستندات  العامة  الشركات 
تقديم   موجب  من  العام  حسن  والقطاع  األ  األداءضمان  كانت    تعليماتوال  حكامإذا 

   .تمنح هذه االستثناءاتالنافذة في جمهورية العراق 

فيفشل    عند 38.2 الفائز  العطاء  في   مقدم  أو  أعاله  المذكور  األداء  حسن  تقديم ضمان 
الفقرة   في  المحددة  المدة  خالل  العقد  مقدمي   37.2توقيع  إلى  التعليمات  من 

لتوقيع العقد وتقديم ضمان    إليهرسمي    انذاربإرسال    التعاقدستقوم جهة  العطاءات،  
االنذار؛ وبعد  هذا  تاريخ استالم ( يوماً من 15في غضون خمسة عشر )األداء حسن 

لمقدم   العطاء  الترسية ومصادرة ضمان  إلغاء  التعاقد  لجهة  المدة، يحق  مضي هذه 
على   العقد  وترسية  الناكل،  العطاءالعطاء  و  مقدم  للشروط  جوهرياً  ذي  المستجيب 

يلي    التقييم لتنفيذ الذي  المطلوبة  المؤهالت  يستوفي  أنه  من  التأكد  بعد  كلفة  األقل 
والع الحالة،  هذه  وفي  على    عطائه،  ضمان  مصادرة  إلى  إضافة قد.   مقدم يتوجب 

بحق  .  العطائين  أسعار  بين  ما  الفرق  دفعي  أن  ناكلال  العطاء اإلجراءات  هذه  ت تخذ 
 ءاتهم. عطا نفاذ فترة خاللمقدمي العطاءات الناكلّين 

 

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


 
العراق جمهورية

  

 40         القسم الثاني : ورقة بيانات العطاء   

 

__________________________________________________________________________________________ 

   MED/7/2021م مناقصة رق
 الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا( الصحة/البيئة /جهة التعاقد: وزارة 

 العطاء  بيانات ورقة -:الثاني  القسم
 

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


 
العراق جمهورية

  

 41 القسم الثاني : ورقة بيانات العطاء 

__________________________________________________________________________________________ 

   MED/7/2021م مناقصة رق
 الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا( الصحة/البيئة /جهة التعاقد: وزارة 

 

 (BDS) بيانات العطاء  ورقة

  أو لكم   ُ  ت سوف عليها التعاقد  سيتم التي بالسلع المتعلقة التالية الخاصة المعلومات إن

 أي وجود عند  .العطاءات مقدمي  الى التعليمات في ةمحددال  األحكام لعد   ت   أو تضيف

  التعليمات في الواردة تلك بدل العطاء  بيانات ورقة في الواردة األحكام عتمدُ  ت ، تناقض

  اءات. العط مقدمي إلى

 عام .أ

 وزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية : التعاقد  جهةاسم  

  ).)كيماديا

  ال يوجد : جهة التعاقد قبل منالمفوض  (purchasing Agentاسم وكيل المشتريات )

    وكما مذكور في قوائم المناقصةأدوية  موضوع كتاب الدعوة:  السلعنوع 

   شراء ادوية ة:  مناقصال

   الجارية   وازنة لوارد في الموعلى النحو ا  MED/7 /2021   المناقصة: رقم

   7: رقم كتاب الدعوة 

رقم   جدول     :  في قائمة متطلبات التعاقد هو   حددة م ال   ( الجداول )المجموعات وأسماء  عدد    إن 

 (1 )- (4) 
المصروف الفعلي  من    1/12بنسبة  تمويل العقود شهريا    سيكونزنة االتحادية  والما  سنة  

   لخاصة بشراء االدوية   امن السلطات المختصة      المصدقة 2019عام  لعقود  كيماديا في  

الطبية    ـحسابل والمستلزمات  االدوية  لتسويق  العامة  الصحة/البيئة/الشركة    وزارة 

 ( كيماديا)

   وزارة الماليةهو:   العقد هذامصدر تمويل 

1.1 

 مناقصةال وثائق  .ب

ا جهة  /  عنوان  الصحة/البيئة-بغداد  لتعاقد  المعظم/وزارة  لتسويق  /     باب  العامة  الشركة 

الطبية والمستلزمات  العامة  5ط/(كيماديا)االدوية  والعالقات  الدوائي  االعالم   والبريد/قسم 

 (07705419074الهاتف)رقم ((dg@kimadia.iqهو )) االلكتروني
  بواسطة يقبل    السريع  البريد  بواسطة  أو العادي    بالبريد  ترسل  أو  باليداالستفسارات    تسلم

  بريد االلكترونيال

يتم اعتماد عنوان المناقص المثبت في العطاء عنوانا للمراسالت والتبليغات وعلى المناقص اشعار 

 ل مدة سبعة ايام من تاريخ حصوله. على هذا العنوان خال أجهة التعاقد بكل تغيير يطر

 باالضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات : 

ة  ـــــــــــــيكون تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص باالجابة على استفسارات المشاركين في المناقص     -

 . 20 21  /    5        /  20              يوم 

4.1 
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 العطاءات  إعداد ،ج

مقدمي بأسماء  قانونياً()  المستبعدينالعطاءات    قائمة  المؤهلين  العنوان    ،غير  على  متوفرة 

   HTTP://WWW.mop.gov.iq  اإللكتروني التالي:

 : يتم اضافة ما يلي في تعليمات الى مقدمي العطاءات  وردضافة الى ما الاب

جهات تعاقد    او المتلكأة او المخلة بالتزاماتها التعاقدية السابقة لدى نفس جهة التعاقد او في  -

 اخرى وبموجب وثائق اصولية   

 -تدرج الشركات في القائمة السوداء في الحاالت التالية : -

 .التعامل مع الشركات االجنبية المقاطعة   -أ    

 ثبوت رشوة  احد منتسبي الحكومة.   -ب     
 ثبوت القيام بتزوير العطاءات او اي وثيقة من مستندات المناقصة.  -ج 

تقديم معلومات او امور مغايرة للحقيقة فيما يتعلق بالعمل المحال عليه بقصد  ثبوت    -د  

 .االضرار بالمصلحة العامة
الفنية المتعاقد عليها بقصد االضرار    -ـه ثبوت مخالفة شروط المناقصة او المواصفات 

 بالمصلحة العامة.
 مشروعة. ثبوت عدم االلتزام باداب المهنة باتباع اساليب المنافسة غير ال  -و
 االمتناع عن توقيع العقد بعد التبليغ بقرار االحالة.  -ي 
 . سحب العمل بسبب ثبوت التلكؤ بتنفيذ المناقصة او اخالله بالتزاماته التعاقدية -ك 

6.3 

( رقم  الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  حسب  للشهادات  تصديق  لسنة  2يكون   )2014  

 عربي.  البنود المستوردة من بلدبخصوص  
7.2 

المذكورة  المستندات  إلى  العطاء، إضافة  أن يتضمن  السلع: يجب  الثبوتية ألهلية  المستندات 

 )أ( و)ب(، المستندات التالية:  7.3و  7.2في الفقرات 

تقدم شهادة المنشأ للمواد المستوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد المصنع او المنتج  ن  ا  -1

مع االشارة الى منشأ المواد    ( ع االخير او بلد الشحن )بلد التصدير او البلد الذي يتم فيه التجمي 

االستيرادية والتي يجب ان تكون دقيقة من حيث المواصفات الفنية الخاصة بالمواد او المعدات  

المراد تصديرها الى العراق شرط وجود تعهد مصدق اصوليا من الشركة الشاحنة والمجهزة  

تحم  يتضمن  االستيرادية  صحة  للمواد  بمدى  المتعلقة  والقانونية  المالية  المسؤوليات  كافة  لها 

المعلومات المذكورة في شهادات المنشأ االصلية المرسلة من الجهات المصنعة او المنتجة الى  

 . المجهز في دولة الشحن االخيرة 

شهادات) -2  , FDA,GMP.,EMA,JAP.,MHLW , Canadian ,AUS – TAG ,تقديم 

UK.MHRA , SWISS –MEDIC)                             U.S) . 

 . شهادة تأسيس الشركة المجهزة والمنتجة على ان تكون اصلية ومصدقة وحديثة   تقديم   -3

للسنوات   -4 المنتجة  للشركة  والمصدقة  االصلية  الختامية   الحسابات  الخمس )تقديم 

السنوات  (  االخيرة خالل  ارباح  تحقيق  تظهر  التي  الختامية  الخمس )الحسابات 

وتحديد متوسط معدالتها وعلى ان تقدم الحسابات الختامية باللغة االنكليزية (  خيرةاال

والعربية حصرا ويكون مؤشر حساباتها الختامية االصولية للسنوات الخمسة االخيرة 

  .ايجابي

الدول   -5 المثبتة في عقودها مع  اسعارها  تقديم  المناقصة  المشاركة في  الشركات  على 

المجاور والدول  العطاء االخرى  مع  مرفقة  االسعار  تلك  تكون  ان  على  للعراق  ة 

 .وبتاييد وختم وتوقيع مقدم العطاء عليها

 )ج( 7.3
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 -: تقديم ما يلي للمواد المصنعة من مشتقات الدم البشري

التأكد  plasma pool dataشهادة السالمة الخاصة بمصادر انتاج المركب)  -أ  -1 ( وشهادات  

 نتاج. من السالمة اثناء      اال

 وغيرها اثناء التصنيع.  HBV,HCV,HIV الطرق المستخدمة للتخلص من الفايروسات -ب

من    -ج بخلوه  النهائي  منتوجها  سالمة  وشهادة  تحليل  طريقة  المنتجة  الشركة  تقدم 

   Final product safety الفايروسات

)حالل(  -  2 حيواني  او  نباتي  اصل  من  الكبسول  في  المستعمل  الجالتين  الشريعة    يكون   وحسب 

 االسالمية مع تقديم مايثبت ذلك

والمنتهية     -3 الفاشلة  الكميات  اصدار  باعادة  ملزمة  السرطانية  لالدوية  المجهزة  الشركات 

   المفعول من هذه االدوية وعدم اللجوء الى طلب اتالفها من قبل شركتنا

لبات التشخيص والمتابعة  االلتزام  بتوفير كافة متط    CMIعلى الشركات المجهزة الدوية      -4

 .CMIالسريرية وحسب الدليل العالجي العراقي لمرضى 

 : شروط خاصة للمادة الحليب الطبي -

وزن   -1 هو  400اعتماد  االعلى  والحد  قياس  كوحدة  عند   1000غم  لكيماديا  بالنسبة  غم 

 التعاقد 
2- ( كتاب  في  مذكور  الحليب  يكون  )  (BNFان  ان   MARTIN)او  الممكن  من  )اخرطبعة( 

 ت المشهودة التي قد تظهر مستقبال.تتغير المواصفات حسب المستجدا
 ان يكون الحليب مطابق المواصفات البريطانية المحدثة اخيرا. -3
 ان يكون معبأ في بلد المنشأ لتجنب التلوث خالل التعبئة.  -4

 

  .تسجيل السلع في العراق. يطلب
العطاء أو ضمان حسن األ  مالحظة: العطاء  لن تتم مصادرة ضمان  داء في حال فشل مقدم 

 في تسجيل السلع. 

7.4 

  يتوجب على مقدم العطاء الفائز، وفي مهلة أقصاها موعد توقيع العقد، تقديم الوثائق المطلوبة 

بالتسجيل  الخاصة  الشروط  العقد:  هذا  بموجب  تقديمها  سيتم  التي  السلع  تسجيل  اجل  من 

 .الطابق الثامن /قسم التسجيل ر الفنية  /دائرة االمو  /  المعتمدة من قبل وزارة الصحة
  أسرع   في   السلع  تسجيلوإجراءات    شروط  عن  االستفسارالعطاءات    مقدمي  علىمالحظة:}

 جهات ال  مختلف  قبل  من  التسجيلينتج خالل عملية    قدلتفادي أي تأخير    وذلك  ،ممكن  وقت

   { المختصة. الحكومية

 عاة مايلي: يتم مرا  باالضافة الى ما تم االشارة اليه  -

 . تكون األحالة على األدوية المسجلة حصراً  -1

  كيماديا غير ملزمه بقبول العروض الغير مسجلة -2

في حالة تقديم عروض غير مسجله في المناقصه وال يوجد اي عرض مسجل تحال كافة   -3

 التخاذ القرار المناسب بصددها عروض الغير المسجلة الى لجنة السياسة الدوائية

الم -4 الدوائية  في حال كون  السياسات  لجنة  قبل  الموافقة عليها من  ادة غير مسجلة وتمت 

 :فيتوجب على المجهز
 على الشركة تسجيل مستحضراتها قبل تسديد مستحقاتها عن البضاعة المشحونة  -

التحليل   - وطريقة  المواصفات  تقديم  يتم  مسجلة  غير  لمادة  شركة  على  االحالة  حالة  في 

 يد االحالة  وقبل ابرام العقد وخالل فترة اقصاها شهر واحد.   والمواد القياسية  عند تأي

في حال كون المادة غير مسجلة فلن يتم  تسديد اي مستحقات الشركة لهذا العقد ما لم يتم   -

 .او اعادة تسجيلها تقديم ما يثبت تقديم وثائق المادة الى قسم التسجيل 

 )ب( 7.4
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بإمكان مقدمي العطاءات مراجعة   ات التسجيل،  لحصول على معلومات إضافية حول متطلبل

 .الطابق الثامن قسم التسجيل / وزارة الصحة/البيئة/الدائرة االمور الفنية /
7.4.1 
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   ةاإلنجليزي وأ العربية   هي: العطاءلغة 

في   االختالف  عند  واالنكليزية  العربية  باللغتين  والعقد  المناقصة  وثائق  وردت  حال  في 

 تماد ما ورد باللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية للدولة. التفسير يكون اع

11.1 

من )أ( إلى )و(،   12.1  فقرةال  في  المحددة  المستنداتتضمن العطاء باإلضافة إلى  يجب أن  ي

   :التالية المستندات
وصل  -1 يقدم  ان  اعالنها  المعاد  المناقصة  في  االشتراك  له  سبق  العطاءالذي  مقدم  على 

ل السابق  اسعار الشراء  تعديل  حالة  وفي  اعالنها  المعاد  للمناقصة  العطاء  وثائق  مع  ها 

السعر   زيادة  حالة  في  السعرين  بين  الفرق  العطاء  مقدم  فيتحمل  الوثائق  هذه  بشراء 

 . ويرافق مع عطاءه الوصلين االول والثاني

د معها  وعند التعاقد يجب ان يكون المستفيد من االعتماد المستندي هو نفس الجهة المتعاق  -2

البنك  وعنوان  اسم  متضمنة   حصرا  الشركة  تلك  باسم  البنكية  التفاصيل  وتكون 

المتعاقد معها الحساب )الشركة  ورقم  الحساب, االسم والعنوان   (المراسل,اسم صاحب 

يجب ان يتم تثبيتها جميعا في }.. الخ.Ibanو   sort codeوswift codeالكامل للمستفيد  

حساب باسم الشخص واي تغيير في اسم وعنوان المستفيد العرض وال يقبل ان يكون ال

البنكية االخرى بعد االتفاق يعتبر مخالف بعد  الحساب والمعلومات  المبلغ ورقم  والبنك 

 اعالم المجهز باالحالة عن المعلومات المثبتة في العرض سيعرض المجهز الى غرامة. 

 تقديم تجديد اجازة المصنع بخصوص المصانع الوطنية -3

العراقية    -4 الصحة  في وزارة  التسجيل  قسم  في  المشاركة  وموادهم  المصانع  تسجيل  يجب 

 .حيث ان الوزارة سوف ال تقوم بتسويق اي منتج غير مسجل

المواد المعروضة يجب ان تكون باسمائها التجارية فيما اذا كانت المواد المعروضة باسماء  -5

 .علمية ,يجب ان يثبت دستور لالدوية

رة قيام الشركات بتقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب عند  ضرو     -6

 مشاركتها بالمفاتحات المعلنة . 

12.1 

 :فانه سيتمباالضافة الى ما ورد في التعليمات الى مقدمي العطاءات   14.6
إهمال العرض المبني على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من اي العطاءات    -

المقدمة في المناقصة وعدم قبول اي تحفظ واي تخفيض للسعر يقدم بعد  االخرى  
التبليغ باالحالة  موعد غلق المناقصة ونؤكد على شرط عدم اجراء التغييرات بعد 
اهمالها  سيتم  كيماديا  من  طلب  بدون  الغلق  تاريخ  بعد  ترد  للتخفيض  رسالة  واي 

 . وعدم النظر فيها

14 

األجنبية:  ب(   وبصورة   راالمريكيالبالدوالعمالت  وكتابة  رقما  مطبوع  بشكل  او  بالمداد 
 15.1 واضحة من دون مسح او شطب. 

ً  (365)  نفاذ العطاء  فترةيجب أن تكون  لغاية  نافذاً لذلك، فإن كل عطاء يجب أن يكون  .يوما
[27/  5 /   2220  ] . 

( وعشرين  ثمانية  لمدة  نافذاً  العطاء  ضمان  يبقى  أن  انت 28يجب  بعد  يوماً  نفاذ (  فترة  هاء 
ف لذلك،  تنتهي  العطاء.  ي قدم مع ضمان عطاء  الذي  العطاء    [.     20  6/22/ 24قبل  نفاذيتهإن 

   للشروط. مستجيبسيتم رفضه على أنه غير 

16.1 

وحسب تعليمات تنفيذ  من تقديم ضمانات العطاءللدولة والقطاع العام  الشركات العامة تعفى  
 . العقود الحكومية النافذة

 

17.1 
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العطاء ضمان  قيمة  تكون  أن  )  يجب  العطاءمبلغ  ضمان  قيمة  اي  ادخل  القيمة  1%(  من 
للمناقصة    للتحويل  العراقي  بالدينارالتقديرية  قابلة  بعملٍة  يعادلها  ما  قائمة    أو  ضمن  من 

 العمالت التي ي صدر البنك المركزي العراقي أسعار صرفها إلى الدينار العراقي.  
 تكون )ج( او سفتجة. 17.1االشارة اليه في باالضافة الى ما تم 
 مع مراعاة ما يلي:

او    -1  الشركة  في  المساهمين  من  )اي  او  العطاء  مقدم  قبل  من  االولية  التامينات  تقدم 
تضمن االشارة السم الشركات المشاركة بموجب عقد مشاركة( لمصلحة جهة التعاقد وي

   ورقم المناقصة.
الكفالة بامر الشركة ا  -2 الكفالة وبموجب  تصدر  لمتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار 

 تخويل رسمي مصدق. 
قبل     -3 من  كيماديا  الى  يرسل  وشخصي(  )سري  صدور  صحة  بكتاب  الكفالة  تقترن 

 . المصرف المصدر للكفالة
 .ان تكون صادرة باللغتين العربية واالنكليزية  -4
 مراعاة العبارة التالية: يتم 17.7باالضافة الى ما تم االشارة اليه في   -

)او رفض التصحيح على اخطائه الحسابية في العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ 
 بحقه االجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود  الحكومية(.

 

  2014لسنة  2(من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 15مع مراعاة الضوابط رقم )
 والخاص بالشركا ت الرصينة 

17.4 

الفقرتين )إذا   العطاء بإحدى أحكام  المادة2( و )1أخلَّ مقدم  التعاقد ( من هذه  ، ستقوم جهة 
دون    ناكالً،  تبارهبإع التخطيط إلتخاذ   اإلجحافومن  إبالغ وزارة  تدابير أخرى، سيتم  بأية 

أو إدراج إسمه على    م العطاءاتتقدي)بما في ذلك تعليق مشاركته في    بحقه  التدابير الالزمة 
 . النافذةلقوانين العراقية بحسب االقائمة السوداء( 

 باالضافة الى ما تم االشارة اليه في تعليمات الى مقدمي العطاءات يتم اضافة التالي: 
 -إذا امتنع المناقص عن التعاقد بعد تبليغه باالحالة تتبع بحقه االجراءات التالية:

 حسابه دون الحاجه الى توجيه انذار او اتخاذ اي اجراء قانونى اخر. تنفيذ العمل على   -
في حالة نكول المرشح االول والثاني فلجهة التعاقد احالة المناقصة على المناقص الثالث     -

الخاصة   المبالغ  فرق  وحسب  البدلين  فرق  والثاني  االول  الناكلين  من  كل  ويتحمل 
 .لية للمرشحين االول والثانيبالترشيح لهما ومصادرة التامينات االو

التامينات االولية له ويتم اعادة االعالن عن     - الثالث يتم مصادرة  المرشح  في حالة نكول 
المناقصة ويتحمل المناقصون الناكلون الثالث فرق البدلين كل بحسب سعره المقدم مع  

   .مصادرة التامينات االولية للمناقصين الثالث الناكلين
مناقصين الناكلين االجراءات المنصوص عليها في  اعاله عند حدوث النكول  تطبق على ال  -

 . اثناء فترة نفاذ العطاءات الخاصة بالمناقصة

17.8 

 .نسخ ( ثالثة3): هو باإلضافة إلى العطاء األصلي المطلوبة العطاء  نسخ عدد
 ي:لتكون كالتال  من تعليمات مقدمي العطاءات18.1ويتم تعديل ما ذكر في الفقرة 

 , )دسك(  القرص  في  العطاء  في  مطلوب  كما  الصيغة  بنفس  تجهز  ان  يجب   العروض 
CDموقعة    (,وكذلك نسخة ورقية  ويجب ان تكون النسخة الورقية )مسحوبة من العرض اآللي

المعلومات يجب ان تكون متطابقة وعند حصول   توقيع اصلي ومختوم في كل اوراقها وكل 
الور العرض  بين  جوهرية  العرض اختالفات  باهمال  الحق  لشركتنا  االلي  والعرض  قي 

هذه   تحديد  يتم  انه  علما  بسيطة  اختالفات  وجود  حالة  في  الورقي  العرض  على  واالعتماد 
 الخالفات فيما كانت بسيطة او غير بسيطة من قبل لجنة دراسة وتحليل العروض.  

18.1 
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ً مقدم العطاء تحريري  عنلتوقيع  تأكيد التخويل ليجب أن يكون    فويض قانونيت  بصيغة  إما  ،ا
شهادة تسجيل الشركة   بصيغة  أو  ،( أشهر3عن ثالثة )  عمرهصادر عن مقدم العطاء ال يزيد  

 . (عنها لتوقيعل التخويلتظهر  ،)شهادة تأسيس الشركة
 -يجب ان تقدم العروض مباشرة من قبل الشركة المصنعة من خالل مايلي : -

 المدير العام او ما يعادله   
 لمدير العام او مايعادلهمعاون ا

 دير المبيعات )التسويق( م
 المدير التجاري 

 المكتب العلمي المخول اصولياً 
ويمكن قبول تخويل اي منتسب للشركة غير المدرجة صفاتهم اعاله على ان يستوفي تخويله  

 الشكلية القانونية المطلوبة والتصديقات المطلوبة. 
   Authorization Letter( L-Aل )تعليمات خاصة تتعلق برسائل التخوي - 
 -تكون رسالة التخويل مصدقة رسميا من قبل :  -اوالا    

 .غرفة التجارة في بلد المنشأ -ا
 وزارة الخارجية في بلد المنشا او كاتب العدل. -ب
 . السفارة العراقية في بلد المنشا او تمثيلها هناك -ج
 .المنشأ فارة العراقية في بلد مصادقة وزارة الخارجية العراقية على ختم الس -د

على كل حال اذا كانت السفارة العراقية لم تتمكن من ختم كافة المستندات اعاله اما    -هـ
بسبب عدم   وجود سفارة عراقية او عدم وجود معلومات معروضه حول هوية  
االشخاص  الذين يمثلون الشركة فان سفارة بلد المنشا في العراق يجب ان تصدق 

 ند ذلك رسائل التخويل الرسمية لكي تكون قانونية ومتفق عليها.وتختم ع
اذا كان اليوجد تمثيل دبلوماسي بين العراق وبلد المنشأ فيمكن ان يتم التصديق في      -و

ثم تصادق وزارة   العراقية ومن  والسفارة  المنشا  بلد  قبل سفارة   ثالث من    بلد 
 . الخارجية على ختم وتوقيع السفارة العراقية

ا ث  يجب ان تذكر الشركة في رسالة التخويل فيما اذا كانت مصنعة او مجهزة )مسوقة(   -انيا
 في حالة كونها مجهزة يجب ان توضح مايلي:_-أ

 أسماء واختصاص الشركات المصنعة  -
اعاله    - مذكور  كما  المصنعة  الشركات  من  مصدق  تخويل  لديها  تكون  ان  يجب 

 الفقرة )اوالً(  
جب ان تشير كونكم المجهز الوحيد )الحصري( لكافة المواد في شركتكم المنتجة ي  -

 العراق.
  في حالة كونكم مصنعين يجب ان تذكر وتثبت  اختصاصاتكم )لديكم معرفة خاصة,   -ب

مع  للتعامل  الممثلين  الحصر  وعلى  الوحيدين  انكم  تذكر  ان  يجب  خاص(  نظام 
عن طريق  وفروعها  كافة منتجاتكم كذلك يجب ان تذكر الشركة اسماء مصانعها  

 .تقديم شهادات تأسيس اصلية ومصدقة تثبت مصانع وفروع الشركة
في الفقرة     وكما مذكور  Authorization Letter (A.Lيجب ان تصدق رسالة التخويل)  -ج

 اوالً.
 االعالم و   يتضمن منتجات الشركة الى قسم  CDتقديم الشركات المنتجة كتالوكات مع    -د

ت مع  العامة  اي  العالقات  يستلم  وال  التخاويل  على  المنتجة  الشركات  ايميل  ثبيت 
 .تخويل غير مثبت عليه االيميل

ا  على الشركة  تثبيت اسم المكتب العلمي العراقي واسم الصيدلي  الذي لديه المسؤولية   -أ:ثالثا

جنة  من نقابة الصيادلة العراقية للمتابعة وصالحية استكمال البيانات الفنية عند طلبها من قبل ل

تخويل   تزويده  او  العلمي  المكتب  طريق  عن  العطاءات  تقديم  حال  في  والتحليل  الدراسة 

العقد على  وكالة  التوقيع  لغرض  يكون   وتوكيل  وان  ووثائقه   العطاء  تقديم  استمارة  وعلى 

المكتب العلمي هو المخول الحصري الوحيد لكل منتجات الشركة او ان يتم التعامل المباشر  

 (. 6خالل مخول رسمي وفق مامثبت في الفقرة )مع الشركة من 
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التي    -ب االجنبية  الشركات  من  تخويله  انتهاء  بعد  حتى  العلمي  المكتب  مسؤولية  استمرار 

 خولته ما لم يكن التخويل الالحق قد عالج التزامات الشركة االجنبية السابقة وآثارها 

الى كيماديا)الرابعاا: التخويل معنونه  االدوية والمستلزمات  ترفق رسالة  لتسويق  العامة  شركة 

 الطابق الخامس, وقبل تاريخ الغلق. العالقات العامةوالدوائي االعالم  قسم,)الطبية 

 سيتم اضافة اسم المكتب العلمي صراحة في العقد. خامسا:

يجب ان يتضمن التخويل الصادر من الشركة المنتجة الى الشركة المجهزة )في حال    سادسا:

المجهزة  الضرور الشركة  صالحيات  بوضوح  فيه  تثبت  المجهزة(ان  الشركات  مع  للتعاقد  ة 

 فيما يتعلق باالتي:

 توقيع العقد وتنفيذ كافة التزاماته على ان يكون من قبل الشركة المنتجة حصرا".-أ

 التفاوض الفني والسعري.-ب

والمستف-ج المستندي  االعتماد  من  وتفصيل  بوضوح  المستفيدة  الجهة  الحساب بيان  من  يد 

نفسه  العقد مع شركتنا هو  يوقع  الذي  ان  العلم  البنكية االخرى مع  التفاصيل  كافة  البنكي مع 

 الجهة المستفيدة.

