
 عٜٔٞه٣خ اُؼوام 

__________________________________________________________________________________________ 

 اٛواف ٕ٘بػ٤خ ٓؼٔوح َٓزِيٓبد    . 88/2021/36    :ٓ٘بهٖخ ههْ

 عٜخ اُزؼبهل:ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(
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اُؼوام عٜٔٞه٣خ
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  اإلعالن 

 المستلزمات الطبٌةمنالصة عامة لشراء   :ةـــــالمنالص

 على الموازنة الجارٌة 88  2021/36/ : منالصة رلم

  :رلم كتاب الدعوة 

 ٓول٢ٓ اُؼطبءاد أُؤ٤ِٖٛ ُزول٣ْ اُؼطبءاد أُقزٞٓخ )٤ًٔبك٣ب( زِيٓبد اُطج٤خاُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُاُج٤ئخ  ٝىاهح اُٖؾخ/رلػٞ 

 . (  CIP/  يعًشح  َجٛزح +) اطشاف صُبعٛخ يغزهضيبد )ُِزؼبهل  ٝأُٞهؼخ

 

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

  بً ًٔب رْ رؾل٣لٙ ك٢ ٝص٤وخ أُ٘بهٖخ.أُؤِٛخ هب٤ٗٞٗ

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

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

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

 ٖق ظٜوا ثزٞه٤ذ ثـلاك .ضبٓ٘خ ٝاُٖ٘ق ٕجبؽب ا٠ُ اُضب٤ٗخ ٝاُ٘ٝصبئن أُ٘بهٖخ ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ أكٗبٙ ٖٓ اَُبػخ اُ

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

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

ٖٓ ٝههخ ث٤بٗبد  33ٝاُلووح  (/ األك٤ِٚخ أُؾ٤ِخ ٖٓ رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد33ٔ٘بهٖخ )أٗظو اُلووح  ك٢ ٝصبئن اُ

 اُؼطبء .

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

 ثٔجِؾ ٓوطٞع  ًٝبُزب٢ُ:  ُالٍزوكاك اُوبثَ ؿ٤و اُوٍْ ل٣لرَ ٝثؼل اكٗبٙ رؾو٣و٣خ ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ

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

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

 كٝاله ػٖ أُ٘بهٖخ اُؼبٓخ  153 - د

بد اُطج٤خ )ػٖ ٛو٣ن اُلػٞح أُجبّوح اٝ اٍِٞة اػطبء اُق كٝاله ػٖ االؽبالد اُقبٕخ ثبَُٔزِيٓ 1333 - س

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

 ٝثقالكٚ كبٕ اُؼوٝٗ ٍٞف رَٜٔ.  

 اُؼطبء ٓول٢ٓرؼ٤ِٔبد  ًٝٔب ْٓبه ا٤ُٜب ك٢ ٔ٘بهٖخاُ ٝصبئن اهٍبٍ ٣زْ ٍٞف اٗول ٍزٌٕٞ اُوٍْ ٛنا ككغ ٛو٣وخ

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

 (.اُؼطبء

ٍٞف ٣زْ هك٘  ( ثزٞه٤ذ ثـلاك  ظٜوا 1:33ك٢ اَُبػخ ) [1222/ 7 /7] ك٢ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ اكٗبٙ  ٣زْ ر٤َِْ اُؼطبءاد .5

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

 ( ثزٞه٤ذ ثـلاك . ٕجبؽب 9:33ك٢ اَُبػخ  )  [1222/ 7 /8 ]اُؼ٘ٞإ اكٗبٙ  ك٢ 

mailto:dg@kimadia.iq
http://www.kimadia.iq/
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 عٜخ اُزؼبهل: ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(
 

ٕ % ٖٓ اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ  ر1ٌٞ ثو٤ٔخ )أُجِؾ ثبُل٣٘به اُؼواه٢( ٚٔبٕ ُِؼطبءوكن ثاُؼطبءاد إ رُ  ٣غت ػ٠ِ ع٤ٔغ

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

 ٣ٝؼزٔل ٓب٢ِ٣:

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

 .ٝال٣وجَ ٣ٍٞلذ فطبة اُٚٔبٕ اٝ ًلبُخ ٓجبّوح

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

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

ل٤ن أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ٝؽَت رؼ٤ِٔبد رؼل٠ اُْوًبد اُؼبٓخ ٖٓ رول٣ْ اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ ٝفطبة ٙٔبٕ ؽَٖ اُز٘  -ط

 .2314َُ٘خ  2ر٘ل٤ن اُؼوٞك ههْ 

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

ن اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞاُج٤ئخ  ٝىاهح اُٖؾخ/روزوٕ اٌُلبُخ ثٌزبة ٕؾخ ٕلٝه )ٍو١ ّٝق٢ٖ( ٣وٍَ ا٠ُ    -ـٛ

 ٖٓ هجَ أُٖوف أُٖله ٌُِلبُخ االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب( 

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

 . )٤ًٔبك٣ب(

 .إ رٌٕٞ ٕبكهح ثبُِـز٤ٖ اُؼوث٤خ ٝاال٤ٌِٗي٣خ   -ى

لولٌ  لم  ترولو ليٌ  المنالص  لند نولول  ل  تلولٌ  القمد عقد التعيٌ  عؤمر احااال  ٌتم مصادرة التؤمٌنات األ  -ح

لوٌتم مصادرة التامٌنات  لوتتخذ عام  واف  احاجراءات المانلونٌ  األخرى المنصلوص ليٌها فً هذه التقيٌمات

يك المنالص  الو رفض احالولٌ  لم  تاال الٌ  المنالص  لند واب ممدم القطاء لقطائ  خالل فترة نفاذٌت  عقد غ

التصاٌح ليى اخطائ  الاواعٌ  فً القطاء لوانقواوها ليى لرار احااال  لوتتخذ عام  احاجراءات المانلونٌ  

  .المنصلوص ليٌها فً تقيٌمات تنفٌذ القملود الاولومٌ 

 لمنالص  تولو  مدة نفاذٌ  التامٌنات احالولٌ  وارٌ  الى ماعقد انتهاء نفاذٌ  القطاء المادد فً لوثائك ا  -ط
ً   ا٤ُٜب أُْبه  اُؼ٘ب٣ٖٝ .6 ثبة أُؼظْ  ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ/اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد -ثـلاك ٢ٛ ٍبثوب

 ُوَْ أُب٢ُ ُزول٣ْ اُزأ٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ اٝ ُغ٘خ اٍزالّ ٝكزؼ اُؼوٝٗ ُزول٣ْ اُؼطبءاد/اُطبثن اَُبكً/ا(اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب
 عدال  ذات أرعق  خطلوط 4658476, 5, 4, 8هاتف العدال : 744754607444نمال:رلم هاتف ال 4654664هـ: 

 www. Kimadia.iq  تالملول  ليى احانترنٌ .4

dg@ Kimadia.iq  

  ()كٌمادٌا الشركة العامة لتسوٌك االدوٌة والمستلزمات الطبٌة البٌئة / وزارة الصحة/  جهة التعالد:

   سلطة التعالد: 

  )كٌمادٌا( لشركة العامة لتسوٌك االدوٌة والمستلزمات الطبٌةمدٌر عام ا  المنصب: 

 التولٌع: 

[    6272/  /        ]التارٌخ:
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 العطاءات ممدمً إلى تعلٌمات

 عبو .أ

 (Bid Data Sheet – BDS) بٌانات العطاءورلة  تدللو جه  التقالد المذولورة فً 6.6

, لتمدٌم  (Special Conditions of Contract – SCC)الشروط الخاصة للعمدلوفً 

الوي  )األدلوٌ  ألو اليمااات ألو لووائل من  الامل ألو  ليتقالد ليى قطاءاتال

 متطيعات لائم  لوفً بٌانات العطاء ورلةالمقدات/األجهزة الطعٌ ( وما تم تادٌده فً 

 .التقالد

ه: "الوتاع " المصطياات التالٌ  وتولو  لها المقانً الماددة فً لوثائك المنالص  هذ 6.2

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

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

 الجم .

 انًُبلصخ َطبق .1

 الممالولٌ تشترط وٌاو  جه  التقالد ليى ممدمً القطاءات لوالمجهزٌ  لو 2.6

لوالقاميٌ  لدٌهم أ  ٌراللوا أليى مقاٌٌر األخالق خالل لميٌات التقالد  لوالممالولٌ  الثانلوٌٌ 

 :لوتنفٌذ القملود. فً وعٌل تامٌك هذه الوٌاو 

 القرالٌ  الملوانٌ  عاوب المشرلول " غٌر لواأللمال "الفواد تقرٌف التقالد جه  تقتمد)أ(  

ً  التقالد جه  وترشدتو دة,ه الماهذلولغرض  .الصي  لوذات النافذة  عتقرٌفات أٌضا

 :أدناه هنا تادٌده تم وما المصطياات

 غٛش ٔاألعًبل انفغبد .2

 انًششٔعخ

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

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

 عٜخ؛ خ٤ْ ػ٠ِ أكؼبٍ أ٣اُزأص٤و ثٌَْ ؿ٤وٍِ

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

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

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

 اُزياّ ٓب؛

 

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

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

 أخرى؛أفقال جه  

 

ٌذاء ألو اإلضرر ألو لااق ال( تقنً إ"coercive practice"ممارو  لهرٌ " ) " (4)

ؤي جه  ألو عر ألو غٌر معاشر, ٌذاء, عشول معاشاإلضرر ألو إلااق الالتهدٌد ع

 ؛لوذلن عهدف التؤثٌر عشول غٌرويٌم ليى أفقال جه  ما ممتيوات تين الجه ,
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 "( هً:obstructive practice"ممارو  اإللال " )" (5)

 اإلتالف ألو التزلوٌر ألو التغٌٌر المتقّمد فً اللوثائك لواألدل  ألو اجعها (5.1)

, لوذلن إلى الماممٌ  زلورل  التامٌك ألو اإلدحاء عشهادة  عشول متقمد

ٌجرٌها المشتري ليتامٌك فً إدلاءات عشول لواضح  إللال  أٌ  إجراءاتٍ 

الملوانٌ  القرالٌ   لوفكألو التلواطإ ألو المهر مماروات الفواد ألو اإلاتٌال 

؛ لو/ألو تهدٌد ألو مضاٌم  ألو ترهٌب أي جه , لوذلن لمنقها م  وشف النافذة

نقها م  متاعق  ألو ملواصي  إجراءات مقرفتها عؤملور تتقيك عالتامٌك ألو لم

 التامٌك, ألو

 

اك الممارو  عشول لواضح المماروات التً تهدف إلى إلال  ألو لرلي   (5.0)

م  التقيٌمات إلى ممدمً  أدناه )د( 2.6فً المقاٌن  لوالتدلٌك عملوجب المادة

 النافذة. القرالٌ  الملوانٌ  لوفكالقطاءات اللواردة أدناه 

 

أ   إذا لررت لوفك الملوانٌ  القرالٌ  النافذةلطاء التقالد أي  ترفض جه ولوف  )ب(

 ,ممدم القطاء الممترح تروٌ  القمد ليٌ , لد تلورط عشول معاشر ألو م  خالل لووٌل

فً مماروات فواد ألو ااتٌال ألو تلواطإ ألو لهر ألو إلال  خالل لميٌ  التنافس ليى 

 القمد المقنً؛

ً ليملوانٌ  القرالٌ   رو  ألو شخص()شولوف تقالب جه  التقالد أي طرف  )ج( لوفما

ً  غٌر مإهل  النافذة, عما فً ذلن إلالن ولواء وا  ذلن  لتروٌ  القمد ليٌ , لانلونٌا

لويطات القرالٌ  ا لررت, لوذلن اذا م  اللولت ألو لمدة ماددة ماددإلى أجٍل غٌر 

فً مماروات وٌل, تلورط عشول معاشر ألو م  خالل لوأ  هذا الطرف لد المختص  

مملول م   لمد ليى ألو إلال  خالل لميٌ  التنافس لهراد ألو ااتٌال ألو تلواطإ ألو فو

  ؛هألو خالل تنفٌذ جه  التقالد ,

عتمدٌم  متقيم  أخرى وجالت لولوثائكالاواعات لوالمٌام عمقاٌن  الٌاك لجه  التقالد  )د(

 نلوٌٌ ,لوالممالولٌ  الثا ممدمً القطاءات لوالمجهزٌ  لوالممالولٌ لالقطاء لوتنفٌذ القمد 

لويطات المختص  لوفك الملوانٌ  القرالٌ  ا لعرلتدلٌك هذه الموتندات إلى ا  الالوعإ

 النافذة.

( ٌجب تمدٌم شهادة صاٌ  لند اصدار احالتماد الموتندي تإود والم  الطلوالم 6)

 لوالعضائ  م  الفٌرلوس فً الدلول المادم  منها لند طيب فتح احالتماد الموتندي. 

 

 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 8        اُوَْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد

 

___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوحٗج٤نح +  )اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/36     :  ٖخ ههْٓ٘به

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

 لصخًُبان ٔثبئك .ة
م  أٌ   تراعطٌجب أ  تمرأ عالاللواردة أدناه لوالموتندات  هً منالص لوثائك الإ   3.6

 :القطاءات ممدمً إلى التقيٌمات م  5 المادة لوفكمالاك صادرة 
 ٔثبئك يحزٕٚبد .3

 ًُبلصخان

  (ITB)تقيٌمات إلى ممدمً القطاءات الموم األلول.

 (BDS)لورل  عٌانات القطاء  الموم الثانً.
 التؤهٌلالتمٌٌم لومقاٌٌر م الثالث.المو

 القطاء موتندات الموم الراع .

 لائم  متطيعات التقالد الموم الخامس.

 (GCC)الشرلوط القام  ليقمد  الموم الوادس.
 (SCC)الشرلوط الخاص  ليقمد  الموم الواع .
 موتندات القمد الموم الثام .

 

  .مٌاً م  لوثٌم  القطاءٌشول وتاب الدللوة لتمدٌم القطاءات جزءاً روحا  3.2

ٌتصل  أ الول لوثٌم  القطاء,  تلوضٌحٌاتاج إلى أي مدم لطاء ماتمل م يأل ٌمو  4.6

 ألو ألو علواوط  الواعل )ٌشمل مصطيح "واعل" العرٌد احالوترلونً تارٌرٌاً جه  التقالد ع

. بٌانات العطاء ورلةمادد فً وما هلو التيوس ألو الفاوس( ليى لنلوا  جه  التقالد 

مّل فً مهي  زمنٌ  حا ت (فواراوتطيب تلوضٌح )جٌب جه  التقالد تارٌرٌاً ألي وتوت

ً )ل   رول ت  ولوف ٌم القطاءات. ويالملولد النهائً لت توعك( 64أرعق  لشر ٌلوما

تادٌد ها )عما فً ذلن لوصف ملوضلوع احاوتفوار دلو  اتجاعإجه  التقالد نوخاً ل  

 لذٌ  اوتيملوا لوثٌم  القطاء منها.مصدره( إلى جمٌ  ممدمً القطاءات الماتميٌ  ا

ٌجلوز إلطاء أٌ  مقيلومات إلى أٌ  جه  غٌر مختص  ل  أوماء لولنالوٌ   حا    4.2

ممدمً القطاءات ألو لووالئهم لوذلن ليماافظ  ليى ورٌ  اإلجراءات خالل فترة 

 .احالال 

 رٕضٛحٔ  اإلعزفغبساد .4

 ًُبلصخان ٔثبئك

عمدة مناوع  , أ  تقدل فً  ٌم القطاءاتويلنهائً لتلعل الملولد اٌمو  لجه  التقالد   5.6

 موتندات لوثٌم  المنالص  لعر إصدار مالاك لها.
 ًُبلصخان ٔثبئك رعذٚم .5

م  التقيٌمات إلى  3.6ٌقتعر أي مياك لد صدر جزءاً م  لوثائك المنالص  لوفماً ليمادة  5.2

ً إلى ول م  لام عشراء لوثائك المنالص ,  ممدمً القطاءات, لوٌجب تعيٌغ  تارٌرٌا

لوعالتالً ٌقتعر ميزماً لهم. ليى ممدمً القطاءات تؤوٌد اوتالم أي م  هذه المالاك فلور 

تعيغهم عها, لووتقتعر  المقيلومات اللواردة فٌها  مؤخلوذة عالاوعا  م  لعل ممدم القطاء فً 

 لطائ .

 

 ك عاحالتعارخذ المياحا مناوباللولت الالماتميٌ  ممدمً القطاءات  إلطاءم  أجل  5.3

ً لو ,تقمد جه  التقالدولند إلدادهم لقطاءاتهم,  إلى تؤجٌل الملولد لتمدٌرها, فما

لوفً هذه الاال , ليى جه  التقالد أ  تعيِّّ  جمٌ  ممدمً  .ٌم القطاءاتويالنهائً لت

القطاءات عتؤجٌل الملولد النهائً لتويٌم القطاءات لوذلن لعر الواعل مياماً عإشقار 

تؤجٌل الملولد النهائً لتويٌم إلال  ليى ذلن. وما وتملوم عنشر  تارٌري ليتؤوٌد

 القطاءات عالطرٌم  ذاتها التً نشرت فٌها اإللال  ل  هذه المنالص .
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  انعطبءاد إعذاد .ج
ً عاوب  6.6 إ  هذه المنالص  هً منالص  لام  لجمٌ  الشروات المإهي  لانلونٌا

. 6000 لون  القيمٌ  المواتبقيٌمات الملوانٌ  الوارٌ  فً القراق  لوم  ضمنها ت

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

 انمبََٕٛخ األْهٛخ .6

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

 ٞٛ ءؼطبا٣ٌُٖٔ اػزجبه إٔ ٓولّ . ِٖٔبُؼُرٚبهة أْٜٗ ك٢ ٣زج٤ّٖ  اُن٣ٖاُؼطبءاد 

 ، اما:فالٍ ػ٤ِٔخ اُؼطبء ٛنٙك٢ رٚبهة ُِٖٔبُؼ ٓغ ٛوٍف ٓب أٝ أًضو 
ػ٠ِ  ( ٤َ٣طوcommon controlling partnerّو٣ي ْٓزوى ) ُل٣ًْٜبٕ  (1)

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

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

أٝ اُزأص٤و  ٓولّ اُؼطبء ا٥فورٌْٜٔ٘ ٖٓ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد ؽٍٞ ػطبء 

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

  أٝ )أُ٘بهٖخ( ٛنٙ؛

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

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

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

٢ أًضو ٖٓ ًٔوبٍٝ صب١ٞٗ ك٢ ػطبء آفو أٝ ْٓبهًخ ّوًخ ٓب ًٔوبٍٝ صب١ٞٗ ك

  أٝ ؛ػطبء
لد لدم ممدم القطاء خدمات اوتشارٌ  إللداد التصامٌم ألو الملواصفات ألو   (6)

غٌرها م  اللوثائك التً وتوخدم فً التقالد ليى الوي  ملوضلوع لوثائك 

المنالص  هذه, لوذلن عطيب م  جه  التقالد )ألو لووٌل مشترٌات 

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

 

ٌومح لملوظفً الاولوم  لوالمطاع القام أ  ٌشارولوا عشول معاشر ألو غٌر معاشر  حا 6.2

 .هذه فً المنالصات القام 

 

تقتعر أٌ  شرو  ٌ درج اومها ليى المائم  الولوداء ألو ت قيك مشاروتها فً  6.3

المنالصات القام  خالل فترة زمنٌ  ماددة م  لعل الويطات المختص , غٌر 

ً لتمدٌم لطاء. إ  لائم  الشروات المقالع  لوغٌر المإهي  لانلونٌاً م إهي  لانلونٌا

 .بٌانات العطاء لورل فً متلوفرة ليى الملول  احالوترلونً المادد 

 

م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات, ٌتلوجب ليى ممدم القطاء  62عاوب المادة  4.6

د, اللوثائك التً تثعت أهيٌ  أ  ٌمدم وجزٍء م  لطائ  لوعاوب ملوافم  جه  التقال

 الوي  لوالمقدات/األجهزة لوالخدمات الطعٌ  التً وٌتم تمدٌمها عملوجب القمد.
الوي  الوي  لوالخدمات هً تصرٌح عدلول المنشؤ لهذه ت أهيٌ  اثعإلوثائك إ   4.2

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

ٌجب أ  العنلود؛  لمختص  فً ذلن العيد لوذلن لند شا  هذهصادرة ل  الجهات ا

ق الويطات القرالٌ  المختص  فً عيد المنشؤ ليى هذه الشهادات عاوتثناء ت صادِّ 

 .العنلود الموتلوردة م  عيد لرعً

 أْهٛخ إثجبد ٔثبئك .7

 ٔانخذيبد انغهع

 نٕثبئك ٔيطبثمزٓب

 ًُبلصخ.ان
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محدد فً المسم الخامس الوي  لوالخدمات وما هلو  طاعملد تولو  اللوثائك اإلثعاتٌ  لم 4.3

ملواصفات شول ليى ( Schedule of Requirementsلائمة متطلبات التعالد ) -

 لوولوف تتؤلف م : اتعٌانتارٌرٌ /نصلوص, مخططات, لو

 

  لوصف مفصل ليخصائص الفنٌ  األواوٌ  لوخصائص األداء ليوي ؛ )أ(

 عات الفنٌ ول عند م  عنلود المتطيل ممارن  جدلول )ب(

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

الماددة فً الملواصفات الفنٌ , ألو ٌادد احانارافات  يمتطيعاتجلوهرٌاً ل  تراالمم

 لواحاوتثناءات ألاوام هذه الملواصفات الفنٌ ؛

 

بٌانات  ل أٌ  موتندات أخرى خاص  عالمنالص  لووما هً ماددة فً لور )ج(

 العطاء.

 

ما لم تادد لورل  عٌانات القطاء خالف ذلن, ٌتلوجب ليى ممدم القطاء توجٌل  4.4

الوي  التً وٌتم تمدٌمها لدى الويطات المختص  فً القراق؛ ليى ممدم القطاء أ  

ٌرفك م  لطائ  نوخ  ل  شهادة التوجٌل إذا وا  لد وجلَّ هذه الوي  عايلول 

لوإحا, ٌتلوجب ليى ممدم القطاء الفائز أ  ٌمدم إلى جه  ملولد تويٌم القطاءات. 