وفتحها  -د تقديمهاوختمها  حيث  من  بالعطاءات  المتعلقة  والصالحيات  المراسالت  تحديد 

 ك الصالحيات.وتوقيعها وتقديم االسعار دون االكتفاء باصدار تخويل مطلق يخول كل تل

التاكيد على استمرار تنفيذ كافة االلتزامات التعاقدية وتتحمل الشركة المجهزة  المسؤولية -هـ  

الى ضرورة  االشارة  التخويل.مع  فترة  انتهت  وان  حتى  العقد  تنفيذ  فترة  طيلة  عن  القانونية 

الكاملة   والعناوين  ومنتجاتها  الشركة  تسجيل  االجراءات من ضمنها  والتفصيلية  استكمال كل 

 للشركات المنتجة والمجهزة  واكمال االختام والتصديقات وكما معمول به حاليا.

وخالل -و المفاتحة  وفقا"لشروط  المطلوبة  القانونية  التامينات  تقديم  المتعاقدة  الشركات  على 

 المدة المنصوص عليها في التعليمات.

 ض وصفاتهم االدارية ونماذج من تواقيعهم. يذكر اسماء المخولين  بتوقيع وختم العقود والعرو  سابعا:

تضمين عروضكم نسخة من كافة التخاويل االصلية والمصدقة من الشركات المنتجة الى    -7

من  المجهزة    الشركات رابعا  الفقرة  اشارت  كما  ومصدقة  اصلية  نسخ  تقديمه  الى  اضافة 

 عاله. المادة السادسة الى قسم العالقات العامة ومتضمنة كافة التصديقات ا

 

 
 

 العطاءات  يمسلت .د

 إن عنوان جهة التعاقد هو: : العطاءات يمسللت المخصص العنوان

 : انتباه

   البيئة. /مقر وزارة الصحة -باب المعظم  -بغداد عنوان الشارع:

/  و  المبنى االدوية  غرفة:  ال  رقمالطابق  لتسويق  العامة  /الشركة  الصحة/البيئة  وزارة 

 . لجنة استالم وفتح العطاءات–الطابق السادس –ماديا(والمستلزمات الطبية )كي 

    بغداد  :مدينةال

    العراق  د: ـــالبل 

 )ب( 19.2
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   MED/7/2021 :  مناقصة رقم

ة الصحة/البيئة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا(جهة التعاقد:وزار   
 
 

 : كالتالي هي العطاءات  لتقديم كتاب الدعوة ومرجع المناقصة، ومرجع إسم
  MED/7  /2021   مناقصة:ال

 عقود تجهيز االدوية تنظم على الموازنة الجارية   المناقصة: مرجع
الدعوة  مرجع ]العطاءات   لتقديم  كتاب  االدويه    :  لتسويق  العامة  الشركة 

[كيماديا(والمستلزمات الطبية )  
البريد السريع   تقدم عن طريق  التي  البند بخصوص العطاءات  باالضافة الى ما ورد في هذا 
يجب ان تتضمن كافة التخاويل والمستندات )االصلية والمصدقة( في ظرف منفصل كي تدقق 

تصل الى كيماديا قبل تاريخ الغلق وبخالفه سوف يهمل العرض على ان يثبت على ويجب ان 
 كذلك:و الظرف الخارجي اضافة الى ما تم ذكره عنوان الشركة داخل وخارج العراق 

 .المرفقات االضافية ترسل مع العرض –
 . رقم الصفحات لكل عرض -

  )ج( 19.2

 

لت النهائي  المناقصةتاريخ غهو:    العطاءاتيم  سلالموعد  ليوم  }  لق  الرسمي  الدوام     نهايه 

 {. 2021/    5     /27     المصادف 

 ي اول يوم عمل رسمي تالي للعطلة. واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون تاريخ الغلق ف

20.1 

 العطاءات  تقييمو فتح .ـه

 فتح العطاءات هو:  مكان

   بيئةال /مقر وزارة الصحة -باب المعظم  -:بغداد عنوان الشارع

الصحة/ :  الغرفة  رقم  /الطابقو  المبنى االدوية    وزارة  لتسويق  العامة  /الشركة  البيئة 

    .لجنة استالم وفتح العطاءات –الطابق السادس  –والمستلزمات الطبية )كيماديا(

 بغداد المدينة: 

 العراق د:  ــــالبل

 20  21  /       5     / 28             تاريخ: ال

 بغداد{  تتوقي  }حسب  : التوقيت

23.1 

 : في هذه الفقرة في حال باالضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات 

اذا وردت فقرة اوفقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة     -

تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات المدونة ازئها مشمولة بالسعر 

 .االجمالي للعطاء

27 

 29.4 .الينطبق على تجهيز االدوية

أنه األقل كلفة ويستوفي شروط   إذا   -  تقييمه على  الذي جرى  المستجيب  العطاء  كان 

سلعاً   يتضمن  المطلوبة،  مقدمي   29  لمادةا  وفق  أجنبيةاألهلية  إلى  التعليمات  من 

المستفعندها  العطاءات،   العطاء  إلى  أفضلية  هامش  إعطاء   للشروطجيب  سيتم 

وذلكوالم العراقية،  الوطنية  المصانع  من  أن  قدم  السلع   ال  شرط  سعر  يتجاوز 

 . (%10) بأكثر من المحلية  سعر السلع األجنبية

يتعهد الطرف الثاني بان تكون االولوية للمواد االولية المصنعة داخل العراق لتجهيز   -

والمعا الصناعة  وزارة  شركات  خالل  ومن  المشاريع  لتنفيذ  او  العقد    دن مواد 

30.1 
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 .8/2017/ 3في  16135وحسب اعمام وزارة التخطيط ذي العدد  

باالضافة الى ما ورد ذكره في هذه الفقرة من تعليمات الى مقدمي العطاءات يتم  32.2

 مراعاة الشرط التالي: 

بنسبة      - يزيد  او  مبلغه  يقل  الذي  العطاء  التخمينية 20استبعاد  الكلفة  من  فاكثر   %

االحال لغرض  مع  المخصصة  سعرا  واالنسب  مستجيب  عطاء  حالةورود  وفي  ة 

بنسبة  المتوازنه(  )غير  الفقرات  ببعض  السعري  بالتحليل  انحراف  نسبة  وجود 

بنسبة 20تتجاوز   % زيادة او نقصان لكل فقرة على حدة والتي يشكل مجموعها 

الكلية فباالمكان قبول االحالة وبخالف ذلك  10التتجاوز   الفقرات  % من مجموع 

اس الوزراء يتم  رئيس  مكتب  قبل  من  الوارد  االستثناء  مراعاة  مع  العطاء  تبعاد 

عن  2015/ 11/ 10في    15773المرقم   قيمته  تقل  الذي  العطاء  قبول  بخصوص 

 %(من الكلفة التخمينية. 20)

32 

يتم    34.1  العطاء  الى مقدمي  تعليمات  الفقرة من  هذه  في  ذكره  ما ورد  الى  اضافة 

 مراعاة الشروط التالية :  

تعديل  -1  - او  االستشارية  غير  الخدمات  او  المواد  او  السلع  كمية  زيادة  التعاقد  لجهة  يجوز 

في   عليه  المنصوص  االحتياط  مبلغ  نسبة  عن  اليزيد  بما  عليها  المتعاقد  الفنية  مواصفاتها 

تعليمات تنفيذ الموازنة السنوية على ان يتوفر التخصيص المالي وان يتم اعتماد اسعار الفقرات  

)مال تجاوزها  عدم  عند  المتعاقد  من  المسعرة  للفقرات  وفقا  بالزيادة  كمية  20شمولة  من   )%

الفقرة وما زاد عن ذلك يخضع الى اسعار السوق السائدة مع مراعاة انعكاس هذه المتغيرات  

على االلتزامات التعاقدية وكذلك الضمانات المالية بملحق عقد وبنفس الشروط المتعاقد عليها  

مشاريع المدرجة في الموازنة االىستثمارية  لبالنسبة ل  

تعديل    -2- او  االستشارية  غير  الخدمات  او  المواد  او  السلع  كمية  زيادة  التعاقد  لجهة  يجوز 

 ( نسبة  عن  اليزيد  بما  عليها  المتعاقد  الفنية  يتوفر  20مواصفاتها  ان  على  العقد  مبلغ  من   )%

مشمولة بالزيادة وفقا للفقرات المسعرة من  التخصيص المالي وان يتم اعتماد اسعار الفقرات ال

( تجاوزها  عدم  عند  اسعار   20المتعاقد  الى  يخضع  ذلك  عن  زاد  وما  الفقرة  كمية  من   )%

السوق السائدة مع مراعاة انعكاس هذه المتغيرات على االلتزامات التعااقدية وكذلك الضمانات  

ة التشغيلية والموازنات الخاصة التي  المالية بملحق عقد بالنسبة للمشاريع المدرجه في الموازن 

 صدرت بها موافقات من الجهات المختصة ) بعد استحصال موافقة وزارة المالية ( 

يجوز لجهة التعاقد انقاص السلع او المواد او الخدمات غير االستشارية وبما ال يزيد عن    -3

%( خمسة عشر بالمئة من مبلغ العقد  15)  

تجزئة     - التعاقد  لجهة  واليجوز  السلع  تجهيز  المطلوب احالة  الخدمات  او  مواد 

 تجهيزها. 

34   

العطاء،  بها  م  ق ّدِّ التي  باللغة  الفائز  العطاء  مقدم  الذي سيوق ع مع  العقد  ي حرر  أن  يجب 

وهي اللغة التي ستعتمد في العالقات التعاقدية بين جهة التعاقد ومقدم العطاء الفائز. ال 

 . هقدع  عنعلى نسخة مترجمة  ئز الفايوقع مقدم العطاء  أنيجوز 

 . واضافة الى ذلك تحرر نسخة عقد اصلية باللغة العربية

 يتوجب تصديق العقد وفق االجراءات المعتمدة في هذا الصدد في العراق.  

37.1 
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في حال كان حكم المحكمة المختصة مخالفاً لقرار جهة التعاقد التي استمرت بإجراءات 

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

 طعنه ألسباب صحيحة. 

اما في حال توقف اجراءات التعاقد بأمر من المحكمة المختصة وصدور حكم من ذات  

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

لزام المعترض بالتعويض عن اية اضرار تنتج  التعاقد تحرك دعوى متقابلة تطلب فيها ا

  في المستقبل بسبب تنفيذ العقد.
 اضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات يتم اضافة ما يلي:-

 اليحق للمشارك االعتراض على اي شرط من شروط المناقصة 

 )ب( 37.2
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 بيانات العطاء ورقة

 

 اللقاحات 

 (إضافية شروط)

 

 

 : الفقرات/ذه الموادعن ه أمثلة]

بلد المنشأ    في مرخصة    ،العقد  هذابموجب    تقديمها  سيتم  التي  السلع يجب أن تكون   . 1

 NCA  -National Control)  وطنية  رقابة   هيئة من قبل عند توقيع العقد وذلك  وفي العراق  

Authority  .الوظائف   جميعأداء  ب  تقوم  منظمة  هي  الوطنية  الرقابة  هيئةإن  ( معترف بها 

  العالمية،   الصحة   منظمة  تحدده  ما   وفق  البيولوجية  المنتجات  لمراقبة   (6)الست  يويةالح

مراقبة أداء اللقاح    مسبقاً؛  ددةمحالمجموعة من المتطلبات    إلى   استناداً   الترخيص:  وبالتحديد

الموقع(  ميدانيال اللقاحات  )على  إطالق  نظام  عند اتمجموع  في؛  المختبرات  استخدام  ؛ 

  وتقييم   التصنيع  المعتمدة في  الجيدة  ممارساتلل  والمعاينة  التفتيش   لياتعم  إجراءالحاجة؛  

 ;licensing based on published set of requirementsاألداء السريري بشكل منتظم )

surveillance of vaccine field performance; system of lot release for 

gular inspections for good vaccines; use of laboratory when needed; re

manufacturing practice and evaluation of clinical performance).    أن يجب 

المنشأ بلد  الترخيص من  الترخيص من    ،يحدد  لديه  العطاء    الوطنية  الرقابة  هيئةأن مقدم 

ضافة إلى  باإلمصدقة عن هذا الترخيص  نسخةهذه السلع. يجب أن ترفق بالعطاء،  لتصنيع

المنشأ.    الوطنية  الرقابة  هيئة  قبل  من  اللقاح  تسجيلعن    نسخة بلد  م نسخة يتقد  يجبوفي 

في العراق عند توقيع العقد.    الوطنية  الرقابة  هيئةعن الترخيص المعطى من قبل    مصدقة 

خبرة بيولوجية في العراق، على مقدم العطاء أن   يذ وطنية رقابة هيئةفي حال عدم وجود 

 السلع المقدمة هي مطابقة لمعايير التأهيل المحددة في المواصفات الفنية. يقدم أدلة تثبت أن

كانت   . 2 ال    السلعإذا    ألدوية ل  المحددة  المقاييس  تطابقالمعروضة 

(pharmacopoeia standards)    مقدم  علىفي المواصفات الفنية، يتوجب  بحسب ما ورد 

 ] .السلع لهذه البديلة جعيةالمراإلختبارات والمقاييس  بروتوكوالت يقدم أن العطاء

 )ج( 7.3
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 والتأهيل  التقييم معايير الثالث: القسم
 

 معايير التقييم  .1
 

لقد تم تحديد معايير التقييم في التعليمات إلى مقدمي العطاءات في القسم األول، وفي ورقة بيانات العطاء  
ومات الخاصة بورقة بيانات العطاء للسلع المطلوب تقديمها تكّمل أو تضيف أو  في القسم الثاني. إن المعل

األحكام الواردة  ت عتمد  ، تناقض تعّدل األحكام المحددة في التعليمات إلى مقدمي العطاءات. في حال وجود  
 في ورقة بيانات العطاء بدل تلك الواردة في التعليمات إلى مقدمي العطاء. 

 
 معايير التأهيل  .2

 ) فيما يتعلق بسلع القطاع الصحي( لبات التأهيل لسلع مقدمي العطاءات هي:متط

 : التالية الوثائق ،العطاء يتضمن ان يجب -أ

 : هئعطا قبول تم في حال  العقد لتنفيذ العطاء مقدم مؤهالتلتي تثبت  ا الوثائق

ً نتاجها )مست إ  وأ  بنفسه  يقوم بتصنيعهاعلى أن    ،مطلوبةال  سلعال  تقديم  العطاء  مقدم  عرض  حال  في (1  خدما

 ن: أ مقدم العطاء علىفعندها يتوجب (، ساسيينمن المصنّعين األ  تي يشتريها ال المكونات

 السلع؛ تصنيع/يحمل جنسية بلد منشأ (أ)

 ؛التصنيع بلد في لمختصةا السلطة قبل من السلعيحمل ترخيصاً ببيع   ( ب)

ال  في المحددة    لسلعا   وسّوق  صنّع  قديكون    ( ج) ]  عطاءوثيقة  خالفه بحسب   او(  2)  سنتين  ادخللمدة 

 .شابهة( سنوات على األقل للسلع الم5[ على األقل، ولمدة خمس )السوقتوفر السلع في 

حائزاً    (د) )  ممارساتل"  satisfactory  –"مقبول    شهادة  علىيكون  الجيدة  ood Gالتصنيع 

Manufacturing Practice)    المستحضرات وفق لشهادات  العالمية  الصحة  منظمة  مخطط 

، في بلد تصنيع السلع (RAالمختصة)من قبل السلطة ، وذلك الدولية لتجارةدالنية المنتقلة الى االصي

 التفتيش  معاهدة  في  عضو  لبلد  التابعة  المختصةحصل على رخصة من قبل السلطة    قدأن يكون    وأ

ا  ،(Pharmaceuticals Inspection Conventionالصيدلي ) لمعايير  امتثل  العام  لجودةوقد  ين  خالل 

 ( الماضيين قبل تقديم العطاءات.2)

 

فعندها ، بنفسه أو بانتاجها ا بتصنيعه يقوم ال على أن  ،مطلوبةال سلعال تقديم العطاءحال عرض مقدم  في (2

 ن:أ مقدم العطاء علىيتوجب 

وذلك  العراق  في  السلع  لبيع    األصولوفق    خوالً ميكون   (أ)   يستوفي  سلع  مصنّع  قبل  من، 

 و ؛ أعاله ( 1لبند )المحددة في االمقاييس 

ً  يقدم ان العطاء مقدم على (3  : التالية االضافية المعلومات  ايضا

 (installed manufacturing capacity)اإلنتاجية القائمة  قدرةالب اً تصريح (أ)

ً نسخ ( ب)  السابقة؛ الثالث المالية للسنوات المدققة  المالية لشهاداتاعن  ا

 أ جريت؛ التي االختبارات مجموعةو خدماتالوالميدانية  الجودةرقابة  منشآت عن)ج( تفاصيل 

والشهادات ذات الصلة    الماضية  الخمس  السنوات  خالل  المنفذة  تقديم السلع    عقود  بأبرز  قائمة)د(  

 .{ المعنيين )المشتري(العمل أصحابمن  المصدقة

 

 

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


 
العراق جمهورية

  

 55          القسم الثالث. معايير التقييم والتأهيل 

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/7/2021 :  مناقصة رقم

ة الصحة/البيئة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا(جهة التعاقد:وزار   
 
 

 1-أ

 { :التالية االضافية الفقرات/الموادادخل   الصيدالنية مستحضراتبال يتعلق فيما }

 : هئعطا قبول تم في حال  العقد لتنفيذ العطاء مقدم مؤهالتلتي تثبت  ا وثائقال

1)  

 Good Distribution)ممارسات التوزيع الجيد بشهادة  على ئزاً حاالعطاء  مقدمن يكون أ (هـ) 

Practice ) وفق الحالة . 

 

 : التالية االضافية المعلومات يقدم ان العطاء مقدم على( 3

 

حالياً    صيدالنيةال  بالمستحضرات  قائمة ( و) التصنيع  مع  قيد  العطاء  مقدم  قبل  وتاريخ    رقممن 

 .اتمنتجال تسجيل/رخصة

ً  من بنود العطاءشهادة المنتج الصيدلي لكل بند   (ز)  .[العالمية  الصحة منظمة  لتوصيات وفقا

 2-أ

 { االضافية التالية الفقرات/ادخل المواد ،قاحاتلباليتعلق  فيما}

 : هئعطا قبول تم في حال  العقد لتنفيذ العطاء دممق مؤهالتلتي تثبت  ا الوثائق

1)   

ً  التصنيع بلد في  المختصة السلطة   قبل منعلى تصريح  حائزاً ( ان يكون هـ) رقم   للقرار وفقا

WHA 28 65 (2)  المستحضرات جودة حول العالمية الصحة منظمة شهادات طمخطبالمتعلق  

 الى سوق التجارة الدولية.  المنتقلة الصيدالنية

 

 : التالية االضافية المعلومات يقدم ان العطاء مقدم على (3

حالياً    الصيدالنية  باللقاحات  قائمة)هـ(   ( و) التصنيع  مع  قيد  العطاء  مقدم  قبل  وتاريخ   رقممن 

 [ .اتمنتجال تسجيل/رخصة
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 : باالضافة الى ما ورد في اعاله فان معايير التأهيل     -ب 

يد الخصائص الفنية للسلع والخدمات المتصلة بها التي  المواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحد  -1

 تطلبها جهة التعاقد 

مطابقتها   ومدى  التعاقد  جهة  تطلبها  التي  النوعيه  السلع  ومقياس  التقنية  الخصائص  )وهي 

السلع   تبين غاية  لواضحة  العطاء وتحتوي على مؤشرات  تقييم  للمواصفات والتي تسهل عملية 

تفاصيل  وتتضمن  استخدامها  )حرارةظر  من  السلع  لتلك  العمل  بيئة  ظروف    رطوبة,   , وف 

 . وغيرها( ومتطلبات الرزم والتعبئة والتغليف  ....... الخزن, 

 

 -اقرار الدواء ومدى المطابقة للمواصفات الفنية المقرة من قبل اللجنة الوطنية النتقاء االدوية.
 القدرة والكفاءة المالية  -2

سنتين   -أ الخر  الختامية  سالحسابات  الرصينة  وخمسة  الشركات  بخصوص  والمصادق نوات 

 . عليها من قبل مراقب حسابات وتحقق االرباح في حساباته

  ( سنوات 10-1)االيراد السنوي : للسنوات من   -ب

  -السيولة النقدية : -جـ 

 0السيولة النقدية )العقود الكبيرة( بقدر الكلفة التخمينية للعقد  •

 ( %من الكلفة التخمينية 100-70اوح بين ) السيولة النقدية )العقود المتوسطة( يتر •

 ( % من الكلفة التخمينية 50-30السيولة النقدية )العقود الصغيرة( يتراوح بين )  •

   -الخبرة التخصصية )األعمال المماثلة( : -3

 ( 3-1عدد االعمال المطلوب في وثائق المناقصة تتراوح بين )  •

ب • تتراوح  المماثلة  لالعمال  طلبها  الواجب  السنوات  )عدد  ان 10-5ين  علما"  سنوات   )

 طلب االعمال المماثلة امرا" جوازيا" في االعمال الصغيرة 

 جدول المعايير القانونية والمالية المعتمدة في الوثيقة القياسية لعقود التجهيز  •

 المعيار  ت
للعقود التي تزيد كلفتها  

مليار دينار  10التخمينية عن   

للعقود التي تزيد كلفتها  

مليار ولغاية    5التخمينية عن 

مليار دينار  10  

للعقود التي تزيد كلفتها  

مليار دينار  5التخمينية عن   

 االهلية القانونية :   1

ويقصد بها مدى  

صالحية مقدم العطاء  

لالشتراك في التقديم 

 من حيث : 

 جنسيته   -1

تضارب   -2

 المصالح  

قائمة   -3

الشركات  

المتلكئة  

والقائمة  

 السوداء 

الحنسية : ويتم العمل   -1

(  1,4بها وفق المادة )

من التعليمات لمقدمي  

العطاءات الواردة في  

 القسم االول من الوثيقة  

تضارب المصالح :   -2

ويتم العمل بها وفق  

( من  2,4المادة )

التعليمات لمقدمي 

العطاءات الواردة في  

 القسم االول من الوثيقة 

كات المتلكئة  قائمة الشر -3

والقائمة السوداء: ويتم  

العمل بها وفق المادة  

( من التعليمات  3,4)

لمقدمي العطاءات  

الحنسية : ويتم العمل   -1

(  1,4وفق المادة )بها 

من التعليمات لمقدمي  

العطاءات الواردة في  

 القسم االول من الوثيقة  

تضارب المصالح :   -2

ويتم العمل بها وفق  

( من  2,4المادة )

التعليمات لمقدمي 

العطاءات الواردة في  

 القسم االول من الوثيقة 

قائمة الشركات المتلكئة   -3

والقائمة السوداء: ويتم  

دة  العمل بها وفق الما 

( من التعليمات  3,4)

لمقدمي العطاءات  

الحنسية : ويتم العمل   -1

(  1,4بها وفق المادة )

من التعليمات لمقدمي  

ي  العطاءات الواردة ف

 القسم االول من الوثيقة  

تضارب المصالح :   -2

ويتم العمل بها وفق  

( من  2,4المادة )

التعليمات لمقدمي 

العطاءات الواردة في  

 القسم االول من الوثيقة 

قائمة الشركات المتلكئة   -3

والقائمة السوداء: ويتم  

العمل بها وفق المادة  

( من التعليمات  3,4)

لمقدمي العطاءات  
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المنع   -4

بموجب  

قرارات  

االمم 

المتحدة  

ومجلس  

االمن 

 الدولي . 

الواردة في القسم االول 

 من الوثيقة 

المنع بموجب قرارات   -4

االمم المتحدة ومجلس  

االمن الدولي: ويتم  

العمل معها وفق القسم  

الخامس من الدول  

 المؤهلة . 

الواردة في القسم االول 

 من الوثيقة 

المنع بموجب قرارات   -4

االمم المتحدة ومجلس  

االمن الدولي: ويتم  

العمل معها وفق القسم  

الخامس من الدول  

 المؤهلة. 

االول الواردة في القسم 

 من الوثيقة 

المنع بموجب قرارات   -4

االمم المتحدة ومجلس  

االمن الدولي: ويتم  

العمل معها وفق القسم  

الخامس من الدول  

 المؤهلة. 

 السيولة المالية :  2

وتعرف السيولة  

النقدية بانها كشف 

مصرفي يبين حركة  

التدفق المالي الخر  

سنة او كفاءة مالية  

بالمبلغ المطلوب من 

هيالت  خالل التس

المصرفية وللفترة  

التي تسبق تاريخ غلق 

 المناقصة . 

السيولة  •

النقدية =  

مبلغ الكلفة 

 التخمينية  

يجب تثبيت  •

السيولة 

المالية  

المطلوبة  

في الوثيقة 

بمبلغ  

مقطوع 

وليس نسبة  

 مئوية  

السيولة  •

النقدية =  

مبلغ الكلفة 

التخمينية  

x      

50% 

يجب تثبيت  •

السيولة 

المالية  

المطلوبة  

ي الوثيقة ف

بمبلغ  

مقطوع 

وليس نسبة  

 مئوية 

السيولة  •

النقدية =  

مبلغ الكلفة 

التخمينية  

x      

20% 

يجب تثبيت  •

السيولة 

المالية  

المطلوبة  

في الوثيقة 

بمبلغ  

مقطوع 

وليس نسبة  

 مئوية 

 الحسابات الختامية :  3

وتعرف بانها 

الميزانية العامة لمقدم 

العطاء والتي تعكس  

الوضع المالي  

ات المطلوبة من  للسنو

حيث موجودات  

الشركة من اصول  

ثابتة ومتحركة مع 

بيان مقدار نفقات  

الشركة وايراداتها 

ونسبة االرباح  

 والخسارة فيها  

تقديم الميزانية العامة   -1

المدققة من قبل  

المحاسبين  تعرض 

الوضع المالي الخر  

سنتين ويجب ان تكون  

 معدالتها رابحة  

يجوز تقديم الحسابات   -2

ية الخر سنتين الختام

تسبق االزمة المالية  

 2014لعام 

تقديم الميزانية العامة   -1

المدققة من قبل  

المحاسبين  تعرض 

الوضع المالي الخر  

سنتين ويجب ان تكون  

 معدالتها رابحة  

يجوز تقديم الحسابات   -2

الختامية الخر سنتين 

تسبق االزمة المالية  

 2014لعام 
 غير مطلوبة 

معدل االيراد السنوي   4

وهو المبالغ   :

المستلمة من الدفعات  

والسلف المرحلية  

للعقود المنجزة او  

المستمرة خالل المدة  

المطلوبة بمجب   

معدل االيرادات  -1

السنوية لمقدم العطاء  

يجب ان تكون بقدر 

 الكلفة التخمينية للعقد . 

يتم احتساب معدل   -2

االيراد السنوي بمبلغ  

مقطوع وليس بنسبة  

ن يثبت  مئوية ويجب ا

 في الوثيقة .

معدل االيرادات  -1

السنوية لمقدم العطاء  

يجب ان تكون بنسبة  

%( من  70-100)

 الكلفة التخمينية للعقد . 

يتم احتساب معدل   -2

االيراد السنوي بمبلغ  

مقطوع وليس بنسبة  

مئوية ويجب ان يثبت  

 غير مطلوب 
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على مقدم العطاء تقديم   -3 الوثيقة 

معدل االيراد السنوي  

لكافة العقود المنجزة  

من قبله ولمدة ال تقل  

عن )سنتين( وال تزيد 

( عشرة  10عن )

سنوات من تاريخ غلق  

المناقصة ويتم احتساب  

معدل االيراد السنوي  

وفقا للسنوات المقدمة  

ان تكون من قبله مع 

مراعاة عدم ضرورة 

تكون سنوات العمل   ان

 متسلسلة . 

 في الوثيقة .

على مقدم العطاء تقديم   -3

معدل االيراد السنوي  

لعقود المنجزة  لكافة ا

من قبله ولمدة ال تقل  

عن )سنتين( وال تزيد 

( عشرة  10عن )

سنوات من تاريخ غلق  

المناقصة ويتم احتساب  

معدل االيراد السنوي  

وفقا للسنوات المقدمة  

ان تكون من قبله مع 

مراعاة عدم ضرورة 

ان تكون سنوات العمل  

 متسلسلة . 

الخبرة التخصصية   5

هيز: في عقود التج  

هي الخبرة السابقة في  

مجال وتخصص هذا  

العمل كمتعاقد رئيسي 

 اوشريك . 

تقديم عمل مماثل واحد منجز  

(  10وخالل مدة ال تتجاوز عن )

سنوات قبل الموعد النهائي 

%(  80-60لتقديم العطاء من )

 من الكلفة التخمينية للمشروع  

تقديم عمل مماثل واحد منجز  

(  10وخالل مدة ال تتجاوز عن )

سنوات قبل الموعد النهائي 

%(  80-60لتقديم العطاء من )

 من الكلفة التخمينية للمشروع 

اليتطلب تقديم اعمال مماثلة اال  

في حالة كون العمل ذو طبيعة 

خاصة وذات تقنية معينة وفي  

هذه الحالة يتم طلب عمل مماثل  

واحد منجز وخالل مدة ال  

( سنوات قبل  10تتجاوز عن )

لتقديم العطاء  الموعد النهائي

%( من الكلفة  30وبمبلغ يعادل )

 التخمينية للمشروع  

 

 0نوع البيع التجاري واسلوب التجهيز )النقل , التأمين , التسليم( ومكان االستالم للمواد  -4

 ( Domestic Perferenceاالفضلية المحلية )  -5

تنفيذ الشركة وجود عقود واعمال منجزة مماثلة سابقة ضمن االختصاص ومدى التزام ومستوى   -6

 بها  

 0شهادة تداول في بلد المنشأ  -7

)ش -8 الجيد  التصنيع  ممارسات  متطلبات  مع  يتطابق  السلع    ( GMP  هادةــــــــــــــــــــ تصنيع 

(Good manufacturing practice والشهادات ) االخرى   (   .......FDA  )    وثائق في  اليها  المشار 

 . المناقصة وآليات مراقبة الجودة 

شروط القانونية والمواصفات الفنية ومعايير التأهيل المطلوبة وتوافق جدول االسعار  االستجابة لل -9

 ونماذج الوثائق القياسية وكونه اوطأ االسعار ومتوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية  

 مدة تنفيذ العقد  -10

 موقف الشركة من التسجيل -11

العطاء -12 لمقدمي  التعليمات  في  انه  التسجيل:علما  المستحضر من  العطاء موقف  مقدم  يبدأ  بان  ات  

بالشروع بالتسجيل في الجهات المختصة وسوف يصبح العقد نافذا اعتبارا من تاريخ استالم شهادة 
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بموجب   او  مسجل  المستحضر  كان  اذا  مسجل.اما  المستحضر  يكن  لم  حال   في  هذا  التسجيل 

 يخ توقيعه استثناء لوزير الصحة من تقديم شهادة التسجيل فيكون العقد نافذا من تار
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 العطاء  مستندات الرابع: القسم
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 العطاء   مستندات الرابع: القسم 
 

 مستندات العطاءحول   مالحظات

 

لعدد  قياسية    ذجا نم  قدمت  هذه  التخصصية   للقطاعات  النموذجية  مناقصةال  وثائقفي  الموجودة  العطاء    ستنداتإن م

 المناقصة. عملية ي العطاءات خالل مقدممع تبادلها جهة التعاقد تمن الوثائق األساسية التي 

 

 يمأل مقدم العطاء الجزء الخاص به في النموذج حيث ُحدّد بين قوسين أو _______________.

يتوجب على مقدمي العطاءات إكمال هذه المستندات بحسب ما هو مطلوب وتقديمها الى جهة التعاقد من ضمن  

 عطاءاتهم.

األسعار   تفصيل  إن  األسعار:  المعتاد  (  بويبالت)جداول  التفصيل  عامةً  يتبع  األسعار  جداول  نماذج  في  الوارد 

و هذا  المحلية.  األفضلية  هامش  إجراءات  لتطبيق  والمستخدم  السلع  على    العطاءات  مقدمو  يقدم  أن  الضروري  منللتعاقد 

مقداألسعار  جداول  في  عنها  المنصوص  بالطريقة  أسعارهم خسارة  الى  يؤدي  قد  بذلك  التقيد  عدم  إن  لهذه    العطاءم  . 

 األفضلية، حينما تطبق. 

ال من  تصريح  المصنّعة:  /هةجنموذج  للمادة  الشركة  على   8.1وفقاً  العطاءات،  مقدمي  إلى  التعليمات  من  )ب( 

)نماذج(   نموذج  تقديم  العطاء  المصنّعة  مقدمي  الشركة  من  وثائق تصريح  في  المطلوب  بالشكل  عطائهم،  من  كجزء 

 ت التخصصية، وذلك لكل البنود المحددة في ورقة بيانات العطاء. المناقصة النموذجية للقطاعا

للمادة   التعاقد تضمين    17نموذج ضمان العطاء: تطبيقاً  التعليمات إلى مقدمي العطاءات، يتوجب على جهة  من 

للقطاعات التخصصية. كما ينبغي عل النموذجية  المناقصة  المناقصة نموذج ضمان العطاء الوارد في وثائق  ى جهة  وثائق 

إلى   العطاء نسبة  في وثيقة  المعتمد  النموذج  المقدّم يطابق جوهرياً خصائص  النموذج  أن  التأّكد من  الحماية  التعاقد  درجة 

 نافذاً وفقاً للقوانين العراقية المعتمدة. ووضوح الشروط التي بموجبها يصبح النموذج 
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 استمارة تقديم العطاء  . 1

 

 [العطاء تاريخ: ادخل]التاريخ: 

 {   MED/7/2021]ناقصة رقم: م

 {   {7رقم:  كتاب الدعوة   

  

 

  وزارة الصحة/البيئة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبيه) كيماديا( الى: 

 

 حضرة السيد/السيدة:

  ها، نحنالتي نقّر باستالمنا ايا [األرقام ادخل]بعد ان قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما فيها التعديالت رقم 

الموقعون أدناه، نتقدم بعطائنا هذا لتقديم وتسليم السلع المطلوبة بموجب العقد المذكور اعاله وباإللتزام الكامل بوثائق 

 المناقصة، وذلك بمبلغ: 

القيمة بالدينار العراقي باألرقام  ادخل:  ]( القيمة بالدينار العراقي بالكلمات  ادخل: ] ) [   ]  

الر االميركي باألرقامالقيمة بالدو ادخل:  ]( القيمة بالدوالر االميركي بالكلمات ادخل: ] ) [   زائد  [ 

القيمة باليورو باألرقام ادخل:  ]( القيمة باليورو بالكلمات ادخل: ] ) [   زائد  [ 

 

أحكام وشر الى  استناداً  تحديدها  يجري  التي  األخرى  المبالغ  تلك  او  للعطاء"(  االجمالي  "السعر  يلي  ما  في  وط )يسّمى 

 العقد. المبالغ أعاله هي وفقاً لجداول األسعار المرفقة وهي جزء من هذا العطاء.

 

ادخل "جدول المتطلبات في  ]في حال قبول عطائنا، نتعهد بتوصيل وتسليم السلع وفقاً لجدول التنفيذ المحدد في   .2

الرابع" القسم  في  األسعار  جدول  في  ورد  ما  "بحسب  او  الخامس"  لمقدم  [القسم  العبارة    )يمكن  اختيار  العطاء 

 المناسبة(.

 

نوافق على جميع الشروط العامة للعقد في القسم السادس والتي اطلعنا عليها بالترابط مع الشروط الخاصة للعقد  .3

 في القسم السابع. 
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عطائنا،   .4 قبول  حال  ضمانفي  بتقديم  المقدمة  نتعهد  المدد    األداءحسن  وضمان    الدفعة  وضمن  والقيمة  بالشكل 

 مناقصة. وثائق ال حددة فيالم

 

الفقرة   .5 في  المحددة  العطاء  نفاذ  لمدة  العطاء،  بهذا  االلتزام  على  القسم    16.1نوافق  في  العطاء  بيانات  من ورقة 

  .الثاني؛ وسيبقى هذا العطاء ملزماً لنا خالل هذه الفترة والتي يمكن أن تقبلوه في أي وقت قبل انتهاء هذه الفترة

 

لنهائية للعقد الرسمي وابرامه بيننا، سيكون هذا العطاء، مع قبولكم التحريري له واشعاركم لحين إعداد الصيغة ا .6

   بترسية العقد، بمثابة العقد الُملزم بيننا.

 

 .خر تستلمونهآأو أي عطاء   بعد التقييم  وطأاألالعطاء غير ملزمين بقبول  ندرك بأنكم   .7

 

 نوافق على معايير األهلية القانونية التالية: .8

 

 من التعليمات الى مقدمي العطاءات القسم األول. 6.1 فقرةال وفق مؤهلة دول  جنسيات)جنسية(    نا نحملإن (أ)

 

 )أ( من التعليمات إلى مقدمي العطاءات القسم األول. 6.1ليس لدينا أي تضارب في المصالح وفق المادة   ( ب)

للدولة فــي جمهوريــة العــراق ونلبــي  جهة مملوكةإننا   /إننا لسنا جهة مملوكة للدولة في جمهورية العراق  )ج(  

 القسم األول. مقدمي العطاءاتإلى التعليمات )ب( من  6.1مادة الالمتطلبات بحسب 

من قبل قانونياً  )د( لم يتم إعالننا أو أيٍ من مقاولينا الثانويين أو المصنّعين ألي قسم من هذا العقد، غير مؤهلين 

افذة أو التعليمات الرسمية ذات الصلة أو التزاماً بقرار صادر عن جهة التعاقد بموجب القوانين العراقية الن

 مجلس االمن التابع لالمم المتحدة؛ 

او بتعليق اعمالنــا مــن قبــل وزارة التخطــيط  أو بإعالننــا القائمة السوداء  على    بوضعناصدر أي قرار  ي  )هـ( لم

من التعليمات إلــى مقــدمي   6.3في المادة  غير مؤهلين قانونياً للمشاركة في العطاءات خالل المدة المحددة  

 العطاءات، القسم األول.

 أدخــل: [ هــو البريــدي عنواننــاو ،]االلكترونــي الموقــع عنــوان أدخــل: [االلكترونــي هــو  نــاوقعمبأن عنــوان  نفيد .9

 [  ترونيااللك والبريد  ]المنصب  أدخل: [ذات المسمى الوظيفي   ]االسم  أدخل: [  السيدة/لسيدا نإ  .]العنوان البريدي

 .توضيحات قد تطلبونها خالل المناقصة  بأي المتعلقة  األمور كل  تتابعس/سيتابع ]عنوان البريد االلكتروني أدخل:

 

 [:السنةادخل]، سنة [:الشهرادخل]من شهر  [الرقم ادخل:]بتاريخ اليوم 

 التوقيع:___________________________

 التاريخ:__________________________

 [اخر تعريف أي او منصب:  ادخل]           : بمنصب

 [العطاء مقدم اسم: ادخل]عن  وبالنيابة لصالحتوقيع هذا العطاء ل مخولوذلك كشخص 
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 جدول األسعار للسلع المحلية أو للسلع ذات المنشأ األجنبي الموجودة في العراق  -أ-2
 

1 

 وصف موجز للسلع 

رقم  

وارد  

العطاء  

الى  

لجنة  

 االستالم  

رمز  

لشركة  ا 

 المنتجة  

تقديم  

 العرض 

الرمز  

 الوطني  

االسم  

 العلمي 

االسم  

العلمي  

الخاص  

بالشركة  

مقدمة  

 العطاء  

االسم  

 التجاري 

المادة  

 الفعالة  

الشكل  

 الصيدالني  
 الوزن   الحجم  

رقم  

تسجيل  

 المادة  

تاريخ  

تسجيل  

 المادة  

شهادات  

 الجودة  

تقديم  

 نموذج  

وجود هذه  

  مادة  

 (sodium 

meta 

bisulfate  )

في منتج  

 الشركة 

 نعم او ال   

المادة  

 االولية  

رقم  

تسجيل  

 المنتج 

تاريخ  

تسجيل  

 المنتج 

الوحدة  

الواحدة  

 للعبوة 

الوحدة  

الواحدة  

 للشريط 

   
  

                

   
  

                

   
  

                

   
  

                

 
 اقي: ____________________________________)باألرقام(المجموع اإلجمالي للعطاء بالدينار العر (
 

 __________________________________)باألحرف/الكلمات(                                          
 

 . [ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالية_______  –انكوترمز( وفقاً للمصطلحات التجارية الدولية ) [يمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسليم المحددة ]مدة التسليم: _____________ 
 

   

 توقيع مقدم العطاء: ___________________________ 

 اإلســـم والمنصب: ____________________________ 

 ___________________________ ختـــم مقدم العطاء: 
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 التاريـــــــــــــــــخ:____________________________ 
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 جدول األسعار للسلع المحلية أو للسلع ذات المنشأ األجنبي الموجودة في العراق  -ب-2
 

2 3 4 5 6 

 بلد المنشأ  الكمية المقدمة 
ا ارسعر الوحدة بالدينار الع قي رقما

 وكتابة
 االسعار وطريقة التوصيل 

السعر 

 االجمالي

كمية  
العطاء  
 المقدم 

البضاعة  
 المجانية  

اسم الشركة  
 المنتجة  

منشأ  
الشركة  
 المنتجة 

سعر  
 العبوة 

سعر الواحدة  
 الواحدة  

 نوع العملة  

تسليم المصنع/ تسسليم م  
المستودع/ تسليم صالحة  
العرض/ شراء مباشر من  
صالة العرض )تكاليف  
 التغليف والنقل ضمناا( 

 )أ( 

المبيعات  
والضرائب  
والرسوم  

المستحقة في  
 حالة ترسية العقد 

 )ب( 

النقل الداخلي  
تأمين / التفريغ  
والتكاليف  
الطارئة حتى  
بلوغ مكان  
المستخدم  
 النهائي  
 )ج( 

الخدمات  
كما    الثانوية 

حددت في  
جدول  
 المتطلبات 
 )د( 

  / DDPالسعر  
التوصيل المجاني  
الى المستخدم  

 النهائي 
 هـ=)أ+ب+ج+د( 

السعر  
اإلجمالي  

DDP /  
التوصيل  
المجاني الى  
مكان  
  مدخ المست

النهائي  
بالدينار  )

 العراقي( 
 )هـ( 5*الكمية

             

 
 
 المجموع اإلجمالي للعطاء بالدينار العراقي: ____________________________________)باألرقام( (
 

 __________________________________)باألحرف/الكلمات(                                          
 

 . [ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالية_______  –وفقاً للمصطلحات التجارية الدولية )انكوترمز(  [يمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسليم المحددة ]_____ مدة التسليم: ________ 
 

   

 توقيع مقدم العطاء: ___________________________ 

 اإلســـم والمنصب: ____________________________ 

 ___________________________ : ختـــم مقدم العطاء

 التاريـــــــــــــــــخ:____________________________ 
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 جدول األسعار للسلع التي سيتم استيرادها من خارج العراق  -أ -3

 

 ت

1 2 3 4 

الرمز  

 الوطني 
 الوحدة  الوصف الوطني 

الكمي 

 ة 
 وصف المادة للشركة المصنعة  

بلد  

المنشأ................. 

.. 

تسلسل  
 المادة 

رقم  
وارد  
العطاء  
الى  
لجنة  
استالم  
العرو 
 ض 

رمز  
الشركة  
المصنع 
 ة  

رمز المادة  
 الوطني 

 العلمي  االسم  
الشكل  
الصيدالن 
 ي 

الوحدة  
الواحد 
 ة  
 للعبوة 

الوحدة  
الواحد 
ة  
للشري 
 ط 

كمية  
العطاء  
 المقدم 

وصف  
المادة  
للشركة  
المصنع 
 ة 

االسم  
العلمي  
للشرك 
ة  

مقدمة  
 العطاء 

المادة  
فعال ال 
 ة 

وجود  
هذه  
 المادة 

(sodium 

meta 

Bisulfate

في    (
منتج  
   الشركة 

 نعم او ال  

االسم  
التجار 
ي  
 للمادة 

الحج 
 م 

الوز 
 ن 

طريق  
الوصو 
 ل 

نقطة  
الدخو 
ل الى  
 البلد 

عمر  
الماد 
 ة 

مدة  
التجهي 
 ز 

رقم  
تاري و 

خ  
تسجي 
ل  
 المادة 

ارسال  
نموذ 
 ج 

منشأ  
المادة  
االولي 
 ة 

منشأ  
 البضاعة 

بلد  
 المنشا  

رقم  
تسجيل  

شركة  ال 
مقدمة  
 العطاء  

 

 

 

15-
AA0
-025 

Busulphan 60mg I.V 
Injection(10 ml vial)  يحصر
 استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم 

                     

 

 

 

15-
B00
-036 

 
 Rituximab concentrate for I.V 
infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its 
approved biosimilar 
الت المادة تستعمل في حا   :- 
  Cluster of ال يستورد اال بعد توفر فحص
differentiation     الخاص ب CD 20  
 - DLBCL ( Diffuse Large Beta 
Cell Lymphoma   
- Sever active rheumatic arthritis  
   -:المؤسسات المخولة بصرف العالج هي
   مراكز و استشاريات امراض الدم -
معالجة االورام او    المستشفيات التخصصية في -
 المستشفيات التي فيها استشارية معالجة االورام  
يحدد صرفه    (979)     كخط ثاني في عالج
في مركز معالجة امراض المفاصل في دائرة 

987مدينة الطب ) ) 
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ة الصحة/البيئة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا(جهة التعاقد:وزار   
 
 

 Rituximabيقر استخدام عقار الـ
لعالج حاالت الفقاع المعند ويحصر صرفه في 

مراض الجلدية دائرة مدينة الطب / مركز اال 
   والزهرية

1015ج ) ) 
   Rituximab  تضاف االستطبابات االتية لمادة
 : المراض الكلى
 Humoral )  رفض الكلى في حالة -1
rejection  )   في الحاالت المعندة بعد
استعمال كافة الخطوات االولى في عالج رفض 
 ) الكلى ويمكن اخذ عينة من الكلى المزروعة
graftbiopsy )   وتحدد عدد الجرعات
 .بجرعتين فقط 
للحاالت    ( SLE ) يمكن استعمال في-2
المعندة للعالج االولي وبعد اخذ عينة من الكلى  
 . قبل اعطاء العالج
في حاالت التناذر الكلوي لالطفال يمكن  -3
استعماله في الحاالت المعتمدة على  
البرردنزولون وبجرع عالية وعدم االستجابة 

لى العالجات البديلة االخرى  بصورة فعالة ا
وعلى ان يكون المريض لديه عينة نسيجية للكلى  
 

1074ج/  
تضاف االستطبابات االتية لالمراض العصبية   :
وتحصر في الحاالت المرضية االتية وبواقع 

فيال ( بالسنة للمادة ادناه4)  
1- Devics disease ( 
neuromeylitisoptica )        خط اول 
2- Anti musk AbMs  خط اول 
3- Rescue therapy for Aggressive  
Ms      خط ثالث   

1081ج   

 

 

 
09-
B00
-022 

1000-2500 ml Triple 
compartment bag contain the 
following :- 
-Amino acids and electrolyte    
300-1000             ml 

                     

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


 
العراق جمهورية

  

 69          القسم الثالث. معايير التقييم والتأهيل 

 

 ___________________________________________________________________________________ 
   MED/7/2021 :  مناقصة رقم
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-Glucose                         500- 
1300            ml 
-Lipid emulsion              200-500               
ml 
Or 20% according to BNF 
- Nitrogen                  2.5-25.7                  
g/L 
- Energy                     1300-12600           
Kj/L 
- K+                              5-60               
mmol/L 
- Mg+2                         1.8-8                   
mmol/L 
- Na+                           20-140              
mmol/L 
- Acet-                     19.5-150              
mmol/L  
- Cl-                             19-100             
mmol/L 
Other components as following :- 
- Ca+2                             1.4-5               
mmol/L  
- Phosphate                 5-30               
mmol/L 
- Anhydrous glucose  50-240               
g/L 
- Soya oil           16-300                         
g/L 
- Triglycerides      0-100                           
g/L 
- Zn+2                    0-32                      
µmol/L    
المواد التي أدرجت تحت    -مالحظة :           
في التركيبة   other components تسمية
الواحدة يمكن أن تحتوي التركيبة على كلها أو 
 جزء منها 

   08-Emicizumab 30mg vial solution                      
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H00-

023 

for injection A   ويحصر صرفها كعالج

  وقائي لمرضى الهيموفيليامع وجود مثبطات

على ان تكون كمية المثبطات اكثر من 

5unit  

 

 

 

08-

H00-

024 

Emicizumab 150mg vial solution 

for injectionA A  ويحصر صرفها

كعالج وقائي لمرضى الهيموفيليامع وجود 

على ان تكون كمية المثبطات اكثر    مثبطات

5من  unit  وتصرف في مراكز وشعب

امراض الدم الوراثية وتلزم الشركة بتوفير 

الفحص االتي مجانا اعتمادا على اعداد  

 chromogenic             المرضى

assay for factor VIII 

                     

 ____)باالحرف(المجموع االجمالي للعطاء }يمكن لمدمي العطاءات ادراج العملة المسموح بها{: _________)باالرقام(__________________________________

 

 . [ادخل االنكوترمز] الطبعة الحالية_______ –ية )انكوترمز(وفقاً للمصطلحات التجارية الدول [يمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسليم المحددة ]: ___________  مدة التسليم

 [ يمكن لمقدم العطاء إدراجه، إن وجد ]اسم وعنوان الوكيل: ___________________________________________________ 

 [يمكن لمقدم العطاء إدراجه، إن وجد ]عمولة الوكالة: ___________________________

 

 ________________________ المكان :_______

 التاريخ:_______________________________ 

 توقيع مقدم العطاء: ___________________________  

 اإلســـم والمنصب: ____________________________ 

 عنوان العمــــــــل: ____________________________ 

 __ _________________________ختـــم مقدم العطاء: 
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 جدول األسعار للسلع التي سيتم استيرادها من خارج العراق  -ب -3

 
4 5 6 

 (  CIP)  سعر الوحدة بلد المنشأ 
االسعر  
االجمالي  

 (CIP  ) 

تاريخ  
تسجيل  
الشركة  
مقدمة  
 العطاء  

اسم  
الشركة  
مقدمة  
 العطاء  

منشأا  
الشركة  
مقدمة  
 العطاء  

اسم  
الشركة  
 المنتجه 

الشهادات  
العلمية  
الحاصلة  
 عليها  

رقم  
تسجيل  
االشركة  
 المنتجة 

تاريخ  
تسجيل  
الشركة  
 المنتجة 

عنوان  
 الشركة  

هاتف  
 الشركة 

البريد  
االلكتروني  
 للشركة  

موقع  
الشركة  
على  
الشبكة  

 كبوتية العن 

اسم المكتب  

العلمي ممثل  

الشركة في  

 العراق 

اسم  
 المستفيد 

اسم  
 المصرف  

عنوان  
 المصرف  

هاتف  
 المصرف  

رقم  
 الحساب 

سعر  
 بوة  الع 

سعر  
الوحدة  
  الواحدة 
الى مكان  
المستخدم  
النهائي  
CIP 
 )أ( 

نوع  
 العملة  

الخدمات  
الثانوية  
كما  
حددت  
في  
جدول  
 المتطلبات 
 )ب( 

البضاعة  
 المجانية 

طريقة  
 الدفع 

 (CIP   الى مكان )
المستخدم النهائي مع  
الخدمات الثانونية  
 }ج= أ + ب{ 

كامل السعر  
الى مكان  
المستخدم  
النهائي للكمية  
المقدمة  
للبضاعة  
 }جـ× الكمية( 

                         
                         
                         
                         
                         

 

 __________________________________)باالحرف(المجموع االجمالي للعطاء }يمكن لمدمي العطاءات ادراج العملة المسموح بها{: _________)باالرقام(____ 

 

 . [ادخل االنكوترمز] الطبعة الحالية_______ –وفقاً للمصطلحات التجارية الدولية )انكوترمز( [يمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسليم المحددة ]: ___________  مدة التسليم

 [ يمكن لمقدم العطاء إدراجه، إن وجد ]________________ اسم وعنوان الوكيل: ___________________________________

 [يمكن لمقدم العطاء إدراجه، إن وجد ]عمولة الوكالة: ___________________________

 

 المكان :_______________________________ 

 التاريخ:_______________________________ 

 ___ توقيع مقدم العطاء: ________________________  

 اإلســـم والمنصب: ____________________________ 

 عنوان العمــــــــل: ____________________________ 

 ___________________________ ختـــم مقدم العطاء: 
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 غير مشروطة( ضمان العطاء  . ضمان حسن األداء المصرفي )4
 

 غة اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي يمأل المصرف الكفالة وفق الصيغة التالية او اية صي [ 

 

___________________________________ 

 [ وعنوان الفرع او المكتب المصدّر  اسم المصرفادخل  [

 

 [ اسم وعنوان جهة التعاقد ادخل]_المستفيد: _

 ___________التاريخ: _____________

 ضمان العطاء رقم: _________________

 

[ )فيما يلي يسمى "مقدم العطاء"( قد قّدم لكم عطاءه المؤرخ ]أدخل التاريخ[ )فيما  اسم مقدم العطاءأن ]أدخل  تم إبالغنا ب

 . ]ادخل الرقم  [[ بموجب كتاب الدعوة رقم اسم المناقصة/المشروعيلي يسمى "العطاء"( لتنفيذ ]أدخل 
 

 .  ضمان عطاءدعم بت  أن ، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات يجب ندركإضافة الى ذلك، فإننا 

 

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

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

 :  إذ أنه تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه )بالتزاماته( تحت شروط العطاء تحريريةادة مصحوب بإف تحريري

 

 قد سحب عطاءه خالل فترة نفاذية العطاء المحددة من مقدم العطاء نفسه في استمارة تقديم العطاء؛  (أ)

 أو

فض توقيع إتفاقية العقد، إن كان  ( فشل أو ر1بعد تبلّغه خالل مدة نفاذ عطائه بقبول عطائه من قبل جهة التعاقد، ) ( ب)

 ( فشل أو رفض تقديم ضمان حسن األداء وفق التعليمات الى مقدمي العطاءات؛ 2ذلك مطلوباً، أو )

بأنه قد من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، وحيث قررت المحكمة المختصة  36)ج( قد قّدم شكوى او طعناً وفق المادة 

 خاطئة وغيرمبررة وعليه تعويض جميع األضرار الناتجة عن ذلك.  تسبب بتأخير توقيع العقد ألسباب 

 

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

تحقق االقرب فعند  اء،  على مقدم العط  المناقصة  يتم ترسيةب( إذا لم  )مقدم العطاء؛ أو    بناًء على طلبلكم    األداء  حسن

ومقدم العطاء لم يقدم شكوى او    العطاء عليه  ه لم يتم ترسيةلمقدم العطاء بأن  إشعاركمتسلمنا لنسخة من  عند  (  1)ما يلي:  م

لم يقدم أي   مقدم العطاءو  عطاء مدة نفاذ ال( بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء  2)  أو  اعتراضاً لدى جهة التعاقد في ذلك؛

 .  عتراض لدى جهة التعاقدشكوى او ا

 في ذلك التاريخ أو قبله. مكتبنا من قبلنا في  تم استالمهيجب أن يا الضمان هذبموجب وبالتالي، فإن أي طلب دفع 

هذي الضمان  خضع  الموحدة  ا  )  لضماناتلللقوانين  الطلب  ،  ( Uniform Rules for Demand Guaranteesتحت 

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

 [ التوقيع/التواقيع]
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 المصن عة  الشركة/الجهة من تصريح .5
 

 كتاب  إعداد  يتم  أن  يجب  هنا.   اليها  المشار  التعليمات  وفق  النموذج  هذا  ملء  المصنعة  الشركة  من  الطلب  العطاء  مقدم  على]

  مناسب   بشكل  مخول  شخص  قبل   من  يُوقّع  أن  ويجب  عة؛الُمصنّ   للشركة   العائدة  الرسمية  الرسالة  نموذج  على  هذا  التصريح

  الى  التعليمات  في  محدد  هو   كما  عطائه  الى  الكتاب  هذا  العطاء  مقدم   يضم  أن  يجب  .المصنعة  لجهة ل  الملزمة  الوثائق  لتوقيع

 [ .العطاءات مقدمي

 [ السنة( الشهر، )اليوم، العطاء تقديم تاريخ :ادخل] التاريخ:

 [الرقم ادخل] رقم: الدعوة كتاب

 

 

 [ ادخل: االسم الكامل لجهة التعاقد]لى: ا

 

، ومصانعنا  [: نوع السلع المصن عةادخل]، المصنّعون الرسميون لـ  [االسم الكامل للشركة المصن عةادخل:  ]نحن  نا  حيث ان

طاء لكم ومن ثم  بتقديم ع  [االسم الكامل لمقدم العطاء   ادخل:]، نرّخص ههنا لـ  [العنوان الكامل لمصانع الشركةادخل:  ]في  

قبلنا   التالية والمصنّعة من  السلع  تقديم  االسم و/أو وصف موجز ادخل:  ]التفاوض على عقد وتوقيعه معكم، وذلك بهدف 

 . [للسلع

 

 

من الشروط العامة للعقد، في ما يتعلق بالسلع المقدمة من الشركة    15نقدم لكم ههنا كفالة كاملة وضمان شامل وفقاً للمادة  

 أعاله.