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

التزم  موتندات ثعلوتٌ , عاوب ملوافم  جه  التقالد, ليى أ  ممدم القطاء لد )ب(

 .بٌانات العطاء عجمٌ  متطيعات التوجٌل وما هً ماددة فً لورل 

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

ٌجب ليى جه  التقالد أ  تتقالو  م  ممدم القطاء الفائز لتوهٌل لميٌ  التوجٌل  4.4.6

د لورل  الموإلول ل  إوم اللووال  لوالشخص  بٌانات العطاء فً القراق. تاّدِّ

 إلطاء أٌ  مقيلومات إضافٌ  الول لميٌ  التوجٌل.
إذا لم ٌتمَّ توجٌل الوي  التً وٌمدمها ممدم القطاء الفائز لند تلولٌ  القمد,  )أ( 4.4.2

 فولوف ٌ صعح القمد نافذاً التعاراً م  تارٌخ اوتالم شهادة التوجٌل.

شهادة توجٌل الدلواء )ب( ٌجلوز للوزٌر الصا  اوتثناء المنالص الفائز م  تمدٌم 

 لند تلولٌ  القمد لوفً هذه الاال  ٌولو  القمد نافذاً.

 

ً ليمادة  4.5 )ب( م  التقيٌمات  4.3ألغراض جدلول الممارن  اللواجب تمدٌم  لوفما

م  لعل جه  التقالد فً  إشارة أٌ  فإ اللواردة ألاله,  القطاءاتإلى ممدمً 

 وعٌل ليى هً تجارٌ , ماتمقاٌٌر لووذلن أوماء/لال إلىالمتطيعات الفنٌ  

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

عاوب ملوافم   ٌثعت أ  شرط لطائ , فً عدٌي  ملودٌالت تجارٌ , لو/ألو أرلام

ً  تقادل ها,ً وٌوتخدمتال العدٌي  الملواصفات أ  التقالد جه   تينجلوهرٌا

 .الفنٌ  الملواصفات فً اددةالم

 

 انعطبء يمذو يؤْالد .8 : ليتؤوٌد عاوب ملوافم  جه  التقالد عؤ تمدٌم اللوثائك الثعلوتٌ   ممدم القطاءليى  8.6

أن  لولتنفٌذ القمد,  الضرلورٌ الفنٌ  لواإلنتاجٌ  لولدٌ  المدرة المالٌ   ممدم القطاء )أ(

 م.معاٌٌر التأهٌل والتمٌٌ –المسم الثالث  الماددة فً لؤهٌتمقاٌٌر الٌوتلوفً 
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فً اال ل  ٌملوم عنفو  عتصنٌ  ألو انتاج الوي  التً ٌمدمها لوالماددة فً لورل   )ب(

عٌانات القطاء, فيدٌ  التخلوٌل م  الجه  المصنق  ألو المنتج  لتمدٌم هذه الوي  

ً لصٌغ  ال الموتند  – المصنق  الجه تصرٌح م  فً القراق لوفما

(Manufacturer’s Authorization Form المرفك ) فً الموم الراع. 

 

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

ألو ولوف ٌولو  ف,  (الصٌان أخرى ل  ٌملوم عنفو  عإلتزامات الخدمات المتصي /

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

ادر ليى المٌام عإلتزامات الضمانات لممدم القطاء , مإهل لولالصٌان المتصي /

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

 

معاٌٌر  –المسم الثالث أ  ممدم القطاء ٌوتلوفً مقاٌٌر التؤهٌل المدرج  فً  )د(

ٌ  لواليمااات )لمراجق  الملواد/الفمرات اإلضافٌ  المتقيم  عاألدلوالتأهٌل والتمٌٌم 

 (.المسم الثالثلوالمقدات/األجهزة الطعٌ  فً 

 

 وممدم لطاء , لوذلنم لطاء لوااد فً هذه المنالص ٌتمد ول شرو   ليى جبتلوٌ 0.6

 )أ( م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات. 6.6 ليمادةلولوفماً  منفرد

 يمذو نكم ٔاحذ عطبء .9

 عطبء

؛ لوفً أي ٌم لطائ ويلمرتعط  عإلداد لوتٌتامل ممدم القطاء جمٌ  التوالٌف ا 67.6

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

 .تهالو نتٌجالمنالص  أ وٌر

 انعطبء كهفخ .12

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

يمكن ان يقدم مقدم  .ر اليها في وقة بيانات العطاءوجهة التعاقد  باللغة المشا

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

 انعطبء نغخ .11

 انًكَٕخ انٕثبئك.12 مدم ما ٌيً :المٌجب أ  ٌشمل القطاء  62.6

 نهعطبء

 فً إلٌها المشار النماذج لوفك ٌ وامي األوقار لوجدلول القطاء تمدٌم اوتمارة )أ(

 ؛الراع  الموم

التقيٌمات إلى ممدمً م   64ضما  القطاء )النوخ  األصيٌ ( لوفك المادة  )ب(

 ؛)ضما  القطاء( القطاءات
 ممدم القطاء؛ ميزِّ لٌ   ليى القطاء  تلولٌلي تارٌري لونافذ ٌخلول تفلوٌض )ج(
ً  إثعاتات ملوثم  )د( عاوب  تإود القطاءات, ممدمً إلى التقيٌماتم   4يمادة للوفما

 منالص ؛ال كائلوث لمتطيعات مطاعم  هً لوالخدمات الوي  أ  ,جه  التقالدملوافم  
ممدم  مإهالت –م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات 8لوفماً ليمادة  إثعاتات ملوثم  )هـ(

, أ  ممدم القطاء مإهل لتنفٌذ القمد فً جه  التقالدعاوب ملوافم   القطاء, تإود

 اال تم لعلول لطائ ؛
 لوصل شراء ممدم القطاء للوثٌم  القطاء؛ )لو(

 Manufacturer’s Authorization) الشرو  المصنق /الجه تصرٌح م  )ز( ال

Formب(  8.6وب المادة ( لوفك النملوذج المرفك فً الموم الراع , إ  لوجد عا(

 م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات.
 .بٌانات العطاء )ح( أٌ  لوثٌم  أخرى مطيلوع  فً لورل 
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( لوجدلول Bid Formٌتقٌ  ليى ممدم القطاء تمدٌم اوتمارة تمدٌم القطاء ) 63.6

( المناوب لوفك النماذج المرفم  فً الموم الراع , Price Scheduleاألوقار )

التً وٌملوم عتمدٌمها, م  لوصف ملوجز لها, لومادداً دلول منشئها, مادداً الوي  

 ومٌاتها, لوأوقارها.

 انعطبء رمذٚى اعزًبسح .13

ٌجب أ  ٌتم توقٌر جمٌ  العنلود الماددة فً جدلول األوقار لوفك نملوذج جدلول  64.6

 ٌملوم أ  القطاء ممدم ليى. المسم الرابعالمرفك فً (Price Schedule) األوقار 

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

"حا  لعارة ٌوتب أ  فقيٌ  القطاء,ممدم  ليى تنطعك حا األلمدة م  أي وانت لوإذا

 ."نطعكٌ
تادد أوقار الوي  الممدم  ووي  مايٌ  ألو تين الملوجلودة فً القراق لولو  م   64.2

. أّما الوي  التً (0المسم الرابع ) فًمنشؤ أجنعً, فً جدلول األوقار المرفك 

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

 (.3المسم الرابع )المرفك فً 
 لوذلن لمتطيعات المطاعم : األوقار جدلول إومال لند التالٌ  األملور إلى التنع  ٌجب 64.3

الملوجلودة فً القراق لولو  م  منشؤ تين أوقار الوي  المايٌ  ألو  ٌتم إدراج 64.3.6

م  جدلول األوقار المرفك فً  5 رلم فً القاملودلوذلن  عشول منفصل, أجنعً,

 :(, ليى النالو التال2ًالموم الراع  )

(/ ex-factory)أ(:  أوقار الوي  التً ٌتم تويٌمها لند المصن  ) 5القاملود رلم 

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

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

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

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

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

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

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

الرولوم لوالضرائب المدفلول  ليى الوي  ذات المنشؤ األجنعً لوالتً تم اوتٌرادها 

تشمل  .تم تادٌد أوقارها ليى أواس تويٌمها فً صال  القرض الخ...موعماً, لو

 هذه األوقار أٌضاً توالٌف التلوضٌب لوالشا .
)ب(: أٌ  ضرائب معٌقات لوغٌرها م  الضرائب لوالرولوم التً  5القاملود رلم 

فً اال  , لوذلنالوي فً ما ٌتقيك ع فً القراقتودٌدها وٌملوم ممدم القطاء ع

 .مثالً ضرٌع  احاوتهالن لوالضرٌع  ليى المعٌقات, الخ...() القمد ليٌ  ٌ روت
)ج(: توالٌف النمل الداخيً العّري لوالتؤمٌ  لوتامٌل الوي   5القاملود رلم 

القرضٌ  /( لوغٌرها م  التوالٌف النثرٌ Unloading-لوتفرٌغها)النفاض

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

 ً لائم  متطيعات التقالد.ف
)د(: أوقار الخدمات الثانلوٌ  عما فٌها التروٌب لوعٌا  وٌفٌ   5القاملود رلم 

لوالتدرٌب فً الملول  لدى الجهات الموتفٌدة )الموتخدم  وتخداماحا /التشغٌل

 النهائً(, إ  لوجد, وما هلو مادد فً لائم  متطيعات التقالد

تم اوتٌرادها م  خارج القراق, عشول منفصل ٌاب إدراج اوقار الوي  التً وٌ 64.3.2

(, ليى النالو 3م  جدلول األوقار المرفك فً الموم الراع  ) 5فً القاملود رلم 

 انعطبء أععبس .14

 ٔانحغٕيبد



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 13        اُوَْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد

 

___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوحٗج٤نح +  )اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/36     :  ٖخ ههْٓ٘به

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

 التالً:
( فً مٌناء/ CIP)أ(:  أوقار الوي  التً ٌتم تويٌمها ليى أواس ) 5القاملود رلم 

 مطار لونمط  اللوصلول.
( )رولوم DDPٌمها ليى أواس ))ب(:  أوقار الوي  التً ٌتم توي 5القاملود رلم 

التويٌم مدفلول (, لند ملول  الموتخدم النهائً فً القراق وما هلو مادد فً لائم  

 متطيعات التقالد
)ج(: أوقار الخدمات الثانلوٌ  عما فٌها التروٌب لوعٌا  وٌفٌ   5القاملود رلم 

لوالتدرٌب فً الملول  لدى الجهات الموتفٌدة )الموتخدم  وتخداماحا/التشغٌل

 لنهائً(, إ  لوجد, لووما هلو مادد فً لائم  متطيعات التقالد.ا
 Annualليمقدات/األجهزة الطعٌ , ٌادد وقر لمد الصٌان  الونلوي ) 64.3.3

Maintenance Contract - AMC ًفً ملول  الموتخدم النهائً, لوذلن ف )

(, إ  لوجد, لوٌادد 4جدلول األوقار عاوب النملوذج المرفك فً الموم الراع  )

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

لائم  متطيعات التقالد. ٌشمل هذا الوقر الضرائب النافذة عتارٌخ ملولد فتح 

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

عر األوقار شامي  لهذه الضرائب ما لم ٌادد خالفاً لذلن فً لوثائك المنالص , تقت

لوحا ٌجلوز المطالع  عها حااماً. خالل مدة لمد الصٌان  الونلوٌ , ليى المجهز أ  

ٌاتفظ عالومٌ  الوافٌ  م  لط  الغٌار لوأ  ٌوتجٌب فلوراً ألي طيب 

 لمد ملوضلوع المقدات عماءٌضم   أ ليى ممدم القطاء  ٌتلوجب. تصيٌح/صٌان 

ً ) x" عنوع ول ويٌم لوصاٌح لامي ً عش الونلوٌ  الصٌان   UPTIME"% ونلوٌا

warranty )لوذلن ، لائمة متطلبات التعالد – المسم الخامسوما هلو مادد فً لو

خالل لمد الصٌان   (downtimeإ  لوجد. لوفً اال تخّطت فترات األلطال )

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

 األلطال. ضقف فترات

, الخ...( EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDPولوف ٌتم التماد المصطياات  ) 64.4

اوتناداً لألاوام الدلولٌ  لتفوٌر المصطياات التجارٌ  عاوب ما هلو مادد فً 

الذي ٌتم نشره م  لعل  ®INCOTERMSآخر إصدار م  إصدارات اإلنولوترمز 

 لدلولٌ  فً عارٌس.غرف  التجارة ا

 

ً لتفصٌل عنلود األوقار عاوب المادة  64.5 ألاله م   64.3إ  تمدٌم األوقار لوفما

التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات, ٌهدف فمط إلى توهٌل لميٌ  ممارن  القطاءات 

م  لعل جه  التقالد, لول  ٌاد عؤي شول وا  م  امها فً التقالد ليى أٌ  

 فً القطاء.مجملول  م  العنلود الممدم  

 

ثاعت  لوغٌر لاعي  ليتغٌٌر ٌجب أ  تولو  األوقار الممدم  م  لعل ممدم القطاء  64.6

 .الوعب مهما وا خالل فترة تنفٌذ القمد 

 

جدول ( فً lot -لوادة /إذا تّم تادٌد أوثر م  جدلول ومٌات لوااد )ألو مجملول  64.4

نالص  لممدمً القطاءات , فقندها تومح لوثائك الممتطلبات التعالد لشراء االدوٌة

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

 لوولوف ٌتم تمٌٌم القطاءات ليملواد لولول مادة ليى ادة م  القرض.  

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

وقٌر جمٌ  عنلود لوومٌات الوي  ( ليى ا  ٌتم تlots –المجملولات/لوادات 
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اللواردة فً هذا الجدلول الو المجملول .  ٌتلوجب ليى ممدم القطاء ا  ٌادد 

الجدالول )المجملولات( علوضلوح لوٌملوم عتوقٌر ول منها عشول منفصل فً جدالول 

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

 عشول منفصل. 

 التالٌ :القمالت عتمدم األوقار ٌجب أ   65.6
الدٌنار الوي  التً وٌتم تمدٌمها م  القراق عليى ممدم القطاء أ  ٌمدم أوقار  )أ(

  القرالً

ٌجلوزلممدم القطاء أ  ٌمدم أوقار الوي  التً وٌتم تمدٌمها م  خارج القراق  )ب(

 .بٌانات العطاء لورل  عالقمي  الماددة فً

 انعطبء عًالد .15

بٌانات  لورل ليى األلل ليمدة الماددة فً  وارٌ /نافذةأ  تعمى القطاءات  ٌجب 66.6

المادد م  لعل جه  التقالد لوفماً لوٌم القطاءات ويتالملولد النهائً لعقد العطاء 

م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات. وٌتم رفض القطاء الذي تولو  مدة  27 ليمادة

 ليشرلوط. موتجٌبٍ  غٌر عالتعاره لطاءً المطيلوب ألل م  نفاذه 

 انعطبءاد َفبر فزشح .16

, ٌجلوز لجه  التقالد أ  األلولٌ  القطاء إنتهاء فترة نفاذفً ااحات اوتثنائٌ , لولعل   66.2

لطاءاتهم لمدة إضافٌ  ماددة. ٌجب  فترة نفاذتطيب م  ممدمً القطاءات تمدٌد 

قطاء أ  الممدمً القطاءات تارٌرٌاً. ٌجلوز لممدم  جلوابهذا الطيب لو ٌتمأ  

فً اال لعلول أما . ذلن دلو  مصادرة ضما  لطائ لوهذا, ٌرفض طيب التمدٌد 

ومح ل  أ  ٌملوم عتقدٌل لول  ٌ  طيب من  ل  ٌ  , فقندها ممدم القطاء لهذا الطيب

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

 

ضما  لطاء غٌر مشرلوط لولاعل  ليى ممدم القطاء أ  ٌمدم, وجزء م  لطائ ,  64.6

 عصٌغ :  ليدف  لند ألول طيب م  جه  التقالد, لوٌولو  ضما  القطاء إما
 )أ( خطاب ضما   لوفك النملوذج المرفك فً الموم الراع , 

 )ب( صن مصدق؛ 

 .الو اٌ  صٌغ  اخرى تاددها جه  التقالد  فً لورل  العٌانات)ج( 

لوفً بٌانات العطاء  لورل  ادد فًٌجب أ  تولو  لٌم  ضما  القطاء لوفك ما هلو م

 .لائمة متطلبات التعالد فً المسم الخامس

 انعطبء ضًبٌ .17
 

ً إلى جه  التقالد م  ذور لنلوا  لورلم  64.2  ٌجب أ  ٌولو  ضما  القطاء ملوجها

ً عقد انتهاء  28مرج  وتاب الدللوة, وما ٌجب أ  ٌعمى نافذاً لمدة حا تمل ل   ٌلوما

 66.2ا ليمادة نفاذ القطاء لوفمحااك لفترة  ٌدمدأي تد انتهاء عق لوأفترة نفاذ القطاء 

 م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات.

 

خطاب )ٌجب أ  ٌولو  ضما  القطاء, عاختٌار ممدم القطاء, إما ليى شول 64.3 

( عاوب النملوذج المرفك علوثائك Bank Guaranteeضما  مصرفً )ضما ( 

مقتمدة فً القراق لوفماً لتقيٌمات المصرف صادراً ل  أاد المصارف ال المنالص 

صدن مصدق الو اٌ  صٌغ  تاددها جه  التقالد فً لورل   المروزي القرالً, ألو 

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

لهذا  مرادف المالٌ  المإوو  ال ملولقاً لومصدلاً م  خارج القراق, فٌجب أ  ٌولو 

 مقتمدة فً القراق لجقل هذا الضما  لاعالً ليتنفٌذال المصرف

)back-to-back counter guarantee (.  

 

عناء ليى تلوصٌ  لجا  الدراو  لوالتايٌل( عرفض أي لطاء حا )وتملوم جه  التقالد   64.4

ٌرفك مق  ضما  لطاء ممعلول لوذلن عالتعاره لطاًء غٌر موتجٌٍب ليشرلوط لدا 
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 النافذ. لمصنق  لألجهزة الطٌع  المشملول  عإوتثناء لوزٌر الصا الشروات المنتج  ليدلواء لوا

ضمانات القطاء القائدة  تطيك ٌاك لجه  التقالد أ , عاوب ملوافم  جه  التقالد  64.5

ليٌهم, لوذلن لعل انتهاء مدة نفاذ  لقمدا تروٌ الى ممدمً القطاءات الذٌ  حا ٌاتمل 

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

احااتفاظ عضمانات القطاء القائدة لممدمً القطاءات الذٌ  ٌاتيلو  المراتب الثالث 

 م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات. 38.2لمالً عؤاوام المادة  األلولى

 

ضما    لوتمدٌم القمد اتفالٌ  عقد تلولٌ  ممدم القطاء الفائزلالقطاء ٌقاد ضما    64.6

 .المطيلوبألداء ااو  

 

 ٌمو  أ  تصادر جه  التقالد ضما  القطاء إذا: 64.4
نفاذه لوعقد غيك المنالص , واب ممدم القطاء لطاءه لعل انتهاء مدة  )أ(

م  التقيٌمات إلى ممدمً  22.3لو 66.2عاوتثناء ما نصت ليٌ  الفمرتٌ  

 ألو القطاءات؛

 

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

 التلولٌ  ليى القمد, ألو (6)

 تمدٌم ضما  او  األداء المطيلوب. (2)

 

ً ليمادة ممدم لطاء غٌر ناجح تمدم إذا  )ج(  م   36عشولوى ألو التراض لوفما

 هذه أ  ليويطات المختص  لندها , لوتعٌ القطاءات التقيٌمات إلى ممدمً

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

األضرار الناتج  ل  هذا التؤخٌر فً تلولٌ  القمد ولوف ٌتم تقلوٌضها م  

ضما  القطاء لممدم القطاء غٌر الناجح لوصااب الشولوى ألاله. ليى 

, ولوف ٌمتصر المعي  الم صادر م  الضما  ليى لٌم  الرغم م  ذلن

لوفك الملوانٌ  القرالٌ   الغرامات التً تاددها الويطات المختص 

 اءات النافذة.لواإلجر

 

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

أُٖ٘ٞٓ ػ٘ٚ ك٢ اُوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ اُ٘بكنح، ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ٓضالً ثبَُ٘جخ 

 ٔبكحُِ ثٛبَبد انعطبء ٝههخُِْوًبد اُؼبٓخ أٝ ؿ٤وٛب ثؾَت ٓب ٛٞ ٓؾلك ك٢ 

 د، ٖٝٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءا 17.1

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

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

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد؛ أٝ 16.2

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

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

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد؛ 38األكاء ٝكوبً ُِٔبكح 

, -ليى ذلن بٌانات العطاء فً اال نصت لورل  -فقندها, ٌمو  لجه  التقالد

, أ  تقي  ممدم القطاء غٌر مإهل إلرواء لمد ليٌ  مملول م  جه  التقالد

بٌانات  لوأ  تمضً فً تطعٌك اإلجراءات اإلدارٌ  المنصلوص لنها فً لورل 

 .العطاء

 

 

ّد ممدم القطاء لطاءه لوٌمدم  عنوخت  األصيٌ   68.6 لوٌجلوز أ  تشمل لرصاً ٌجب أ  ٌ قِّ

( ً عالقرض الفنً, أما القرض المالً فٌمدم فً نوخ   (Compact Diskمدمجا

 انعطبء لٛعٔرٕ شكم .18
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 .أصيٌ  )لورلٌ ( لواادة

المادة  النوخ واف  اللوثائك الماددة فًول م  ٌجب أ  ٌتضم  القطاء األصيً لو 68.2

م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات, ليى أ  تولو  ول لوثائك القطاء  62.6

الشخص ألو ممدم القطاء ألو عاعر حا ٌزلول, لوملولق ً م   اررةً مطعلول ً ألو م

 هذا التفلوٌض ٌولو ٌجب أ   .عالقمد لقطاءممدم ا لذلن إللزامٌ  للوخاألشخاص الم

ً ليتلولٌ  ، بٌانات العطاء لورل  عاوب ما هلو مادد فً م  لعل المخلولٌ  لانلونٌا

ولوف ٌرفك  )ج( م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات 62.6لوالذي عملوجب المادة

يتلولٌ  ليى اوتمارة تمدٌم ل للوخليى ممدم القطاء التؤود م  تلولٌ  الم عالقطاء.

لوليى ول صفا  م  صفاات جدالول ( Bid Submission Form)اء القط

لوذلن م   المرفم  عقطائ  لوثائكلوليى واف  ال (Price Schedules) األوقار

لوٌجب المالاظ  أ  جمٌ  صفاات القطاء اٌث . الشخص الملول  ليى القطاء

تمت إضافات لوتصاٌاات ليى اإلضافات م  لعل ممدم القطاء الملول  ليى 

لوف ٌملوم عالتلولٌ  ليٌها وامالً ألو عاألارف األلولى. ليى ممدم القطاء القطاء لوو

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

 .بٌانات العطاء إ  أٌ  شرلوط أخرى ٌتم تادٌدها فً لورل 

 

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

 هرٌجٜب ٓولّ اُؼطبءارِي اُٚوٝه٣خ ُزٖؾ٤ؼ األفطبء اُز٢  أُ٘بهٖخ، ثبٍزض٘بء

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

 ٛنٙ اُزٖؾ٤ؾبد. ػ٠ِ ثبألؽوف األ٠ُٝػ٠ِ اُؼطبء اُزٞه٤غ ًبٓالً ٝ ِزٞه٤غُ

 

 

انعطبءاد رغهٛى – د  
مدمً القطاءات أ  ٌملوملوا عتويٌم لطاءاتهم علواوط  العرٌد الداخيً ألو ٌمو  لم 60.6

القطاء لوول نوخ   لوض ليى ممدم القطاء الخارجً الورٌ  ألو عالٌد معاشرة. 
" أصل" األغيف  عـليى  لوذلن م  التؤشٌر, لومختلوم  منفصي  أغيف لن  فً 

ً خارج غالففً  غيف  المتضمن  األصل لوالنوخلو"نوخ ". تلوض  األأ
 .مختلوم

  انعطبءاد ٔرأشٛش خزى .19

 :الداخيٌ  لوالخارجٌ  أ  األغيف ٌتقٌ  ليى  60.2
رؾَٔ إٍْ ٝػ٘ٞإ ٓولّ اُؼطبء ٓغ فزٔٚ ػ٠ِ اُيٝا٣ب األهثغ ٖٓ  )أ(

 اُـالف؛
بٌانات  لورل فً مادد تولو  ملوجه  إلى جه  التقالد ليى القنلوا  ال )ب(

 ؛العطاء
 لورل فً  مادد, وما هلو الدللوة لووتاب المنالص  لورلم تامل اوم )ج(

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

  م  27.6ليفمرة  عٌانات القطاء لورل  عاللولت لوالتارٌخ الماددٌ  فً
 .التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات

 

ً الخارجً  الغالف ٌو  إذا لم 60.3  المادةفً  لوفك ما هلو مادد لومإّشراً ليٌ  مختلوما
لولوفك الملوانٌ  القرالٌ   القطاءات المذولورة ألاله إلى ممدمً م  التقيٌمات 60.2
 لعل القطاء ألو فتا  فمدا ل  ٌموإلولأٌ   جه  التقالدقندها ل  تتامل ف, النافذة

 .ملولد فتح القطاءات

 

المادة المادد فً جه  التقالد ليى القنلوا  إلى  م القطاءاتويٌٌجب أ  ٌتم ت 27.6
فً مهي  حا تتجالوز اللولت لو ,م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات)ب(  60.2

 ٛىغهنز انُٓبئٙ انًٕعذ .22

 انعطبءاد



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 17        اُوَْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد

 

___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوحٗج٤نح +  )اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/36     :  ٖخ ههْٓ٘به

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

ٌتم إصدار لوصل م  لعل جه  . بٌانات العطاء لورل فً  اددٌ لوالتارٌخ الم
عنوخ  لها  جه  التقالد لوتاتفظالتقالد إلى ول ممدم لطاء تم اوتالم لطائ , 

 .حااك ومرج 
تمدٌد  , ٌجلوز لجه  التقالد لوفك تمدٌرهالعل الملولد النهائً لتويٌم القطاءات 27.2

 5.3ليفمرة ٌم القطاءات م  خالل تقدٌل لوثٌم  القطاء لوفماً ويتالملولد النهائً ل
املوق  ولوف تمتد واف ممدمً القطاءات, لوفً هذه الاال  إلى  م  التقيٌمات

إلى الملولد  الميتزمٌ  عها لعل التمدٌد مً القطاءاتجه  التقالد لوممد لواجعاتلو
 .النهائً عاوب المهي  الجدٌدة

 

ٌم القطاءات ويجه  التقالد عقد الملولد النهائً لت وتيم أي لطاء ت وٌتم رفض 26.6
وٌتم إلادت  مغيماً لوم  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات,  27 فً المادةادد الم

 .إلى ممدم هذا القطاء

 انًزأخشح عطبءادان .21

ذلن لو إلى جه  التقالد   عقد تمدٌم ئألو واب لطا ٌجلوز لممدم القطاء تقدٌل 22.6
 يى أ  ٌمدم لجه  التقالدلٌم القطاءات, ويلتالمادد موعماً لعل الملولد النهائً 

 ً ً م  الم القطاء, ألو واب تقدٌلعإشقاراً تارٌرٌا م   عذلن يتلولٌ خلول لملولقا
   .عالتلولٌ نافذتفلوٌض 

 عحتٔ رعذٚم .22

 انعطبءاد

ألو إوتعدال لقطائ  لولوضق  فً  تقدٌلتلوجب ليى ممدم القطاء إلداد أي ٌ 22.2
غالف مختلوم لوٌتم التؤشٌر ليٌ  لوفك األصلول, لوٌروي  الى جه  التقالد لعل 

 :الملولد النهائً لتويٌم القطاءات عاوب ما ٌيً
 لورل نوخ المادد فً ليى ممدم القطاء تمدٌم نوخ  أصيٌ  م  لدد ال )أ(

ألي  ,م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات 60.6يمادة لعٌانات القطاء 
ليٌهما عشول لواضح  ٌتم التؤشٌرغالفٌ  فً لوذلن لطائ , ليى تقدٌل 

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

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

ٌجب أ  تتم  ,القطاءت تقدٌالعالتؤشٌر ليى األاوام األخرى المتقيم   )ب(
 م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات. 60.3لو 60.2ليفمرتٌ  لوفماً 

 

جه  التقالد  شقارليى ممدم القطاء الراغب فً واب لطائ  إ ٌتلوجب 22.3
ً  تارٌرٌاً لعل الملولد النهائً المادد اوتالم ٌجب أ  ٌتم  ٌم القطاءات.ويلت موعما

جب أ  ٌم القطاءاتويلعل الملولد النهاًئ المادد لتواب القطاء إشقار   :وماٌ 
 

ً إلى جه  التقالد ليى القنلوا   )أ(  60.2المادة  فًالمادد ٌولو  ملوجها
 ؛( م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءاتب)

)ج(  60.2فً وتاب الدللوة لوالمادد فً المادة مرج  الوم لواحاٌامل  )ب(
"إشقار أ  ٌتم التؤشٌر ليٌ  عـ , لوم  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات

 ؛ لوعواب القطاء"
 طاء.اً نافذاً ٌخلول ليتلولٌ  ليى اإلشقار عواب القتفلوٌضأ  ٌتضم   )ج(

 

ً ليمادة إ   22.4 م  التقيٌمات إلى ممدمً  22.3القطاءات المطيلوب واعها لوفما
 القطاءات, ولوف تقاد إلى ممدمً القطاءات دلو  فتاها.

 

الملولد  التً تيًاوتعدال ألو تقدٌل أي لطاء خالل الفترة  ألو حا ٌجلوز واب 22.5
 66الماددة فً المادة ة نفاذ القطاء لواتى انتهاء فترٌم القطاءات ويالنهائً لت

م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات. إ  واب القطاء خالل هذه الفترة لد 
م  التقيٌمات إلى ممدمً  64.4 ليمادةٌإدي إلى مصادرة ضما  القطاء, لوفماً 

 القطاءات.
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 انعطبءاد ٔرمٛٛى فزح – ـْ
 ءات عما فً ذلنجه  التقالد عفتح جمٌ  القطالجن  فتح القطاءات لدى  وتملوم 23.6

الراغعٌ  م  عاضلور لام فً جيو  لوذلن  ,اشقارات اإلنوااعات لوالتقدٌالت

 لوالتارٌخ فً اللولتالمخلولٌ (, ) ممدمً القطاءات ممثيً ممدمً القطاءات الو 

ليى ممدمً القطاءات الو  ممثيً  .بٌانات العطاء لورل فً  ماددوما هلو لوالموا  

 اضلور وإثعات لل اضلورهم.ممدمً القطاءات التلولٌ  ليى وجل ال

 انعطبءاد فزح .23

عقدها  , لوحا تفتحلولراءة ماتلوٌاتهااحانوااعات ـيٌها علر شّ إالم األغيف ٌتم ألوحاً فتح  23.2

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

ليناً تفلوٌض النافذ م  التم لراءة إشقار اإلنوااب إحا إذا لقطاء اواب إشقار ل

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

القطاءات التً  عقدها أغيف  لوحا تفتحعـاإلوتعداحات لولراءة ماتلوٌاتها لوٌتم اوتعدالها 

إشقار حاوتعدال حا ٌومح عؤي اوتعدالها, عل تقاد وما هً إلى ممدم القطاء مغيم . تم 

ليناً م  التفلوٌض النافذ عهذا احاوتعدال  دالعتتم لراءة إشقار اإلوإذا  إحا القطاء

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

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

 

لت لوااد, لوٌمرأ ليناً: اوم ممدم القطاء لووقر القطاء لول ٌتم فتح القطاءات فً لو 23.3

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

ضما  القطاء فً اال وا  مطيلوعاً, لولوجلود ألو لدم لوجلود التفلوٌض عالتلولٌ  

رفض المطيلوب, إضاف  إلى أٌ  تفاصٌل أخرى لد تراها جه  التقالد مناوع . حا ٌ

عاوتثناء القطاءات المتؤخرة لمالً عالفمرة  جيو  فتح القطاءاتأي لطاء خالل 

 م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات. 26.6
ٌتم التؤشٌرليى جمٌ  صفاات ول م  القطاءات األصيٌ  عختم لجن  فتح القطاءات 

م  تلولٌ  ألضائها ليى جمٌ  صفاات جدالول األوقار األصيٌ  الخاص  عول 

 لطاء.

 

ً ليفمرة  لوالتقدٌالت)القطاءات  إ  23.4 م  التقيٌمات إلى ممدمً  22.2التً ت رول لوفما

حا تخض   ,ٌتم فتاها لولراءتها خالل جيو  فتح القطاءات لمالتً القطاءات( لو

 ليتمٌٌم مهما وانت الظرلوف. 

 

د جه  التقالد ماضراً لجيو  فتح القطاءات فً نهاٌ  الجيو  متضمناً  23.5 المقيلومات ت قِّ

م  التقيٌمات إلى ممدمً  23.6لو 23.4لو 23.2لو 23.6المذولورة فً الفمرات 

 القطاءات المذولورة ألاله, عاإلضاف  إلى ما ٌيً لوعالاد األدنى:

 ؛ألو تشمٌقها هاختمإغالق األغيف  عإاوام لو -

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

 ليى أواس لطاءات أخرى؛ لو أٌ  تخفٌضاتأ مشرلوط 

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

 ؛م  تلولٌ  رئٌس لوألضاء لجن  فتح القطاءاتلوذلن  ,راوقلول األاجد

م  تلولٌ  رئٌس لوألضاء لوذلن  ,غٌر موقرة )عند(لوض  خط أفمً عجانب ول فمرة -

     ؛  لجن  فتح القطاءات

األخرى القطاء  موتنداتتلولٌ  ممدم القطاء ليى اوتمارة تمدٌم القطاء لوليى  -

 المرفم  لوليى ول صفا  م  جدالول األوقار؛
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 لدد األلوراق المولو  منها ول لطاء؛ -

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

 قطاء.ال  مرفمات اليجن  ليى أي معدٌها لد تألو تافظات أخرى مالاظات   أٌ -

 .عختم اليجن  لوالمرفمات القطاء ماتلوٌاتليى جمٌ   لولٌ  عاألارف األلولىالتٌتم 

التلولٌ  ليى ماضر جيو  فتح  ٌطيب م  ممثيً ممدمً القطاءات الااضرٌ  23.4

القطاءات م  الاك عإضاف  أٌ  مالاظ  ليى أداء اليجن . إ  لدم تلولٌ  أي ممدم 

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

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

 

وٌتم إلال  جمٌ  أوقار القطاءات لوالملواصفات الفنٌ  لومدد التنفٌذ رومٌاً ليى   23.8

قين  للوا  إلالنات جه  التقالد م  التؤوٌد ليى أ  األوقار لوالملواصفات الم

 خاضق  لمزٌد م  التدلٌك لوالتايٌل.

 

  عملوافم  رئٌس جه  التقالد.  القطاءاتوٌتــم إاال  القطاءات إلى لجن  تمٌٌم لوتايٌل  23.0

ً لتمدٌرها, طيب  24.6 ٌمو  لجه  التقالد )لجن  تمٌٌم لوتايٌل القطاءات( , لولوفما

طاءات. ٌجب أ  م  ممدم القطاء الول لطائ  أثناء لميٌ  تمٌٌم الق تلوضٌاات

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

ا توتشفه  اواعٌاء خطأ تصاٌحل ذلن وا  إذا إحاعتغٌٌر الوقر ألو مضملو  القطاء, 

م  التقيٌمات إلى ممدمً  24.6القطاءات لوفماً ليفمرة  تمٌٌم لميٌ  خاللجه  التقالد 

 القطاءات.
م ممدم القطاء عتمدٌم التلوضٌاات عشؤ  لطائ  فً الملولد لواللولت الماددٌ  إذا لم ٌم

 لذلن فً طيب جه  التقالد, فمد ٌإدي ذلن إلى رفض لطائ .

 انعطبءاد رٕضٛح .24

حا ٌجلوز الوشف ل  أٌ  مقيلومات تتقيك عفاص, تلوضٌح, لوتمٌٌم لوممارن   25.6

ءات ألو أي شخص آخر غٌر القطاءات لوالتلوصٌ  عإرواء القمد, إلى ممدمً القطا

مقنً رومٌاً عقميٌ  القطاء, لوذلن إلى أ  ٌتم تعيٌ  جمٌ  ممدمً القطاءات عإشقار 

 إرواء القمد.

 اإلجشاءاد عشٚخ .25

فً )لجن  تمٌٌم لوتايٌل القطاءات( قطاء التؤثٌر ليى جه  التقالد الإذا االول ممدم  25.2

ذلن مد ٌإدي فتروٌ  القمد, ع هالرارفً  لوأ لوممارن  القطاء, قطاءلي هالميٌ  تمٌٌم

  .ئلطا رفضإلى 

 

إذا رغب أي ممدم لطاء عاإلتصال عجه  التقالد عشؤ  موؤل  تتقيك عقطائ  خالل  25.3

ذلن ع ملومالفترة الممتدة م  تارٌخ فتح القطاءات إلى تارٌخ تروٌ  القمد, فقيٌ  أ  ٌ

  تارٌرٌاً.

 

تايٌل القطاءات( تمٌٌم لوتايٌل القطاءات لتتؤود م  وتملوم جه  التقالد )لجن  تمٌٌم لو 26.6

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

 تم التلولٌ  ليى اللوثائك لوفك األصلول لوم  أ  القطاءات صاٌا  عشول لام.

 األٔنٙ انزذلٛك .26

 ٔرحذٚذ نهعطبءاد

  اعزجبثزٓب

لجن  تمٌٌم لوتايٌل القطاءات( لعلول أٌ  شويٌات ثانلوٌ  ألو لدم ٌمو  لجه  التقالد ) 26.2

فً القطاء, إذا وا  ذلن حا ٌشول انارافاً جلوهرٌاً,  عوٌط  انارافاتمطاعم  ألو 

 ليى أ  حا ٌجاف هذا المعلول ألو ٌإثر ليى ترتٌب أي ممدم لطاء فً التمٌٌم.

 

تادد  مات إلى ممدمً القطاءات,م  التقيٌ 20لولمالً عالمادة  ل,المفصّ  التايٌللعل  26.3

 , جلودة ممعلول عما إذا وا  القطاء )لجن  تمٌٌم لوتايٌل القطاءات( جه  التقالد 

ً تجٌعمولو ,موتمالً  . ألغراض هذا التؤود, فإ  لوثٌم  القطاءمتطيعات لاً جلوهرٌا

القطاء الذي ٌوتجٌب جلوهرٌاً هلو القطاء المتطاعك م  جمٌ  أاوام لوشرلوط 
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المنالص  دلو  أٌ  انارافات جلوهرٌ  ألو اوتثناءات ألو  لوملواصفات لوثائك

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

 الجلوهري هلو ذلن: تافظالشرط ألو ال

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

 ٝأ

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

 ؛ أٝٔولّ اُؼطبء اُلبئيُ اُزؼبهل٣خ ٞاعجبدٖٓ اُأٝ  اُزؼبهل

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

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

ً بءاد هلٓٞا ػط  .َٓزغ٤جخ عٞٛو٣ب

جٌب ٌوتوترفض جه  التقالد )لجن  تمٌٌم لو تايٌل القطاءات(  القطاء الذي حا  26.4

ه إلطا جلوهرٌاً, لوحا ٌجلوز لممدم القطاء حااماً تصاٌح لدم المطاعم  لٌصعح

موتلوفٌاً الشرلوط. توتند جه  التقالد فً لرارها ما اذا وا  القطاء موتجٌعاً ليشرلوط 

 ى ماتلوٌات القطاء نفو .أم حا لي

 

إذا وا  هنان م  تقارض عٌ  وٌتم تصاٌح األخطاء الاواعٌ  ليى الشول التالً:  24.6

, الذي (total price) لوعٌ  المجملوع )المعي ( اإلجمالً( unit priceوقر اللوادة )

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

وقر اللوادة لوم  ثم المجملوع الفرلً ت قتمد , (total priceالً )لوالمجملوع اإلجم

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

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

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

وتصادر لٌم  ضما   المصاا لطائ   لٌم ويف ً  للالتمٌٌم األممدم القطاء ذي 

 لطائ .

 األخطبء رصحٛح .27
 

)لجن  تمٌٌم لو  التقالد جه  ليى ٌتقٌ  لوالممارن , التايٌلتوهٌل إجراءات  عهدف 28.6

 الدٌنار إلى مختيف  عقمالت الممدم  القطاءات أوقار جمٌ  تالوٌلتايٌل القطاءات( 

الصادر لو المماثي  العٌ  لميٌاتالمقتمد فً القرالً, لوذلن عاوتخدام وقر الصرف 

 المصرف المروزي ألو مصرف تجاري فً القراق. ل 

 عًهخ إنٗ انزحٕٚم .28

 ٔاحذح

إ  وقر الصرف الذي وٌقتمد لتالوٌل جمٌ  األوقار الممدم  عقمالت مختيف  إلى  28.2

 در عتارٌخ تمدٌم القطاءات.الدٌنار القرالً, هلو وقر الصرف الصا

 

لوممارن  القطاءات  )لجن  تمٌٌم لوتايٌل القطاءات( عتمٌٌمولوف تملوم جه  التقالد  20.6

ٔبكح اإلوتجاع  الجلوهرٌ   اممتالتً  ٓول٢ٓ اُؼطبءاد 26ٝكوبً ُِ  ٠  .ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ُإ
 ٔيمبسَخ رمٛٛى .29

 انعطبءاد

المرشاٌ , ولوف تتم ممارن   ٌبترتتادٌد لو عهدف ممارن  لوتمٌٌم القطاءات 20.2

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

 تفً اال نصألو ليى أواس التلوصٌل المجانً إلى ملول  الموتخدم النهائً. لو

م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات ليى  64.3.3 المادةلائم  متطيعات التقالد لو

القٌلوب, فولوف ٌتم أٌضاً  ان  ليونلوات التً تيً فترة ضما صٌ مدٌمضرلورة ت

( Annual Maintenance Contract - AMCااتواب وقر لمد الصٌان  الونلوٌ  )

 المرشاٌ . ترتٌبتادٌد لو لند ممارن  أوقار القطاءات
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 ولوف ٌتم ااتواب: ,المرشاٌ  ترتٌبتادٌد لو عهدف ممارن  لوتمٌٌم القطاءات 20.3

  أُؾ٤ِخ أٝ اَُِغ األع٘ج٤خ أُزٞكوح ك٢ اُؼوام ًٔب ٝهكد ك٢ علٍٝ أٍؼبه اَُِغ

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

 ٓول٢ٓ اُؼطبءاد؛

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

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ  14.3.2ُلووح ثٔٞعت ا (3انمغى انشاثع )أُوكن ك٢ 

 اُؼطبءاد؛

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

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

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد ػ٠ِ ٙوٝهح رأ٤ٖٓ  14.3.3 حلوواُاُزؼبهل ٝ

 .اُؼ٤ٞة ٤بٗخ َُِ٘ٞاد اُز٢ ر٢ِ كزوح ٙٔبٕٕ

 

, ولوف ٌتم ااتواب المرشاٌ  ترتٌبتادٌد لو عهدف ممارن  لوتمٌٌم القطاءات 20.4

( لقمد الصٌان  الونلوٌ  Net Present Value - NPVصافً المٌم  الاالٌ  )

(AMC ) ليى ضرلورة تؤمٌ   لائمة متطلبات التعالد -المسم الخامس  نصفً اال

 لورل  ٌان , م  األخذ عقٌ  احالتعار مقدل التخفٌض وما هلو مادد فًهذه الص

 بٌانات العطاء.

 

فً اال اددت لائم  متطيعات التقالد )الموم الخامس( إموانٌ  تمدٌم لطاءات ألوثر  20.5

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

ً ل م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات. ولوف  64.4يفمرة جدلول )ألو مجملول ( لوفما

 ٌتم تمٌٌم القطاءات الممدم  لول جدلول )ألو مجملول ( عشول منفصل.