 

 

ل )المخولين( للتوقيع ادخل: ]توقيع: ال  [ توقيع )تواقيع( ممثل )ممثلي( الشركة المصنعة المخو 

 

ل )المخولين( للتوقيع ادخل ]االسم:   [ اسم )اسماء( ممثل )ممثلي( الشركة المصنعة المخو 

 

 [الصفة ادخل:]المنصب: 

 

 [ الكامل لمقدم العطاء   االسمادخل: ]المفوض الرسمي بتوقيع هذا التصريح لصالح وبالنيابة عن: 

 

 [ تاريخ التوقيع ادخل: ]____________، __________ بتاريخ اليوم ______________من شهر 
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 أداء حسن شهادة نموذج.6

  الجهة

 المتعاقدة 

  وتاريخ رقم

 الشراء  امر

  امر تاريخ

 الشراء 

  وصف 

 السلع 
 العقد  تنفيذ  تاريخ الكمية 

  اسباب 

  ان  التأخير،

 وجدت 

  السلع  هل

  المقدمة 

 مقبولة؟ 

  بحسب     

 العقد 
ا فعلي  ا

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 الجزء الثاني 

 متطلبات التعاقد 

 

 التعاقد متطلبات  قائمة الخامس.  القسم

 
 

 التعاقد متطلبات  قائمة على مالحظات
 

 مواصفات فنية خاصة بهذا المنتج. ةلوبة إضافة إلى أي وصفاً موجزاً عن كل منتج والكمية المط قائمة متطلبات التعاقدتقدم 
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 التعاقد  متطلبات  قائمة

  وشروط التسليم وجدول التنفيذ   بالسلع  قائمة. 1رقم  جدول
 

1 2 3 4 5 6 

جدول  

 رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )أ( 

 

 بند رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب( 

 

 وصف موجز للسلع 

قاييس دستور  أدخل للمنتجات الصيدالنية: المنتج، شكل الجرعة، م ] 

األدوية، حجم العلبة. للمعدات/األجهزة الطبية يمكن إدراج وصف  

 [ موجز فقط 

 

 

 

 

 

 

 / الكمية 

 الوحدة 

 

قيمة ضمان  

العطاء بالدينار  

 العراقي 

مالحظة:  ] 

أدخل مبلغ  

ضمان العطاء  

لكل جدول  

كواحد بالمئة  

من القيمة  

 [ المقدرة 

 جهة التسليم 

مالحظة: أدخل  ] 

عنوان المستخدم  

 [ ي النهائ 

مدة التسليم  

المطلوبة وفق  

أدخل اإلصدار  ] 

الحالي من  

 [ االنكوترمز 

 المنتج 

 

 

 

 )أ( 

القوة  

 (Strength ) 

 

 

 )ب( 

شكل  

 الجرعة 

 

 

 )ج( 

مقاييس  

دستور  

 األدوية 

 

 )د( 

 

حجم وحدة  

 التوضيب 

 

 

 )هـ( 

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

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

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

 

  يطلب من مقدمي العطاءات أن يقدموا أسعارهم وفق شروط التسليم المنصوص عنها في جدول األسعار   شروط التسليم:

 في القسم الرابع. 
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 : نطاق الخدمات الثانوية: 2رقم   جدول

  

 لسلع القطاع الصحي   "ال شيء" أدخل:]

 "[ المعدات، إجراءات ما قبل التشغيل، والتدريب المطلوب على الموقع تركيبيتوجب " ، أدخل:طبيةال األجهزة/لمعداتل أو

 

 

 
 الفنية  المواصفات. الرابع الجدول

 
 .تطلبها جهة التعاقد التيالفنية هو تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات المتصلة بها  الغرض من المواصفات

 

 الفنية  المواصفات

 )كما مشار اليها في جدول االسعار في القسم الرابع( 

   األدوية       : الفنية المواصفات] 

لمعروضة باسماء علمية يجب ان تثبت في  المواد المعروضة يجب ان تكون باسمائها التجارية فيما اذا كانت المواد ا-1

 دستور االدوية.

 يجب ذكر العمر الزمني لكل مادة. -2

 يجب ذكر منشأ المواد االولية. -3

 أو/و

 اللقاحات          : الفنية المواصفات
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 فنية  مواصفاتال

  (PHARMACEUTICALS) الصيدالنية  المنتجات

 

التعاقد بشرائه 1.1 التي ستقوم جهة  السلع  العطاءات، هي إن  لتقديم  الدعوة  ا بموجب هذه 

( الوطنية  األدوية  تركيبات  أو  األساسية  األدوية  قائمة  على   nationalمدرجة 

essential drugs list or national formulary )    المعتمدة حالياً في العراق. يجب أن

متطابقة العلب  على  )الملصقات(  وللتأشير  للتوضيب  المطلوبة   المقاييس  في    تكون 

الجيدة )  التصنيع  مقاييس ممارسات  أحدث  النواحي مع  الموضوعة من  GMPجميع   )

العالمية ) الجيدة في  WHOقبل منظمة الصحة  المقاييس في "الممارسات  (. )ترد هذه 

األدوية    Good Practices in the Manufacture“  –مجال تصنيع ومراقبة جودة 

and Quality Control of Drugs”..) 

  المنتج   فاتمواص . 1

 والتوضيب 

أو    tablet  قرص  المثال،  سبيل)على    الجرعة  شكل  إلى  المنتج  مواصفات  تشير 1.2

 مرهم أو    liquid  سائل  شرابأو    dry syrup  جاف  شرابأو    capsule  كبسولة

ointment  للحقن قابل  معلق   emulsion  مستحلبأو    injectable  أو    أو 

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

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

]  المقاييسالسلع    قطابت التالية:  الخالصات  في  التعاقد    يتوجبالمحددة  جهة    أن على 

م ً تحدد  البريطاني،    قياسا األدوية  دستور  التالية:  الدساتير  إحدى  من  دستور مقبوالً 

األدوية األميركي، دستور األدوية الفرنسي، دستور األدوية الدولي أو دستور األدوية  

الخام[.    ،األوروبي بالمواد  يتعلق  ما  في  خاصة  اإلصدار    يجبواألخير  يعتمد  أن 

  في . الحالة وفق ،جهة التعاقد خالف ذلك أو غيره حدداألحدث من هذه المقاييس ما لم ت 

ال المنتج  يكن  لم  مدرجحال  المطلوب  الدستور   المحددة  الخالصة في    اً صيدالني  )أي 

العراق،   في  األساسية  األدوية  قائمة  على  مدرج  ولكنه  على توي  فعندهاالمعتمد(  جب 

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

لمنتج وبروتوكوالت االختبار وذلك  المرجعية لهذا ا    قاييسالعقد، الم  ترسيةيقدم، عند  

 . مراقبة الجودة اتختبارإل
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فقط   1.3 الصيدالنيةليس  ولكن  المنتجات  والوسمعلى  أيضا ً  يتوجب،  التأشير /التوضيب 

أن    )على سبيل المثال، الزجاجات/العبوات وطريقة إغالقها ووضع الملصقات عليها(

االستعمال في مناخ مشابه للمناخ السائد  المواصفات المناسبة للتوزيع والتخزين و  يلبي

في العراق. يجب أن تكون كل العلب محكمة اإلغالق )مختومة( بشكل يمنع التالعب 

(tamper proof)     الخالصات مقاييس  ألحدث  مطابقة  التوضيب  عناصر  وتكون 

(compendium standards  )   أغراض في  الستخدامها  الموافقة  على  وحاصلة 

من األدوية  الناظمة    توضيب  الوطنية  الهيئة  الم صنّع قبل  بلد   National)  في 

Regulatory Authority  إضافية متطلبات  أية  تحدد  أن  التعاقد  جهة  على  يجب   .)

 خاصة. 

 

جهة طلبها  تالتي    باللغة  الملصقات والمعلومات الخاصة بالتوضيبيجب إدراج جميع   1.4

 لغة بذلك. يتم تحديداإلنجليزية إذا لم  باللغة   أوالتعاقد 

 

لسلع التي تتطلب التبريد أو التجميد أو  ل  بشكل دقيق متطلبات التخزينيجب أن ت حدد   1.5

  على (  stabilityاستقرارها )درجة حرارة معينة لضمان  ت حفظ في    تلك التي يجب أن 

حاويات خاصة  مستوعبات أو  في    كما يجب أن يتم شحنها  علب هذه السلع، و  ملصقات

 نقطة الوصول. من نقطة الشحن إلى ميناء  أثناء نقلهااستقرارها  لضمان 

 

العقد، 1.6 الطلب،  بناءً و(،  المجهزالفائز )  العطاءجب على مقدم  توي  عند ترسية  أن    على 

عينة  م  ةسلع  ةألي  والبيانات الوصفيةالمعلومات    طاء عنلغة العإلى  نسخة مترجمة  يقدم  

 .قد تطلبها جهة التعاقد.

 

يستوفي   2.1 أن   مقياس  يجب  لقاح  أو  دواء  لكل  األساسي  المستوعب  على  الملصق 

 ، كما يجب أن يتضمن البيانات  التالية:W210 GMPالممارسات الجيدة للتصنيع 

أو ،      (The international nonproprietary name INN)  الملكية  مسجل  الدولي غير  إلسماا (أ)

(،  brand name)  مة التجاريةفوق إسم العال  بوضوح  بارزا  (generic nameالعلمي )االسم  

هناك يكون  يطغى  حيث  أن  يجب  ال  تجارية.  بالشكل(  عالمة  أو  العالمة اسم    )بالحجم 

 ؛ للمنتج العلمياالسم على  التجارية 

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

ampoule، شراب   أوsyrupالخ ، ... 

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

 ؛ الخ... 

 ذات الصلة؛ دستور األدوية مقياس  )د( 

 ؛ كان مطلوباً إذا    ترميز باأللوان محدد أي  و رمز  ال و المشتري    ( شعار ـ)ه

 ؛ علبةمحتوى كل )و( 

 )ز( إرشادات االستعمال

 للتخزين؛  الخاصة متطلبات)ح( ال

   ؛ التي تمَّ تصنيعها (  batch numberأو الدفعة أو العجنة )   المجموعة   قم ر )ط( 

 )ي( تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصالحية )بلغة واضحة، وليس باستخدام رمز(؛

 )ك( إسم وعنوان المصنع؛ 

 . إضافية  تحذيرات ةأي)ل( 

إرشادات  . 2

أو  التأشير 

أو  الوسم 

وضع 

الملصق 

(labeling ) 
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  أو الغالف الخارجي أيضاً البيانات المحددة أعاله.  يجب أن تحمل العلبة 2.2
 يجب أن تحمل جميع الصناديق البيانات التالية: 3.1

 Purchaser’s line and  -إلى رقم البند ورمز المنتج المعتمد من قبل المشتري    إشارة (أ)

code numbers ؛ 

 (؛Generic Name) االسم العلمي للمنتج ( ب)

) ( ج) الجرعة  على dosage formشكل  قرص    (،  المثال،  أمبولة    tabletسبيل  أو  

ampoule أو شراب ،syrup ،...؛الخ 

 (؛، وليس باستخدام رمزةواضح بلغةانتهاء الصالحية )تاريخ تاريخ الصنع و (د)

 ؛ ( التي تمَّ تصنيعها batch numberرقم المجموعة أو الدفعة أو العجنة )  ( ه ) 

 الكمية في كل صندوق؛ ( و)

 االرشادات الخاصة بالتخزين؛ (ز)

 وعنوان المصنع؛   ماس)ح( 

 إضافية.  تحذيرات ة)ط( أي

  تعتمد   التي  الطريقة . 3

   الصناديق   على   للتعرف

-  

 (Case Identification  ) 

مجموعة  3.2 من  أكثر  من  صيدالنية  منتجات  على  الصندوق  يحتوي  أن  يجب  ال 

 (. Batchواحدة ) 

 

  تطلب   أن  ك،وفي حال كانت كمية السلع تبرر ذل  )المشتري(  التعاقد  لجهة  يحق 

)شعار  ضع ي  أن  المجهز  من أو  على  (logoاً  المستوعبات    التي العلب    ملصقات 

ا  ستستخدم   األقراص   لامث  الجرعات  أشكال  بعض  وعلى  لتوضيب،في 

الفنية  واألمبوالت المواصفات  في  المتطلبات  هذه  ت.  وتحدد   تصميمال  ديحديتم 

 التفاصيل التصاميم و  ههذ  يتم التأكيد علىو  ،بوضوح في وثيقة العطاء  تفاصيلالو

 .العقدترسية  ندوتقديمها إلى مقدم العطاء الفائز )المجهز( ع

الفريدة   .4 فات   –الُمعر ِّ

(Unique Identifiers) 

 ، ما يلي:  قدم إلى جهة التعاقدي( أن المجهزالعطاء الفائز ) مقدمسوف يطلب من  5.1

بشهادة  )أ(   المتعلقة  العالمية  الصحة  الجوداختبا  نتائجمنظمة  مراقبة    في   ةرات 

الجراثيم من  والحد  والتعقيم  الكيميائي  والتحليل  الكمية  من  وغيرها    فحص 

الس  االختبارات )لع  ـــــبحسب   quantitative assay, chemicalالمطلوبة 
analysis, sterility, pyrogen content uniformity, microbial limit 

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

 إلى شهادة التحليل من الشركة المصنعة.

 إذا كان ذلك مطلوبا. ،االختباراتألي أو لجميع منهجية الفحص )ب( 

ثبوتية وثائق  )توافر  العلى    )ج(  التكافؤ   (bio availabilityالبيولوجي  و/أو 

( واألساسية  ( bio equivalenceالبيولوجي  الحساسة  السلع  عند  ،  لبعض  وذلك 

 بطريقة سرية للغاية فقط. هذه المعلومات  تقدم. الطلب

من   وغيرها  الصالحية  انتهاء  تاريخ  احتساب  أساس  على  ثبوتية  وثائق  )د( 

 البيانات المتعلقة بإستقرار السلع بشكلها التجاري النهائي، وذلك عند الطلب. 

جودة  . 5 مراقبة  مقاييس 

 السلع

العطاء  أيضاً سيطلب   5.2 مقدم  التعاقد    الفائز  من  جهة  وصول  تسهيل  )المجهز( 

  التصنيع للتأكد من أن تصنيع السلع يتطابق مع متطلبات  منشآت)المشتري( إلى  

 [ . الجودة مراقبة وآليات( GMPالتصنيع الجيد ) ممارسات
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  الفنية  المواصفات

 (VACCINES) اللقاحات

 الخيار أ: 
بل جهة التعاقد بموجب هذه الدعوة  يتم شراؤها من قسيجب أن تنتج السلع التي   1

 NCA  -National Control)  وطنية  رقابة  هيئة  إشرافتحت    ،عطاءاتاللتقديم  
Authority )الوظائف   كاملتقوم ب   والتي  بها،  معترففاعلة و البيولوجية  للشؤون

  الحيوية الست لمراقبة المنتجات البيولوجية وفق ما تحدده منظمة الصحة العالمية 
(World Health Organization - WHO): 

  تأهيل   متطلبات  .1

 ات لمنتجا

 licensing  -  التي تم اإلعالن عنهاالترخيص استناداً إلى مجموعة من المتطلبات   (أ)

based on published set of requirements ؛ 
ً  ( ب)  ؛  surveillance of vaccine field performance  - مراقبة أداء اللقاح ميدانيا

 ؛ system of lot release for vaccines - اللقاحات في مجموعاتنظام إطالق )ج( 
 ؛  use of laboratory when needed - عند الحاجة ات)د( استخدام المختبر

 regular -   إجراء عمليات التفتيش والمعاينة لممارسات التصنيع الجيدة( ـ)ه
inspections for good manufacturing practice  ؛ 

   .evaluation of clinical performance - داء السريري)و( تقييم األ
 ما يلي:  حددأو 

 الخيار ب:
 الدعوة لتقديم العطاءات،  هذه  إن السلع التي ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب 1.1

الصحة  المن    فقط  شراؤها   يتم  أن  يجب منظمة  قبل  من  بها  المعترف  مصادر 
 العالمية.

 

 ،الدعوة لتقديم العطاءات  هذهة التعاقد بشرائها بموجب  السلع التي ستقوم جه  إن 1.2
أن   )  هاعيتصنيتم  يجب  الجيدة  التصنيع  ممارسات   للمنتجات(  GMPوفق 
 (. WHO) العالمية  الصحة منظمة بها أوصت التي البيولوجية

 

التي ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب هذه الدعوة لتقديم العطاءات،   السلع   إن 1.3
 .العراق في( NCAن مسجلة لدى هيئة الرقابة الوطنية )يجب أن تكو

 

الفم  dosage form  –  الجرعةشكل   2.1 المثال: عن طريق    أو   ،oral  )على سبيل 
  ة م  أو مجمد مجفف مع منظفة معق  ،  liquidسائل    ؛injectable  عن طريق الحقن

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

 

 مواصفات . 2
 المنتج

    –النوع  2.2
type :  (e.g.: “live attenuated,” “manufactured from purified inactivated 

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

DNA technology,” etc.). 

 

سب  : administration  –  اإلستخدامطريقة   2.3 للحقن  )على  "معدة  المثال:    في يل 
 (. الخ...العضل"، 

 

سبيل    :description of intended use  –  االستخدامحاالت  وصف   2.4 )على 
الوالدة"  حديثي  لألطفال  "التطعيم   immunization of newborn“المثال: 

infants,”   ،...الخ .) 

 

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

المثال: " قارورة زجاجية معقمة لخمس جرعات ال  توضيب 2.6 جرعة )على سبيل 
 (. الخ...،   infant dose sterile glass vials 5لألطفال الرضع" 

 

التعبئة   1.7 على    –حجم  يحتوي  أن  النهائي  المنتج  على  يجب  من  15مثالً،   %
 اإلضافة، الخ...   

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

 

"   : closures  –  اإلغالق  طريقة 2.8 المثال:  سبيل   ارورةق  تصنيع  يجب)على 
معيار مع  تتوافق  التي  االغالقات  مع   ISO  8362-2 " vaccine vialsاللقاحات 

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

 

يجب مئوية. ال    اتدرج  8-2)على سبيل المثال: "   التخزين/الحفظدرجة حرارة   2.9
 (. الخ...، خالفه بحسب الحالةتجمد"، أو تأن 

 

  ، وذلك تاريخ انتهاء مدة االختبار المشار إليه  حتىمستقراً  المنتج    يبقىأن    يجب 2.10
 درجة الحرارة المطلوبة للحفظ.في إذا تّم حفظه  

 

الم  المقاييس 2.11 اللقاح مع  يتوافق  أن  المثال: "يجب  المعتمدة في )على سبيل  قاييس 
أو،   أي  لمحال    في العراق  اعتماد  يجبقياسم  ةيتم  أحدث    ،  مع  يتوافق  أن 
الم العالمية،    قاييسمتطلبات  التي نشرتها لجنة خبراء منظمة الصحة  البيولوجية 

هيئة   متطلبات  مع   البريطاني،   األدوية  دستورفي  حددة  المقاييس  كالم  مماثلةأو 
 "(. الدولي األدوية دستور أو الفرنسي، األدوية دستور  األميركي، األدوية دستور

 

تحمل   3.1 أن  )يجب  قارورة    النموذجية عالمة  ال(  ampoule)  أمبولة  أو(  vialكل 
في   المصنعة  متوفراً  العربيةلغة  الللشركة  ذلك  كان  إذا  أيمن  ،  كلفة دون    ة 

 كون باللغة اإلنجليزية. ييجب أن  الملصقإضافية، وإال فإن 

أو    متطلبات . 3 التأشير 
وضع   أو  الوسم 

 ( labelingالملصق )
 ملصق قارورة أو أمبولة:  تالية على كل تحدد البيانات الأن  يجب 3.2

 ؛ لقاحالاسم  (أ)
 اسم الشركة المصنعة؛  ( ب)
 ع؛ يصنتمكان ال ( ج)
 ؛ lot number –رقم المجموعة أو الخلطة أو العجنة  (د)

 ؛ composition - التركيبة )هـ( 
 ؛Concentration  -التركيز  )و( 

 ؛ الجرعة تناول طريقة (ز)
 تاريخ انتهاء الصالحية؛ ( ح)
 ؛ ينالتخز/الحفظ  حرارة درجة ( ط)

 معلومات أخرى مناسبة.  ةأي)ي( 

 

  . لمياهتغيير في حال تعّرضه ل ومن دون حاله  على  الملصق ىيبق أنيجب  3.3
الداخلية: يجب أن ال تحتوي الصناديق الداخلية على أكثر من )عدد(   الصناديق 4.1

القوارير /  )  vials  (من  مادة   من  مصنوعة  تكون  أن  ويجب،  األمبوالتالفردية 
 sturdy white cardboard  (ومجهزة بشرائح فردية  ،األبيض المتين  الكرتون

outfitted with individual segments ) ماية وفصل القوارير/ األمبوالتح . 

  التغليف   متطلبات . 4
 والتوضيب 

على   4.2 داخلية  علبة  كل  تحتوي  أن  يجب  المطبوعة:  المواد    )عدد(المواد  من 
من  إذا كان ذلك متوفراً   الم صنّع باللغة العربية  المطبوعة النموذجية الصادرة عن

أي كلفةدون  ف   ة  وإال  المطبوعة  إضافية،  المواد  هذه  تكون  أن  باللغة يجب 
 .اإلنجليزية.

 

: يجب أن تغلف الصناديق الداخلية   Over packing  -التوضيب المتين الخاص   4.3
. يجب أن  2.9ة  فقرال  بطريقة متينة لكي يبقى اللقاح مبرداً على النحو المحدد في
كما يجب أن   والشحن،  تكون طريقة التعبئة والتغليف مناسبة لمتطلبات التصدير

 Guidelines on تكون وفق المبادىء التوجيهية لتعبئة وتغليف وشحن اللقاحات
International Packaging and Shipping of Vaccines    المنصوص عنها في

( للمناعة  الموسع  البرنامج   Expanded Program of Immunizationدليل 
(EPI) Guidelines  )جميع  ذلك  في  بما  العالمية  الصحة  منظمة  قبل  من  المعتمد 

  أن   يجب.  ساعة  72  طوال   المطلوبة  الحرارة  درجة  على   للحفاظ  الالزمة  التدابير
ً   األكثر  اللقاح   حرارة  درجة  أن  من  للتأكد  يينكاف  والتبريد  العازل  يكون  لن  دفئا
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  تتجاوز  خارجية  حرارة  لدرجة  تعرضها  عند  2.9  ةفقرال  في  المحددة  تلك  تتجاوز
 20-)  مئوية  درجة  20  عن  تقل  ال  وأن(،  degrees C 43+)  مئوية  درجة  43

degrees C  عن تقل  ال  مدة  وخالل  النقل  أثناء  إلى    24(  وصولها  بعد  ساعة 
القواريروصولال  نقطةمطار   لحماية  كافية  إضافية  وسادات  تأمين  يجب   ./  

 .والتحميل النقلعمليات األمبوالت من الكسر أثناء 
الخارجي:  ال 4.4 للشحن  استخدامه  الواجب  المنتجات    يجبكرتون  تعبئة  تتم  أن 

 حالوأ  من  مصنوع  ،الجدار  ثالثي  كرتون  فيوالمواد المطبوعة المذكورة أعاله،  
كرتونية     ( triple-wall corrugated fiberboard cartons)  ضلّعةمألياف 

الطقس لتقلبات حرارة  قوة )  weather-resistant (مقاومة  ، وخاضعة الختبار 
( عن  Burstingصدمة  تقل  ال   )1900  ( أن  k Pa 1,900كيلوباسكال  يجب   .)

من  المنتج  يحمي  بشكٍل  للشحن  المستخدمة  الخارجية  المستوعبات  أحجام  تكون 
  .الضرر خالل النقل والتخزين

كرتونة  تحتوي  أن  ينبغي  لقاح    توعبمس/ال  على  من  ألالشحن   مجموعةكثر 
 (. .lot) واحدة

 

كل  (  Cold chain monitor cards)  التبريد  مراقبة  بطاقات 4.5 تشمل  أن  يجب   :
  درجة   لمراقبة  التعاقد   جهة  تحددهااألجهزة المناسبة التي    ،شحنللحاوية معزولة  

 . الحرارة

 

  ةوافقبمة التبريد،  أن يتم وضع ما ال يقل عن اثنين من بطاقات مراقب  يجب (أ)
 . اتقاحاللنقل مستوعب يستخدم في كل  فيجهة التعاقد، 

ساع  يجب ( ب) وضع  يتم  التجميد    ةأن   Freeze watch)مؤشرات 
indicators)  التعاقد جهة توجيهات بحسب ،نقل مستوعبفي كل.  