 

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

 Lowest Evaluated) ًِلخً  هَاُزو٤٤ْ األاُؼطبء اُن١ هلّ اُؼطبء أَُزغ٤ت ٝماد 

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

 .ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد 33 أُبكح ٝكن أُؾ٤ِخ

 

ما لم ٌنص ليى خالف ذلن فً لورل  عٌانات القطاء, ٌتم التماد هامش لألفضيٌ    37.6

  . ليقطاءات الممدم  م  ممدمً القطاءات المايٌٌ
 انًحهٛخ األفضهٛخ .32

ألو رفض أي لطاء ألو فً إلغاء لميٌ  المنالص  تاتفظ جه  التقالد عامها فً لعلول  36.6

, إصدار وتاب اإلاال  لوالتعي  ع  رومٌاً لورفض جمٌ  القطاءات فً أي لولت لعل 

( ات)القطاء (ي)لانلونٌ  تجاه ممدم /التزاماتموإلولٌ   تامل أٌأ  تدلو  لوذلن م  

 ( تؤثر)لوا( عذلن. الذي) 

وتملوم جه  التقالد عإلادة جمٌ  القطاءات التً جرى تمدٌمها , تمَّ اإللغاء فً اال

عاوب ما تم تودٌده  منالص ك الائشراء لوث روم معي لوتادٌداً ضما  القطاءات م  

 .القطاءاتهذه ممدمً  م 

 فٙ انزعبلذ جٓخ حك .31

 أٔ أ٘ سفض أٔ لجٕل

 انعطبءاد كم

ه  التقالد , ما إذا وا  ممدم القطاء الموتجٌب ليشرلوط لوالذي ٌامك األهيٌ  وتادد ج 32.6

 Lowest Evaluated) ويف ً  للالتمٌٌم األذي  القطاءلدم المانلونٌ  الماددة, لوالذي 

Bid) ,م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات 8.6 ٌامك المإهالت الماددة فً المادة ,

 .عشول ممعلولقمد لوذلن ليتؤود م  لدرت  ليى تنفٌذ ال

 انمبََٕٛخ ْهٛخاأل .32

 انعطبء يمذو ٔيؤْالد
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إ  هذا التادٌد ٌقتمد ليى تمٌٌم لدرات ممدم القطاء المالٌ , الفنٌ , لواحانتاجٌ .  32.2

لمإهالت ممدم القطاء لوالممدم   لوثم مالثعاتات اإللووٌولو  ليى أواس دراو  لوتايٌل 

ممدمً القطاءات, عاإلضاف  إلى أٌ  م  التقيٌمات إلى  8.6من  عملوجب الفمرة 

 .مقيلومات أخرى تراها جه  التقالد ضرلورٌ  لومناوع 

 

ً  الناجحٌقتعر التؤهٌل  32.3 ً أواوٌا المإهل لانلونٌاً  القمد ليى ممدم القطاء ٌ روتلشرطا

 Lowest Evaluated) ويف ً  للالتمٌٌم األلوالذي لدم القطاء )اللوادة/المجملول ( ذي 

Bid)وانت نتٌج  التؤهٌل ويعٌ , فوٌإدي ذلن إلى رفض لطاء ممدم القطاء  . أما إذا

وتملوم جه  التقالد عقميٌ  تمٌٌم مشاعه  لمدرات  ,لوفً هذه الاال  ؛ويف ً  للالتمٌٌم األذي 

ذ القمد عشول  ويف ً  للالتمٌٌم األذي ممدم القطاء  , ليتؤود م  لدرت  ليى تنٌف ًي   ممعلول.الذيٌ 

 

 

 ذانعم رشعٛخ  – ٔ
 م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات, وتملوم 32لو 37لو 20م  مرالاة أاوام الملواد  33.6

المإهل لانلونٌاً صااب القطاء  ممدم القطاءليى القمد عتروٌ  جه  التقالد 

 ً تم التؤود م   لدشرط أ  ٌولو  لوذلن , ويف ً  للالتمٌٌم األ يذلو الموتجٌب جلوهرٌا

 معلول.متنفٌذ القمد عشول مإهالت  ل

النماذج الموتندات/ لونفاذ م  صا ؤود الت ٌتلوجب ليى جه  التقالدلعل تروٌ  القمد,   33.2

لوذلن لعر  حا وٌما ضما  القطاءءات المرشاٌ  الممدم  فً لطااألواوٌ  

 الويطات المختص .

 انزشعٛخ يعبٚٛش .33

 لعنلودومٌ  ا تخفٌضزٌادة ألو  , تاتفظ جه  التقالد عامها فًالقمد تروٌ لند  34.6

م  لٌم  القمد ,  %27عنوع   لائم  متطيعات التقالدفً  أصالً  الماددة لوالخدمات

 .دلو  أي تغٌٌر فً أوقار اللوادات ألو الشرلوط لواألاوام األخرىلوذلن م  

 فٙ انزعبلذ جٓخ حك .34

 عُذ انكًٛبد رعذٚم

 انعمذ إسعبء

ممدم القطاء الفائز عملوجب  إشقارقالد عتنفاذ القطاء, وتملوم جه  ال فترةلعل انتهاء  35.6

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

 اتقطاءال ًممدم شقار جمٌ ليى جه  التقالد إ ٌتقٌ , نفو فً اللولت . لد ل عِّل

ً لتملوم عنشر النتائج و ومالميٌ   ارواء القطاء,  عنتٌج  اآلخرٌ   يملوانٌ  لوفما

لولدد اللوادات/المجملولات  اوم لومرج  المنالص  م  تادٌد, افذةالنالقرالٌ  

( 2)لو, الذٌ  لدملوا لطاءات جمٌ  ممدمً القطاءات اءومأ( 6المقيلومات التالٌ : )لو

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

مً القطاءات الذٌ  رفضت ممد اءومأ( 4)لو, ايٌي ول لطاء تمَّ تل تمٌٌم  تم الذي

 ,وقر الممدم لوالقمي ال( اوم ممدم القطاء الفائز لو5)لو ,لطاءاتهم لوأوعاب رفضها

 نطاق القمد ملوضلوع التروٌ .ل  لوجز القمد لوممدة  عاإلضاف  إلى

 انزشعٛخ ثمشاس إشعبس .35

ً ليقمد التروٌ مرار اإلشقار عٌ ق د  35.2  اً)لمد فلورنافذاً  الذي ٌصعح لوالتعي  ع  تؤوٌوا

 ممدم لد ٌتمدم ع  أي طق عؤي  لوذلن عاوب لرار التولوٌ  المانلونٌ  المتقيك ,الولً(

ً  فائز غٌر لطاء  .القطاءات ممدمً إلى التقيٌمات م  36 ليمادة لوفما

 

عقد تمدٌم القمد الملول  م  لعل ممدم القطاء الفائز مرفك عضما  او  األداء لوفماً  35.3

إلى ممدمً القطاءات, وتملوم جه  التقالد فلوراً عإلادة م  التقيٌمات  38ليمادة 

ً ليمادة  م   64ضمانات القطاءات إلى ممدمً القطاءات غٌر الفائزٌ  لوفما

 التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات.
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوحٗج٤نح +  )اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/36     :  ٖخ ههْٓ٘به

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

ً إلى أي ممدم لطاء  35.4 إلى ٌتمدم لد ٌتقٌ  ليى جه  التقالد احاوتجاع  فلوراً لوتارٌرٌا

 36لوذلن لٌس عملوجب المادة  أوعاب لدم اختٌار لطائ  ل  اً وتفورمجه  التقالد 

 .التروٌ عمرار شقار إل, عقد اوتالم  لم  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات

 

ً لتقيٌمات تنفٌذ  تقتمد اآللٌ  المقتمدة عالنظر فً الشوالوى الخاص  لممدمً القطاءات لوفما

 القملود الاولومٌ  القام  النافذة.

 ٔانطعٌٕ انشكبٖٔ .36

لوعقد انتهاء  ,عقد إشقار ممدم القطاء الفائز عمعلول لطائ  م  لعل جه  التقالدفلوراً  34.6

ً ليمادة الشوالوى لو تولوٌ فترة انتظار  م  التقيٌمات إلى ممدمً  36الطقلو  لوفما

 المسم الثامن فًالماددة القمد  اتفالٌ القطاءات )إ  لوجدت(, وترول جه  التقالد 

, إلى ممدم تشمل ول ما تم اإلتفاق ليٌ  عٌ  الطرفٌ  منالص  لوالتًال ائكلوثم  

 .بٌانات العطاء لورل فً  وما هلو ماددٌجب أ  ٌتم تصدٌك القمد .القطاء الفائز

 انعمذ رٕلٛع .37

ليى ممدم القطاء الفائز التلولٌ  ليى إتفالٌ  القمد لوإلادتها إلى جه  التقالد  ٌتلوجب 34.2

  .المدة الماددة ضم 

, ٌعمى لجه  التقالد 36أاد ممدمً القطاءات عطق  عاوب الفمرة فً اال تمدم 

أ  جه  التقالد  لوجدتإذا الاك عمتاعق  إجراءات التقالد م  ممدم القطاء الفائز 

أن  م  المصيا  القام  لدم تؤخٌر عدء تنفٌذ القمد القمد ٌوتلوفً جمٌ  الشرلوط لو

 :عقد لوذلن ة,ولوف ٌتوعب عؤضرار وعٌر /اإللغاءلوأ  مثل هذا التؤخٌر

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

ملول  تؤمٌ  الاصلول ليى ملوافم  الماوم  المختص  لعر تمدٌم تقهد   )ب(

فً لوذلن تنفٌذ القمد  عوعبأٌ  أضرار لد تنتج فً الموتمعل ل   التقلوٌضع

  ؛ه  التقالدمرار جل مخالفاً اال وا  اوم الماوم  المختص  

 

ً لليى ممدم القطاء الفائز أ  ٌمدم ضمان ٌتقٌ  38.6 القام  لشرلوط ا لوفك األداءاو  ا

 التروٌ  عمرار اإلشقارم  تارٌخ اوتالم  لوالتعاراً  (  ٌلوما 64خالل ), ليقمد

ٌلوما عضمنها مدة احاشقار الملوج  م  جه  التقالد  20جه  التقالد الو  ل  الصادر

لوذلن لوفك النملوذج المرفك , ز لواوب ما مادد فً لورل  العٌانات الى المرشح الفائ

الشروات القام  ليدلول   تقفى. موتندات القمد -فً الموم الثام  م  لوثٌم  القطاء

 تقيٌماتلوال اوامإذا وانت األ األداءضما  او  لوالمطاع القام م  ملوجب تمدٌم 

  .تمنح هذه احاوتثناءاتالنافذة فً جمهلورٌ  القراق 

 األداء حغٍ ضًبٌ .38

تمدٌم ضما  او  األداء المذولور ألاله ألو فً  ممدم القطاء الفائز فًلند فشل  38.2

م  التقيٌمات إلى ممدمً  34.2تلولٌ  القمد خالل المدة الماددة فً الفمرة 

لتلولٌ  القمد لوتمدٌم ضما   إلٌ رومً  انذارعإروال  التقالدوتملوم جه  القطاءات, 

احانذار؛ هذا  تارٌخ اوتالم( ٌلوماً م  65ضلو  خمو  لشر )فً غاألداء او  

لوعقد مضً هذه المدة, ٌاك لجه  التقالد إلغاء التروٌ  لومصادرة ضما  القطاء 

ً ليشرلوط  ممدم القطاءلممدم القطاء الناول, لوتروٌ  القمد ليى  الموتجٌب جلوهرٌا

لمإهالت المطيلوع  األلل ويف  عقد التؤود م  أن  ٌوتلوفً االذي ٌيً  ذي التمٌٌملو

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

ت تخذ هذه اإلجراءات . القطائٌ  أوقار عٌ  ما الفرق دف ٌ أ  ناولال القطاء ممدم

 ءاتهم.لطا نفاذ فترة خاللعاك ممدمً القطاءات الناويٌّ  
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 انعطبء ثٛبَبد ٔسلخ -:انثبَٙ انمغى
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 (BDS) بٌانات العطاء  ورلة

ة فً ماددل األاوام القّدِّ ت  تضٌف ألو ل ألو وّمِّ ت  إ  المقيلومات الخاص  التالٌ  المتقيم  عالوي  التً وٌتم  التقالد ليٌها ولوف 
عٌانات القطاء عدل تين اللواردة  لورل قتمد األاوام اللواردة فً , ت  تنالض لند لوجلود أي .ممدمً القطاءاتالى التقيٌمات 

  ً التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات.ف

 

 عبو . أ

 لوزارة الصا /العٌئ /الشرو  القام  لتولوٌك احادلوٌ  لوالموتيزمات الطعٌ : التقالد جه اوم 

  ).)وٌمادٌا

  حا ٌلوجد : جه  التقالد لعل م المفلوض  (purchasing Agentاوم لووٌل المشترٌات )

   ا مذولور فً للوائم المنالص لووم موتيزمات طعٌ  ملوضلوع وتاب الدللوة:  الوي نلوع 

  موتيزمات طعٌ  شراء  منالص : ال

  الجارٌ   لوازن للوارد فً الملوليى النالو ا  88  2021/36/  . : المنالص  رلم

 [    رلم وتاب الدللوة : ]

رلم  جدلول  : فً لائم  متطيعات التقالد هلو اددةمال (الجدالول )المجملولاتلوأوماء لدد  إ 

(1)- (0)- (4) 

الخاص  عشراء  2764 هً م  الويطات المختص   المصدل زن  احاتاادٌ  لوالما ن و  

لوزارة الصا /العٌئ /الشرو  القام  لتولوٌك احادلوٌ   ـاوابلالموتيزمات الطعٌ  

 (وٌمادٌا) لوالموتيزمات الطعٌ 

  لوزارة المالٌ هلو:   القمد هذامصدر تملوٌل 

6.6 

 ًُبلصخان ٔثبئك .ة

/الشرو  القام  لتولوٌك   عاب المقظم/لوزارة الصا /العٌئ -عغداد  لنلوا  جه  التقالد /

 والبرٌد/لوم احالالم الدلوائً لوالقاللات القام  5/ط(وٌمادٌا)احادلوٌ  لوالموتيزمات الطعٌ 

 (44754607447رلم الهاتف)((dg@kimadia.iqهلو )) االلكترونً
 علواوط ٌمبل  الورٌ  العرٌد علواوط  ألوالقادي  عالعرٌد ترول ألو عالٌداحاوتفوارات  تويم

  عرٌد احالوترلونًال

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

 ػٖ ٓزبثؼخ االٍزلَبهاد اُز٢ رقٔ اُؼطبء

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

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

 عاحاضاف  الى ما لورد فً تقيٌمات الى ممدمً القطاءات :

  ـــــــــــــوارات المشاروٌ  فً المنالصٌولو  تارٌخ انقماد المإتمر الخاص عاحاجاع  ليى اوتف   -

 .1002/ 6 / 32   االربعاء  ٌلوم

4.6 

 

mailto:والبريد
mailto:dg@kimadia.iq
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 (ٓؼٔوح )ٗج٤نح+ اٛواف ٕ٘بػ٤خَٓزِيٓبد    . 88/2021/36  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 انعطبءاد إعذاد ،ج

متلوفرة ليى القنلوا   ,غٌر المإهيٌ  لانلونٌاً() الموتعقدٌ لائم  عؤوماء ممدمً القطاءات 
  HTTP://WWW.mop.gov.iq  اإللوترلونً التالً:

 :ٌتم اضاف  ما ٌيً ممدمً القطاءات  فً تقيٌمات الى لوردضاف  الى ما حااع
الو المتيوؤة الو المخي  عالتزاماتها التقالدٌ  الواعم  لدى نفس جه  التقالد الو فً جهات تقالد  -

 اخرى لوعملوجب لوثائك اصلولٌ    
 -تدرج الشروات فً المائم  الولوداء فً الااحات التالٌ  : -

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

 ثعلوت المٌام عتزلوٌر القطاءات الو اي لوثٌم  م  موتندات المنالص . -ج 
ثعلوت تمدٌم مقيلومات الو املور مغاٌرة ليامٌم  فٌما ٌتقيك عالقمل الماال ليٌ  عمصد  -د 

 .احاضرار عالمصيا  القام 
فنٌ  المتقالد ليٌها عمصد احاضرار ثعلوت مخالف  شرلوط المنالص  الو الملواصفات ال -ـه

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

 احامتناع ل  تلولٌ  القمد عقد التعيٌ  عمرار احااال . -ي 
 .واب القمل عوعب ثعلوت التيوإ عتنفٌذ المنالص  الو اخالل  عالتزامات  التقالدٌ  -ن 

6.3 

 2764( لون  2ٌولو  تصدٌك ليشهادات اوب تقيٌمات تنفٌذ القملود الاولومٌ  رلم )
 4.2 عخصلوص  العنلود الموتلوردة م  عيد لرعً.

الموتندات الثعلوتٌ  ألهيٌ  الوي : ٌجب أ  ٌتضم  القطاء, إضاف  إلى الموتندات المذولورة 
 )أ( لو)ب(, الموتندات التالٌ : 4.3لو  4.2فً الفمرات 

مدم شهادة المنشؤ ليملواد الموتلوردة لصالح جه  التقالد الصادرة م  العيد المصن  الو ت  ا -6
م  احاشارة الى  (المنتج الو العيد الذي ٌتم فٌ  التجمٌ  احاخٌر الو عيد الشا  )عيد التصدٌر

منشؤ الملواد احاوتٌرادٌ  لوالتً ٌجب ا  تولو  دلٌم  م  اٌث الملواصفات الفنٌ  الخاص  
لمقدات المراد تصدٌرها الى القراق شرط لوجلود تقهد مصدق اصلولٌا م  عالملواد الو ا

الشرو  الشاان  لوالمجهزة ليملواد احاوتٌرادٌ  ٌتضم  تاميها واف  الموإلولٌات المالٌ  
لوالمانلونٌ  المتقيم  عمدى صا  المقيلومات المذولورة فً شهادات المنشؤ احاصيٌ  

 .المجهز فً دلول  الشا  احاخٌرةالمروي  م  الجهات المصنق  الو المنتج  الى 
( ٓطِٞثخ ٓغ اُؼوٗ أُولّ ٌَُ ٓبكح  FDAٝ/اٝ HPF ٝ/اٝ CE ٝ/اٝ MOHّٜبكاد اُـ ) -2

ًٝنُي ّٜبكح أُْ٘أ أُٖلهخ ٓضجذ ك٤ٜب ثبٕ اُجٚبػخ ٓ٘زغخ ثبٌُبَٓ ك٢ ثِل أُْ٘أ )رٖل٣ن 
٤خ اُٖ٘بػ٤خ ٖٝٓلهخ ٝفزْ ّٜبكح ثِل أُْ٘أ ٖٓ هجَ ٝىاهح اُٖ٘بػخ اٝ ؿوكخ اُزغبهح اٝ اُز٘ٔ

 ٖٓ أُِؾو٤خ اُزغبه٣خ  اُؼواه٤خ ك٢ ثِل أُْ٘أ اٝ ٖٓ ٣ٔضِٜب(
 .شهادة تؤوٌس الشرو  المجهزة لوالمنتج  ليى ا  تولو  اصيٌ  لومصدل  لوادٌث  تمدٌم -3
( الخمس احاخٌرة)احاصيٌ  لوالمصدل  ليشرو  المنتج  ليونلوات  تمدٌم الاواعات الختامٌ  -4

لوتادٌد  ً تظهر تامٌك ارعاح خالل الونلوات الخمس احاخٌرةالاواعات الختامٌ  الت ,
متلووط مقدحاتها لوليى ا  تمدم الاواعات الختامٌ  عاليغ  احانويٌزٌ  لوالقرعٌ  اصرا 

  .لوٌولو  مإشر اواعاتها الختامٌ  احاصلولٌ  ليونلوات الخمو  احاخٌرة اٌجاعً
فً لملودها م  الدلول ليى الشروات المشارو  فً المنالص  تمدٌم اوقارها المثعت   -5

احاخرى لوالدلول المجالورة ليقراق ليى ا  تولو  تين احاوقار مرفم  م  القطاء لوعتاٌٌد 
 .لوختم لوتلولٌ  ممدم القطاء ليٌها

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

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

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

 )ج( 4.3

 4.4 () الٌنطبك

 . ةلٌزٌكاإلن لوأ العربٌة  هً: القطاءلغ  
فً اال لوردت لوثائك المنالص  لوالقمد عاليغتٌ  القرعٌ  لواحانويٌزٌ  لند احاختالف فً 

 التفوٌر ٌولو  التماد ما لورد عاليغ  القرعٌ  علوصفها اليغ  الرومٌ  ليدلول .
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م  )أ( إلى )لو(,  62.6 فمرةال فً الماددة الموتنداتتضم  القطاء عاإلضاف  إلى ٌجب أ  ٌ
ٛو٣ن  ،ٝهذ اُز٤َِْ  ،ْٓ٘ب اُجٚبػخ ، اٍْ أُٖ٘غ ) اُْوًٚ أُٖ٘ؼخ (  ) أُؼِٞٓبد اُزغبه٣خ

 : التالٌ  داتالموتنًٝبكخ  (ٛو٣وخ اُْؾٖ ،٤ٓ٘بء اُْؾٖ  ،٤ٓ٘بء اُلفٍٞ ، رلب٤َٕ اُزؼجئخ  ،اُز٤َِْ 
ليى ممدم القطاءالذي وعك ل  احاشتران فً المنالص  المقاد الالنها ا  ٌمدم لوصل -6

الشراء الواعك لها م  لوثائك القطاء ليمنالص  المقاد الالنها لوفً اال  تقدٌل اوقار 
عشراء هذه اللوثائك فٌتامل ممدم القطاء الفرق عٌ  الوقرٌ  فً اال  زٌادة الوقر 

 طاءه اللوصيٌ  احالول لوالثانً.لوٌرافك م  ل
لولند التقالد ٌجب ا  ٌولو  الموتفٌد م  احالتماد الموتندي هلو نفس الجه  المتقالد مقها  -2

لوتولو  التفاصٌل العنوٌ  عاوم تين الشرو  اصرا متضمن   اوم لولنلوا  العنن 
  المراول,اوم صااب الاواب )الشرو  المتقالد مقها( لورلم  الاواب, احاوم لوالقنلوا

ٌجب ا  ٌتم تثعٌتها جمٌقا فً }... الخIbanلو  sort codeلوswift codeالوامل ليموتفٌد 
القرض لوحا ٌمعل ا  ٌولو  الاواب عاوم الشخص لواي تغٌٌر فً اوم لولنلوا  الموتفٌد 
لوالعنن المعي  لورلم الاواب لوالمقيلومات العنوٌ  احاخرى عقد احاتفاق ٌقتعر مخالف عقد 

 ل  المقيلومات المثعت  فً القرض وٌقرض المجهز الى غرام . الالم المجهز عاحااال 
 . ارفاق احالمال المماثي  م  لطاءاتوم مإٌدة م  لعل جهات التقالد -3
القاللات القام  عشهادات التاوٌس اصيٌ  لومصدل  ليشروات المنتج   تزلوٌد لوم -4

  .لوالمولول  مترجم  الى اليغ  احانويٌزٌ 
ونلوات احاخٌرة مصدل  م  الوجل  ليخمسيشروات المنتج  الاواعات الختامٌ  ل -5

  .التجاري
 .ليغ  احانويٌزٌ  الو القرعٌ  اصراٌجب تمدٌم الاواعات الختامٌ  م  لعل الشرو  عا -6
روال  اصيٌ  لومصدل  م  الشروات المنتج  عاوماء الملولقٌ  ليى القملود لوصفاتهم  -4