 

 :  (Invoices)كل الحاويات والفواتير على التالية البيانات تحدديجب أن  5.1
 اسم اللقاح؛  (أ)
 للقاح؛اتاريخ انتهاء صالحية  ( ب)
 المناسبة. التخزين/الحفظدرجة حرارة   ( ج)

  متطلبات . 5
  الوسم التأشير و

(marking) 

أن    الصناديق 5.2 يجب  على    محددةال  المعلومات  ة/تأشيرباكتيتم  الداخلية:  أدناه 
بطريقة   ، وذلكمبوالت األالداخلية التي تحتوي على قوارير اللقاح أو    الصناديق

 جهة التعاقد:من قبل بولة واضحة ومق

 

 Generic name and trade name of the-  العلمي واالسم التجاري للقاح  اإلسم (أ)

vaccine ؛ 
 التجاري المسجل؛  اوعنوانه المصنعة الشركة اسم  ( ب)
 تسجيل الوطني الخاص بالشركة المصنعة؛الرقم  ( ج)
 ؛ Lot or batch number - رقم المجموعة أو الدفعة (د)

 ؛Composition and concentration -تركيز وال ةالتركيب )هـ( 
 صندوق؛ القوارير في العدد  ( و)

، وليس باستخدام ةواضح الشهر، السنة وذلك بلغةتاريخ انتهاء الصالحية )  )ز( 
 رمز(؛

 ؛والنقلالتخزين ب الخاصة االرشادات ( ح)

 ع )صنع في ______(يصنتمكان ال  )ط( 
 

 

أن   5.3 يجب  الخارجي:  الشحن  على    الواردةالمعلومات    أشيرة/تباكتم  تيعلب  أدناه 
وذلك  ،  البعض   كرتونة الشحن الخارجي على الجانبين المقابلين لبعضهما/حاوية

  waterproof inkه )ايبحبر مقاوم للمو  ،مم ارتفاع  30قل عن  تبأحرف بارزة ال  
 : جهة التعاقد من قبلبطريقة نظامية واضحة ومقبولة ، و

 

 (؛Generic name and trade name )  للقاحالعلمي واالسم التجاري  اإلسم (أ)
 (؛Lot or batch number) رقم المجموعة أو الدفعة ( ب)

، وليس باستخدام ةواضح  الشهر، السنة وذلك بلغة)ج( تاريخ انتهاء الصالحية )
 رمز(؛

 التجاري المسجل؛  اوعنوانه المصنعة الشركة)د( اسم 
 تسجيل الوطني الخاص بالشركة المصنعة؛ ال( رقم ـ)ه

 

  ؛ ( ونقطة الوصولroutingجهة)و، مطارال)و( 
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 )ز( اسم المرسل إليه وعنوانه بالكامل؛
 لدى المرسل إليه ورقم الهاتف؛ المسؤول)ح( اسم 
 ؛ةفي الكرتون تمبوالاألقوارير أو ال)ط( عدد 

 كل كرتونة )بالكيلوغرام(؛للوزن اإلجمالي ا)ي( 
 # ____ من _____؛ ة)ك( كرتون

 ؛ والحملالتخزين ب خاصةال االرشادات( ل)
 )م( رقم العقد؛ 
 ع )صنع في ______(. يصنت)ن( مكان ال

 يجب على جميع السلع:  6.1
والمتطلبات    تلبي  أن )أ(   بلد  ب  الخاصةنظمة  األتشريعات  في  اللقاحات  تصنيع 

 المنشأ؛
ً  والجودةالسالمة  تلبي مقاييس أن)ب(   ؛والفعالية المعترف بها دوليا
الصلة    جميع  تطابق  أن)ج(   ذات  والوثائق   وثائق  في  الواردةالمواصفات 
 ؛ مناقصةال

المحددة بوضوح (  fit for purposeأن تكون مناسبة ألغراض اإلستخدام )  )د(
 من قبل جهة التعاقد والموجهة الى مقدمي العطاءات في وثيقة العطاء؛

والمواد)هـ(   التصنيع  في  عيوب  من  خالية  تكون   defects in)   أن 
workmanship and materials؛) 

تكون   أن  بشهادة  )و(  ً معتمدة  وفقا المصنعة  الشركة  بلد  في  المختصة    السلطة 
رقم العالمية  الصحة  جمعية  )2)  65-  28لقرار   )World Health 

Assembly - WHA ،)منظمة الصحة العالمية.  المعتمدة بشهادة 

 جودة  مراقبة . 6
 السلع

  ؛  شحنة كل التعاقد مع جهة  إلى التالية اتالمستند يقدم أن المجهز على جبتوي 6.2
 ؛ةاختبارات مراقبة الجود نتائجمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بشهادة  (أ)
 ؛االمرطلب أو لجميع االختبارات اذا  أليمنهجية الفحص  ( ب)
وثائق ثبوتية ألساس احتساب تاريخ انتهاء الصالحية وغيرها من البيانات   ( ج)

النهائي )المتعلقة بإستقرار السلع بشكل  the commercial finalها التجاري 

package).وذلك عند الطلب ،    
 

 

تسهيل   اإلختبار/والفحص  المعاينة/التفتيش 6.3 المجهز  من  سيطلب  الشحن:  قبل 
ي من  أو  المشتري  المصنع    مثلهوصول  في  للشحن  معد  هو  كما  المنتج  لفحص 

 حن المنتج. وذلك قبل ش ،ناو/أو المستودع في وقت يتفق عليه الطرف

 

 عينة عن المنتج.)أو التفويض بأخذ(  أخذيجوز للمشتري فحص و (أ)
يجوز للمشتري أن يطلب إجراء اختبارات مستقلة يعتبرها ضرورية للتأكد  ( ب)

للمتطلبات مطابقة  السلع  أن  ً   من  سابقا يختار  المحددة  أن  للمشتري  يحق   .
ومؤهالً  الالزمة  بالمعدات  ومجهزاً  مناسباً  يراه  الذي  إلجراء المختبر   

 ]اختبار الرقابة على جودة المنتجات البيولوجية.
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 الثالث  الجزء

 العقد ومستندات شروط
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 للعقد  العامة الشروط السادس. القسم
  

 للعقد   العامة الشروط حول مالحظات
 

ب القسم  هذا  في  للعقد  العامة  الشروط  السمع    الترابطتُقرأ  القسم  في  الواردة  للعقد  الخاصة  والشروط  كما  األخرى    وثائقالابع 

 طرفي العقد. واجباتوحدد كافة حقوق ت ةتكاملوثيقة م هذه الوثائق مع تُشِكل ، والعقد الواردة في اتفاقية

تمديد أو إلغاء أو إضافة خاصة    أو  تعديل  أي  إدراج  ويتم.  تعديل  أو  تغيير  أي  دون  من  للعقد  العامة  الشروط  على  المحافظة  يجب

 .فقط التعاقد جهة  قبل من وذلك سابع )الشروط الخاصة للعقد(بكل عقد في القسم ال

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

 88 ات     التعريف .1
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 الشروط العامة للعقد 

المدرجة أدناه سيكون لها المعاني المستعملة في هذا العقد، و إن الكلمات والمصطلحات  

  التالية:  

 التعريفات  .1

 مستندتعني كلمة "عقد" إتفاق مبرم بين  جهة التعاقد والمجّهز، كما هو مسجل في    (أ)

بما األطراف  كافة  من  الموقع  وكافة    العقد  والمالحق  المرفقات  جميع   الوثائقفيه 

 المرتبطة والمشار اليها هنا.     

 

"قيمة العقد" أو"سعر العقد" تعني المبلغ المستحق للمجّهز بموجب العقد لقاء قيامه  (ب)

 بكافة واجباته التعاقدية بشكل كامل وصحيح. 

 

  الشمسي. التقويميوماً كامالً وفق   يعني"يوم" )ج( 

"تاري بالفقرة  )د(  عمالً  نافذاً  العقد  يصبح  حين  التاريخ  يعني  العقد"  نفاذ  من   6.2خ 

 الشروط العامة للعقد.

 

، كما هو محدد في  السلعحيث سيتم استخدام    ؤسسةالم)هـ( "المستخدم النهائي" يعني  

 قائمة متطلبات التعاقد. )وهو إحدى الجهات المستفيدة(. 

 

  للعقد المحددة في هذا القسم. )و( "ش.ع.ع." تعني الشروط العامة 

الكمالية   " السلع" )ز(   األغذية  ضمنها  ومن  الصيدالنية  المستحضرات  جميع  تعني 

الذكري   والواقي  واللقاحات  بالفم  أو  الحقن  طريق  عن  الحمل  منع  ووسائل 

التعاقد بموجب   إلى جهة  المجّهز تقديمها  الطبية، والتي على  والمعدات/األجهزة 

 العقد.

 

المؤسسة أو جهة التعاقد التي تشتري السلع، كما هي  )ح( "الم محددة شتري" ويعني 

 . في الشروط الخاصة للعقد

 

)ط( "شهادات التسجيل" تعني شهادات التسجيل أو سواها من الوثائق البديلة المطلوبة، 

والتي تؤكد أن السلع المقدمة بموجب العقد هي مسجلة لالستعمال في العراق بما 

 قوانين النافذة وذات الصلة.  يتوافق مع ال

 

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

ك السلع،  على  للتعاقد  المطلوبة  اإلضافية  الخدمات  وتعني  "الخدمات"  النقل  )ك( 

التركيب واختبارات ما قبل ، مثل  النثرية  /العرضية  الخدماتوالتأمين، وسواها من  

المستخ لدى  والتدريب  وكيفية التشغيل/االستخدام  السلع  وعرض  النهائيين  دمين 

 وغيرها من واجبات المجّهز وفق العقد.استخدامها عليهم، /تشغيلها

 

)ل( "الموقع" وفق الحالة، يعني المكان أو األمكنة العائدة للمستخدم النهائي وفق قائمة 

 متطلبات التعاقد. 

 

التي   الشركة  أو  الفرد  تعني  "المجهز"  بتقديم  )م(  وتقوم  هذا السلع  بموجب  الخدمات 

 . للعقد الخاصة الشروطالعقد وفق ما هو محدد في  
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 )ن( الفساد واألعمال غير المشروعة: 
في   النافذة  القوانين  بحسب  المشروعة  غير  واألعمال  الفساد  المشتري  يحدد 

بتعريفات  ،  المادةألغراض هذه  العراق.   أيضاً  المشتري  المصطلحات  سيسترشد 
  التالي:بحسب 

 
)"م (  1) فاسدة"  أو  (  corrupt practiceمارسة  أو   تقديمتعني عرض  استالم  أو 

مباشر غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  قيمة،  ذي  شيء  أي  وذلك    ،استدراج 
    ؛أي جهة أخرى أفعال على سليم غير بشكلبهدف التأثير 

احتيالية"  (  2) إغفال )ومن  أي    تعني(  fraudulent practice)"ممارسة  أو  فعل 
يؤدي عن درايٍة أو بتهور،  الى خداع أو   ( تمثيلالسوء  ه أو  ضمنها التشوي

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

تواطؤية" " (  3)  بين (  collusive practice)  ممارسة  ترتيب  أو  خطة  أية  تعني 
لتأثير بشكل غير سليم على  وذلك لغايٍة غير سليمة، مثال اطرفين أو أكثر،  

   أفعال جهة أخرى. 
قهرية(  4) )"ممارسات   "coercive practice)    أو  تعني الضرر  أو  إلحاق  إيذاء 

أي جهة أو  يذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر،  إلحاق الضرر أو اإلالتهديد ب
جهة    أفعال  على   سليم  غير  بشكل  التأثير  بهدف  وذلك   تلك الجهة،  ممتلكات

  .ما
   : لي وتعني ما ي (obstructive practice) " عاقةمارسة اإلم( " 5)

ها حجب  وأاألدلة  و  د أو التزوير أو التغيير في الوثائقتالف المتعمّ اإل  (أ    )أ
أية إلعاقة    ، وذلكدالء بشهادة زور إلى المحققينو اإلأ  عن التحقيق

واضح،   بشكل  إدعاءات في  للتحقيق    المشترييجريها  إجراءات 
الف اإلممارسات  أو  القهر  حتيالساد  التواطؤ    أو  القوانين أو  وفق 

النافذة؛ و أي    أو/العراقية  أو ترهيب  أو مضايقة  جهة، وذلك تهديد 
بأمور  من  لمنعها   معرفتها  أو  كشف  بالتحقيق  من ا  منعهلتتعلق 
 ق، أوجراءات التحقيأو مواصلة إمتابعة 

  بشكل واضحتهدف الى إعاقة أو عرقلة المشتري    الممارسات التي  ب(   )ب
و  في المعاينة  في  حقه  العراقية التدقيق  ممارسة  القوانين  بحسب 

 .5.4 ةفقرالالنافذة وبموجب 

 

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

 تطبيقات  .2

بالمنشأ" المكان حيث استخرجت منه السلع أو نمت ألغراض هذه المادة، يقصد "  3.1
المكان   أو  فيه  أنتجت  الخدماتأو  فيه  ق ّدِّمت  الذي  المصنعة،  .  أو  بالسلع  ي قصد 

)في   أساسياً  ويختلف  تجارياً  به  معترف  مميّزاً  منتجاً  تصبح  التي  السلع 
( عن مكوناته، وذلك عبر التصنيع  أو االستخدام  الخصائص األساسية أو الغرض

دمج  و  أ عمليات  )أو  الجوهرية  أو  الوازنة  التجميع  عمليات  أو  المعالجة 
 المكونات(.  

 بلد المنشأ  .3

  يتوجب التمييز بين بلد منشأ السلع والخدمات وبين جنسية المجّهز.   3.2
يجب أن تتطابق السلع التي تم تقديمها بموجب هذا العقد مع المقاييس المحددة في  

وفي حال عدم وجود مقاييس معتمدة للسلع، فيجب أن تطابق المواصفات الفنيّة،  
( المختصة  السلطات  مقاييس  المقدمة    ( authoritative standardsالسلع 
اعتماد   ويجب  كما  المنشأ.  بلد  مع  المقاييس    أحدث  المتناسبة  هذه  من  نسخة 

 صادرة عن المؤسسة المعنيّة. 

 المقاييس  .4

مواف 5.1 دون  من  للمجّهز،  يجوز  عن  ال  الكشف  والمسبقة،  التحريرية  المشتري  قة 
العقد أو عن أية أحكام مرتبطة به أو عن أية مواصفات فنية أو خطة أو مخطط 
أو نموذج أو عينة أو معلومة مرتبطة بالعقد، والتي سبق وزوده بها المشتري، 

طرف ألي  إن  /وذلك  العقد.  لتنفيذ  المجّهز  لدى  العاملين  غير  آخر  شخص 
لمعلومات ألي من العاملين لدى المجهز، يجب أن يخضع ألحكام االفصاح عن ا 
 .العقد فقط ألغراض تنفيذ الضروري القدرأن يكون بوالسرية نفسها 

استعمال وثائق   .5

ومعلومات العقد ؛  

 المعاينة والتدقيق 

وثيقة   ةالتحريرية للمشتري، استعمال أيوموافقة المسبقة  الال يجوز للمجهز دون   5.2

من الشروط العامة للعقد إال ألغراض تنفيذ   5.1ة  مذكورة في الفقرة  أو معلوم

 العقد.
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الفقرة   5.3 أية وثيقة  محددة في  العقد   5.1تبقى  للعقد )باستثناء  العامة  من الشروط 

أي نسخ  الوثائق مع  هذه  المجّهز جميع  يعيد  أن  المشتري ويجب  لكية  م  نفسه(، 

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

 

للمشتري  على 5.4 السماح  المختصة بمراقبة ومعاينة مكاتبه   المجهز  السلطات  عبر 

وملفاته و/أو حساباته وسجالته وللمقاولين الثانويين المرتبطين بتنفيذ العقد، كما  

ذلك وفق وعليه تقديم هذه الحسابات والسجالت للتدقيق من قبل مدققين مكلفين، و

 القوانين العراقية النافذة.  

والتي تحدد من جملة  من الشروط العامة للعقد،  23ي لفت انتباه المجّهز الى المادة 

أن   التيأمور،  الجهات   الممارسات  أو  المشتري  عرقلة  أو  إعاقة  الى  تهدف 

واضحالمختصة   و  في  بشكل  المعاينة  في  حقها  هذه  التدقيق  ممارسة  بموجب 

تعتب العقد   المادة،  أنهاء  الى  المجهز  تعرض  التي  المحظورة  الممارسات  من  ر 

السوداء   مناقصاتتعليق مشاركته في  وإلى     أ خرى أو إدراج إسمه على القائمة 

 . وفق القوانين العراقية النافذة وذات الصلة

 

السلع   6.1 تسجيل  المجهز  على  يتوجب  النافذة،  القوانين  وفق  مطلوباً  ذلك  كان  إذا 

موجب العقد، وذلك إلستخدامها في العراق. وعلى المشتري أن يتعاون المقدمة ب

 مع المجّهز لتسهيل عملية تسجيل السلع إلستخدامها في العراق. 

ا  6 .  شهادات السلع وفقا

 ألنظمة الجمهورية العراقية

إذا حددت   6.2 للعقدإال  الخاصة  في    الشروط  نافذاً  العقد  ذلك، سوف يصبح  خالف 

)تاريخ الجهة   التاريخ  من  تحريرياً  إشعاراً  المجّهز  فيه  يتسلّم  الذي  العقد(  نفاذ 

المختصة صاحبة الصالحية في العراق بأن السلع قد تم تسجيلها لالستخدام في  

 العراق. 

 

يخلي    يتوجب   7.1 أن  المجهز  أية    المشتريعلى  من  أن  و  مسؤوليةمن  ية  أيحميه 

من قبل أي طرف ثالث ات  أو نزاع  مطالباتأو    شكاوى  أية  ناتجة عنضرار  أ

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

 التصميم الصناعي والناتجة عن استعمال السلع او أي جزء منها في العراق.  

  الملكية حقوق .7

أو براءات  الصناعية

 Patent -  االختراع

Rights   

أربعة عشرة )    8.1 ً 14خالل  او  يوماً    29)أو    ( يوما االنذار  في حال  بضمنها مدة 

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

% من  5)المجهز( أن يقدم إلى المشتري ضماناً لحسن تنفيذ العقد، بقيمة تعادل  

ضمان والقطاع العام من موجب تقديم  الشركات العامة للدولة    قيمة العقد. تعفى

األ  األداءحسن   كانت  جمهورية   تعليماتوال  حكامإذا  في  الصلة  وذات  النافذة 

    .تمنح هذه االستثناءاتالعراق 

 ضمان حسن األداء .8

 

تدفع مبالغ ضمان حسن األداء الى المشتري كتعويض عن أية خسارة ناتجة عن     8.2

  إخفاق المجّهز في إكمال واجباته التعاقدية.  

 

مان حسن األداء بالعملة أو العمالت المحددة في العقد أو بأية  يجب أن يكون ض    8.3

المشتري وتكون   التداول ومقبولة من  العمالت  عملة أخرى واسعة  قائمة  ضمن 

. يجب أن  التي ي صدر البنك المركزي العراقي أسعار صرفها الى الدينار العراقي

ن حسن  يجب أن يكون ضمايكون الضمان غير مشروط ويدفع عند أول طلب ؛  

  التالي:  الشكل األداء على  
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خطاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف معتمد في العراق وفق تعليمات   (أ)
إذا  البنك المركزي في العراق وبحسب الصيغة المقدمة في وثائق المناقصة.  

الصدر   أن  خطاب  فيجب  العراق،  خارج  موجود  مصرف  عن  يتم  ضمان 
معتمدة في  و  مرادفةلية  مصرف مؤسسة ما  تصديق وتوقيع هذا الضمان من

 (؛back-to-back counter guarantee)  العراق لجعل هذا الضمان قابالً للتنفيذ
 أو 

 إعتماد مستندي غير قابل للنقض؛  أو   ( ب)
 سند قرض صادر عن جمهورية العراق.   )ج( 

 

إلى المجّهز خالل مهلة ثالثين ) 8.4 المشتري بإعادة ضمان حسن األداء  ( 30يقوم 
عد اكمال موجبات المجّهز التعاقدية، بما فيها أية التزامات مرتبطة بضمان يوماً ب 

قبل  من  اإلكمال  شهادة  صدور  بعد  األداء  حسن  ضمان  إعادة  يتم  العيوب. 
الدفعة   إتمام  وبعد  بنجاح،  التعاقدية  واجباته  اتّم  المجّهز  بأن  تفيد  المشتري 

 األخيرة.

 

  ها مطابقت  من  للتأكد،  السلعاختبار    أو/و  معاينة  في  الحقمثله  ي  من  أو  للمشتري 9.1
والمواصفات الفنية نوع   الشروط الخاصة للعقد يجب أن تحدد  العقد،    واصفاتلم

المشتري  المشتري ومكان إجرائها. وعلى  المطلوبة من  المعاينات واالختبارات 
 إشعار المجّهز تحريرياً، بإسم ممثله المنتدب لهذه الغاية، وذلك في وقت كاٍف. 

  ختباراتواإل المعاينة .9
 
 

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

( من الشروط العامة للعقد ال تعفي المجهز بأي شكل كان من  8إن أحكام المادة ) 9.3
 مسؤولياته المرتبطة بضمان العيوب أو أيٍ من التزاماته التعاقدية األخرى. 

 

ن عدم إتالفها أو اضمل   ينوكافي  ينمناسبوتوضيبها  ليف السلع  يجب أن يكون تغ  10.1
والشحن   النقل  فترة  طوال  بها  ضرر  أي  الوصول  الىإلحاق   ة،النهائي  نقطة 

الخارجي(   التغليف)  التوضيب مواد تكون. يجب أن العقد في محدد هو ما بحسب
ال  لمقاومة  كافية أقصى   أثناء   قاسيةال  المعاملة   ،(حدود)وإلى 

حرارة  و  العبور،  خالل   )النفاض(التفريغ/التحميل لدرجات   شديدة التعرض 
خالل    التفريغ/التحميل  أثناء  الرطوبة/واألمطار  األمالحو  اإلنخفاض،/اإلرتفاع
و ذلك،    باإلضافة.  المفتوحة  األماكن  في التخزين    أثناءالعبور   يتم أن    يجبالى 

نقطة  كون  تأن  االعتبار    ظربن  األخذ  مع  الصناديق/الحاوياتتصميم حجم ووزن  
نائي  الوصول للسلع    كافة   خالل  التفريغ/التحميل  أماكن  كافة  تفتقر  وأن  ةالنهائي 

 . وذلك وفق الحالة ،للمعدات الثقيلة للتعامل مع البضائع النقل/العبور نقاط

 التعبئة والتوضيب   .10

والملصقات   10.2 والعالمات/التأشير  الخارجي(  )التغليف  التوضيب  مواد  إن 
مع والمستند صارم  بشكل  تتطابق  أن  يجب  الغالفات،  وخارج  داخل  في  ات 

متطلبات  أية  فيها  بما  العقد،  في  صراحة  عنها  المنصوص  الخاصة  المتطلبات 
أو في المواصفات الفنية الشروط الخاصة للعقد  إضافية إذا وجدت، والمحددة في  

 أو في أية تعليمات الحقة صادرة عن المشتري.

 

سليم السلع وفق الشروط الواردة في قائمة متطلبات التعاقد. تحدد  يقوم المجهز بت  11.1
التفاصيل المرتبطة بمستندات ووثائق الشحن وغيرها من    لعقدل  شروط الخاصةال

 .المستندات الواجب تقديمها من المجّهز

 التسليم   والمستندات  .11

،  EXW  ،CIFألغراض هذا العقد، يجري تفسير أي عبارة تجارية أو مصطلح ) 11.2
CIP  ،DDP  الى استناداً  المعنية  الخ...( والمستخدمة لوصف واجبات األطراف   ،

اإلنكوترمز   إصدارات  من  إصدار  غرفة    ®INCOTERMSآخر  نشرتها  الذي 
 التجارة الدولية في باريس.  

 

  الشروط الخاصة للعقد. تّم تحديد المستندات المطلوب من المجّهز تقديمها في  11.3
مقبولة وواسعة الكامل للسلع، وذلك بعملة  الغطاء التأميني    علىالحصول  يتعين    12.1

أسعار  التداول   العراقي  المركزي  البنك  ي صدر  التي  العمالت  قائمة  ضمن  من 
العراقي  الدينار  الى  السلع  صرفها  جميع  التأميني،  الغطاء  يشمل  أن  يتوجب   .

العقد،   بموجب  تقديمها  أو  المطلوب  للخسائر  شامالً  المتصلة  ويكون  األضرار 
والنقلبا الشراء  أو  و/لتصنيع  يحدد  التسليم/والتوصيل   التخزينالشحن  عندما   .

أساس على  السلع  تسليم  أن  CIPأو    CIFالمشتري  المجّهز  على  يتوجب  فعندها   ،
( CIPأو    CIFقيمة السلع )  منبالمئة    110يتأكد من تأمين السلع بمبلغ يعادل %
ال التأميني  الغطاء  يشمل  أن  ويشمل  على  المستودع"  الى  "المستودع  من  سلع 

 "جميع المخاطر" بما فيها مخاطر الحرب واإلضرابات.  

 التأمين .12
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، فعندها يتوجب على  CIPأو    CIFعندما يحدد المشتري توصيل السلع على أساس12.2
( الشحن  أثناء  البضائع  تأمين  على  الحصول  من  يتأكد  أن   cargoالمجّهز 

insuranceكل وتسديد  التأمين(  هذا  وفي فة  كمستفيد،  المشتري  يسمي  وأن   ،
أساس   على  التوصيل  فيها  يكون  التي  تقع  FCAأو    FOBالحاالت  فعندها   ،

 مسؤولية تأمين الشحن على عاتق المشتري.

 

، فعندها    FOBعندما ي طلب من المجّهز بموجب العقد، توصيل السلع على اساس  13.1
تحميل  وحتى  السلع  نقل  مسؤولية  المركب تكون  ظهر  على  ووضعها  مرفأ  /ها  في  السفينة 

 ضمناً(، على عاتق المجهز وعلى نفقته وتكون مشمولةً في سعر العقد. المغادرة ) /الشحن 
، فعندها FCAعندما ي طلب من المجّهز، بموجب العقد، توصيل السلع على اساس          

النقل شركة  الى  وتوصيلها  السلع  نقل  عملية  ترتيب  مسؤولية  المكان   تكون  في 
، على عاتق المجهز وعلى  متفق عليه  الذي يحدده المشتري أو في أي مكان آخر

 نفقته وتكون مشمولةً في سعر العقد.

 النقل  .13

،  CIPأو    CIFعندما ي طلب من المجهز، بموجب العقد، توصيل السلع على أساس   13.2
إلى   أو  الوصول  وجهة  مرفأ  الى  السلع  نقل  مسؤولية  تكون  وجهة  فعندها  أي 

نفقته   وعلى  المجهز  عاتق  على  العقد،  في  يحدد  كما  العراق  في  أخرى  وصول 
 وتكون مشمولةً في سعر العقد. 

 

عندما ي طلب من المجهز، بموجب العقد، نقل السلع الى وجهة محددة في العراق   13.3
هذه   الى  السلع  نقل  مسؤولية  تكون  فعندها  النهائي،  الوصول  نقطة  أنها  على 

عاتق  الوجهة م العقد، على  في  يحدد  تأمين وتخزين كما  ذلك من  يتضمنه  ما  ع 
 المجهز وعلى نفقته وتكون مشمولةً في سعر العقد. 

 

،  CIPأو    CIFعندما ي طلب من المجهز، بموجب العقد، توصيل السلع على أساس   13.4
 ال تفرض أية قيود على المجهز في اختياره شركة النقل.  

 

ي14.1 أن  المجّهز  العرضيةعلى  الخدمات  ، وفق  (incidental services)  النثرية/قدم 
 . التعاقد متطلبات قائمة في محددةالحال، كما هي  

الخدمات   .14
وعقد   النثرية/العرضية

 الصيانة السنوي 
14.2( سنوي  صيانة  عقد  يقدم  أن  المجّهز  فترة  (AMCعلى  إنقضاء  بعد  وجد،  إن   ،

 . التعاقد متطلبات قائمة في ددالمحضمان العيوب، وذلك  لعدد السنوات 
 

 العيوب  ضمان. 15 الشروط الخاصة للعقد.حددت متطلبات ضمان العيوب في  15.1
في    16.1 العقد،  هذا  وفق  للمجّهز  المستحقة  الدفعات  وشروط  أحكام  هيئة  الشروط  تحدد 

 الخاصة للعقد. العموالت  
 الدفعات   .16

دفع الى المشتري تحريرياً، على أن يكون  يجب أن يقدم المجّهز طلب )طلبات( ال 16.2
مناسب،  هو  كما  المقدمة،  والخدمات  السلع  تصف  بفاتورة  مرفقاً  طلب  كل 

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

 

ي أقرب وقت ممكن وحسب سياقات العمل المتبعة في  ف يجب أن يصرف المشتري الدفعات    16.3 
المناقصة، و  إعالن  الصحة ووفق شروط  االجراءات    د تحّدِّ وزارة  للعقد  الخاصة  الشروط 

 المبالغ المستحقة.   دفع   عن تخّلف المشتري    حال الواجب اتباعها في  
، يتوجب أن يكون ضمان الدفعة المقدمة، ضماناً غير مشروط ، يدفع وفق الحالة 

يكون    عند أن  على  بالدفع،  طلب  في أول  المعتمدة  المصارف  أحد  عن  صادراً 
العراقي.  بموجب  العراق   المركزي  البنك  عن  إذا صدر  ونشرة رسمية صادرة 

المصرف  ال  لهذا  يكون  أن  فيجب  العراق،  خارج  موجود  مصرف  عن  ضمان 
 . فيذ معتمدة في العراق لجعل هذا الضمان قابالً للتن و   مرادفة مالية    مصرف / مؤسسة 

خطاب   تقديم  حال  نموذج  مصرفي ضمانفي  وفق  الضمان  يقدم  أن  فيجب   ،
صيغة أخرى معادلة    الضمان المرفق في القسم الثامن  )مستندات العقد( أو وفق

ويتم   جوهري  ً قبولبشكل  مسبقا قبل    ها  التعاقدمن  القوانين جهة  بحسب  وذلك   ،
 العراقية النافذة.  