 . احادارٌ  لونماذج تلوالٌقهم
)اُْوًخ االّ( ثبٕ ع٤ٔغ أُٞاك اال٤ُٝخ اُلافِخ ك٢ ر٤ٖ٘غ االعٜيح  ٖٓ اُْوًخ أُ٘زغخ رول٣ْ رؼٜل -8

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

ٖٓ ثِل أُْ٘أ اال٢ِٕ )ْٓ٘أ االّ( اهَ ٍؼوا  بٝفالكٚ ٣غت إ ٣ٌٕٞ أُ٘زظ ٓٞهك ؽٖو٣ ُي(ثن
 . اما ًبٕ ٓٞهك ٖٓ اؽل اُلوٝع

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

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

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

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

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

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

 أُٔبصِخ.
 ٜٓ٘بط اُؼَٔ أُطِٞة . .ٛـ

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

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

 كوٜ ٖٓ رأه٣ـ اُـِن ٝػلّ رٔل٣ل أُلح ٣ٝزْ أٛٔبٍ اُؼوٝٗ فالكب ُنُي .
 .ضرلورة لٌام الشروات عتمدٌم وتاب لدم ممانق  صادر م  الهٌئ  القام  ليضرائب  -17
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  انزذسٚت: 64.6
ٗٞع أُٞاك  اُجبئغ َٓؤٍٝ ػٖ رول٣ْ أُٜ٘بط اُزله٣ج٢ ٌُِٞاكه اُطج٤خ ٝاُل٤٘خ ٝاػٚبء ٤ًٔبك٣ب  ٝؽَت

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

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

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

 ٣ٌٕٝٞ اُزله٣ت اُلاف٢ِ فبٙغ ُناد اُـوآخ. اُوب٤ٗٞٗخ
( عالدلوحار CIP)ٌجب ا  ٌقرض الوقر ليى اواس لواصل عغداد الى مخاز  وٌمادٌا  14.3.2

 احامرٌوً 
 عاحاضاف  الى ما لورد فً التقيٌمات الى ممدمً القطاءات فان  وٌتم:  64.6

إهمال القرض المعنً ليى تخفٌض نوع  مئلوٌ  ألو معي  ممطلوع م  اي القطاءات  -
لواي تخفٌض  مهما وا  نلول  احاخرى الممدم  فً المنالص  لولدم لعلول اي تافظ

ك المنالص  لونإود ليى شرط لدم اجراء التغٌٌرات عقد ليوقر ٌمدم عقد ملولد غي
التعيٌ  عاحااال  لواي روال  ليتخفٌض ترد عقد تارٌخ الغيك عدلو  طيب م  وٌمادٌا 

 وٌتم اهمالها لولدم النظر فٌها.
رول٣ْ االٍؼبه ثبُلٝاله االٓو٢ٌ٣ ٣ٝغت رل٣ٖٝ االٍؼبه ههٔب ًٝزبثخ ُٝغ٤ٔغ القمالت األجنعٌ : ب( 

 65.6 . ٝثٖٞهح ٝاٙؾخ ٖٓ كٕٝ َٓؼ اٝ ّطت  اُلوواد

لذلن, فإ  ول لطاء  م  تارٌخ غيك المنالص  ٌلوماً  (365) نفاذ القطاء  فترةٌجب أ  تولو  
 لوٌمو  تمدٌده اوب طيعنا . [0200 / 7  / 7  ]لغاٌ   نافذاً ٌجب أ  ٌولو  

ً عقد  (08)ٌجب أ  ٌعمى ضما  القطاء نافذاً لمدة ثمانٌ  لولشرٌ   انتهاء فترة نفاذ ٌلوما
 [.0200 /8 /  4لعل ] نفاذٌت إ  القطاء الذي ٌ مدم م  ضما  لطاء تنتهً القطاء. لذلن, ف

  ليشرلوط. موتجٌبوٌتم رفض  ليى أن  غٌر 
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رؼل٠ اُْوًبد اُؼبٓخ ٖٓ رول٣ْ اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ ٝفطبة ٙٔبٕ ؽَٖ اُز٘ل٤ن أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب  
 . 2314َُ٘خ  2هْ ٝؽَت رؼ٤ِٔبد ر٘ل٤ن اُؼوٞك ه

فً قدم طيب ضمانات القطاء عجه  التقالد  لند لرار -":التقالد ذلن جه اال لررت  فً}
 ."{إوتثناءات م  الجهات المختص . اال  اصلولها ليى

م  المٌم  التمدٌرٌ  ليمنالص   %6( اي      معي  ) ٌجب أ  تولو  لٌم  ضما  القطاء
م  ضم  لائم  القمالت التً ٌ صدر العنن  ٍ  لاعي  ليتالوٌلألو ما ٌقادلها عقمي القرالً عالدٌنار

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

 م  مرالاة ما ٌيً:
  الو تمدم التامٌنات احالولٌ  م  لعل ممدم القطاء الو )اي م  المواهمٌ  فً الشرو -6 

الشروات المشارو  عملوجب لمد مشارو ( لمصيا  جه  التقالد لوٌتضم  احاشارة حاوم 
 لورلم المنالص   

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

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

 ا  تولو  صادرة عاليغتٌ  القرعٌ  لواحانويٌزٌ   -4
 ٌتم مرالاة القعارة التالٌ : 64.4عاحاضاف  الى ما تم احاشارة الٌ  فً  -

)الو رفض التصاٌح ليى اخطائ  الاواعٌ  فً القطاء لوانقواوها ليى لرار احااال  لوتتخذ 
 لوص ليٌها فً تقيٌمات تنفٌذ القملود  الاولومٌ (.عام  احاجراءات المانلونٌ  المنص
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 64.4 الخاص عالشروات الرصٌن  لولوفك شرلوط الشروات الرصٌن 

, وتملوم جه  التقالد ( م  هذه المادة2( لو )6أخلَّ ممدم القطاء عإادى أاوام الفمرتٌ  )إذا 
ارة التخطٌط إلتخاذ عؤٌ  تداعٌر أخرى, وٌتم إعالغ لوز اإلجاافلوم  دلو   ناوالً, تعارهعإل

ألو إدراج إوم  ليى  تمدٌم القطاءات)عما فً ذلن تقيٌك مشاروت  فً  عام  التداعٌر الالزم 
 .النافذةلملوانٌ  القرالٌ  عاوب االمائم  الولوداء( 

 عاحاضاف  الى ما تم احاشارة الٌ  فً تقيٌمات الى ممدمً القطاءات ٌتم اضاف  التالً:
 -قالد عقد تعيٌغ  عاحااال  تتع  عام  احاجراءات التالٌ :إذا امتن  المنالص ل  الت

 ٖٓبكهح اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ اُقبٕخ ثبُٔ٘بهٔ اُ٘بًَ .    -
 اؽبُخ أُ٘بهٖخ ػ٠ِ أُوّؼ اُضب٢ٗ اما ًبٕ ٛنا رؾو٤وب ُِِٖٔؾخ اُؼبٓخ   -
   رؾ٤ِٔٚ كوم اَُؼو ك٢ االؽبُز٤ٖ إ ٝعل   -
 ااج  الى تلوجٌ  انذار الو اتخاذ اي اجراء لانلونى اخر.تنفٌذ القمل ليى اواع  دلو  ال   -
فً اال  نولول المرشح احالول لوالثانً فيجه  التقالد ااال  المنالص  ليى المنالص الثالث    -
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لوٌتامل ول م  الناويٌ  احالول لوالثانً فرق العدلٌ  لواوب فرق المعال  الخاص  
 .  احالول لوالثانًعالترشٌح لهما لومصادرة التامٌنات احالولٌ  ليمرشاٌ

فً اال  نولول المرشح الثالث ٌتم مصادرة التامٌنات احالولٌ  ل  لوٌتم الادة احالال  ل     -
المنالص  لوٌتامل المنالصلو  الناويلو  الثالث فرق العدلٌ  ول عاوب وقره الممدم م  

 مصادرة التامٌنات احالولٌ  ليمنالصٌ  الثالث الناويٌ  
دلوث ـــــناويٌ  احاجراءات المنصلوص ليٌها فً  الاله لند اتطعك ليى المنالصٌ  ال   -

 .النولول اثناء فترة نفاذ القطاءات الخاص  عالمنالص 
 .نوخ ( ثالث 3): هلو عاإلضاف  إلى القطاء األصيً المطيلوع  القطاء نوخ لدد

 لتولو  والتالً: م  تقيٌمات ممدمً القطاءات68.6لوٌتم تقدٌل ما ذور فً الفمرة 
ل٣ْ اُؼوٝٗ ثَ٘قز٤ٖ ا٤ِٕز٤ٖ ٓٞهؼخ رٞه٤ؼب ؽ٤ب ٤ٔٓٝيح ثٌِٔخ )َٗقخ ا٤ِٕخ( اؽلٛٔب َٓؼوح رو

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

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

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

 ٝرؾ٤َِ اُؼوٝٗ. 
ٝػ٘ل االفزالف ث٤ٖ )اُوهْ ٝاٌُزبثخ( ٣ؼٍٞ ػ٠ِ ٣غت رل٣ٖٝ االٍؼبه ههٔب ًٝزبثخ ُٝغ٤ٔغ اُلوواد 

٢ ؽبٍ أٌُزٞة ٣ٌٕٝٞ ٍؼو ًَ ٝؽلح ٝاؽلح ٛٞ اَُؼو أُؼزٔل ُِٞؽلح )هطؼخ اٝ ٤ٍذ( ٝك اَُؼو
ٝهٝك كووح اٝ كوواد ُْ ٣لٕٝ ٍؼو اىائٜب ك٢ اُؼطبء أُولّ كل٢ ٛنٙ اُؾبُخ رؼزجو ًِلخ رِي اُلووح  
ثغلٍٝ ا٤ٌُٔبد أُلٝٗخ اىاءٛب ُْٓٔٞخ ثبٍؼبه اُلوواد االفوٟ ُٔولّ اُؼطبء ٣ٝغت إ رٌٕٞ ٛنٙ 

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

 .اُؼطبء

68.6 

 فلوٌض لانلونًت عصٌغ  إما اً,لقطاء تارٌرٌممدم ا ل يتلولٌ  تؤوٌد التخلوٌل لٌجب أ  ٌولو  
شهادة توجٌل الشرو   عصٌغ  ألو ,( أشهر3ل  ثالث  ) لمرهصادر ل  ممدم القطاء حا ٌزٌد 

 .(لنها يتلولٌ ل التخلوٌلتظهر  ,)شهادة تؤوٌس الشرو 
 -٣غت إ رولّ اُؼوٝٗ ٓجبّوح ٖٓ هجَ اُْوًخ أُٖ٘ؼخ ٖٓ فالٍ ٓب٢ِ٣ : -

 بكُٚ  أُل٣و اُؼبّ اٝ ٓب ٣ؼ
 ٓؼبٕٝ أُل٣و اُؼبّ اٝ ٓب٣ؼبكُٚ

 ل٣و أُج٤ؼبد )اُز٣َٞن(ٓ
 أُل٣و اُزغبه١

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

 ا٤ٌُِْخ اُوب٤ٗٞٗخ أُطِٞثخ ٝاُزٖل٣وبد أُطِٞثخ.
   Authorization Letter(L-Aثوٍبئَ اُزق٣َٞ ) رؼ٤ِٔبد فبٕخ رزؼِن - 

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

 ٝىاهح اُقبهع٤خ ك٢ ثِل أُْ٘ب اٝ ًبرت اُؼلٍ. -ة
 .اَُلبهح اُؼواه٤خ ك٢ ثِل أُْ٘ب اٝ رٔض٤ِٜب ٛ٘بى -ط
 .أُْ٘أ ٤خ ػ٠ِ فزْ اَُلبهح اُؼواه٤خ ك٢ ثِل ٖٓبكهخ ٝىاهح اُقبهع٤خ اُؼواه -ك

ػ٠ِ ًَ ؽبٍ اما ًبٗذ اَُلبهح اُؼواه٤خ ُْ رزٌٖٔ ٖٓ فزْ ًبكخ أَُز٘لاد اػالٙ آب  -ٛـ
ثَجت ػلّ   ٝعٞك ٍلبهح ػواه٤خ اٝ ػلّ ٝعٞك ٓؼِٞٓبد ٓؼوٝٙٚ ؽٍٞ ٣ٞٛخ 

ٕ رٖلم االّقبٓ  اُن٣ٖ ٣ٔضِٕٞ اُْوًخ كبٕ ٍلبهح ثِل أُْ٘ب ك٢ اُؼوام ٣غت ا
 ٝرقزْ ػ٘ل مُي هٍبئَ اُزق٣َٞ اُو٤ٍٔخ ٢ٌُ رٌٕٞ هب٤ٗٞٗخ ٝٓزلن ػ٤ِٜب.

اما ًبٕ ال٣ٞعل رٔض٤َ كثِٞٓب٢ٍ ث٤ٖ اُؼوام ٝثِل أُْ٘أ ك٤ٌٖٔ إ ٣زْ اُزٖل٣ن ك٢   -ٝ
ثِل صبُش ٖٓ   هجَ ٍلبهح  ثِل أُْ٘ب ٝاَُلبهح اُؼواه٤خ ٖٝٓ صْ رٖبكم ٝىاهح 

 .هح اُؼواه٤خاُقبهع٤خ ػ٠ِ فزْ ٝرٞه٤غ اَُلب
 ٣غت إ رنًو اُْوًخ ك٢ هٍبُخ اُزق٣َٞ ك٤ٔب اما ًبٗذ ٖٓ٘ؼخ اٝ ٓغٜيح )َٓٞهخ(  -ثبَٛبا 

 ك٢ ؽبُخ ًٜٞٗب ٓغٜيح ٣غت إ رٞٙؼ ٓب٢ِ٣:_ -أ
 أٍٔبء ٝافزٖبٓ اُْوًبد أُٖ٘ؼخ  -
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٣غت إ رٌٕٞ ُل٣ٜب رق٣َٞ ٖٓلم ٖٓ اُْوًبد أُٖ٘ؼخ ًٔب ٓنًٞه اػالٙ  -
 اُلووح )اٝالً( 

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

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

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

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

٣زٖٚٔ ٓ٘زغبد اُْوًخ ا٠ُ هَْ اُؼالهبد  CDرول٣ْ اُْوًبد أُ٘زغخ ًزبًُٞبد ٓغ  -ك
ٓغ رضج٤ذ ا٤ٔ٣َ اُْوًبد أُ٘زغخ ػ٠ِ اُزقب٣َٝ ٝال ٣َزِْ ا١ رق٣َٞ ؿ٤و  اُؼبٓخ

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

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

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

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

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

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

 ٝآصبهٛب

ا:ـــساثع خ ـــــــــْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝروكن هٍبُخ اُزق٣َٞ ٓؼ٘ٞٗٚ ا٠ُ ٤ًٔبك٣ب)اُ ب

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

 ٝهجَ ربه٣ـ اُـِن.

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

ح )ك٢ ؽبٍ ٣غت إ ٣زٖٚٔ اُزق٣َٞ اُٖبكه ٖٓ اُْوًخ أُ٘زغخ ا٠ُ اُْوًخ أُغٜي عبدعب:

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

 أُغٜيح  ك٤ٔب ٣زؼِن ثبالر٢:

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

 اُزلبٝٗ اُل٢٘ ٝاَُؼو١. -ة

ٔبك أَُز٘ل١ ٝأَُزل٤ل ٖٓ ث٤بٕ اُغٜخ أَُزل٤لح ثٞٙٞػ ٝرل٤َٖ ٖٓ االػز -ط

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

 ّوًز٘ب ٛٞ ٗلَٚ اُغٜخ أَُزل٤لح.

رؾل٣ل أُواٍالد ٝاُٖالؽ٤بد أُزؼِوخ ثبُؼطبءاد ٖٓ ؽ٤ش رول٣ٜٔبٝفزٜٔب  -ك

رق٣َٞ ٓطِن ٣قٍٞ ًَ ٝكزؾٜب ٝرٞه٤ؼٜب ٝرول٣ْ االٍؼبه كٕٝ االًزلبء ثبٕلاه 

 رِي اُٖالؽ٤بد.

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

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

االّبهح ا٠ُ ٙوٝهح اٍزٌٔبٍ ًَ االعواءاد ٖٓ ٜٙٔ٘ب رَغ٤َ اُْوًخ 

ٜب ٝاُؼ٘ب٣ٖٝ اٌُبِٓخ ٝاُزل٤ِ٤ٖخ ُِْوًبد أُ٘زغخ ٝأُغٜيح  ٝأًبٍ ٝٓ٘زغبر

 االفزبّ ٝاُزٖل٣وبد ًٝٔب ٓؼٍٔٞ ثٚ ؽب٤ُب.

ػ٠ِ اُْوًبد أُزؼبهلح رول٣ْ اُزب٤ٓ٘بد اُوب٤ٗٞٗخ أُطِٞثخ ٝكوب"ُْوٝٛ أُلبرؾخ  -ٝ
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 ٔلح أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ اُزؼ٤ِٔبد.ٝفالٍ اُ

٤ُ عبثعب: قٞ ْ.٣نًو أٍبء أُ ٞاه٤ؼٜ بمط ٖٓ ر ْ االكاه٣خ ٝٔٗ ٕلبٜر ٝاُؼوٝٗٝ  ك  ْ اُؼٞو ه٤غ ٝفز  ٖ  ثٞز

تضمٌ  لرلوضوم نوخ  م  واف  التخالوٌل احاصيٌ  لوالمصدل  م  الشروات  -8

المنتج  الى الشروات المجهزة اضاف  الى تمدٌم  نوخ اصيٌ  لومصدل  وما 

لوالقاللات  الوادو  الى لوم احالالم الدلوائً اشارت الفمرة راعقا م  المادة

 لومتضمن  واف  التصدٌمات الاله. القام 

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

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

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

 اٝ كٓظ اُْوًبد ٓغ ثؼٜٚب....اُـ(

 

 تقيٌمات الى ممدمً القطاءات ٌتم اضاف  ما ٌيً: هذه الفمرة م  اضاف  الى ما لورد فً

  .ال٣ؾن ُِْٔبهى االػزواٗ ػ٠ِ ا١ ّوٛ ٖٓ ّوٝٛ أُ٘بهٖخ -
68.3 

 انعطبءاد ٛىغهر .د

 إ  لنلوا  جه  التقالد هلو: : العطاءات ٌمسللت المخصص العنوان

 :انتعاه

  ممر لوزارة الصا  -عاب المقظم -عغداد لنلوا  الشارع:

لوزارة الصا /العٌئ  /الشرو  القام  لتولوٌك احادلوٌ  غرف : ال رلمالطاعك / لو المعنى

  لقطاءاتلجن  اوتالم لوفتح ا–الطاعك الوادس –لوالموتيزمات الطعٌ  )وٌمادٌا(

   عغداد  :مدٌن ال

   القراق العيد: 

 )ب( 60.2

 

 :كالتالي ىي العطاءات لتقديػ كتاب الدعؽة ومرجع السشاقرة، ومرجع إسػ
  88/2021/36 سشاقرة: ال

تشعػ عمى السؽازنة  السدتمزمات الطبيةعقؽد تجييز  السشاقرة: مرجع
 الجارية
 اطراف صشاعية ت تمزمامد :حدد: ]العطاءات لتقديػ كتاب الدعؽة مرجع

 [ CIP/ + نبيذةمعسرة ) 
باالضافة الى ما ورد في ىذا البشد بخرؽص العطاءات التي تقدم عؼ طريق البريد الدريع 
يجب ان تتزسؼ كافة التخاويل والسدتشدات )االصمية والسردقة( في ظرف مشفرل كي تدقق 

سل العرض عمى ان يثبت عمى ويجب ان ترل الى كيساديا قبل تاريخ الغمق وبخالفو سؽف يي
 كذلغ و العرف الخارجي اضافة الى ما تػ ذكره عشؽان الذركة داخل وخارج العراق 

 السرفقات االضافية ترسل مع العرض –
  رقػ الرفحات لكل عرض -

  )ج( 60.2

 

  المصادف  االربعاءٌلوم غيك المنالص  ) تارٌخهلو:  القطاءاتٌم ويالملولد النهائً لت

  (  القراق -عغداد ل التلولٌت المايً فًظهرا  6:77لوال  ا 7/1020 /7

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

27.6 
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 انعطبءاد رمٛٛىٔ فزح .ـْ

 فتح القطاءات هلو:  موا 

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

لوزارة الصا /العٌئ  /الشرو  القام  لتولوٌك احادلوٌ  : الغرف  رلملطاعك /الو المعنى

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

 عغدادالمدٌن : 

 القراقالعيد: 

 (0201/  7 / 8)تارٌخ: ال

 صباحا 9:22   : التلولٌت

23.6 

 24 

 :فً هذه الفمرة فً االت الى ممدمً القطاءات عاحاضاف  الى ما لورد فً تقيٌما

اذا لوردت فمرة الوفمرات لم ٌدلو  وقر ازائها فً القطاء الممدم ففً هذه الاال  تقد    -

ئها مشملول  عالوقر اويف  تين الفمرة الو الفمرات لوعادلود الومٌات المدلون  از

 .احاجمالً ليقطاء

24 

 20.4 موتيزمات الطعٌ حاٌنطعك ليى تجهٌز ال

وا  القطاء الموتجٌب الذي جرى تمٌٌم  ليى أن  األلل ويف  لوٌوتلوفً شرلوط  إذا - 

م  التقيٌمات إلى ممدمً  20 لمادةا لوفك أجنعٌ األهيٌ  المطيلوع , ٌتضم  ويقاً 

 ليشرلوطجٌب وٌتم إلطاء هامش أفضيٌ  إلى القطاء الموتفقندها القطاءات, 

ٌتجالوز وقر الوي   حا شرط أ  ذلنلوالممدم م  المصان  اللوطنٌ  القرالٌ , لو

 .(%67) عؤوثر م  المايٌ   وقر الوي  األجنعٌ 

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

 ملواد القمد الو لتنفٌذ المشارٌ  لوم  خالل شروات لوزارة الصنال  لوالمقاد 

 3/8/2764فً  66635دد لواوب المام لوزارة التخطٌط ذي الق

37.6 

عاحاضاف  الى ما لورد ذوره فً هذه الفمرة م  تقيٌمات الى ممدمً القطاءات ٌتم  32.2

 مرالاة الشرط التالً:

% فاوثر م  الويف  التخمٌنٌ  27اوتعقاد القطاء الذي ٌمل معيغ  الو ٌزٌد عنوع   -

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

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

% زٌادة الو نمصا  لول فمرة ليى ادة لوالتً ٌشول مجملولها عنوع  حاتتجالوز 27

% م  مجملوع الفمرات الويٌ  فعاحاموا  لعلول احااال  لوعخالف ذلن ٌتم اوتعقاد 67

 65443لوارد م  لعل موتب رئٌس اللوزراء المرلم القطاء م  مرالاة احاوتثناء ال

%(م  الويف  27عخصلوص لعلول القطاء الذي تمل لٌمت  ل  )67/66/2765فً 

 التخمٌنٌ .

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

 ٍزخ اّٜو الًٔبٍ اُزَغ٤َ .

32 
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 تولو  :ل الى ممدمً القطاءاتتقيٌمات  رة  م  تقدل هذه الفم  34.6 

العنلود لوالخدمات ومٌ   تاتفظ جه  التقالد عامها فً زٌادة الو تخفٌض  احااال لند -

 , لعل التقالد. فً لائم  متطيعات التقالد  الماددة اصال 

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

34  

م عها القطاء,  ٌجب أ  ٌ ارر القمد الذي وٌلول   م  ممدم القطاء الفائز عاليغ  التً ل ّدِّ

لوهً اليغ  التً وتقتمد فً القاللات التقالدٌ  عٌ  جه  التقالد لوممدم القطاء الفائز. حا 

 .همدل ل ليى نوخ  مترجم   الفائزٌلول  ممدم القطاء  أ ٌجلوز 

 د اصيٌ  عاليغ  القرعٌ لواضاف  الى ذلن تارر نوخ  لم

 ٌتلوجب تصدٌك القمد لوفك احاجراءات المقتمدة فً هذا الصدد فً القراق. 

34.6 

فً اال وا  اوم الماوم  المختص  مخالفاً لمرار جه  التقالد التً اوتمرت عإجراءات 

التقالد فيممدم القطاء الذي طق  مراجق  المااوم المختص  لطيب التقلوٌض اذا وا  

 عاب صاٌا .طقن  ألو

اما فً اال تلولف اجراءات التقالد عؤمر م  الماوم  المختص  لوصدلور اوم م  ذات 

الماوم  تيزم جه  التقالد عاوتومال اجراءات التقالد م  ممدم القطاء المقترض فيجه  

التقالد تارن دللوى متماعي  تطيب فٌها الزام المقترض عالتقلوٌض ل  اٌ  اضرار تنتج 

  تنفٌذ القمد. فً الموتمعل عوعب

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

لمد تم تادٌد مقاٌٌر التمٌٌم فً التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات فً الموم األلول, لوفً لورل  عٌانات القطاء 
علورل  عٌانات القطاء ليوي  المطيلوب تمدٌمها توّمل ألو تضٌف ألو فً الموم الثانً. إ  المقيلومات الخاص  

األاوام اللواردة ت قتمد , تنالضتقّدل األاوام الماددة فً التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات. فً اال لوجلود 
 فً لورل  عٌانات القطاء عدل تين اللواردة فً التقيٌمات إلى ممدمً القطاء.

 
 ٓؼب٤٣و اُزأ٤َٛ .2

 ) فٌما ٌتقيك عوي  المطاع الصاً(لوي  ممدمً القطاءات هً: متطيعات التؤهٌل

 :التالٌ  اللوثائك ,القطاء ٌتضم  ا  ٌجب -أ 

 : ئلطا لعلول تم فً اال  القمد لتنفٌذ القطاء ممدم مإهالتلتً تثعت ا اللوثائك

ً َزٗزبعٜب )ٓإٝ أ ث٘لَٚ ٣وّٞ ثز٤ٖ٘ؼٜبػ٠ِ إٔ  ،ٔطِٞثخاُ َِغاُ رول٣ْ اُؼطبء ٓولّ ػوٗ ؽبٍ ك٢ (1  قلٓب

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

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

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

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

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

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

Manufacturing Practice)  ٓقطٜ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ ُْٜبكاد أَُزؾٚواد ٝكن

، ك٢ ثِل ر٤ٖ٘غ اَُِغ (RAأُقزٖخ)ٖٓ هجَ اَُِطخ ، ٝمُي اُل٤ُٝخ ُزغبهحزوِخ ا٠ُ اا٤ُٖلال٤ٗخ أُ٘

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

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

 ٤٤ٖٙ هجَ رول٣ْ اُؼطبءاد.( أُب2)

 

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

 ٕ:أ ٓولّ اُؼطبء ػ٣٠ِزٞعت 

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

 ٝ ؛ الٙ أػ( 1أُؾلكح ك٢ اُج٘ل )أُوب٤٣ٌ 

ً  ٣ولّ إ اُؼطبء ٓولّ ػ٠ِ (3  :اُزب٤ُخ االٙبك٤خ أُؼِٞٓبد ا٣ٚب

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

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

 أ جرٌت؛ التً احاختعارات جملول ملو خدماتاللوالمٌدانٌ   الجلودةرلاع   منشآت ل )ج( تفاصٌل 

لوالشهادات ذات الصي   الماضٌ  الخمس الونلوات خالل المنفذة تمدٌم الوي   لملود عؤعرز لائم )د( 

 .{المقنٌٌ  )المشتري(القمل أصاابم   المصدل 
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 (ٓؼٔوح )ٗج٤نح+ اٛواف ٕ٘بػ٤خَٓزِيٓبد    . 88/2021/36  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 :عاحاضاف  الى ما لورد فً الاله فا  مقاٌٌر التؤهٌل   -ب
ل٣ل اُقٖبئٔ اُل٤٘خ َُِِغ ٝاُقلٓبد أُزِٖخ ثٜب أُٞإلبد اُل٤٘خ اُله٤وخ اُز٢ رزٖٚٔ رؾ -1

 .اُز٢ رطِجٜب عٜخ اُزؼبهل
)لوهً الخصائص التمنٌ  لوممٌاس الوي  النلولٌ  التً تطيعها جه  التقالد لومدى مطاعمتها 
ليملواصفات لوالتً توهل لميٌ  تمٌٌم القطاء لوتاتلوي ليى مإشرات للواضا  تعٌ  غاٌ  

 رطلوع , ,لوف عٌئ  القمل لتين الوي  )ارارةٌل ظرالوي  م  اوتخدامها لوتتضم  تفاص
 .متطيعات الرزم لوالتقعئ  لوالتغيٌفلوغٌرها( لو.......ظرلوف الخز ,

 .الرار الدلواء لومدى المطاعم  ليملواصفات الفنٌ  الممرة م  لعل اليجن  اللوطنٌ  حانتماء احادلوٌ 
 اُولهح ٝاٌُلبءح أُب٤ُخ -2

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

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

 .( ٤ِٓبه ك٣٘به 13-5اُؼوٞك أُزٍٞطخ )اُز٢ رزواٝػ ٓجبُؾ ػوٞكٛب ث٤ٖ )
 ٤ِٓبه ك٣٘به  5ُؼوٞك اُٖـ٤وح اُز٢ رٌٕٞ ٓجبُؾ ػوٞكٛب كٕٝ ا
 ٓؼلٍ اال٣واك ا١َُٞ٘ )اُؼوٞك اٌُج٤وح( ثوله اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ ُِؼول. 
 ( ٖ٣زواٝػ ث٤ )( %ٖٓ اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ133-73ٓؼلٍ اال٣واك ا١َُٞ٘ )اُؼوٞك أُزٍٞطخ 
 ( ٖ٣زواٝػ ث٤ )اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ (53-33ٓؼلٍ اال٣واك ا١َُٞ٘ )اُؼوٞك اُٖـ٤وح ٖٓ % 

  -الوٌلول  النمدٌ  : - ـج
  3ا٤َُُٞخ اُ٘ول٣خ )اُؼوٞك اٌُج٤وح( ثوله اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ ُِؼول 
 ( ٖ٣زواٝػ ث٤ )( %ٖٓ اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ133-73ا٤َُُٞخ اُ٘ول٣خ )اُؼوٞك أُزٍٞطخ 
 ( ٖ٣زواٝػ ث٤ )٤٘خ( % ٖٓ اٌُِلخ اُزق53٤ٔ-33ا٤َُُٞخ اُ٘ول٣خ )اُؼوٞك اُٖـ٤وح 

  -اُقجوح اُزق٤ٖٖخ )األػٔبٍ أُٔبصِخ( : -3
 ( ٖ3-1ػلك االػٔبٍ أُطِٞة ك٢ اُٞصبئن أُ٘بهٖخ رزواٝػ ث٤) 
 ( ٍٖ٘ٞاد ٣ٌٕٝٞ 13-5ػلك اَُ٘ٞاد اُٞاعت ِٛجٜب ُالػٔبٍ أُٔبصِخ رزواٝػ ث٤ )

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

 اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ 
( % ٖٓ ه٤ٔخ اُؼول 73-33** ٓجِؾ اُؼَٔ أُٔبصَ اُٞاؽل )ُِؼوٞك اُٖـ٤وح( ٣ـط٢ )

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

 3ّ ُِٔٞاكٗٞع اُج٤غ اُزغبه١ ٝاٍِٞة اُزغ٤ٜي )اُ٘وَ ، اُزأ٤ٖٓ ، اُز٤َِْ( ٌٝٓبٕ االٍزال -4
 (Domestic Perferenceاالك٤ِٚخ أُؾ٤ِخ ) -5
ٝعٞك ػوٞك ٝاػٔبٍ ٓ٘غيح ٓٔبصِخ ٍبثوخ ٖٙٔ االفزٖبٓ ٝٓلٟ اُزياّ َٝٓزٟٞ ر٘ل٤ن  -6

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

 .أُْبه ا٤ُٜب ك٢ ٝصبئن أُ٘بهٖخ ٝآ٤ُبد ٓواهجخ اُغٞكح (3333FDA)ٝاُْٜبكاد االفوٟ 
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوحٗج٤نح +  )اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/36     :  ٖخ ههْٓ٘به

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

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

 اُزق٤٘٤ٔخ 
 ٘ل٤ن اُؼولٓلح ر -13
 ٓٞهق اُْوًخ ٖٓ اُزَغ٤َ -11
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 (ٓؼٔوح )ٗج٤نح+ اٛواف ٕ٘بػ٤خَٓزِيٓبد    . 88/2021/36  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 انعطبء يغزُذاد انشاثع: انمغى
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 (ٓؼٔوح )ٗج٤نح+ اٛواف ٕ٘بػ٤خَٓزِيٓبد    . 88/2021/36  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 انعطبء يغزُذاد انشاثع: انمغى 
 

 موتندات القطاءالول  مالاظات

 
 

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

 أُ٘بهٖخ.ػ٤ِٔخ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد فالٍ ٓغ كُٜب عٜخ اُزؼبهل زجبرٖٓ اُٞصبئن األٍب٤ٍخ اُز٢ 

 

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

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

 ػطبءارْٜ.

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

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

ُٜنٙ  اُؼطبءُي هل ٣ؤك١ ا٠ُ فَبهح ٓولّ . إٕ ػلّ اُزو٤ل ثناألٍؼبه علاٍٝ ك٢ ػٜ٘ب أُٖ٘ٞٓ ثبُطو٣وخ أٍؼبهْٛ

 األك٤ِٚخ، ؽ٤٘ٔب رطجن.

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

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

 ٔ٘بهٖخ اُ٘ٔٞمع٤خ ُِوطبػبد اُزق٤ٖٖخ، ٝمُي ٌَُ اُج٘ٞك أُؾلكح ك٢ ٝههخ ث٤بٗبد اُؼطبء.اُ

ً ُِٔبكح  ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد، ٣زٞعت ػ٠ِ عٜخ اُزؼبهل ر٤ٖٔٚ  17ٗٔٞمط ٙٔبٕ اُؼطبء: رطج٤وب

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

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

 ٗبكناً ٝكوبً ُِوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ أُؼزٔلح.ٝٝٙٞػ اُْوٝٛ اُز٢ ثٔٞعجٜب ٣ٖجؼ اُ٘ٔٞمط 
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 (ٓؼٔوح )ٗج٤نح+ اٛواف ٕ٘بػ٤خَٓزِيٓبد    . 88/2021/36  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 استمارة تمدٌم العطاء .1

 

 [    : ادخل]: التارٌخ

 {"[          ]: منالص  رلم: ليى جه  التقالد إدراج}

 {"[ادخل الرلم]رلم:  وتاب الدللوة   

  

 

  [        ] :{إدراج التقالد جه  ليى}الى: 

 

 

 اضرة الوٌد/الوٌدة:

 منا اٌاها, نا التً نمّر عاوتال [األرلام ادخل]عقد ا  لمنا عدراو  لوثائك المنالص , عما فٌها التقدٌالت رلم 

الملولقلو  أدناه, نتمدم عقطائنا هذا لتمدٌم لوتويٌم الوي  المطيلوع  عملوجب القمد المذولور الاله لوعاإللتزام الوامل علوثائك 

 المنالص , لوذلن عمعي : 

المٌمة بالدٌنار العرالً باألرلام ادخل: ]( المٌمة بالدٌنار العرالً بالكلمات ادخل: ] )[   ]  

ة بالدوالر االمٌركً باألرلامالمٌم ادخل: ]( المٌمة بالدوالر االمٌركً بالكلمات ادخل: ] )[   زائد [ 

المٌمة بالٌورو باألرلام ادخل: ]( المٌمة بالٌورو بالكلمات ادخل: ] )[   زائد [ 

 

وام لوشرلوط )ٌوّمى فً ما ٌيً "الوقر احاجمالً ليقطاء"( الو تين المعال  األخرى التً ٌجري تادٌدها اوتناداً الى أا

 القمد. المعال  ألاله هً لوفماً لجدالول األوقار المرفم  لوهً جزء م  هذا القطاء.

 

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

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

 أُ٘بٍجخ(.

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

 ك٢ اُوَْ اَُبثغ.
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 (ٓؼٔوح )ٗج٤نح+ اٛواف ٕ٘بػ٤خَٓزِيٓبد    . 88/2021/36  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

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

 ٔ٘بهٖخ.ٝصبئن اُ أُؾلكح ك٢

 

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

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

 

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

ِيّ ث٤٘٘ب. ُٔ   ثزو٤ٍخ اُؼول، ثٔضبثخ اُؼول اُ

 

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

 

 خ:ٗٞاكن ػ٠ِ ٓؼب٤٣و األ٤ِٛخ اُوب٤ٗٞٗخ اُزب٤ُ .8

 

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد اُوَْ األٍٝ. 6.1 لووحاُ ٝكن ٓؤِٛخ كٍٝ ع٤َ٘بد)ع٤َ٘خ(  إٗ٘ب ٗؾَٔ ( أ)

 

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

مميلووة  ليدلولة  فةً جمهلورٌة  القةراق لونيعةً جهة  إننا  /إننا لونا جه  مميلوو  ليدلول  فً جمهلورٌ  القراق )ج( 

 الموم األلول. ممدمً القطاءاتإلى التقيٌمات )ب( م   6.6مادة الالمتطيعات عاوب 

م  لعل لانلونٌاً )د( لم ٌتم إلالننا ألو أيٍ م  ممالولٌنا الثانلوٌٌ  ألو المصنّقٌ  ألي لوم م  هذا القمد, غٌر مإهيٌ  

ٌ  النافذة ألو التقيٌمات الرومٌ  ذات الصي  ألو التزاماً عمرار صادر لة  جه  التقالد عملوجب الملوانٌ  القرال

 مجيس احام  التاع  لالمم المتادة؛ 

الو عتقيٌةك المالنةا مة  لعةل لوزارة التخطةٌط  ألو عإلالننةا المائمة  الوةلوداء ليى  علوضقناصدر أي لرار ٌ )هـ( لم

م  التقيٌمةات إلةى ممةدمً  6.3ماددة فً المادة غٌر مإهيٌ  لانلونٌاً ليمشارو  فً القطاءات خالل المدة ال

 القطاءات, الموم األلول.
 أكفددَ: [ ٛددٞ اُجو٣ددل١ ػ٘ٞاٗ٘ددبٝ ،]النكزشَٔووٙ انًٕلووع عُووٕاٌ أكفددَ: [االٌُزوٝٗدد٢ ٛددٞ  ٘ددبٞهؼٓثددإٔ ػ٘ددٞإ  ٗل٤ددل .9

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

 .ر٤ٙٞؾبد هل رطِجٜٞٗب فالٍ أُ٘بهٖخ  ثأ١ أُزؼِوخ األٓٞه ًَ ززبثغٍ/٤ٍزبثغ ]عُٕاٌ انجشٚذ النكزشَٔٙ أكفَ:

 

 [:السنةادخل], ون  [:الشهرادخل]م  شهر  [الرلم ادخل:]عتارٌخ الٌلوم 

 التلولٌ :___________________________

 التارٌخ:__________________________

 [اخر تعرٌف أي او منصب: ادخل]          :  منصبع

 [العطاء ممدم اسم: ادخل]ل   لوعالنٌاع  لصالحتلولٌ  هذا القطاء ل مخلوللوذلن وشخص 
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 جذٔل األععبس نهغهع انًحهٛخ أٔ نهغهع راد انًُشأ األجُجٙ انًٕجٕدح فٙ انعشاق -2
1 0 3 4 5 6 

الرمز 
 الوطنً

رمز 
رلم 
 البائع

اسم 
 المادة

موجز وصف 
 ##للسلع 

الكمٌة 
الممدمة 
 والوحدة

بلد 
 المنشأ

 العرالٌة بالدٌنارسعر الوحدة 

السعر اإلجمالً 
DDP/  التوصٌل

المجانً الى مكان 
النهائً  مدخالمست

 )بالدٌنار العرالً(

 )هـ(5*3

 المنتج
حجم 
وحدةال
 تعبئة

تسلٌم 
المصنع/تسلٌم 

تسلٌم  المستودع/
 صالة العرض/

شراء مباشر من 
 صالة العرض

)تكالٌف التغلٌف 
 والنمل ضمناً(

المبٌعات 
والضرائب 

 رسوموال
المستحمة  

فً حال 
 ترسٌة العمد

النمل الداخلً، 
تأمٌن 
 التحمٌل/
التفرٌػ 

والتكالٌف 
الطارئة حتى 
بلوغ مكان 

 خدمالمست
 النهائً

الخدمات 
 الثانونٌة

كما ُحددت 
فً جدول 
 المتطلبات

لتوصٌل ا /DDPالسعر 
المجانً الى مكان 

 النهائً تخدمالمس

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

         ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ 

         ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ 

         ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ 

 

 لقرالً: ____________________________________)عاألرلام(المجملوع اإلجمالً ليقطاء عالدٌنار ا (
 

 __________________________________)عاألارف/الويمات(                                          
 

 .[ادخل احانولوترمز]الطعق  الاالٌ _______  –  )انولوترمز( لوفماً ليمصطياات التجارٌ  الدلولٌ [ٌمو  لممدم القطاء إدراج مدة التويٌم الماددة ]مدة التويٌم: _____________ 
 

 رٕلٛع يمذو انعطبء: ___________________________  
 اإلعـــى ٔانًُصت: ____________________________

 ___________________________خزـــى يمذو انعطبء: 
 انزبسٚـــــــــــــــــخ:____________________________
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 (ٓؼٔوح )ٗج٤نح+ اٛواف ٕ٘بػ٤خَٓزِيٓبد    . 88/2021/36  :ٓ٘بهٖخ ههْ
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 جذٔل األععبس نهغهع انزٙ عٛزى اعزٛشادْب يٍ خبسج انعشاق -3
6 2 3 4 5 6 

الرمز 

 الوطنً

رمز رلم 

 البائع
 اسم المادة

وصف موجز 

 ##للسلع 

الكمٌة 

الممدمة 

 والوحدة

 بلد المنشأ

 [ٌمكن إدراج العملة المسموح بها]سعر الوحدة 
السعر اإلجمالً 

DDP  الى مكان

المستخدم النهائً 

 الخدمات مع

 الثانوٌة

 )د(5*3

 المنتج

حجم 

وحدة 

 التعبئة

 CIPالسعر 

/ٌمكن إدراج 

نمطة 

 الوصول

DDP  الى

مكان 

 مدخالمست

 النهائً

 الثانوٌةالخدمات 

كما ُحددت فً 

 جدول المتطلبات

DDP  الى مكان

 مدخالمست

 معالنهائً 

 الثانوٌة الخدمات

 [ب(+)ج()])د(= )ج( )ب( )أ( )ب( )أ( )ج( )ب( )أ(

        ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

        ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

        ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

 
 _____________)عاحاارف(المجملوع احاجمالً ليقطاء }ٌمو  لمدمً القطاءات ادراج القمي  الموملوح عها{: _________)عاحارلام(_________________________

 
 .[ادخل احانولوترمز]الطعق  الاالٌ _______ –لوفماً ليمصطياات التجارٌ  الدلولٌ  )انولوترمز( [ٌمو  لممدم القطاء إدراج مدة التويٌم الماددة ]: ___________ مدة التويٌم

 [ٌٖ ُٔولّ اُؼطبء إكهاعٚ، إٕ ٝعل٣ٔ ]اٍْ ٝػ٘ٞإ ا٤ًَُٞ: ___________________________________________________ 
 [٣ٌٖٔ ُٔولّ اُؼطبء إكهاعٚ، إٕ ٝعل ]ػُٔٞخ اًُٞبُخ: ___________________________

 

 انًكبٌ :_______________________________
 انزبسٚخ:_______________________________

 

 رٕلٛع يمذو انعطبء: ___________________________ 
 : ____________________________اإلعـــى ٔانًُصت

 عُٕاٌ انعًــــــــم: ____________________________
 ___________________________خزـــى يمذو انعطبء: 
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 ةضًبٌ انعٕٛ فزشح. جذٔل األععبس نعمٕد انصٛبَخ انغُٕٚخ ثعذ 4

 )رُطجك عهٗ انًعذاد/األجٓضح انطجٛخ(

 

6 2 3 4 5 6 4 8 

جدول 

 رلم

 أ() 

بند 

 رلم

 )ب( 

وصف 

موجز 

 للسلع

الكمٌة 

 الممدمة

 لٌمة عمد الصٌانة السنوي بعد اكمال

كلفة العمد االجمالٌة ل"عدد"  "عدد ن ن" سنوات من فترة ضمان العٌوب ##

سنوات= 

 [)ن ن(4)ب(+.....4)أ(+4]

 الضرائب

مجموع عمد الصٌانة 

ادخل ]السنوي لمدة 

مع  [عدد السنوات

 [6+5]الضرائب 

موع االجمالً المج

لعمد الصٌانة لمدة  

 [ادخل عدد السنوات]

 [7*3]مع الضرائب 

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

 ()ن ن  )ب( )أ(

 ]ادخل[
          ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

 

 : ____________________________________)عاألرلام([ٌمو  لممدمً القطاءات إدراج القمي  الموملوح عها]ليقطاء المجملوع اإلجمالً 
 __________________________________)عاألارف                                                                                 

 __________انًكبٌ :_____________________

 انزبسٚخ:_______________________________

 رٕلٛع يمذو انعطبء: ___________________________ 

 اإلعـــى ٔانًُصت: ____________________________

 عُٕاٌ انعًــــــــم: ____________________________

 ___________________________خزـــى يمذو انعطبء: 
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 غٛش يششٔطخ(ضًبٌ انعطبء ًبٌ حغٍ األداء انًصشفٙ ). ض5
 

 ٌمأل المصرف الوفال  لوفك الصٌغ  التالٌ  الو اٌ  صٌغ  اخرى مقتمدة م  لعل العنن المروزي القرالً[ 

 

___________________________________ 

 [ٝػ٘ٞإ اُلوع اٝ أٌُزت أُٖلّه اعى انًصشفاكفَ  [

 

 [ٕاٌ جٓخ انزعبلذاعى ٔعُ اكفَ]_انًغزفٛذ: _

 ___________انزبسٚخ: _____________

 ضًبٌ انعطبء سلى: _________________

 

[ )فٌما ٌيً ٌومى "ممدم القطاء"( لد لّدم لوم لطاءه المإرخ ]أدخل التارٌخ[ )فٌما اسم ممدم العطاءتم إعالغنا عؤ  ]أدخل 

 .]ادخل الرلم [ملوجب وتاب الدللوة رلم [ عاسم المنالصة/المشروعٌيً ٌومى "القطاء"( لتنفٌذ ]أدخل 
 

 . ضما  لطاءت دلم عأ  , لوفما لشرلوطوم, عؤ  القطاءات ٌجب ندرنإضاف  الى ذلن, فإننا 

 

 ندف  عؤ  عشول حا رجلوع لن  اللوثٌم  هذه عملوجب ميتزملو [ المصرف اسم أدخل] نا  القطاء, ممدم م  طيب عناًء ليىلو

[( فلور تويمنا منوم ألول طيب بالكلمات المعي  أدخل)] [باألرلامالمعي   أدخل] معي  جميهاعم تتجالوز حا معال  ألو معي  أي لوم

 : إذ أن  تفٌد عؤ  ممدم القطاء لد أخل عالتزام  )عالتزامات ( تات شرلوط القطاء تارٌرٌ مصالوب عإفادة  تارٌري

 

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

 أٝ

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

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

عؤن  لد م  التقيٌمات إلى ممدمً القطاءات, لواٌث لررت الماوم  المختص   36)ج( لد لّدم شولوى الو طقناً لوفك المادة 

 توعب عتؤخٌر تلولٌ  القمد ألوعاب خاطئ  لوغٌرمعررة لوليٌ  تقلوٌض جمٌ  األضرار الناتج  ل  ذلن.