 

    و بالعمالت المحددة في العطاء المقدم من قبل المجّهز. سوف تتم الدفعات بالعملة ا  16.4
مثبت   للنقض  قابل  غير  مستندي  اعتمادتح  فسيتم    16.5 وغير  للتحويل  أو 
(irrevocable, non-transferrable and unconfirmed  قبل  المشتري،( من 

 القوانين العراقية النافذة وذات الصلة. وفي حال طلب المجّهز، بشكلوذلك وفق  
اإلضافية   التكاليف  المجهز  سيتحمل  فعندها  مثبتاً،  اإلعتماد  يكون  أن  خاص، 
لتثبيت اإلعتماد. كما وسيتحمل المجهز تكاليف تمديد نفاذ اإلعتماد أو تعديله في  
الى المشتري. غير أنه في حال   حال لم يكن سبب هذا التمديد أو التعديل عائداً 

مطاب لجعله  ضرورياً  اإلعتماد  تعديل  كلفة كان  تقع  فعندها  العقد،  لمتطلبات  قاً 
  التعديل على عاتق المشتري. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
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السلع   17.1 لقاء  عطائه  في  المجّهز  قبل  من  المحددة  األسعار  تغيير  يجوز  ال 
ثابتة ال  تبقى األسعار  أن  العقد؛ وبالتالي يجب  المقدمة بموجب هذا  والخدمات 

 .تتغير طوال فترة تنفيذ العقد

 األسعار  .17

إلى  ال  18.1 )أ(  أدناه من  المحددة  العقد إال لألسباب  أية تعديالت على  إدراج   يجوز 
الممكن،  األدنى  الحد  على  التعديل  يقتصر  أن  يجب  الحاالت،  هذه  في  )هـ(. 

 ويطبّق عندها لألسباب التالية:
 )أ( في حال كان عدم تعديل العقد قد يؤدي إلى أضرار أساسية، اقتصادياً وفنياً؛ 

 م يتم تعديل العقد، ستكون السلع دون فائدة بعد اكمال التنفيذ؛)ب( في حال ل
 )ج( في حال كان التعديل سيؤدي إلى تحقيق وفٍر في قيمة العقد؛ 

 )د( في حال لم يؤد التعديل الى تغييرات جذرية على نطاق التعاقد المحدد سابقاً؛ 
دون أن ينتج   ي إلى اإلسراع في إكمال التنفيذ مند)هـ( في حال كان التعديل سيؤ

 عنه تدنّي في المواصفات الفنية او نطاق التعاقد؛ 
تحريري  أمر  خالل  ومن  النافذة،  العراقية  القوانين  وبحسب  للمشتري  يجوز 

المادة   بموجب  المجّهز  الى  يدخل   31موّجه  أن  للعقد،  العامة  الشروط  من 
 تعديالت على النطاق العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور التالية: 

 أوامر التعديل .18

على المواصفات الفنيّة، عندما تكون السلع المطلوب تقديمها في العقد مصنّعة  (أ)
 خصيصاً للمشتري؛ 

 على طريقة الشحن أو التوضيب؛  ( ب)
 أو /على مكان التوصيل؛ و ( ج)

 )د( على الخدمات الواجب تقديمها من المجّهز.  

 

لعقد أو في الوقت الالزم لتنفيذ إذا أدى أي تعديل الى زيادة أو انقاص في قيمة ا 18.2
عندها  فيجب  التعاقدية،  المجّهز  موجبات  من  أي  على  التأثير  إلى  أو  العقد، 
االثنين معاً،  أو على  التنفيذ  أوعلى جدول  العقد  قيمة  إدراج تسوية عادلة على 

 على أن يتم تعديل العقد على هذا األساس. 
ت  - أي  على  اعتراض  أي  تأكيد  المجهز  على  سبق،   تسوية/عديليتوجب  مما 

 ( يوماً من تاريخ استالم المجّهز ألمر التعديل.15خالل مهلة خمسة عشر )
   تعني )موجبات المجهز التعاقدية( هي التزامات المجهز التعاقدية -

 

19.1 ( للمادة  من 18وفقاً  أي  تغيير  أو  تعديل  يجوز  ال  للعقد،  العامة  الشروط  من   )
 يل تحريري يوقعه الطرفين. احكام العقد إال من خالل تعد

 تعديل العقد   .19

اإللتزامات المالية للعقد أو جزء منه ألي طرف   عن  أن يتنازل  لمجهزيحق ل  ال 20.1
المالية(   آخر، العراق )المستحقات  المعتمدة في  للمصارف  العقد  باستثناء رهن 

لم ، ما  التخطيط  الصادرة عن وزارة  النافذة  للتعليمات والضوابط  يحدد    ووفقاً 
 . الشروط الخاصة للعقدخالف ذلك في 

 ل التناز .20

للتنفيذ   21.1 الزمني  الجدول  وفق  الخدمات  وتنفيذ  السلع  تقديم  المجّهز  على  يتوجب 
 الذي حدده المشتري في قائمة متطلبات التعاقد. 

تأخير المجه ز في   .21
 التنفيذ 

أي من المتعاقدين الثانويين   في أي وقت خالل تنفيذ العقد، إذا واجه المجّهز او 21.2
الجدول   المطلوبة وفق  الخدمات  وتنفيذ  السلع  تقديم  )تعيق(  تعرقل  معه ظروفاً 
المشتري  إشعار  الظروف،  هذه  وقوع  وفور  المجّهز  على  فيتعين  الزمني، 
المتوقعة وبسببه أو أسبابه. بعد استالم  التأخير  التأخير، وبفترة  بواقع  تحريرياً 

جّهز بالتأخير، وبالسرعة المعقولة، يتعين عليه إجراء تقييم المشتري إشعار الم
مع أو    -للوضع، وبناًء عليه يجوز للمشتري، ووفق تقديره، أن يمدد مدة التنفيذ

التأخيرية الغرامات  على أن يوافق الطرفان على تمديد مدة     -من دون تطبيق 
 التنفيذ هذه بتوقيعهما على تعديل للعقد بهذا الخصوص.  

 

( من الشروط العامة للعقد، فإن تأخير المجّهز 24باستثناء ما تنص عليه المادة ) 21.3
بموجب   في تنفيذ التزاماته في تقديم السلع، يوجب فرض غرامات تأخيرية عليه

( من الشروط العامة للعقد، إال إذا تم اإلتفاق على تمديد مدة التنفيذ  22المادة )
بالفقرة   الع  21.2عمالً  الشروط  غرامات  من  أية  تطبيق  دون  من  للعقد  امة 

 تأخيرية.
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( من الشروط العامة للعقد، إذا أخفق المجّهز بتقديم أي من  24ألغراض المادة ) 22.1
يحق  لذلك،  العقد  في  المحددة  )المدد(  المدة  في  الخدمات  أو  السلع  كل  أو 

حقوق  ومن    ،للمشتري بأية  االجحاف  له   أودون  تترتب  أخرى  تعويضات 
وذلك تحصيلها    أو/و  من قيمة العقد  التأخيرية  الغرامات  إستقطاع  ،العقد  بموجب

 وفق المعادلة التالية:  
الواحد= لليوم  التأخيرية   الكلية)الغرامة  العقد  العقد  قيمة  مدة  ( الكلية)باأليام  ÷ 

×10%-25)%  [ 
 -كما يمكن تخفيض الغرامة التاخيرية وفقا للمعادلة ادناه:

ا التأخيرية  الواحد=الغرامة  لليوم  مدة  لمخفضة   ÷ المتأخرة  )قيمةاألعمال 
 ]  %(25-%10( ×)باأليامالعقد

على   أعاله  المعادلة  تطبيق  أسعار المتأخرة  األعمال   قيمةيجري  )أي مجموع   ،
التسليم  الغير منفذة(، وذلك حتى  الخدمات  او  تقديمها  التأخير في  تم  التي  السلع 

إلى ووصوالً  الخدمات،  تنفيذ  او  للغرامات،   الفعلي  به  المسموح  األقصى  الحد 
وعند الوصول الى الحد األقصى المسموح به للغرامات ، يحق للمشتري سحب 

 ( من الشروط العامة للعقد.  23العمل وفق المادة )

 الغرامات التأخيرية  .22
والمخفضة حسب نسب  )

 اإلنجاز( 

أخرى تترتب له  تعويضات    أودون االجحاف بأية حقوق  من    ،يستطيع المشتري 23.1
اإلخالل العمل    ،العقدب  عند  خالل  سحب  )تحريري    أنذارمن  خمسة  15لمدة   )
يوماً   النافذة  عشر  العراقية  القوانين  وفق  وذلك  المجهز،  إلى  موجه  باإلخالل 

 والتي تشمل تحميله فرق البدلين وفي الحاالت التالية: 

من قبل  سحب العمل  .23
 صاحب العمل  

بتق (أ) المجّهز  فشل  في  إذا  لذلك  المحددة  المدة  السلع خالل  كامل  أو  من  أي  ديم 
المدة لهذه  تمديد  أي  أو  )  العقد،  المادة  للعقد؛ 21وفق  العامة  الشروط  ( من 

  

 

في   ( ب) أوأخفق  العقد  في  المحددة  الفنيّة  المواصفات  السلع  تستوِف  لم  إذا 
 أستبدالها خالل ثالثين يوماً من تسلمه أشعارأ تحريرياً من المشتري ؛  

 

بالسلع  تتعلق  أخرى  شهادة  أي  أو  تسجيل  أي  بتقديم  المجّهز  أخفق  إذا  )ج(  
 المطلوبة في المدة المحددة لذلك في الشروط الخاصة للعقد؛  

 

تورط  قد  المجّهز  بأن  النافذة،  العراقية  القوانين  بحسب  للمشتري  تبيّن  إذا  )د( 
هر أو اإلعاقة وفق  بممارسات االحتيال أو الفساد األداري أو التواطؤ أو الق

وذلك    1.1المادة   للعقد،  العامة  الشروط  في من  أو  العقد  على  تنافسه  في 
(  يوماً من أنذار المجّهز سحب  15؛ وعندها يجوز للمشتري وبعد )  تنفيذه

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

 

تقديم  أثناء  المجّهز  لدى  العاملين  من  أي  اشتراك  من  التثبت  تم  حال  في  )هـ( 
وفق   اإلعاقة  أو  القهر  أو  التواطؤ  أو  الفساد  أو  االحتيال  بممارسة  السلع، 

( فصل1.1المادة  يتوجب  فعندها  للعقد،  العامة  الشروط  من  هذا    طرد/( 
 العامل؛ أو 

 

  من واجباته التعاقدية األخرى.  )و( إذا أخفق المجّهز بتأدية أي 

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

 

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

 

المادة ) 23.2 العمل وفق  المشتري بسحب  يقوم  العام23.1عندما  الشروط  ة  ( من 
التي   لتلك  التعاقد على تجهيز سلع وخدمات مشابهة  للمشتري  فيجوز  للعقد، 
أخفق المجّهز في تقديمها، وذلك وفقاً لألحكام والوسائل التي يراها المشتري  
أمام المشتري بأية  تكاليف إضافية   مناسبة، وعلى أن يكون المجّهز ملتزماً 

 التي قد تنتج عن شراء هذه السلع والخدمات.  

 

( 15الى المجهز. لمدة )تحريري وفي أي وقت وبعد توجيه أنذار  ستطيع المشتريي
 في الحاالت التالية :  خمسة  عشر يوماً أن يسحب العمل دون الرجوع الى المحكمة

أصبح      -أ معسراً    جهزالمأذا  او  لتصفية موجوداتهأمفلساً  تعرض  بطلب   و  تقدم  أو 
 ألشهار أفالسه أو أعساره.  

 قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال المجهز في يد أمين التفليسة. أذا صدر  -ب
 أذا عقد المجهز صلحاً يقيه األفالس أو تنازل عن حقوق لصالح دائنه.   -ج

سحب العمل بسبب  .24 
 اإلفالس

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
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التعاقدي تحت أشراف هيئة مراقبة مؤلفة من    -د التزامه  المجهز على تنفيذ  أذا وافق 
 دائنيه. 

وقع الحجز على أموال المجهز من محكمة ذات أختصاص وكان من شأن هذا  أذا    -هـ  
 الحجز أن يؤدي الى عجز المجهز عن األيفاء بالتزاماته التعاقدية. 

دون االجحاف  وفي هذه الحالة، يتّم سحب العمل من دون أي تعويض للمجّهز، ومن   
 له الحقاً.أو ستترتب  بموجب العقدلمشتري تعويضات تترتب ل أوبأية حقوق 

 

المواد ) 25.1 التقيّد بأحكام  للعقد، ف23( و)22( و )12مع  العامة  إن  ( من الشروط 
  أي من التزاماته بموجب العقد نتيجة   فشله في تنفيذ  أو  تنفيذفي الالمجهز  تأخير  

من   القاهرةالحدوث ظرف  لظروف    مطالبة   ة أي  فيسبباً    يكونأو    يؤّدي  ن ، 
  وذلك ة ضمان حسن األداء أو في أنهاء العقد،  غرامات تأخيرية أو في مصادر ب

 الظرف.   ااألداء بهذ  هذا يتأثرالذي  بالقدر

 الظروف القاهرة   .25

خارج عن    حدثي  أيعني مصطلح "الظروف القاهرة"  ألغراض هذه المادة،   25.2
تشمل   ؛ينجم عن خطأ أو إهمال المجهز ال ذيوال، وغير متوقع لمجهزا سيطرة

عل  القاهرة  أعمالالظروف  يلي:  ما  الحصر  ال  المثال  سبيل  قرارات  /ى 
الحروب أو الثورات أو  ( أو  sovereign capacityالمشتري بسلطته السيادية )
ا أو  الفيضانات  أو  على  األوبئة    نتشارالحرائق  الحظر  او  الصحي  الحجر  أو 

 الشحن. 

 

فإنه يتعين    ظرف  عند حصول 25.3 المجهزعلقاهر،  أقرب وقت ن يرسل  أ  ى  في 
ً   شعاراً ا الظرف  هب  فيهيعلمه  المشتري  الى    تحريريا يوجه  ذا  لم  وما  وأسبابه. 

في   يستمر  ان  المجّهز  فيتوجب على  ذلك،  تخالف  تعليمات  تحريرياً  المشتري 
أن   على  الممكنة،  والعملية  المعقولة  الحدود  في  وذلك  التعاقدية،  واجباته  تنفيذ 

ال حيث  للتنفيذ  بديلة  معقولة  وسائل  اليجاد  من    يسعى  القاهر  الظرف  يمنعه 
 ذلك.  

 

   ،وفي الحاالت التالية ي وقت أفي و كلياً او جزئياً،العقد  أنهاء لمشترييحق ل 26.1
 تحقيقاً للمصلحة العامة.   -أ
في حالة أستحالة تنفيذ العقد ألي سبب أو أسباب يتفق عليها على أنها   -ب

 خارجة عن أرادة الطرفين وأدت الى أستحالة التجهيز.
، يحدد  جهزبذلك الى المتحريرياً    اشعاراً   راصدوعبر إ  وذلك بحسب المالئمة،

المالءمة ) لعدم  تم  األنهاء  بأن  المجهز convenienceفيه  تنفيذ  إنهاء  ( ونطاق 
   .األنهاءبموجب العقد، وتاريخ نفاذ 

العقد من قبل   أنهاء  .26
 for)صاحب العمل 

convenience) 
 

 لسلع المتبقية،  فيجوز للمشتري أن يختار : في ما يتعلّق با    26.2
العقد؛  وأسعار  التسليم وفق شروط  مع  السلع منجزاً  أي جزء من  )أ(  شراء 

 و/أو 
)ب( إلغاء ما تبقى من السلع والدفع للمجّهز مبلغاً ي تّفق عليه لقاء السلع التي تم  
المجهّ  واشتراها  سبق  التي  واألجزاء  المواد  ولقاء  جزئياً  ز تجهيزها 

 ألغراض العقد.  

 

إذا تم أنهاء العقد وفق ما سبق، فإن حقوق وواجبات والتزامات الطرفين، بما     26.3
المادة   في  المحددة  لإلجراءات  جميعها  تخضع  للمجّهز،  المستحقة  المبالغ  فيها 

(27.) 
 

 

المشتري والمجهز يرتبط أو   27.1 إذا حصل نزاع أو خالف من أي نوع كان بين 
بذل أقصى الجهود لحل هذا النزاع   إلى  ا العقد، سيسعى الطرفان  ينتج عن هذ

 أو الخالف ودياً وذلك عبر التشاور فيما بينهما.  

 تسوية النزاعات  .27

خالل   27.2 بالتشاور  النزاع  أو  الخالف  هذا  حل  في  الطرفان  فشل  يوماً،   30إذا 
رغبته  بمه فيه  شعاراً الى الطرف األخر يعلإيرسل  فيمكن أليٍ من الطرفين أن  

الى التحكيم التحكيم، وال    اللجوء  وفق هذا العقد، ويحّدد فيه الخالف موضوع 
يمكن اللجوء الى التحكيم في هذا الشأن ما لم يتم توجيه اإلشعار وفق ما نصت  

 عليه هذه المادة.  

 

وفق إن   27.2.1 التحكيم  إلى  للجوء  بالنية  اإلشعار  بموجبه  تم  نزاع  أو  خالف  أي 
التحكيم  تإجراءا المادة، سوف يتم تسويته عبر  المنّوه عنها في هذه  .  التحكيم 

العقد السلع موضوع  تقديم  بعد  أو  قبل  التحكيم  الى  اللجوء  يتم  يمكن  لم  وإذا   .
 اإلتفاق على التحكيم يتم تطبيق القانون العراقي لفض النزاعات. 

في   27.2.2 المحددة  اإلجراءات  أحكام  للع ت عتمد  الخاصة  إجراءات    قدالشروط  في 
 التحكيم. 

 

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


 
العراق جمهورية

  

 96   القسم السادس: الشروط العامة للعقد 

 

__________________________________________________________________________________________ 

   MED/7/2021م مناقصة رق
 الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا( الصحة/البيئة /جهة التعاقد: وزارة 

 بصرف النظر عن إجراءات التحكيم المنصوص عنها في هذه المادة: 27.3
. يستمر الطرفان في تنفيذ التزاماتهم بموجب العقد اال اذا اتفقا على غير  أ 

 ؛وذلك
 . مستحقات مالية لهية أ دفع للمجهزي ان المشتريعلى ب. 

  

 

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

المجّهز   يعتبر  ال  حسب    تجاه  لتزمأم)أ(  أو  العقد  بموجب  سواء  المشتري، 
أو خالفه،   أو    غيرأضرار    أو  خسارة  ةأي  عن القانون    أو   ناتجةمباشرة 

 في أو    األرباح  في  خسارة  أوج  في اإلستخدام أو خسارة في اإلنتا  خسارة
بواجبات المجهز تسديد الغرامات هذا االستثناء  ال عالقة ل  تكاليف؛الفوائد  

 التأخيرية الى المشتري وفق العقد؛ و
  أو   العقد  بموجب)  المجهز  التزامأو سقف    إجمالي)ب( ال يجوز ان يتخطى  

على أن   ( تجاه المشتري قيمة العقد كاملة،ذلك  بخالف  أو  القانون  بموجب
المعيوبة.  المعدات  العيوب او استبدال  السقف كلفة تصليح  ال يشمل هذا 

  

  –الحد من المسؤولية  .28
 Limitation of 

Liability 

تصاالت المرتبطة بالعقد  وجميع المراسالت واإلكافة وثائق العقد يجب أن تكتب  29.1
بين  و الالعقد.    بلغةاألطراف  المتبادلة  تفسير  ويجري  هذه  هذا  الى  استناداً  عقد 

 اللغة.  

 لغة العقد   .29

وتحت والية   الصلة  وذات  النافذةالعراقية    وانينقالالعقد ويفسر وفق    هذايحتكم   30.1
 النظام القضائي العراقي. 

 القانون الحاكم  .30

)  أي إن   31.1 في  موجّ   (تبليغإشعار  إلى اآلخر  األطراف  أحد    ، العقدهذا    شأنه من 
الكابل  ريرياً  يجب أن يكون تح   المراسالت عبر   الكابل " تشملعبر  )" أو عبر 

ومرسالً (  على أن تتبع بتأكيد تحريري  ،البريد االلكتروني، التلكس، أو الفاكس
 . المحدد في شروط العقد الخاصةإلى عنوان الطرف اآلخر 

اإلشعارات )مذكرات  .31
 التبليغ( 

ن تاريخ تسليمها أو بدءاً من أي تاريخ ي عتبر اإلشعار أو مذكرة التبليغ نافذة م 31.2
  الحق تحدده هذه المذكرة.

 

فس 32.1 الخارج،  من  سلع  بتقديم  المجّهز  يقوم  المسؤولية عندها  يتحمل  عندما  كامل 
وعن   والرسوم  الضرائب  الرسوم    التراخيص،  رسومجميع  من  وغيرها 

 .  تسديدها خارج العراق وحسب التشريعات النافذةالمطلوب  والجبايات

 الضرائب والرسوم  .32

فس 32.2 العراق،  داخل  من  سلع  بتقديم  المجّهز  يقوم  كامل  عندها  يتحمل  عندما 
وعن  المسؤولية   والرسوم  الضرائب  من    التراخيص،  رسومجميع  وغيرها 

والجبايات   الى   الخدمات  أو   السلع  تسليم  حتىتسديدها  المطلوب    الرسوم 
 . المشتري

لتي يتم االحالة عليها )الطرف الثاني المتعاقد مع تتحمل الشركة المجهزة ا  32.  3
 . شركتنا ( كافة الرسوم الكمركية

 

من جمهورية العراق الى المجّهز لتسديد مبالغ مالية    مطالبات  أو  مطالبةعندما يتم تقديم  
ناتجة عن أو بموجب العقد، يجوز للمشتري اقتطاع وأيضاٌ اإلحتفاظ بأي مبلغ أو مبالغ  

أ كامل  المجّهز ،بشكل  أودعه  الذي  موجوداً(  كان  )اذا  الضمان  خطاب  من  جزئي،  و 
لألغراض المذكورة سابقا، كما ويحتفظ بحقه بإمتياز إحتجاز المبلغ النقدي أوالضمان،  

 لحين تسوية هذه المطالبة. 
أما في حال كان الضمان المصرفي غير كاٍف لتغطية المبلغ او المبالغ المطالب بها، أو  

عدم   حال  إقتطاع في  للمشتري  يجوز  فعندها  المجّهز،  من  مقدم  خطاب ضمان  وجود 
واإلحتفاظ )كما يتمتع باالمتياز الحتجاز المبلغ او المبالغ  المذكورة اعاله(، وبقدر قيمة 
في أي وقت   للمجّهز  أو ستستحق  أو مبالغ مستحقة  أي مبلغ  بها،  المطالب  المبالغ  هذه 

العقد أو وفق أي عق اتخاذ  الحق بموجب هذا   د آخر)إن وجد، وفي حال  عدم وجوده 
اإلجراءات القانونية بصدده( فيما بين المجهز والمشتري أو فيما بين المجّهز وجمهورية 
بأية   بالمطالبة  للمجهز  أي حق  دون  هكذا مطالبة ومن  تسوية  الى حين  وذلك  العراق، 

اس أو أي أساس  فوائد أو أضرار ناتجة عما سبق ومهما كانت طبيعتها وعلى هذا األس
آخر متعلق بأي مجموع مبلغ مستقطع أو محتجز بموجب هذه المادة، على أن يتم إشعار  

 المجّهز بذلك بالشكل المناسب.  
 

.االسقتطاعات  33
المرتبطة  واالمتيازات 
 بالمبالغ الم طالب بها 

  
 Withholding    and 

lien in respect of 

sums claimed 
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 الشروط الخاصة للعقد 

ت كمل    للعقد  الخاصة  الشروط  إن للعقد.    أوالتالية  العامة  الشروط  ل  حال  ت عّدِّ هناك  في  اإلثنين،   تضاربكان   بين 

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

 قوسين.الوضوح وتظهر بين 

المشتري والمستلزمات   :إسم  االدوية  لتسويق  العامة  الصحة/البيئة/الشركة  وزارة 

  الطبية )كيماديا(

 )ح( 1.1ش.ع.ع. 

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

 اضافة الى ما ورد في التعليمات الى مقدمي العطاءات يتم اضافة ما يلي :  5.3  

بالكتب الرسمية التي لها عالقة بتنفيذ العقد دون ان    الثانيطرف  تزويد ال    -

 مسؤول عن نتيجة تلك المخاطبات.  طرف االول يكون ال

لدى    - والمحفوظة  الطرفين  من  والموقعة  للعقد  االصلية   النسخة  اعتماد  كونها    يتم  المشتري  

   النسخة المعمول بها في حال االختالف.

الصلية الى قسم االستيراد قبل شحن االرسالية عن كل شحنة  تقدم القوائم التجارية ا  -  

المادة  نص  حسب  استيرادية  غرامة  بفرض  االول  الطرف  يقوم  سوف  وبخالفه 

  22ش.ع.ع
 

 5ش.ع.ع 
 

 

  

الشركة   -  الصادرة من مختبرات  التحليل  األول بشهادة  الطرف  المجهز تزويد  على 

 المصنعة مختومة بختمهم مع كل شحنة .

الطرف الثاني القيام بتسجيل المستحضرات المنتجه من قبله لدى قسم التسجيل على    - 

والتي  سابقا  المسجلة  للمواد  تسجيل  وإعادة  مسجلة  الغير  للمواد  الصحة  وزارة  في 

 تحتاج الى إعادة تسجيل وتقديم المستمسكات التي تثبت ذلك الى قسم التسجيل 

لة عليها بناء على قرار لجنة السياسات في حال كون المادة غير مسجلة وتمت اإلحا  - 

 :الدوائية فيتوجب على المجهز

 يجب على البائع تسجيل شركته ومواده في وزارة الصحة العراقية . -

وزارة    - في  اإلحالة  تاريح  من  واحد  شهر  خالل  شركته  تسجيل  البائع  على  يجب 

التسجيل   اشهر الكمال  مدة ستة  تتجاوز  ان ال  العراقية على  يتوقف  الصحة  وبخالفه 

 المشتري عن التعامل مع البائع 

في حال كون المادة غير مسجلة فلن يتم تسديد أي مستحقات للشركة لهذا العقد ما لم    -

 يتم تاييد ما يثبت تقديم وثائق تسجيل المادة او إعادة تسجيلها الى قسم التسجيل .

 6ش.ع.ع.

 6.1ش.ع.ع.

 6.2ش.ع.ع.  قد من قبل الطرفين يعتبر العقد نافذا من تاريخ توقيع الع

 كفالة حسن االداء: 

)    -أ بنسبة  للعقد  التنفيذ  النهائية على شكل خطاب ضمان حسن  التامينات  %( من  5تقدم 

اال باشعار من   ضمانلغى الي والبعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد ,مبلغ العقد  

   .قبل كيماديا

يوم( من تاريخ توقيع العقد  21لتامينات النهائية خالل ) يجوز للشركات االجنبية تقديم ا  -ب

 بعد موافقة اللجنة المركزية للمراجعة ومصادقة االحالة في جهة التعاقد  

التطلق التامينات النهائية اال بعد صدور شهادة القبول النهائي وتصفية الحسابات ويجوز  -ج

التسلي  بعد  التنفيذ  لتلك االجزاء  اطالق اجزاء من مبلغ خطاب ضمان حسن  النهائي  م 

 8 .ش.ع.ع
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 .   وصدور شهادة القبول لها بما يؤيد كونها مؤهلة لالستخدام

 مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتامينات النهائية. 

من قبل مصرف عراقي حكومي او    المصرفيلضمان صدراي حسن االداء يجب ان   ضمان-د

والمعتمدة   الحكوميه  المصارف  لتلك  يجوز  وال   ، اهلي  عراقي  كفالة    مصرف  اصدار 

اجنبي مصرف  من  صادرة  مقابلة  كفالة  تقديم  االبعد  اجنبية  لشركة   Back to)مصرفية 

Back  الدولية التصنيف  مؤسسات  احدى  من  صادر  تصنيف  ذي   )((Moody's 

standard and poor  ودون    ضمان وغيرها او لقاء تأمينات نقدية بما اليقل عن مبلغ  ال

وا للتجارة  العراقي  المصرف  الي ن  توسط  وتكون    ضمانكون  واالنكليزية  العربية  باللغتين 

 . اللغة العربية هي المعول عليها

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

رسمي    ضمانال تخويل  متن  -وبموجب  على  ويدرج  المصرف  الى  يقدم  ومصدق 

 . صدر لهااو كتاب مرفق يصدر من المصرف الم ضمانال

يرسل الى كيماديا من قبل   (بكتاب صحة صدور )سري وشخصي ضمانيقترن تقديم ال  -و

ولصالح كيماديا ولكيماديا     غير مشروط   ضمان كون الي و  ضمان المصرف المصدر لل

حال مطالبتها بذلك دون اعتراض المراسلين او المجهزين      او مصادرته    حق تمديده

 . ومع اول مطالبه خطيه لها 

 حسن االداء:   ضمانلى الشركات والمكاتب العلمية مراعاة التالي عند اصدار ع -ـز

   تصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد   -1

 التأكد من وجود رقم العقد في سند خطاب الضمان.  -2

الكفالة   -3 )تخضع وتفسر هذه  الضمان  التالية في سند خطاب  الفقرة  ضرورة  ذكر 

 ين جمهورية العراق(. في كافة االمور وفقا لقوان 

 ان يكون خطاب الضمان مغطى ماليا من قبل المصرف.  -4

من   -5 صادر  رسمي  بكتاب  مصحوبا  يكن  مالم  ضمان  خطاب  اي  استالم  يتم  ال 

 وبتوقيع المدير المفوض للمصرف اومن ينوب عنه.  لضمان المصرف المصدر ل

ان -6 على  واالنكليزية  العربية  بالللغتين  او  فقط  العربية  باللغة  اللغة    يكون  تكون 

 العربية هي المعول عليها في نشوء اي نزاع. 

 ان يكون نافذ لمدة سنة من تاريخ االصدار.  -7

 ان اليكون مشروطا اومباشرا.  -8

التمديدات على خطابات  -9 او  التعديالت  اجراء  المجهز على  موافقة  حالة عدم  )في 

 كتنا( وأيداعه في حساب شر  لضمانالضمان او نكول المجهز يتم مصادرة مبلغ ا

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

 . تصدر من البنك المركزي العراقي

 يجب ان يكون خطاب الضمان بعملة العقد -11

 

الفقرة   في  الوارد  الضمان  خطاب  صيغة  اعتماد  للعقد   (أ)يتم  العامة  الشروط  من 

 .(8.3الفقرة)

 8.3ش.ع.ع.

 من الشروط العامة للعقد يتم اضافة ما يلي: 9.1فة الى ما ورد في  اضا

على    - ويعول  الفنية  والشروط  للمواصفات  بمطابقتها  اقراراً  المواد  استالم  يعتبر  ال 

العراقية   العامة  الصحة  مختبرات  من  الصادرة  المختبرية  الفحوصات  نتائج 

الصح الدوائية,مختبر  والبحوث  للرقابة  الوطني  العام(.وبعد )المركز  المركزي  ة 

قبل   من  والقبول  الفحص  قرار  لذلك  المركزية    االطالق    لجنةصدور  المشكلة 

 . وليس فقط نتيجة تحليل المختبر

 9.1ش.ع.ع. 
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ارسال نماذج الى المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية للتقييم والفحص ويعول    - 

 على نتائج المختبر.
دستور    -  )حسب  للتحليل  قياسية  مادة  االدوية تقدم  ,دستور  البريطاني  االدوية 

التحليل  وطريقة  شهادة  مع  معملية  ليست  االوربي(  االدوية  ,دستور  االمريكي 

 .يجب ان ترسل مع الطلب الى المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية

والبحوث    - الوطنية  الرقابة  مركز  تاكيد  حسب  التحليل  في  تفشل  كمية  او  مادة  اي 

 لنا يجب ان تعوض من قبل المجهز. الدوائية التابع

 "9.2.1 : 

المعاينة واال  )أ(   المشتري. في حال كان    او لصالح  لحسابالمحددة هي    ختباراتإن 

اختبار السلع ومعاينتها مطلوباً قبل ارسالها، فال يجوز شحن السلع إال إذا جرت  

 تعلق بهذه السلع.  الجودة الم مراقبةمعاينتها بشكل مقبول وتم إصدار تقرير 

 9.2ش.ع.ع. 

 

السلع   من  معيّنة  مجموعة  على  مستقل  جودة  باختبار  يقوم  أن  للمجّهز  يجوز  )ب( 

 جاهزة للشحن، على أن يتحمل المجهز تكاليف هذه االختبارات.  
 

يقوم  أن  المشتري  ممثل  على  النهائي،  الوصول  نقطة  إلى  السلع  وصول  عند  )ج( 

للتأكد من مطابقتها لشروط العقد، وإلعالم المشتري    بمعاينة السلع أو قسم منها

المجّهز  إلى  المشتري  يصدر  سوف  جيدة.  تبدو  بحالة  وصلت  قد  السلع  بأن 

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

مكان    الى  دخول المادة المجهزةمن تاريخ     "  يوم(  15)   عشرخمسة  "     خالل 

 .يز المحدد من قبل الطرف االولالتجه

 

المختبرات    9.2.2 تجريها  التي  الفحوص  نتائج  على  المجهز  اعتراض  حال  في 

ش.ع.ع   الفقرة  في  اليها  المركزي   9.1المشار  المختبر  في  الفحص  فيعاد 

   للصحة العامة وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية .

   

 :   اضافة الى ما ورد في الشروط  العامة يتم اضافة

المواد الطبية يجب ان تشحن في شكل ربطات مغطاة بالنايلون وموضوعة على     -

 . قواعد خشبية

ورقم   -  الوطني  الرمز  الكبير(  الكارتون  او  )الباليت  الخارجية  العبوة  على  يطبع 

والكمية او   ,الطلب  )امبول  صيدالني  شكل  واصغر  الداخلية  العبوة  على  ويطبع 

شريط او  جيدة   (قنينة  )  وبصورة  العراق  الصحة/  وزارة  تبين  -MOHعالمة 

Iraq) الوجبة رقم  ويطبع  والنفاذ(  الصنع  )تاريخ  المادة  وعمر  المستفيد,  ,اسم 

(Batch No.على كافة العبوات الخارجية والداخلية واصغر شكل صيدالني ). 

 :  ن تكون الربطات باالبعاد التاليةمن اجل تسهيل نفاض وخزن الشحنات يجب ا   -

 ملم 1200الطول  -

 ملم  1000العرض     -

 ملم وبضمنه ارتفاع قاعدة الربطة   1000االرتفاع    -

 كيلو غرام   800الوزن لكل باليت يجب ان اليزيد عن    -

شحن البضاعة بواسطة وسائل مبردة ولكافة وسائط النقل ومراحله ويشمل شحن       -

وف يكون البائع  البضاعة من بلد المنشأ ولحين وصولها الى مخازن المشتري وس

الحرارة غير  التحليل بسبب كون درجة  في  تفشل  أي مادة  مسؤوال عن تعويض 

   مالئمة.  

 10.2ش.ع.ع. 

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

 للسلع المقدمة من خارج العراق: -  

الشحن،   ماعدا    الشحن   تأمين  شركة   إشعار  الى   المجهز  يبادرعند 

 11.1ش.ع.ع. 

 11.3و 
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(DDP)ت العقد  والمشتري  رقم  فيها  بما  الشحن  عملية  تفاصيل  بكافة  حريرياً 

المتوقع   والوقت  النقل  ووسيلة  الشحن  ومكان  وتاريخ  والكميّة  السلع  وتفاصيل 

السلع   التي ترسل فيها  الحاالت  النهائي. في  لوصول الشحنة الى نقطة الوصول 

اقله   المشتري  يعلم  ان  المجّهز  على  الجوي،  الشحن  وأربعبر  ثمانِّ  عون  قبل 

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

( الشحنة  بيان  أو  ورقم  للوصول  المتوقع  والوقت  .(.  waybill numberالرحلة 

الفاكس    إرسال المستندات التالية الى المشتري بواسطةإلى  كما وسيبادر المجهز  

ب ثّم  السريعومن  هذه  ،  البريد  عن  نسخة  تأمين ويرسل  شركة  الى  المستندات 

   :  (DDPماعدا ) الشحن

يبيّن فيها الفواتير التي    من(  2( نسخ أصلية مع نسختين إضافيتين )3ثالث ) (1)

المشتري االدوية   إسم  لتسويق  العامة  الصحة/البيئة/الشركة  وزارة 

/ الطبية  الكمركي  والمستلزمات  االخراج  السلع  قسم  ووصف  العقد  ورقم 

ا أو حلووالكميّة وأسعار  الفواتير  توقيع  يتم  أن  اإلجمالية. يجب  والقيمة  دات 

 طلبات الدفع األصلية وتختم بختم/طابع الشركة؛ 

(2) ( واثنان  واحد  مستند  2أصل  عن  نسخ  والمنقح    تفاوضلل  القابل  الشحن( 

(negotiable, clean, on-board through bill of lading)،   عليه مؤّشر 

سلفاً"،   مدفوعة  الشحن  إسم  "تكاليف  وزارة المشتري  ويبيّن 

/قسم  الطبية  والمستلزمات  االدوية  لتسويق  العامة  الصحة/البيئة/الشركة 

، واسم جهة التبليغ وفق العقد، وأن الشحن سيتّم وصوالً  االخراج الكمركي  

( نسختين  مع  المتطلبات  قائمة  بحسب  النهائي  الوصول  نقطة  عن  2حتى   )

عبر    الشحن  سجل( نسخ عن  3الث )، أو ثلتفاوضل  قابل  غيرمستند الشحن  

 عبر   الشحن  سجل  أو  ،(railway consignment note)  الحديدية  السكك

النقل   شاحنات  عبرشحن    سجل  أو  ،(road consignment note)  الطرقات

 بوسائط  الشحن  مستند  أو  ،(air waybillأو بوليصة الشحن الجوي )  ،البري

الشحن  عليها  مؤشر  (،  multimodal transport)  متعددة  نقل "تكاليف 

وأن الشحن سيتّم وصوالً حتى نقطة الوصول النهائي بحسب  مدفوعة سلفاً"  

 قائمة المتطلبات؛ 

(3) ( )4أربع  التوضيب  قائمة  مستند  عن  نسخ   )packing list )   تحدد التي 

 ؛رزمةمحتويات كل 

المستفيدواحدة  نسخة    (4) المشتري هو  التأمين تبين أن  أو بوليصة   عن شهادة 

 ؛CIP ,CIFفي حالة 

أصل واحد عن شهادة الضمانة المصنعية من المصنّع أو المجهز، على أن    (5)

 تشمل كافة البنود موضوع العقد؛ 

مع قائمة   لكافة البنود  المنشأ  اداتشهمن المجهز ل  ( ستة نسخ6و)أصل واحد   (6)

الصلة،  ذات  التجاري  الدبلوماسية و  التداول  البعثات  قبل  من  المصدقة 

ً   بلداً   المنشأ  بلد  كان  إذاإال    المنشأ،  بلد  في   لموجودةواالعراقية المختصة     عربيا

المشتركة العربية  السوق  في  تُ   ،عضواً  من   َصدَّقفعندها  فقط  المنشأ  شهادة 

 ؛ المنشأ بلد فيالمختصة   الرسمية السلطاتقبل 

المقدمة  ت( نسخ عن شهادة الفحص المخ6أصل واحد وستة ) (7) بري والمعاينة 

عاينة المكلّفة بذلك )في الحاالت التي تكون فيها المعاينة  للمجّهز من وكالة الم

 مطلوبة(؛ 

 آخر معين ومطلوب ألغراض االستالم/ أو الدفع.  أي مستند تعاقد (8)
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 للسلع المقدمة من داخل العراق:

عند توصيل السلع أو قبله، يتعين على المجّهز إشعار المشتري تحريرياً بذلك وتقديم 

 المستندات التالية له: 

)نس (1) إضافيتين  2ختان  نسختين  مع  أصليتان  التي    من (  إسم  الفواتير  فيها  يبيّن 

ورقم العقد ووصف السلع والكميّة وأسعار الوحدات والقيمة اإلجمالية.   المشتري

 يجب أن يتم توقيع الفواتير أو طلبات الدفع األصلية وتختم بختم/طابع الشركة؛ 

أو سجل الشحن عبر  ،  (Delivery note)  لتسليممذكرة ا  عن  تان( أصلي2)  نسختان (2)

، أو سجل الشحن عبر الطرقات (railway consignment noteالسكك الحديدية )

(road consignment note)  أو البري،  النقل  شاحنات  عبر  شحن  سجل  أو   ،

( الجوي  الشحن  متعددة  (air waybillبوليصة  نقل  بوسائط  الشحن  مستند  أو   ،

(multimodal transport  ،) ّإسم  وتبي الصحة/البيئة/الشركة  المشتري  ن  وزارة 

الطبية   والمستلزمات  االدوية  لتسويق  سيتّم العامة  الشحن  أن  عليها  ومؤشر   ،

 وصوالً حتى نقطة الوصول النهائي بحسب ما ورد في العقد؛

 عن شهادة أو بوليصة التأمين تبين أن المشتري هو المستفيد؛واحدة نسخة  (3)

التي تحدد محتويات كل  (packing listة التوضيب )( نسخ عن مستند قائم4أربع ) (4)

  رزمة؛

أصل واحد عن شهادة ضمان المصنعية او العيوب من المصنّع أو المجهز، على   (5)

  ؛أن تشمل كافة البنود موضوع العقد

مع قائمة التداول التجاري    لكافة البنود  المنشأ  اداتشهأصل واحد من المجهز عن   (6)

 والموجودة البعثات الدبلوماسية العراقية المختصة المصدقة من قبل و ذات الصلة،

ً   بلداً   المنشأ  بلد   كان  إذاإال    المنشأ،  بلد  في العربية   عربيا السوق  في  عضواً 

المنشأ فقط من قبل    َصدَّقفعندها تُ   ،المشتركة المختصة   الرسمية  السلطاتشهادة 

 ؛المنشأ بلد في

ة للمجّهز من وكالة المعاينة  ( نسخ عن شهادة المعاينة المقدم6أصل واحد وستة ) (7)

 المكلّفة بذلك )في الحاالت التي تكون فيها المعاينة مطلوبة(؛

 أي مستند تعاقد آخر معين ومطلوب ألغراض االستالم/ أو الدفع.  (8)

ستتم   فعندها  للعقد،  مطابقة  غير  المجّهز  يقدمها  التي  المستندات  كانت  إذا  مالحظة: 

أعاله من ش.خ.ع. و    9االستالم وفق المادة    المدفوعات المستحقة بعد إصدار شهادة

 ش.ع.ع.. 

 

 باالضافة الى ما ورد اعاله يتم اضافة ما يلي: 

كافة الشحنات يجب ان ترفق بقوائم الشحن التجارية وقوائم التعبئة وشهادة المنشأ     -

    االصلية المصدقة 

ول االرسالية بمدة ال تقل عن يجب على المجهز تقديم مستندات الشحن قبل وص    -

الشحنة او اي تاخير ينتج بسبب   15 يوم ويتحمل مسؤولية اي نقص يظهر في 

   عدم توفر مستندات الشحن

التسليم باسرع وقت    - الشحن    يكون  االعتماد وجدولة  فترة صالحية  ممكن وضمن 

 .تكون حسب احتياج)طلب( كيماديا

ع*    - تجهيزها  على  المتفق  المواد  الصحة  استالم  وزارة  مخازن  الى  وصولها  ند 

عليها    مخازن  / والتامين  تنظيم  CIPكيماديا  ولحين  االلتزام  هذا  من   واليتحلل 

 محضر نفاض اصولي في مكان التسليم المتفق عليه. 
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في    -  تذكر  ان  يجب  وجبة  كل  وكمية  للوجبات  محدودة  باعداد  العقد  تجهيز  يجب 

 .قائمة الشحن مع تاريخ الصنع والنفاذ

يجب أن تكون السلع مصنعة حديثاً، وأن تحمل تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء    15.1"  

 الصالحية. وعلى المجّهز ان يكفل ويتعهد بما يلي: 

ذلك،   - خالف  العقد  يحدد  لم  وما  العقد  هذا  بموجب  المقدمة  السلع  كافة  بأن 

إلى   وصولها  كيماديا  وبتاريخ  نفاذ   لديها  مخازن  تقّل    متبقية  فترة    عن ال 

(، وذلك للسلع ذات  shelf lifeالصالحية األساسية )  فترة  (5/6)  أسداس   خمسة

السنتين؛   تفوق  التي  الصالحية  يوفترة  السنتين  الحالة  على    كونفي  مر  قد 

وبعكسه تفرض غرامة مالية وحسب .كحد أقصى  أشهر(  3تصنيعها ثالثة )

 22النسب المنصوص عليها في الفقرة ش.ع.ع 

وذلك ضمن  (،  overagesوفق الحالة، "فائض في الكمية" )بأن لكافة السلع و -

 النطاق المحدد في المواصفات الفنيّة؛ و

ُعرضةً   - ليست  السلع  االسترداد    للسحببأن  أو  التداول    من(  recall)من 

أو بسبب وجود    الجودةغير مقبولة    كونهاناظمة المختصة وذلك لال  السلطات

 ؛ والدواء نتيجة استخدامسلبية  عوارض

 في العقد. المحددةوالشروط  الفنيّة المواصفات بالكاملأن السلع تحقق ب -

 15ش.ع.ع. 

* 

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

الى   التقييم  نتائج  تاريخ صدور  من  ذلك  تقييد  يتم  ان  على  العقد  موضوع 

اع وجود  عدم  عند  المستحقات  صرف  معاملة  هذه  اجراء  خالل  تراض 

 الفترة. 

المشتري، أن              باالعتراض من  تحريرياً  المجّهز ولدى استالمه اشعاراً  على 

ومن  مصنعية،  عيوباً  المتضمنة  السلع  باستبدال  الممكنة  وبالسرعة  يقوم 

المجّهز  ويكون  هذا  المشتري.  على  إضافية  كلفة  أية  ذلك  يرتب  أن  دون 

السل  وإخالء  إزالة  عن  كافة  مسؤوالً  ويتحمل  مصنعية  عيوباً  المتضمنة  ع 

 المخاطر وعلى نفقته الخاصة، وذلك فور تسلم السلع البديلة.  

 

في حال النزاع أو الخالف فيم بين المجّهز والمشتري، فعندها يتم اجراء (: 15.3

مختبر   في  وذلك  الم صنّع،  بها  يحتفظ  التي  العينات  على  إضافية  تحاليل 

ه المجّهز والمشتري. في حال أكدت التحاليل هذه مستقل ومحايد يتفق علي

وجود عيوب في السلع، فيتحمل عندها المجهز كلفة التحاليل باإلضافة الى  

اكدت  حال  في  أما  عيوباً.  المتضمنة  السلع  من  والتخلّص  االستبدال  كلفة 

  (التحاليل على جودة السلع، فيتحمل عندها المشتري كلفة هذه التحاليل

 الينطبق  *

المحددة       15.4 المهلة  ضمن  عيوباً  المتضمنة  السلع  استبدال  في  المجهز  فشل  إذا 

(، بعد استالمه إشعار المشتري بتأكيد وجود كما منصوص بالعقدلذلك )أي  

المادة   وفق  السلع  في  اتخاذ    15.2عيوب  للمشتري  يجوز  فعندها  أعاله، 

وقع والتخلص  الخطوات الالزمة والضرورية، بما فيها إخالء السلع من الم

من   وذلك  المجّهز،  ونفقة  مسؤولية  على  وذلك  بأية  منها،  االجحاف  دون 

. يحق للمشتري بموجب العقد  لمشتريتعويضات أخرى تترتب ل  أوحقوق  

بتكاليف   يطالب  أن  التي   حفظ/تخزينأيضا   وللمدة  عيوباً  المتضمنة  السلع 

ي وأن  أعاله،  عنه  المنوه  اإلشعار  التكاليف    ستقطع تلي  أية   هذه  من 

  مدفوعات مستحقة للمجّهز بموجب العقد.

 

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

يقدم    استرداد/سحب أن  المجّهز  على  يتوجب  التداول،  من  السلع  من  أي 
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المشتري إلى  بذلك  )  إشعاراً  عشر  أربعة  بكافة  14خالل  مرفقاً  يوماً،   )

؛ يتوجب على المجهز أن يستبدل السلع  /االسترداد  تفاصيل واسباب السحب

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

المواصفات الفنية بشكل تام، وان يقوم بالترتيبات الالزمة لجمع هذه السلع  

بمتوجبات   بالقيام  المجّهز  فشل  إذا  إتالفها.  أو  عيوباً  المتضمنة 

باتخاذ   االسترداد/سحبال المشتري  سيقوم  فعندها  المطلوبة،  بالسرعة 

   التدابير الالزمة لسحب/السترداد السلع على نفقة المجّهز.

والبحوث     - للرقابة  الوطني  المركز  يجريه  الذي  التحليل  في  المادة  فشل  حالة  في 

الدوائية او اي جهه مختصة يتم اضافة مبلغ المصاريف االدارية بما يعادل نسبة  

عدم  %  15 حال  في  تاخيرية  غرامة  فرض  مع  الفاشلة  للمادة  الكلي  المبلغ  من 

شحن المادة التعويضية من قبل البائع خالل المدة المتفق عليها في العقد وبالنسبة 

 المتفق عليها  

مخازن      *- في  المصروفة  غير  المفعول  المنتهية  الكميات  بتعويض  المجهز  يقوم 

الصحة   المنتهية  %100ة  بنسب كيماديا ومخازن  وزارة  للمادة  الكلية  الكمية  من 

 .المفعول
فنية     -  المفعول ألسباب  بالتحليل والمنتهية  الفاشلة  المواد  البائع تعويض  يجب على 

وبنسبة   المجهز  الى  مع  100تعود  الكمية  %15  كامل  من  إدارية  مصاريف   %

ا  عدم شحن  حال  في  تأخيرية  غرامة  وتفرض  المفعول  المنتهية  أو  لكمية الفاشلة 

 .  والنسبة المتفق عليها في العقدالتعويضية بنفس المدة 

تعويض المواد المنتهية المفعول خالل مدة يتم تحديدها بأيعاز  يجب على البائع      -

 من الطرف االول)المشتري /كيماديا(.  

البائع  ي     -  على  وبالنسبة جب  التجهيز  مدة  بالتحليل خالل  الفاشلة  للمواد  تعويض 

 يها  في العقد من تاريخ التبليغ بذلك . المنصوص عل

على الطرف الثاني ضمان العيوب الخفية التي تظهر في البيع واي فشل يظهر في       -

ليس   التي  وللمواد  للعمر  الخاضعة  للمواد  بالنسبة  المادة  توازي عمر  بمدة  المادة 

فيها عمر زمني تضمن تلك العيوب لمدة خمس سنوات على ان يبدأ احتساب تلك  

 .المدد من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات لها

تفرض نسبة الغرامة التأخيرية  في حالة ان الشركة لم تشحن مادة التعويض خالل        -

ويبدأ  بذلك  تبليغه  تاريخ  تبدأ من  ان  على  العقد  في  عليها  المنصوص  المدة  نفس 

الع كان  اذا  التعويضية  الشحنة  وصول  بعد  الثانية  الشحنة  شحن  مدة  قد احتساب 

متعدد الشحنات وبخالفه تفرض غرامة تاخيرية بالنسبة المنصوص عليها في بند 

الغرامات المتفق عليها وفي حال عدم قيام الشركة بالتعويض خالل المدة انفا يحق 

السعر  المتعاقد مع تحميله فرق  المادة من مصدر اخر وعلى نفقة  لكيماديا شراء 

بال الحق  ولها  التامينات  كافة  ألستحصال ومصادرة  المختصة  المحاكم  إلى  لجوء 

 حقوقها 

يكون البائع مسؤوال عن تعويض المشتري عن أي نقص او عيب قد يظهر بالمواد     -

الضروري   التدقيق  وبعد  المستشفيات  في  البضاعة  استخدام  او  توزيعها  بعد 

  .والتحليل اذا كان العيب من الناحية التصنيعية

الفاشلة في التحليل و المواد المفقودة   واد المتضررة  يجب على البائع تعويض المو    - 

والمواد الناقصة والمواد غير المطابقة للمواصفات المطلوبة وضمن فترة التسليم 

العقد في  او    .المذكورة  بالفشل  الشركة  تبليغ  تاريخ  من  احتسابها  يبدأ  ان  على 

تنفيذ   مدة  ضمن  المدة  تلك  تكون  ان  مراعاة  مع  الفقدان  أو  أما  النقص  العقد 
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الكمية   شحن  تأريخ  من  الشحن  جدولة  بنفس  تشحن  أن  فيجب  األخرى  الشحنات 

بند  في  عليها  المنصوص  بالنسبة  تاخيرية  غرامة  تفرض  وبخالفه  التعويضية 

الغرامات المتفق عليها وفي حال عدم قيام الشركة بالتعويض خالل المدة انفا يحق 

نف وعلى  اخر  مصدر  من  المادة  شراء  فرق لكيماديا  تحميله  مع  المتعاقد  قة 

إلى  باللجوء  الحق  ولها  التامينات  كافة  ومصادرة  األدارية  السعرواالمصاريف 

 .المحاكم المختصة ألستحصال حقوقها

على الكمية  )(  (MOH- Kimفاشل غير صالح لالستعمال  (على المجهز ختم عبارة   *  -

للمواصفات في مخازن وزارة الصحة المطابقة  كيماديا  ومخازن    الفاشلة او غير 

 .وعلى حساب المجهز

فيما اذا فشلت مادة في التحليل او انتهت المفعول ولم تستجيب الشركة للتعويض       -

المجهزخالل   مع  عليه  المتفق  الزمني  و  السقف  االجنبية  للمواد  يوم    30بالنسبة 

المحلية   للمواد  المادة بالنسبة  وسحب  التعويض  يتضمن  انذار  كتاب  ارسال  بعد 

او المنتهية  فاشلة او المنتهية المفعول فان كيماديا لها الحق باتالف المادة الفاشلة  ال

 . قيمتها المفعول واسقاط حق الشركة باستعادة المادة او

 إن طريقة وشروط تسديد الدفعات المستحقة للمجّهز بموجب العقد، هي كالتالي:  

و  )شركة  عامة  جهة  المجهز  كان  حال   في تنطبق(،عام  قطاعدولة    عندها   نفيمك  ال 

التعليمات    العقد  قيمة  من%  x  الى  المقدمة  الدفعة  قيمة  يرفع  أن  للمشتري وحسب 

 } النافذة. 
 : العراق خارج من قدمةالم للسلع  الدفعات .أ

 

التالية:   بالعملة  تتم  أن  يجب  األجنبية  بالعمالت  االمريكيالمدفوعات    الدوالر 

 ووفق ما يلي:   اصوالدينار العراقي في حاالت االستثناء الخ

  

 القسم الثامنالدفعة المقدمة:)ال تطبق( (1)

 

الشحن:  (2) المجهز    يسدد  عند  الى  في المشتري  المثبتة  الدفع  نسب  حسب 

العقد مستندي    شروط  اعتماد  بواسطة  الشحن،  موضوع  السلع  قيمة  من 

ه. موطن  بلد  في  مصرف  في   لصالح المجهز  فتحه يجري  غير قابل للنقض  

محددة ال  والوثائق  المستندات  ابراز  بعد  المستندي  اداالعتم  وفق  الدفع  يتم

 من الشروط العامة للعقد؛   11في المادة 

ليف تعديله ألسباب تتعلق  المستندي وتكا  مشتري تكاليف فتح اإلعتمادال  سيتحمل

بالمشتري أو يتسبب بها نتيجة خطئه أو تقصيره. ويتحمل المجهز تكاليف تثبيت  

 تعديله.  اإلعتماد المستندي وتكاليف

 % عند تقديم مستندات الشحن  50: (يكون شرط الدفع 3)

% بعد وصول المواد الى مخازن وزارة الصحة/كيماديا وقبولها واطالق 50

 صرفها. 