 

إصدار ضما  القمد لو   ملولق  ل نوخمن  , فلور تويمنا الفائزأ( إذا وا  ممدم القطاء هلو )هذا الضما :  مدة نفاذتنتهً 

تامك احالرب فقند ليى ممدم القطاء,  المنالص  ٌتم تروٌ ب( إذا لم )ممدم القطاء؛ ألو  عناًء ليى طيبلوم  األداء او 

لوممدم القطاء لم ٌمدم شولوى الو  القطاء ليٌ    لم ٌتم تروٌ لممدم القطاء عؤن إشقارومتويمنا لنوخ  م  لند ( 6)ما ٌيً: م

لم ٌمدم أي  ممدم القطاءلو قطاءمدة نفاذ ال( عقد ثمانٌ  لولشرٌ  ٌلوما م  انتهاء 2) ألو د فً ذلن؛التراضاً لدى جه  التقال

 . شولوى الو التراض لدى جه  التقالد

 فً ذلن التارٌخ ألو لعي .موتعنا م  لعينا فً  تم اوتالم ٌجب أ  ٌا الضما  هذعملوجب لوعالتالً, فإ  أي طيب دف  

, (Uniform Rules for Demand Guaranteesتات الطيب ) يضماناتلادة ليملوانٌ  الملوا الضما  خض  هذٌ

 (.ICC Publication No. 758) 458غرف  التجارة الدلولٌ  رلم إصدارات 

 

 [اُزٞه٤غ/اُزٞاه٤غ]
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 انًصُّعخ انششكخ/انجٓخ يٍ رصشٚح..6
 

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

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

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

 [.اُؼطبءاد ٓول٢ٓ

 [اَُ٘خ( اُْٜو، )ا٤ُّٞ، انعطبء رمذٚى ربسٚخ :اكفَ] اُزبه٣ـ:

 [انشلى اكفَ] ههْ: اُلػٞح ًزبة

 

 

 [اكفَ: االٍْ اٌُبَٓ ُغٜخ اُزؼبهل]٠ُ: ا

 

ب ، ٖٝٓبٗؼ٘[: َٕع انغهع انًصُّعخاكفَ]، أُّٖ٘ؼٕٞ اُو٤ٍٕٔٞ ُـ [العى انكبيم نهششكخ انًصُّعخاكفَ: ]ٗؾٖ ٘ب ؽ٤ش اٗ

ثزول٣ْ ػطبء ٌُْ ٖٝٓ صْ  [العى انكبيم نًمذو انعطبء اكفَ:]، ٗوّفٔ ٜٛ٘ب ُـ [انعُٕاٌ انكبيم نًصبَع انششكخاكفَ: ]ك٢ 

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

 .[نهغهع

 

 

ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول، ك٢ ٓب ٣زؼِن ثبَُِغ أُولٓخ ٖٓ اُْوًخ  15ٝٙٔبٕ ّبَٓ ٝكوبً ُِٔبكح ٗولّ ٌُْ ٜٛ٘ب ًلبُخ ًبِٓخ 

 أػالٙ.

 

 

ل )انًخٕنٍٛ( نهزٕلٛعاكفَ: ]اُزٞه٤غ:  ّٕ  [رٕلٛع )رٕالٛع( يًثم )يًثهٙ( انششكخ انًصُعخ انًخ

 

ل )انًخٕنٍٛ(اكفَ ]االٍْ:  ّٕ  [نهزٕلٛع اعى )اعًبء( يًثم )يًثهٙ( انششكخ انًصُعخ انًخ

 

 [انصفخ اكفَ:]أُٖ٘ت: 

 

 [العى انكبيم نًمذو انعطبءاكفَ: ]أُلٞٗ اُو٢ٍٔ ثزٞه٤غ ٛنا اُزٖو٣ؼ ُٖبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ: 

 

 [ربسٚخ انزٕلٛعاكفَ: ]____________، __________ ثزبه٣ـ ا٤ُّٞ ______________ٖٓ ّٜو 
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 أكاء ؽَٖ ّٜبكح ٗٔٞمط .7

 انجٓخ

 بلذحانًزع

 ٔربسٚخ سلى

 انششاء ايش

 ايش ربسٚخ

 انششاء

 ٔصف

 انغهع
 انعمذ رُفٛز ربسٚخ انكًٛخ

 اعجبة

 اٌ انزأخٛش،

 ٔجذد

 انغهع ْم

 انًمذيخ

 يمجٕنخ؟

 ثحغت     

 انعمذ
ا فعهٛ  ب

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 انجضء انثبَٙ

 يزطهجبد انزعبلذ

 

 انزعبلذ يزطهجبد جذٔل انخبيظ. انمغى
 

 

 انزعبلذ يزطهجبد لبئًخ عهٗ حابديال
 

 ٓٞإلبد ك٤٘خ فبٕخ ثٜنا أُ٘زظ. خٕٝلبً ٓٞعياً ػٖ ًَ ٓ٘زظ ٝا٤ٌُٔخ أُطِٞثخ إٙبكخ إ٠ُ أ٣ هبئٔخ ٓزطِجبد اُزؼبهلرولّ 
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 انزعبلذ يزطهجبد لبئًخ

  ّٝوٝٛ اُز٤َِْ ٝعلٍٝ اُز٘ل٤ن  ثبَُِغ هبئٔخ. 1ههْ  علٍٝ
 

1 0 3 4 5 6 

جدول 

 رلم

 

 )أ( 

 

 ند رلمب

 

 

 )ب(

 

 وصف موجز للسلع

ٌة، ] ٌٌس دستور األدو أدخل للمنتجات: المنتج، شكل الجرعة، مما

ٌمكن إدراج وصف موجز  ٌة  حجم العلبة. للمعدات/األجهزة الطب

 [فمط

 

 

 

 

 

 

ٌة  /الكم

 الوحدة

 

ٌمة ضمان  ل

ٌنار  العطاء بالد

 العراًل

مالحظة: ]

أدخل مبلػ 

ضمان العطاء 

لكل جدول 

كواحد بالمئة 

ٌمة  من الم

 [الممدرة

ٌم  جهة التسل

مالحظة: أدخل ]

عنوان المستخدم 

 [النهاًئ

ٌم  مدة التسل

المطلوبة وفك 

أدخل اإلصدار ]

ً من  الحال

 [االنكوترمز

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

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

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

 

ٌطيب م  ممدمً القطاءات أ  ٌمدملوا أوقارهم لوفك شرلوط التويٌم المنصلوص لنها فً جدلول األوقار  شروط التسلٌم:

 فً الموم الراع .
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 الثانوٌة:: نطاق الخدمات 0رلم  جدول

 َُِغ اُوطبع اُٖؾ٢ "ل شٙء" أكفَ:] 

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

 

 انفُٛخ انًٕاصفبد. انشاثع انجذٔل
 

 .رطِجٜب عٜخ اُزؼبهل اُز٢ٔزِٖخ ثٜب اُـوٗ ٖٓ أُٞإلبد اُل٤٘خ ٛٞ رؾل٣ل اُقٖبئٔ اُل٤٘خ َُِِغ ٝاُقلٓبد اُ
 

 الفنٌة المواصفات

National code 
National 

code 
ITEM 

Measuring 
unit 

 origin االولوٌة
price US 
DOLLAR 

 االحتٌاج الكلً

  
اطراف1نبٌذه اساسً   

     

 
seq 

 

Description 
of 

components 
for lower 

limb 
prosthesis. 

    

ALL-DE00-
004 

L 344 
Stump silicone liner with distal connection, 

distal circumference diameter200mm.       
6Y40=200 

Pcs A 
اوربً امرٌكً 

 ٌابانً
589.5 

53 

ALL-DE00-
006 

L 346 
Stump silicone liner with distal connection, 

distal circumference diameter235mm.         
6Y40=235 

Pcs A 
اوربً امرٌكً 

 ٌابانً
589.5 

59 

ALL-DE00-
008 

L 348 
Stump silicone liner with distal connection, 

distal circumference diameter265mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

589.5 
60 

ALL-DE00-
009 

L 349 
Stump silicone liner with distal connection, 

distal circumference diameter 280mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

589.5 
73 

ALL-DE00-
010 

L 350 
Stump silicone liner with distal connection, 

distal circumference diameter 300mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

589.5 
69 

ALL-DE00-
011 

L 351 
Stump silicone liner with distal connection, 

distal circumference diameter 320mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

589.5 
68 

ALL-DE00-
012 

L 352 
Stump silicone liner with distal connection, 

distal circumference diameter 340mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

589.5 
68 

ALL-DE00-
013 

L 353 
Stump silicone liner with distal connection, 

distal circumference diameter 360mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

589.5 
67 

ALL-DE00-
014 

L 354 
Stump silicone liner with distal connection, 

distal circumference diameter 380mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

589.5 
64 

ALL-DE00-
015 

L 355 
Stump silicone liner with distal connection, 

distal circumference diameter400mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

589.5 
53 

ALL-DE00-
016 

L 356 
Stump silicone liner with distal connection, 

distal circumference diameter420mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

589.5 
48 
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ALL-DE00-
017 

L 357 
Stump silicone liner with distal connection, 

distal circumference diameter450mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

589.5 
50 

ALL-DE00-
018 

L 358 
Stump silicone gel liner with distal 
connection, thickness 6 mm, distal 

circumference diameter200mm. 
Pcs A 

 اوربً امرٌكً
 ٌابانً

874 
51 

ALL-DE00-
021 

L 361 
Stump silicone gel liner with distal 
connection, thickness 6 mm, distal 

circumference diameter235mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

874 
58 

ALL-DE00-
023 

L 363 
Stump silicone gel liner with distal 
connection, thickness 6 mm, distal 

circumference diameter265mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

874 
71 

ALL-DE00-
024 

L 364 
Stump silicone gel liner with distal 
connection, thickness 6 mm, distal 

circumference diameter280mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

874 
83 

ALL-DE00-
025 

L 365 
Stump silicone gel liner with distal 
connection, thickness 6 mm, distal 

circumference diameter300mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

874 
87 

ALL-DE00-
026 

L 366 
Stump silicone gel liner with distal 
connection, thickness 6 mm, distal 

circumference diameter320mm. 
Pcs A 

كً اوربً امرٌ
 ٌابانً

874 
87 

ALL-DE00-
027 

L 367 
Stump silicone gel liner with distal 
connection, thickness 6 mm, distal 

circumference diameter340mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

874 
85 

ALL-DE00-
028 

L 368 
Stump silicone gel liner with distal 
connection, thickness 6 mm, distal 

circumference diameter360mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

874 
83 

ALL-DE00-
029 

L 369 
Stump silicone gel liner with distal 
connection, thickness 6 mm, distal 

circumference diameter380mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

874 
81 

ALL-DE00-
030 

L 370 
Stump silicone gel liner with distal 
connection, thickness 6 mm, distal 

circumference diameter400mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

874 
79 

ALL-DE00-
031 

L 371 
Stump gel liner(polyurethan, copolymer, 
etc) with distal connection, thickness 6 

mm, distal circumference diameter200mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 861 ٌابانً

55 

ALL-DE00-
032 

L 372 
Stump gel liner(polyurethan, copolymer, 
etc) with distal connection, thickness 6 

mm, distal circumference diameter235mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 861 ٌابانً

62 

ALL-DE00-
034 

L 374 
Stump gel liner(polyurethan, copolymer, 
etc) with distal connection, thickness 6 

mm, distal circumference diameter265mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 861 ٌابانً

67 

ALL-DE00-
036 

L 376 
Stump gel liner(polyurethan, copolymer, 
etc) with distal connection, thickness 6 

mm, distal circumference diameter300mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 861 ٌابانً

74 

ALL-DE00-
037 

L 377 
Stump gel liner(polyurethan, copolymer, 
etc) with distal connection, thickness 6 

mm, distal circumference diameter320mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 861 ٌابانً

63 

ALL-DE00-
038 

L 378 
Stump gel liner(polyurethan, copolymer, 
etc) with distal connection, thickness 6 

mm, distal circumference diameter340mm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 861 ٌابانً

61 

ALL-DE00-
045 

L385 
Stump gel liner(polyurethan, copolymer, 

etc) without distal connection, thickness 6 
mm, distal circumference diameter190mm. 

Pcs A 
اوربً امرٌكً 

 989 ٌابانً
45 

ALL-DE00-
046 

L386 
Stump gel liner(polyurethan, copolymer, 

etc) without distal connection, thickness 6 
mm, distal circumference diameter200mm. 

Pcs A 
اوربً امرٌكً 

 989 ٌابانً
55 
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ALL-DE00-
047 

L387 
Stump gel liner(polyurethan, copolymer, 

etc) without distal connection, thickness 6 
mm, distal circumference diameter 230mm. 

Pcs A 
اوربً امرٌكً 

 989 ٌابانً
66 

ALL-DE00-
048 

L388 
Stump gel liner(polyurethan, copolymer, 

etc) without distal connection, thickness 6 
mm, distal circumference diameter 250mm. 

Pcs A 
اوربً امرٌكً 

 989 ٌابانً

65 

ALL-DE00-
049 

L389 
Stump gel liner(polyurethan, copolymer, 

etc) without distal connection, thickness 6 
mm, distal circumference diamete(270mm). 

Pcs A 
اوربً امرٌكً 

 989 ٌابانً
72 

ALL-DE00-
050 

L390 
Stump gel liner(polyurethan, copolymer, 

etc) without distal connection, thickness 6 
mm, distal circumference diamete(290mm). 

Pcs A 
اوربً امرٌكً 

 989 ٌابانً
73 

ALL-DE00-
051 

A  27 
PVA lamination bags, dimentions in cm 

approx. (100X26X5) 
Pcs A ً89 صٌن 

10134 

ALL-DE00-
054 

A  30 
PVA lamination shetting, width (100-130 

cm). 
M A 

اوربً امرٌكً 
 ٌابانً

57 
930 

ALL-DE00-
056 

A  32 
PVA lamination bags, dimentions in cm 

approx. ( 130x26x5) 
Pcs A ً79 صٌن 

8473 

ALL-DE00-
057 

A 71 Pedlilen rigid foam 300, approx. 1 kg Pcs A 
اوربً امرٌكً 

 32 ٌابانً
133 

ALL-DE00-
058 

A 72 
Hardener for pedilin rigid foam, approx. 1 

kg. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 31 ٌابانً

281 

ALL-DE00-
059 

A 73 Pedlilen rigid foam 450, approx. 1 kg Pcs A 
اوربً امرٌكً 

 32 ٌابانً
123 

ALL-DE00-
060 

A 75 Sealing resin, weight (4-5)kg pcs A 
اوربً امرٌكً 

 230 ٌابانً
402 

ALL-DE00-
061 

A 76 Iamination resin  (80:20), weight(4-5)kg. pcs A 
اوربً امرٌكً 

 230 ٌابانً
1339 

ALL-DE00-
063 

A 78 
Hardening powder for lamination resin, 

weight (100-200)g. 
pcs A ً15 صٌن 

3138 

ALL-DE00-
064 

A 79 
lamination resin for carbon fiber, weight (4-

5)kg. 
pcs A 

اوربً امرٌكً 
 228 ٌابانً

160 

ALL-DE00-
065 

A 80 
colour pastes for lamination resine,skin 

colour, weight(150-250)gm. 
pcs A 

اوربً امرٌكً 
 20 ٌابانً

802 

ALL-DE00-
068 

A 125 
colour pastes for lamination 

resine,diffrenet colour, weight(250)gm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 70 ٌابانً

185 

ALL-DE00-
069 

A98 
Fast Curing putty for fixing and filling wood 

and plastic sockets, with its hardener, 
weight(0.5-1)kg. 

KG A 
اوربً امرٌكً 

 23 ٌابانً
280 

ALL-DE20-
070  

stump silicone liner Anatomic 3D PUR 
Liner different size . 

Pcs A 
اوربً امرٌكً 

 1,058.00 ٌابانً
286 

ALL-DE21-
071 

L 312 
Gel stump socks, consist of two or three 
texture layers, with gel in between, length 

25-35 cm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 166 ٌابانً

390 

ALL-DE21-
072 

L 313 
Gel stump socks, consist of two or three 
texture layers, with gel in between, length 

38-49 cm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 166 ٌابانً

527 



Section VII. Sample Technical Specifications - Condoms 53 

 

___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوحٗج٤نح +  )اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/36     :  ٖخ ههْٓ٘به

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

ALL-DE21-
073 

L 314 
Gel stump socks, consist of two or three 
texture layers, with gel in between, length 

46-54 cm. 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 166 ٌابانً

591 

ALL-DE20-
072 

L 338 
transtibial suspension sealing sleeve made 
from gel , knee center Circumference size X  

Large . 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 41 ٌابانً

727 

ALL-DE20-
073 

L 337 
transtibial suspension sealing sleeve made 
from gel , knee center Circumference size  

Large . 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 41 ٌابانً

770 

ALL-DE20-
074 

L 336 
transtibial suspension sealing sleeve made 
from gel , knee center Circumference size  

medium . 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 41 ٌابانً

597 

ALL-DE20-
075 

L 335 
transtibial suspension sealing sleeve made 
from gel , knee center Circumference size  

small  . 
Pcs A 

اوربً امرٌكً 
 41 ٌابانً

435 

ALL-DE20-
076  

cellacost Rigid Bandages for making 
temporary fasting in prosthetics And for 

producing negative cost ( orthotics ) 
different size and color . 

Pcs A 
اوربً امرٌكً 

 190 ٌابانً
676 

ALL-DE21-
074 

L 317 
Socks for partial foot amputees, with gel, 

small. 
Pcs 

 
اوربً امرٌكً 

 550 ٌابانً
466 

ALL-DE21-
075  

Socks for partial foot amputees, with gel, 
medium. 

pcs 
 

اوربً امرٌكً 
 550 ٌابانً

514 

ALL-DE21-
076 

L 318 
Socks for partial foot amputees, with gel, 

large. 
Pcs 

 
اوربً امرٌكً 

 550 ٌابانً
554 

ALL-DE21-
077  

Socks for partial foot amputees, with gel, 
extra large. 

pcs 
 

اوربً امرٌكً 
 550 ٌابانً

504 
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوحٗج٤نح +  )اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/36     :  ٖخ ههْٓ٘به

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

 
 

 

 

 مالحظة: الكلفة التخمٌنٌة كاالتً :

 % عن الكلفة المذكورة اعاله.42.المناشئ العربٌة المرٌبة والتركً والمالٌزي واٌران وباكستان : نالص 1

 % عن الكلفة52الفلبٌن،اندونٌسٌا،فٌتنام،افغانستان( :  نالص.المناشئ االسٌوٌة البعٌدة)الصٌن،الهند،تاٌوان،تاٌلند،0

 المذكورة اعاله. 