المجهز    يسدد الى  العقدالمشتري  ببنود  عليها  المتفق  بالعملة  الدفعات  خالل   قسم 

ً (  30)  ني]ثالث طلب    [يوما تقديم  تاريخ  )يبيّنمن  العقد    دفع  ورقم  المشتري  اسم 

ومختوماً   أصلية  كنسخة  األصول  وفق  موقعاً  االجمالي،  والمبلغ  الدفعة  ووصف 

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

 16.1ش.ع.ع. 
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سالمة  - تؤكد  المستندي  االعتماد  اصدار  عند  صحية  شهادة  تقديم  المجهز  على  

كو فيروس  من  والبضائع  فتح  الطواقم  طلب  عند  منها  القادمة  الدول  من  رونا 

 االعتماد المستندي

 

 من داخل العراق:   قدمةلسلع المل  الدفعات .ب

 
يجب أن تتم الدفعات للسلع والخدمات المقدمة من داخل العراق بالدينار العراقي 

 : يتم دفع مستحقات المجهز وفق االلية ادناه وعند ورود التخصيص المالي  
   فحص والقبول وبعد ورود التخصيص المالي% بعد ال100نسبة  (1)
  تكون الشروط اعاله باتفاق الطرفين وحسب طبيعة المادة ومبلغ العقد. (2)

باقرب وقت ممكن بعد ورود نتائج الفحوصات المختبرية يتم تسديد الدفعة أو الدفعات   

 وفق شروط االعالن
 16.3ش.ع.ع. 

 

 شروط العامة للعقد يتم اضافة : باالضافة الى ما ورد في ال 18.2

او الخدمات غير االستشارية   يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع او المواد   -

المتعاقد عليها   الفنية  من مبلغ %20بما اليزيد عن     او تعديل مواصفاتها 

    .العقد

 18ش.ع.ع.

 باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد يتم اضافة :  19.1

الطرفين  عدم    - بموافقة  اال  المجهز  قبل  من  العقد  في  تغيير  اي  اجراء 

وبخالفه يعتبر الطرف الثاني مخال بالتزاماته التعاقدية ويحق لكيماديا اتخاذ 

% وال تزيد عن  1االجراءات القانونية او فرض غرامة بنسبة ال تقل عن  

 . صلة والمخالفة لشروطنا التعاقدية% للكمية المشحونة للمادة الوا 5

 19ش.ع.ع.

  " أو جزء منه يجوز التنازل عن العقد ال"  :المتبع في العراق]

كانت   اخرمهما  شخص  الى  تحويله  او  العقد  على  النزول  الثاني  للطرف  اليحق 

 االسباب  

 20.1ش.ع.ع. 

 

عند     21.2 االتية  االسباب  تراعى  للعقد  العامة  الشروط  في  ورد  ما  الى  باالضافة 

 تمديد العقد:

للمقاوالت   -أ  -اوال: بالنسبة  االعمال  في  تغيير  او  زيادة  ايه  طرأت  اذا 

من  وكان  نوعاً  او  كماً  تجهيزها  المطلوب  الكميات  او  المختلفة 

اليمكن  بحيث  عليه  المتفق  المنهاج  تنفيذ  في  يؤثر  ان  ذلك  شأن 

 .اكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد االصلي

يعو  -ب العقد  تنفيذ  تأخير  كان  للجهة  اذا  تعود  اجراءات  او  السباب  د 

لمتعاقدين   يعود  او ألي سبب  قانونا  اي جهة مخولة  او  المتعاقدة 

 .(اخرين تستخدمهم جهة التعاقد )صاحب العمل
ولم   -ج  فيها  للمتعاقدين  اليد  استثنائية  ظروف  التعاقد  بعد  استجدت  اذا 

تاخير  عليها  وترتب  التعاقد  عند  تفاديها  او  توقعها  بالوسع  في    يكن 

 .اكمال االعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد
يشترط تطبيق احكام هذه المادة بان يتقدم المتعاقد بطلب تحريري الى جهة       -ثانيا:

( او من تخوله خالل مدة  تاريخ 15التعاقد  تبدا من  التجهيز و  لعقود  ( يوما 

اصيل الكاملة والدقيقة  نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التف

عن اي طلب لتمديد المدة والتقبل اية طلبات تقدم بعد صدور  شهادة االستالم 

 االولي المذكورة في شروط العقد.

 21ش.ع.ع.

 22ش.ع.ع.  : كاالتي تكون   الفقرة الخاصة بفرض الغرامات  22.1
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 اوال:غرامات عقدية 

ن كمية % م5% وال تزيد عن  1يحق لكيماديا فرض غرامة بنسبة ال تقل   -1

 المادة المشحونة في حالة: 
االول  -أ الطرف  موافقة  بدون  المجهز  قبل  من  العقد  في  تغيير  اي  اجراء 

 19.1وكما منصوص عليه في الفقرة ش.ع.ع 

في حالة وجود اي نقص بالمستندات والوثائق المطلوب تقديمها من قبل  -ب

 المجهز 

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

ش.ع.ع    -د الفقرة  في  ورد   ما  مخالفة  حال  بالتعبئة 10في  الخاصة 

 والتوضيب .

في حال ارتكاب اي مخالفة من قبل المجهز )الطرف الثاني( تستوجب  -هـ

 فرض الغرامة من قبل المشتري )الطرف االول(  

 ثانيا:غرامات تاخيرية 

في    المواد  ميتسل -أ المذكورة  والتسليم  الشحن  جدولة  التسليم  وفق  فقرة 

والشحن وبخالفه تفرض غرامة تاخيرية عن كل يوم تاخير ودون اشعار 

 مسبق ووفق المعادلة التالية: 

الكلية   مدة العقد    /  (اي تعديل في المبلغ  +مبلغ العقد االصلي  )مبلغ العقد 

االصلية   العقد  المدة  +)مدة  في  تغيير   لليوم  =    %  X  10  (اي  الغرامة 

الت ان  وعلى  بلوغ  10تجاوز  الواحد  وبعد  العقد  مبلغ  من  الغرامة  % 

اتخاذالتاخيرية   الى  يصار  االعلى  وحسب    حدها  القانونية  االجراءات 

المادة   الحكومية  3و  10نص  العقود  تنفيذ  تعليمات  )  من  سنة 2رقم   )

2014 . 

عند انتهاء مدة العقد االصلية مع اي مدة التاخيرية    ةالغرام  استقطاع  يتم       -ب

   عند استحقاقها في حالة الشحن المجزءاضافية او  

التعاقدية       -ج لاللتزامات  االنجاز  الغرامة وحسب نسب  يتم تخفيض مبلغ 

بأطالق صرف   قرار  فيها  التي صدرت  وللشحنات  العقد  في  المحددة 

 ( قيمة االلتزامات غير المنفذة /مدة العقد الكليةوحسب المعادلة التالية)

X10غرامة اليوم الواحد = % . 

 

عند اخفاء الشركة التي يتم التعاقد معها معلومات ضرورية يتم كشفها فيما بعد يتم      -

عن   التقل  بنسبة  غرامة  فرض  او  القانونية  االجراءات  عن 1اتخاذ  والتزيد   %

 .% للكمية المشحونة للمادة الواصلة والمخالفة لشروطنا التعاقدية5

* 

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

االنذار   فترة  خالل  المجهز  استجابة  عدم  حال  البريد    الموجهفي  خالل  من 

المعتمد والمثبت بالعقد يتم يوم من تاريخ صدوره و  15وخالل    االلكتروني 

المادة   القانونية وحسب نص  العقود    10اتخاذ االجراءات  تنفيذ  تعليمات  من 

رقم   بالتأمينات    2014لسنة    2الحكومية   االحتفاظ  او  فيما يخص مصادرة 

المادة   لنص  استنادا  حسابه  على  العقد  تنفيذ  يتم  ان  على  من    3القانونية 

  .التعليمات اعاله ووفق اساليب التنفيذ

 23ش.ع.ع. 

 24ش.ع.ع. من الشروط العامة  24يتم االعتماد على الشروط المذكورة في الفقرة 

 لعامة للعقد  تكون كالتالي:هذه  الفقرة من الشروط ا 

العراقية    - هيالمحاكم  بغداد  البائع   في  بين  ينشأ  قد  نزاع  اي  تنظر  التي  الجهة 

 27.2.2ش.ع.ع. 

 27.2ش.ع.ع. 
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خالف  حصول  عند  التطبيق  الواجبة  القوانين  هي  العراقية  والقوانين  والمشتري 

 بشأن تطبيق احكام العقد.

الثاني ناجم عن اإلخالل بأي التزام    - تعاقدي فللطرف  أي مبلغ يترتب بذمة الطرف 

 األول الحق بالمطالبة بذلك أمام المحكمة المختصة وكذلك الفسخ اذا تحقق مقتضاه

سيتم    - عليها  المتفق  الشروط  وحسب  العقد  بتنفيذ  العطاء  مقدم  التزام  عدم  حالة  في 

 . اتخاذ االجراءات القانونية بحقه

 27.2.1ش.ع.ع. 

 27.3ش.ع.ع. 

 28ش.ع.ع.  نطبق  ال ت  

 .( (dg@kimadia.iqهو )) لكيماديا  االلكتروني البريد 
بواسطة الكابل على أن    وما إذا كان مقبوالً   التبليغ  الغراضالمجه ز    عنوان]أدخل:   

 [يتبع ذلك كتاب تحريري

الممثل للشركات هو المحل المختار للتبليغات القضائية وكذلك يكون المكتب العلمي    -

 ...... الخ(.المخول المباشر للشركة )كأن يكون مدير تجاري او مدير تسويق 

 .احد الطرق المعتمدة في توجيه االنذار بريد االلكترونييعتبر ال -

 31.1ش.ع.ع. 

 

ل الديون الحكومية رقـم الديون الحكومية بموجـب قانون تحصيـعلى    ستحصالاإل  يتم  

 . 1977( لسنة 56)

المتعلقة بالضريبة رقم     - القوانين  القوانين العراقية بما فيها  العقد الى    113خضوع 

التعاقد    1982لسنة   جهات  بين  المبرمة  للعقود  الضريبي  التحاسب  وتعليمات 

رقم   واالجنبية  الطابع  2008لسنة    2العراقية    2012لسنة    71رقم    ورسم 

 . لعدلية واجور االعالن واعادة االعالنم اوالرسو

الف      ئة( م100يتم استيفاء مبلغ مقابل طلب استبدال منفذ حدودي بمبلغ قدره ) -1

 دينار عراقي. 

2-  ( قدره  مبلغ  استيفاء  كل    وعشرون  (خمس25يتم  عن  عراقي  دينار  الف 

 محضر نفاض وتفريغ وتحميل لكل شحنة تصل الى المخزن المعني اصوليا. 

)يتم   -1 قدره  مبلغ  عشر10استيفاء  ومبيت     ون(  وقوف  عن  دينار  االف  

وزارة  مخازن  الى  الطبية  والمستلزمات  االدوية  بنقل  الخاصة  الشاحنات 

 . الصحة /كيماديا

الف دينار عراقي عن كل طلب اعتراض    مئتان وخمسون(  250استيفاء مبلغ )  يتم -2

 يرادية. حالة است ايقدم من قبل المكتب العلمي او الشركة عن أي 

المصرفية    كافة  -  التعديل)الرسوم  واجور  االعتماد  ,اصدار  داخل    (....الخ.فتح 

 .حتى وصول المواد الى مخازن الشركة وخارج العراق يتحملها البائع

تتحمل الشركة المجهزة التي يتم االحالة عليها )الطرف الثاني المتعاقد مع شركتنا ( 

 . كافة الرسوم الكمركية

بيع    - )اجور  مقابل  االدوية  انتقاء  هيئة  دينار  خمسون  (  50استمارة وقرص  الف 

 للقائمة الشاملة  .

-  ( مقابل  االدوية  انتقاء  هيئة  استمارة وقرص  بيع  دينار  خمسون  (  50اجور  الف 

 للقائمة االساسية  . 

 استيفاء اجور نشر االعالن االول واعادة االعالن -

-( الحكومية رقم  العقود  تنفيذ  تعليمات  بها    2014( لسنة  2ان  الملحقة  والضوابط 

 جزء اليتجزأمن العقد . 

 32ش.ع.ع. 
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 الشروط الخاصة للعقد 

 المستحضرات الصيدالنية

 )أحكام إضافية( 

 

 للسلع المقدمة من الخارج:

وكما هو مقترح   لكل بند من البنود المقدمة، أصل شهادة المستحضرات الصيدالنية   (9)

 .( WHOمن منظمة الصحة العالمية ) 

(10)   " وفق  الجودة  مراقبة  إختبارات  لشهادات شهادة  العالمية  الصحة  منظمة  مخطط 

فحص دولية"، والتي تشمل  ال   لتجارة المستحضرات الصيدالنية المنتقلة الى ا جودة  

الجراثيم  ( quantitative assays)  الكمية من  والحد  والتعقيم  الكيميائي   والتحليل 

 pyrogen content uniformity, microbialوفق الحالة )  من االختباراتوغيرها  

limit.)   

سلطة     (11) عن  الصادرة  الوزن  شهادة  ستة   / المرفأ أصل  مع  الصالحية  ذات  السلطة 

 ( نسخ عنها. 6) 

 

 11.3 و    11.1ش.ع.ع.  
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 الشروط الخاصة للعقد 

 اللقاحات 

 )أحكام إضافية( 

 للسلع المقدمة من الخارج:

 هيئة صادرة عن    ( Lot Release Certificate)نسخة واحدة من شهادة إصدار المجموعة   (9)

في بلد التصنيع ولكل مجموعة من  (NCA  -National Control Authority)  وطنية   رقابة 

 .السلع يجري شحنها 

(10)  " وفق  الجودة  مراقبة  إختبارات  لشهادات  شهادة  العالمية  الصحة  منظمة  جودة مخطط 

ا  الى  المنتقلة  الصيدالنية  تشمل  دولي ال   لتجارة المستحضرات  والتي  الكمية ة"،   فحص 

(quantitative assays )  الجراثيم من  والحد  والتعقيم  الكيميائي  من  وغيرها    والتحليل 

 (. pyrogen content uniformity, microbial limitوفق الحالة ) االختبارات

( نسخ 6أصل شهادة الوزن الصادرة عن سلطة المرفأ/ السلطة ذات الصالحية مع ستة )  (11)

 . عنها 

 

 لسلع المقدمة من داخل العراق:ل 

 هيئة صادرة عن    ( Lot Release Certificateنسخة واحدة من شهادة إصدار المجموعة ) (9)

في بلد التصنيع ولكل مجموعة من  (NCA  -National Control Authority)  وطنية   رقابة 

 .السلع يجري شحنها 

 و    11.1ش.ع.ع.  

11.3 

 ] مواد نموذجية: 

و/أو بيانات   ( bio-availabilityفر البيولوجي ) ا حول التو   اإلثباتات لب  يحتفظ المشتري بحق ط 

 ( الحيوي  على  و/أو    ( bio-equivalenceالتكافؤ  ثبوتية  انتهاء   وثائق  تاريخ  احتساب  أساس 

مدة  لتأكيد  النهائي  التجاري  بشكلها  السلع  بإستقرار  المتعلقة  البيانات  من  وغيرها  الصالحية 

 ند الطلب.حفظ/تخزين السلع، وذلك ع

في العراق، وحيث ال يمكن تشخيص    (AEFI)في حال حدوث أية آثار سلبية ناتجة عن التلقيح  

األسباب بشكل فوري، يتوجب على المشتري فوراً وباعتماد اجراءات هيئة الرقابة الوطنية،  

 ان يتخذ التدابير الضرورية لتوجيه المجّهز للبدء بالتحقيق الالزم حول المسببات فوراً. 

التدابير  اتخاذ  عندها  فيجب  المتحدة،  األمم  وكاالت  إحدى  عبر  باللقاحات  التزود  تّم  كان  إذا 

   في هذه الحالة. [ WHOالمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية 

 15.1ش.ع.ع.  

المتعاقد مع شركتنا ( كافة  الثاني  )الطرف  االحالة عليها  يتم  التي  المجهزة  الشركة  تتحمل 

 .  كيةالرسوم الكمر
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 العقد مستندات  :الثامن القسم
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 القسم الثامن : مستندات العقد 

 

 حول إعداد مستندات العقد مالحظات

 

 

 

وثائق    مستنداتإن   في  المزودة  النموذجية  لال  مناقصةالالعقد  تالقطاعات  لنموذجية  هذه   جنماذ  قدمتخصصية 

 العقد وتنفيذه.  ترسيةلمشتري والمجهز خالل عملية لعدد من المستندات الرئيسية التي يتبادلها ا قياسية موحدة

 

: باستثناء ما يحدد في الفراغات و/أو التعليمات إلدراج المعلومات فيها، يجب أن يبقى نص  العقد  اتفاقية  نموذج

في   وارد  هو  كما  )أي  المناقصة  وثائق  في  تغيير  دون  العقد  لال  المناقصةوثائق  اتفاقية  قطاعات  لنموذجية 

اتفاقية  ذه(.ه  تخصصيةال النهائية الالزمة في نموذج  التفاصيل  المتعاقدة إضافة  للسطة  العقد، يمكن  عند ترسية 

 .2العقد، وذلك عبر إدراج اية تغييرات ضرورية على المقطع 

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

( يوماً في 29( من تاريخ ابالغه بترسية العقد، أو تسعة وعشرين )14خالل أربعة عشرة يوماً )  حسن األداء

 . 36.1حال وجود شكاوى او اعتراضات وفقاً للتعليمات إلى مقدمي العطاءات 

 

يم من الشروط العامة للعقد، على مقدم العطاء الفائز تقد  16.1: عمالً بالفقرة  المقدمة  للدفعة  المصرفي   الضمان

بالفقرة   المتصلة  للعقد  الخاصة  الشروط  كانت  اذا  المقدمة،  الدفعة  لتأمين  مصرفي  الشروط    16.1ضمان  من 

 العامة للعقد تسمح بذلك. 
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 مستندات العقد

 

 113 العقد اتفاقية نموذج .1

 117 األداء  لحسن المصرفي الضمان .2

 118 المقدمة  للدفعة المصرفي الضمان نموذج .3
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 العقد اتفاقية نموذج .1

 

 هذه العقد  اتفاقية أُبرمت

 [ سنة :ادخل] سنة ،[شهر :ادخل] من ]الرقم :ادخل]  يوم

 بين 

 المدير   يمثلها  الطبية  والمستلزمات  االدوية  لتسويق  ةالعام  :الشركة  المشتري  االول  الطرف]* (1

  سبيل   على  ،القانونية  الجهة  لنوع  وصف  :ادخل]  وهي  ،[  االدارة  مجلس  ورئيس  وكالة  العام

  قوانين   تحت  مندرجة  ةعام  شركة   او  ،  العراقية  الحكومة  وزارة...فيل  تابعة  .....إدارة  المثال،

 ما  في  "المشتري"  يدعى  )الذي  [المشتري  نوانع  :ادخل]  في  الرئيسي  عملها  ناوعنو  العراق

 و يلي(،

 عملها  وعنوان  [المجهز  بلد  :ادخل]  قوانين  تحت  مندرجة  شركة  وهي  ،[مجهزال  اسم  :ادخل] (2

 (يلي  ما في  "المجهز" يدعى  )الذي  [المجهز عنوان  :ادخل] الرئيسي

 

 موجز  وصف  : ادخل ]  أي،  عرضية،ال/نثريةال  والخدمات  السلع  بعض  بخصوص  لمناقصة  دعا  قد  المشتري  كان  لّما

 العقد   قيمة  :ادخل]  بقيمة  والخدمات  السلع  هذه  لتقديم  المجهز  قبل  من   المقدم  العطاء  على  وافق  وقد  [والخدمات   للسلع

   يلي( ما في العقد قيمة يدعى )الذي [واألرقام بالكلمات

 يلي:  ما على اتفقا الطرفان  أن اإلتفاقية هذه وتؤكد

وردت ازاءهــا فــي  التــي المعــاني  نفــس  لهــا  االتفاقيــة  هــذه  فــي   الــواردة  عبــاراتوال  الكلمات  معانيإن   .1
 لعقد.العامة ل شروطال

   هذا   من  يتجزأ  ال  كجزء   منها  كلٌ   رفسّ يُ   و  قرأيُ   والمجهز؛  المشتري  بين  العقد  تشكل  أدناه  المدرجة  الوثائق  إن .2

 :العقد

 هذه  العقد اتفاقية (أ)

 للعقد  الخاصة الشروط ( ب)

 

 للعقد العامة الشروط)ج( 

 

 )بما في ذلك المواصفات الفنية( الفنية)د( المتطلبات 

 

 ساسيةوجداول األسعار األ هزجالم( عطاء ـ)ه

 

  قائمة متطلبات التعاقد)و( 
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 المشتري من القبول خطاب)س( 

 

 [أخرى وثائق ةأي: هنا يضاف)ح( ]

 

 

ة اي خلــل فيهــا مــن النــواحي كافــة ومعالجــ بتقديم السلع والخدمات    جهزالم  يتعهد. باإلتفاق مع المشتري،  3

 اتفاقيــة فــي محــددهــو كمــا  المبالغ التي ستدفع له مــن قبــل المشــتريمقابل  وذلك  العقد    شروطبموجب  

 .العقد

 

  لمجهــزالــى ا ،بموجب احكام العقــدأو سيستحق   او اي مبلغ اخر مستحق  قيمة العقد  بدفع  المشتري  يتعهد.  4

 .ت والطرق المحددة في العقدفي االوقاوذلك ه اي خلل فيها، ومعالجتتقديمه السلع والخدمات مقابل 

 

 

 لصالح وبالنيابة عن المشتري

 التوقيع: _____________________________________________________

 [منصب او أي تعريف اخرادخل: ]          

 

 بحضور _____________________________________________________

 

 بالنيابة عن المجهزلصالح و

  التوقيع:_______________________________________________________

 [منصب او أي تعريف اخرادخل: ]          

 

 بحضور _____________________________________________________
 

 

 اتفاقية العقد 

 [ نةس :ادخل] سنة ،[شهر :ادخل]  من ]الرقم :ادخل] يوم في بتاريخ

 بين 

 

:الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية يمثلها المدير العام وكالة ورئيس مجلس  ]*

 ، "المشتري" [االدارة
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 األداء لحسن المصرفي الضمان   .2

المصرفي   يمأل[ الضمان  نموذج  العقد    هذا  المصرف  لشروط  اس  الصلة  ذاتوفقاً  البنك  ويفضل  نموذج  تخدام 

 [ المركزي العراقي 

 

المكتبادخل]___________________________________    او  الفرع  وعنوان  المصرف  اسم   : 

ر  [الُمصدِّ

 [ : اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ ]المستفيد

 التاريخ: _______________________ 

 

 __________________ :رقم ألداءا  حسن ضمان 
 

  يسمى )[  جهزاسم الم  :أدخل]"العقد"( الموقّع فيما بينكم وبين  يسمى فيما يلي  نفيد بأنه تم إبالغنا بإتفاقية العقد )

السلعأدخل]  قديملت  ،[______________   بتاريخ،  ("جهز"الم  يلي  فيما وصف  يلي [  :  فيما  )يسمى 

 . ("العقد"

 

 مطلوب.  داء األنعي، حسب شروط العقد، بأن ضمان حسن  فإننا وعليه،

 

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

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

وذلك    ،العقدالتعاقدية بحسب هذا  )بالتزاماته(   قد أخل بالتزامه  المجهزتحريري مصحوبا بإفادة تحريرية تفيد بأن  

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

 

الضمان  نفاذيةتنتهي   ______  هذا   ،_________ شهر  من   ،________ اليوم  اقصاها  مهلة  ؛  2في 

 . قبله أو التاريخ ذلك في  المصرف  هذا في  نستلمه أن يجب ضمانال  هذا تحت للدفع طلب أي فإن وبالتالي،

 

الدولية رقم    يخضع التجارة  الضمانات إصدارات غرفة  الموحدة لطلب  للقوانين  الضمان  المادة    ،458هذا  عدا 

 )أ( التي تم حذفها هنا.   20( من المادة الفرعية  2الفرعية )

 

 

 

 

__________________  

 )تواقيع([  توقيع[
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 المقدمة  للدفعة المصرفي الضمان  .3
 

يمأل المصرف نموذج الضمان المصرف هذا ي وفقاً لشروط العقد ذات الصلة ويفضل استخدام نموذج البنك  [

 [ المركزي العراقي 

 

ر : اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتبادخل]___________   ____________________  [الُمصدِّ

 [ : اسم وعنوان المشتريادخل_____ ]: __________________ المستفيد

 التاريخ: _______________________ 

 

 : ____________________رقم المقدمة الدفعة ضمان

 

  يسمى)[ جهزاسم الم :أدخل]"العقد"( الموقّع فيما بينكم وبين يسمى فيما يلي نفيد بأنه تم إبالغنا بإتفاقية العقد )

 ( )يسمى فيما يلي "العقد"[ : وصف السلع أدخل] قديملت ،[______________ بتاريخ،  (" جهز"الم يلي فيما

 

  : أدخل]_____(  )  المبلغ باألرقام[   :أدخل]بقيمة    مقدمة  دفعة  تقديم  يجب  أنه  العقد،   شروط  بحسب  ،دركن  إننا

 (، مقابل ضمان الدفعة المقدمة.  المبلغ بالكلمات 

 

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

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

بأن   تفيد  تحريرية  بإفادة  بالتزامه  المجهزتحريري مصحوبا  أخل  ت قد  قام    جهزمال  ألن  ،العقد  جاه)بالتزاماته( 

 . تقديم السلعة المقدمة ألغراض غير تكاليف باستخدام الدفع

 

الدفعة    جهزالم  يكون  أن  ضرورة  ،الضمان  هذا  تحت  دفعة  أو  مطالبة  أية  لدفع  الضمان  هذا  يشترط استلم  قد 

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

 

الضمان نفاذتنتهي   هذا  اقصاها،  ية  مهلة  ______   في  من  )النسخ(  النسخة  استالمنا  اليوم 1بعد  في  او   ،

وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذا  ، أيهما أسبق.  22________، من شهر _________، ______ 

 الضمان يجب أن نستلمه في هذا المصرف في ذلك التاريخ أو قبله.

 

 . يخضع هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات،  في العراق

 [توقيع]

 
الخاصة والمحددة )راجع   (INCOTERMSادخل الوثائق الخاصة بــ"توصيل/تسليم" السلع وفقاً للمصطلحات التجارية الدولية )  1

 ( 11الشروط الخاصة للعقد 
العقد، سيحتاج    تنفيذأن يعلم بأنه في حال تمديد مدة    المشتري  على األساسي.    نفيذجدول الت  فيالمحدد    التسليم/التوصيل  تاريخ  أدخل  2

ً تحريريجب أن يكون هذا الطلب    مصرف.إلى طلب تمديد هذا الضمان من ال  المشتري في    االمنصوص عليه  النفاذية  انتهاء  تاريخ  وقبل  يا

: "يوافق  األخيرة  قبل   ماإلى النموذج، في نهاية الفقرة    تاليإضافة النص ال  ضرورة  المشتريإعداد هذا الضمان، قد يرى    عندالضمان.  

لمثل هذا    تحريريال  المشتريواحدة[، ردا على طلب    سنة  |   أشهر]ستة    تتعدى  ال  ولفترة  واحدة  لمرة   الضمان  هذا  تمديد  على  مصرفلا

 هذا الضمان."  إنقضاء فترة نفاذقبل  مصرفالتمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى ال
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