 % من الكلفة المذكورة اعاله 32ص المنشأ الكوري الجنوبً: نال.3

 
 

 

 

National code 
National 

code 
ITEM 

Measuring 
unit  

origin 

المجموع 

 النهائً

? المواد االولٌة لالطراف العلٌا0معمره اساسً  0اطراف             

  

ALL-RE21-
472 A  28 

PVA lamination bags, dimentions  in cm approx. 
(60X11X4)                               Pcs 70$ 

 –اوربً 
 -امرٌكً 

 ٌابانً

2297 

ALL-RE21-
473 A  31 

PVA lamination bags, dimentions in cm approx. ( 
70x27x5)             Pcs 75$ 

 –اوربً 
 -امرٌكً 

 ٌابانً

2184 

ALL-RE21-
474 A 77 Flexible lamination resin, weight (4-5) kg.                                pcs 240$ 

 –اوربً 
 -امرٌكً 

 ٌابانً

152 

ALL-RE21-
475 A 105 

maintenance spray for insulating damp plaster 
models and smoothing and repairing sanded 
laminate.  Pcs 30$ 

 –اوربً 
 -امرٌكً 

 ٌابانً

154 

مواد المساند الطبٌة ---اطراف  3معمرة اساسً         

  

0 

        seq Description of components for Orthosis:    

  

0 

ALL-RE21-
407   

Pavlik-Harness used for treatment of congenital 
dislocation of the hip: 
Small-chest measurment 34 - 42 cm 

pcs 180$ 

 –اوربً 
 -امرٌكً 

 ٌابانً

520 

ALL-RE21-
408   

Medium -chest measurment 38 - 49 cm 

pcs 150$ 

 –اوربً 
 -امرٌكً 

 ٌابانً

406 

ALL-RE21-
409   

Large-chest measurment 47 - 58 cm 

pcs 170$ 

 –اوربً 
 -امرٌكً 

 ٌابانً

389 
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوحٗج٤نح +  )اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/36     :  ٖخ ههْٓ٘به

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

 

 

 

 

 

 

 

 انثبنث انجضء

  انغبدط انمغى

 انعمذ ٔيغزُذاد ششٔط
 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 56  اُوَْ اَُبكً: اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول

 

__________________________________________________________________________________________ 

 (ٓؼٔوح )ٗج٤نح+ اٛواف ٕ٘بػ٤خَٓزِيٓبد    . 88/2021/36  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 

 نهعمذ انعبيخ انششٔط انغبدط. انمغى
  

 

 نهعمذ يخانعب انششٔط حٕل يالحابد
 

 

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

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

رٔل٣ل أٝ إُـبء أٝ إٙبكخ فبٕخ  أٝ رؼل٣َ أ١ إكهاط ٣ٝزْ. رؼل٣َ أٝ رـ٤٤و أ١ كٕٝ ٖٓ ِؼولُ اُؼبٓخ اُْوٝٛ ػ٠ِ أُؾبكظخ ٣غت

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



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 57  اُوَْ اَُبكً: اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول

 

__________________________________________________________________________________________ 

 (ٓؼٔوح )ٗج٤نح+ اٛواف ٕ٘بػ٤خَٓزِيٓبد    . 88/2021/36  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 انًحزٕٚبد لبئًخ
 

 58     بدانزعشٚف .1
 59  رطجٛمبد .2
 59  انًُشأ ثهذ .3
 59  انًمبٚٛظ .4
 59  ٔانزذلٛك انًعبُٚخ ؛ انعمذ ٔيعهٕيبد ٔثبئك اعزعًبل .5
ا  انغهع شٓبداد .6  63  انعشالٛخ انجًٕٓسٚخ ألَاًخ ٔفمب
 Patent Rights 63 -  الخزشاع ثشاءاد أٔ انصُبعٛخ انًهكٛخ حمٕق .7
 63  األداء حغٍ ضًبٌ .8
 61  سادٔاإلخزجب انًعبُٚخ .9

 61  ٔانزٕضٛت انزعجئخ .10
 61  ٔانًغزُذاد   انزغهٛى .11
 61  انزأيٍٛ .12
 62  انُمم .13
 62 انغُٕ٘ انصٛبَخ ٔعمذ انُثشٚخ/عشضٛخان انخذيبد .14
 62 انعٕٛة ضًبٌ.15
 62  انذفعبد .16
 63 األععبس .17
 63  انزعذٚم أٔايش .18
 63  انعمذ رعذٚم .19
 63  انزُبصل .20
ّٓض رأخٛش .21  63  انزُفٛز فٙ انًج
 64  انزأخٛشٚخ انغشايبد .22
  64 انعًم صبحت لجم يٍ عحت انعًم .23
 65 اإلفالط ثغجت عحت انعًم .24
 07                                     انمبْشح اناشٔف .25

 65 (for convenience) انعًم صبحت لجم يٍ انعمذ أٜٗبء .26
 65  انُضاعبد رغٕٚخ .27
 Limitation of Liability 66  - انًغؤٔنٛخ يٍ انحذ .28
 66  انعمذ نغخ .29
 66  انحبكى انمبٌَٕ .30
 66  (انزجهٛغ يزكشاد) اإلشعبساد .31
 66  ٔانشعٕو انضشائت .32
طبنت ثبنًجبنغ خانًشرجط ادٔاليزٛبص بدمزطبععال .33 ًُ  66 ثٓب ان

 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 58  اُوَْ اَُبكً: اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول

 

__________________________________________________________________________________________ 

 (ٓؼٔوح )ٗج٤نح+ اٛواف ٕ٘بػ٤خَٓزِيٓبد    . 88/2021/36  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 

 الشروط العامة للعمد

لها المقانً  المدرج  أدناه وٌولو الموتقمي  فً هذا القمد, لوإ  الويمات لوالمصطياات 

  التالٌ : 

 انزعشٚفبد .1

ّٜي، ًٔب ٛٞ َٓغَ ك٢   ( أ)  َٓز٘لرؼ٢٘ ًِٔخ "ػول" إرلبم ٓجوّ ث٤ٖ  عٜخ اُزؼبهل ٝأُغ

 اُٞصبئناُؼول أُٞهغ ٖٓ ًبكخ األٛواف ثٔب ك٤ٚ ع٤ٔغ أُوكوبد ٝأُالؽن ًٝبكخ 

 أُورجطخ ٝأُْبه ا٤ُٜب ٛ٘ب.    

 

ّٜي ثٔٞعت اُؼول ُوبء ه٤بٓٚ "ه٤ٔخ اُؼول" أٝ"ٍؼو اُؼول" رؼ٢٘ اُ ( ة) ٔجِؾ أَُزؾن ُِٔغ

 ثٌبكخ ٝاعجبرٚ اُزؼبهل٣خ ثٌَْ ًبَٓ ٕٝؾ٤ؼ.

 

  ٌلوماً وامالً لوفك التمٌٌم الشموً. ٌقنً"ٌلوم" )ج( 

م   6.2)د( "تارٌخ نفاذ القمد" ٌقنً التارٌخ اٌ  ٌصعح القمد نافذاً لمالً عالفمرة 

 الشرلوط القام  ليقمد.

 

, وما هلو مادد فً الوي اٌث وٌتم اوتخدام  إوو المنهائً" ٌقنً )هـ( "الموتخدم ال

 لائم  متطيعات التقالد. )لوهلو إادى الجهات الموتفٌدة(. 

 

  )لو( "ش.ع.ع." تقنً الشرلوط القام  ليقمد الماددة فً هذا الموم.

تقنً جمٌ  الموتاضرات الصٌدحانٌ  لوم  ضمنها األغذٌ  الومالٌ   "الوي ")ز( 

  الامل ل  طرٌك الام  ألو عالفم لواليمااات لواللوالً الذوري لولووائل من

لوالمقدات/األجهزة الطعٌ , لوالتً ليى المجّهز تمدٌمها إلى جه  التقالد عملوجب 

 القمد.

 

محددة )ح( "المشتري" لوٌقنً المإوو  ألو جه  التقالد التً تشتري الوي , وما هً 

 .فً الشروط الخاصة للعمد

 

ل" تقنً شهادات التوجٌل ألو ولواها م  اللوثائك العدٌي  المطيلوع , )ط( "شهادات التوجٌ

لوالتً تإود أ  الوي  الممدم  عملوجب القمد هً موجي  لالوتقمال فً القراق عما 

 ٌتلوافك م  الملوانٌ  النافذة لوذات الصي . 

 

  )ي( "ش.خ.ع." تقنً الشرلوط الخاص  ليقمد. 

النمل لمطيلوع  ليتقالد ليى الوي , و)ن( "الخدمات" لوتقنً الخدمات اإلضافٌ  ا

التروٌب لواختعارات ما لعل , مثل النثرٌ / القرضٌ  الخدماتلوالتؤمٌ , لوولواها م  

التشغٌل/احاوتخدام لوالتدرٌب لدى الموتخدمٌ  النهائٌٌ  لولرض الوي  لووٌفٌ  

 لوغٌرها م  لواجعات المجّهز لوفك القمد.اوتخدامها ليٌهم, /تشغٌيها

 

فك الاال , ٌقنً الموا  ألو األمون  القائدة ليموتخدم النهائً لوفك لائم  )ل( "الملول " لو

 متطيعات التقالد.

 

الوي  لوالخدمات عملوجب هذا تملوم عتمدٌم )م( "المجهز" تقنً الفرد ألو الشرو  التً 

 .للعمد الخاصة الشروطالقمد لوفك ما هلو مادد فً 

 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 59  اُوَْ اَُبكً: اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول

 

__________________________________________________________________________________________ 

 (ٓؼٔوح )ٗج٤نح+ اٛواف ٕ٘بػ٤خَٓزِيٓبد    . 88/2021/36  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 ) ( الفواد لواأللمال غٌر المشرلول :
ري الفواد لواأللمال غٌر المشرلول  عاوب الملوانٌ  النافذة فً ٌادد المشت

ً عتقرٌفات , المادةألغراض هذه القراق.  المصطياات وٌوترشد المشتري أٌضا
  التالً:عاوب 

 
ألو اوتالم ألو  تمدٌمتقنً لرض ألو ( corrupt practice"ممارو  فاودة" )( 1)

لوذلن  ,معاشراوتدراج أي شًء ذي لٌم , ولواء عشول معاشر ألو غٌر 
   ؛أي جه  أخرى أفقال ليى ويٌم غٌر عشولعهدف التؤثٌر 

فقل ألو إغفال )لوم  أي  تقنً( fraudulent practice)"ممارو  ااتٌالٌ " ( 0)
ٌإدي ل  دراٌٍ  ألو عتهلور,  الى خداع ألو  (تمثٌلالولوء ضمنها التشلوٌ  ألو 

ألو خرى  أ  قلو منفأ  مادٌ  ولواء لياصلول ليى منفقماالول  خداع جه  ما, 
 ؛يتميص م  التزام مال

تقنً أٌ  خط  ألو ترتٌب عٌ  ( collusive practice) ممارو  تلواطإٌ ""( 3) 
لوذلن لغاٌٍ  غٌر ويٌم , مثال التؤثٌر عشول غٌر ويٌم ليى طرفٌ  ألو أوثر, 

  أفقال جه  أخرى. 
لو إٌذاء أإلااق الضرر ألو تقنً  (coercive practice" )"مماروات لهرٌ ( 4)

أي جه  ألو ٌذاء, عشول معاشر ألو غٌر معاشر, إلااق الضرر ألو اإلالتهدٌد ع
جه   أفقال ليى ويٌم غٌر عشول التؤثٌر عهدف لوذلن تين الجه , ممتيوات

  .ما
  : يًلوتقنً ما ٌ (obstructive practice) " لال ممارو  اإل( "5)

ها اجع لوأاألدل  لو كد ألو التزلوٌر ألو التغٌٌر فً اللوثائتالف المتقمّ اإل (أ  )أ
أٌ  إللال   , لوذلندحاء عشهادة زلور إلى الماممٌ لو اإلأ ل  التامٌك

إدلاءات فً ليتامٌك  المشتريٌجرٌها إجراءات عشول لواضح, 
لوفك الملوانٌ  ألو التلواطإ  ألو المهر اتٌالمماروات الفواد ألو اإل

جه , لوذلن تهدٌد ألو مضاٌم  ألو ترهٌب أي  ألو/القرالٌ  النافذة؛ لو
م  ا منقهلتتقيك عالتامٌك ألو وشف مقرفتها عؤملور م  لمنقها 
 ك, ألوجراءات التامٌألو ملواصي  إمتاعق  

 عشول لواضحتهدف الى إلال  ألو لرلي  المشتري  المماروات التً ب( )ب
عاوب الملوانٌ  القرالٌ  التدلٌك ممارو  ام  فً المقاٌن  لو فً

 .5.4 ةفمرالالنافذة لوعملوجب 

 

الشرلوط القام  ليقمد إحا إذا جرى إعطال أي شرط لواألاوام اللواردة فً تقتمد الشرلوط 
  عملوجب أاوام أخرى م  وائر ألوام القمد.

 رطجٛمبد .2

ألغراض هذه المادة, ٌمصد "عالمنشؤ" الموا  اٌث اوتخرجت من  الوي  ألو نمت  3.6
المصنق , ٌ مصد عالوي  . ألو الذي ل ّدِّمت فٌ  الخدماتألو أنتجت فٌ  ألو الموا  

ً )فً  ً لوٌختيف أواوٌا ٌّزاً مقترف ع  تجارٌا ً مم الوي  التً تصعح منتجا
( ل  مولونات , لوذلن لعر التصنٌ  ألو احاوتخدام الخصائص األواوٌ  ألو الغرض

المقالج  ألو لميٌات التجمٌ  اللوازن  ألو الجلوهرٌ  )ألو لميٌات دمج ألو 
 المولونات(. 

 ثهذ انًُشأ .3

  ٌ  عيد منشؤ الوي  لوالخدمات لوعٌ  جنوٌ  المجّهز.  ٌتلوجب التمٌٌز ع 3.2
ٌجب أ  تتطاعك الوي  التً تم تمدٌمها عملوجب هذا القمد م  المماٌٌس الماددة فً  

الملواصفات الفنٌّ , لوفً اال لدم لوجلود مماٌٌس مقتمدة ليوي , فٌجب أ  تطاعك 
 (authoritative standardsالوي  الممدم  مماٌٌس الويطات المختص  )

نوخ  م  هذه المماٌٌس  أادث المتناوع  م  عيد المنشؤ. وما لوٌجب التماد 
 صادرة ل  المإوو  المقنٌّ . 

 انًمبٚٛظ .4

حا ٌجلوز ليمجّهز, م  دلو  ملوافم  المشتري التارٌرٌ  لوالموعم , الوشف ل   5.6
القمد ألو ل  أٌ  أاوام مرتعط  ع  ألو ل  أٌ  ملواصفات فنٌ  ألو خط  ألو مخطط 
ألو نملوذج ألو لٌن  ألو مقيلوم  مرتعط  عالقمد, لوالتً وعك لوزلوده عها المشتري, 

شخص آخر غٌر القاميٌ  لدى المجّهز لتنفٌذ القمد. إ  /لوذلن ألي طرف
احافصاح ل  المقيلومات ألي م  القاميٌ  لدى المجهز, ٌجب أ  ٌخض  ألاوام 

 .القمد فمط ألغراض تنفٌذ الضرلوري المدرأ  ٌولو  علوالورٌ  نفوها 

اعزعًبل ٔثبئك  .5

ٔيعهٕيبد انعمذ ؛ 

 انًعبُٚخ ٔانزذلٛك

لوثٌم    التارٌرٌ  ليمشتري, اوتقمال أٌلوملوافم  الموعم  الحا ٌجلوز ليمجهز دلو   5.2

م  الشرلوط القام  ليقمد إحا ألغراض تنفٌذ  5.6ألو مقيلوم   مذولورة فً الفمرة 

 القمد.
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م  الشرلوط القام  ليقمد )عاوتثناء القمد  5.6تعمى أٌ  لوثٌم   ماددة فً الفمرة  5.3

يوٌ  المشتري لوٌجب أ  ٌقٌد المجّهز جمٌ  هذه اللوثائك م  أي نوخ  نفو (, م 

 لنها الى المشتري عقد انتهائ  م  تنفٌذ القمد, لوعناًء ليى  طيب المشتري. 

 

ع  لعر الويطات المختص  عمرالع  لومقاٌن  موات المجهز الوماح ليمشتري ليى 5.4

لوميفات  لو/ألو اواعات  لووجالت  لوليممالولٌ  الثانلوٌٌ  المرتعطٌ  عتنفٌذ القمد, وما 

لوليٌ  تمدٌم هذه الاواعات لوالوجالت ليتدلٌك م  لعل مدلمٌ  مويفٌ , لوذلن لوفك 

 الملوانٌ  القرالٌ  النافذة. 

لوالتً تادد م  م  الشرلوط القام  ليقمد,  23ٌ يفت انتعاه المجّهز الى المادة 

تهدف الى إلال  ألو لرلي  المشتري ألو الجهات  المماروات التًمي  أملور, أ  ج

عملوجب هذه التدلٌك ممارو  امها فً المقاٌن  لو فً عشول لواضحالمختص  

المادة, تقتعر م  المماروات الماظلورة التً تقرض المجهز الى أنهاء القمد  

 ى المائم  الولوداءأ خرى ألو إدراج إوم  لي منالصاتتقيٌك مشاروت  فً لوإلى 

 .لوفك الملوانٌ  القرالٌ  النافذة لوذات الصي 

 

ً لوفك الملوانٌ  النافذة, ٌتلوجب ليى المجهز توجٌل الوي   6.6 إذا وا  ذلن مطيلوعا

الممدم  عملوجب القمد, لوذلن إلوتخدامها فً القراق. لوليى المشتري أ  ٌتقالو  

 ً القراق.م  المجّهز لتوهٌل لميٌ  توجٌل الوي  إلوتخدامها ف

.  شٓبداد انغهع ٔفمبا 6

 ألَاًخ انجًٕٓسٚخ انعشالٛخ

خالف ذلن, ولوف ٌصعح القمد نافذاً فً  الشروط الخاصة للعمدإحا إذا اددت  6.2

ً م  الجه   التارٌخ )تارٌخ نفاذ القمد( الذي ٌتويّم فٌ  المجّهز إشقاراً تارٌرٌا

م توجٌيها لالوتخدام فً المختص  صااع  الصالاٌ  فً القراق عؤ  الوي  لد ت

 القراق.

 

ٌ  أٌامٌ  م  أ  لو موإلولٌ م  أٌ   المشتريليى المجهز أ  ٌخيً  ٌتلوجب  4.6

م  لعل أي طرف ثالث ألو نزالات  مطالعاتألو  شوالوى أٌ  ناتج  ل ضرار أ

ألو تقدي ليى عراءات احاختراع ألو القالمات التجارٌ  الو املوق مخالف  لوذلن ل

 لناتج  ل  اوتقمال الوي  الو أي جزء منها فً القراق. التصمٌم الصنالً لوا

 انًهكٛخ حمٕق .7

أٔ ثشاءاد  انصُبعٛخ

 Patent -  الخزشاع

Rights  

ً  20)ألو ( ٌلوماً 64خالل أرعق  لشرة )   8.6 فً اال عضمنها مدة احانذار الو ٌلوما

, ٌتلوجب ليى ممدم القطاء الفائز لوجلود إلتراضات الول إجراءات التقالد(

% م  5لمجهز( أ  ٌمدم إلى المشتري ضماناً لاو  تنفٌذ القمد, عمٌم  تقادل )ا

ضما  لوالمطاع القام م  ملوجب تمدٌم الشروات القام  ليدلول   لٌم  القمد. تقفى

النافذة لوذات الصي  فً جمهلورٌ   تقيٌماتلوال اوامإذا وانت األ األداءاو  

   .تمنح هذه احاوتثناءاتالقراق 

 داءضًبٌ حغٍ األ .8
 

تدف  معال  ضما  او  األداء الى المشتري وتقلوٌض ل  أٌ  خوارة ناتج     8.2

  ل  إخفاق المجّهز فً إومال لواجعات  التقالدٌ . 

 

ٌجب أ  ٌولو  ضما  او  األداء عالقمي  ألو القمالت الماددة فً القمد ألو عؤٌ     8.3

  لائم  القمالت ضملمي  أخرى لواوق  التدالول لوممعلول  م  المشتري لوتولو  

. ٌجب أ  التً ٌ صدر العنن المروزي القرالً أوقار صرفها الى الدٌنار القرالً

ٌجب أ  ٌولو  ضما  او  ٌولو  الضما  غٌر مشرلوط لوٌدف  لند ألول طيب ؛ 

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

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

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

 ل١ ؿ٤و هبثَ ُِ٘و٘؛  أٝ إػزٔبك َٓز٘  ( ة)
 ٍ٘ل هوٗ ٕبكه ػٖ عٜٔٞه٣خ اُؼوام.   )ط( 

 

( 37ٌملوم المشتري عإلادة ضما  او  األداء إلى المجّهز خالل مهي  ثالثٌ  ) 8.4
ٌلوماً عقد اومال ملوجعات المجّهز التقالدٌ , عما فٌها أٌ  التزامات مرتعط  عضما  

لور شهادة اإلومال م  لعل القٌلوب. ٌتم إلادة ضما  او  األداء عقد صد
المشتري تفٌد عؤ  المجّهز اتّم لواجعات  التقالدٌ  عنجاح, لوعقد إتمام الدفق  

 األخٌرة.

 

 هامطاعمت م  ليتؤود, الوي اختعار  ألو/لو مقاٌن  فً الاكمثي  ٌ م  ألو ليمشتري 0.6
لوالملواصفات الفنٌ  نلوع  الشروط الخاصة للعمدٌجب أ  تادد القمد,  لواصفاتلم
لمقاٌنات لواحاختعارات المطيلوع  م  المشتري لوموا  إجرائها. لوليى المشتري ا

 إشقار المجّهز تارٌرٌاً, عإوم ممثي  المنتدب لهذه الغاٌ , لوذلن فً لولت واٍف. 

  خزجبسادٔاإل انًعبُٚخ. 9
 
 

  .الشروط الخاصة للعمدتولو  هذه المادة لوفك ما هلو مادد فً   0.2

( م  الشرلوط القام  ليقمد حا تقفً المجهز عؤي شول وا  م  8إ  أاوام المادة ) 0.3
 موإلولٌات  المرتعط  عضما  القٌلوب ألو أيٍ م  التزامات  التقالدٌ  األخرى.

 

  لدم إتالفها ألو اضمل ٌ لووافٌ ٌ مناوعلوتلوضٌعها ٌجب أ  ٌولو  تغيٌف الوي   67.6
  ,النهائٌ لنمط  اللوصلو الىإلااق أي ضرر عها طلوال فترة النمل لوالشا  

الخارجً(  التغيٌف) التلوضٌب ملواد تولو . ٌجب أ  القمد فً مادد هلو ما عاوب
 أثناء ماوٌ ال المقامي  ,(ادلود)لوإلى ألصى ال لممالوم  وافٌ 

 شدٌدةالتقرض لدرجات ارارة لو القعلور, خالل )النفاض(التفرٌ /التامٌل
خالل  التفرٌ /امٌلالت أثناء الرطلوع /لواألمطار األمالحلو اإلنخفاض,/اإلرتفاع
 ٌتمأ   ٌجبالى ذلن,  عاإلضاف . المفتلوا  األماو  فًالتخزٌ   أثناءالقعلور لو

نمط  ولو  تاحالتعار أ   ظرعن األخذ م  الصنادٌك/الاالوٌاتتصمٌم اجم لولوز  
 واف  خالل التفرٌ /التامٌل أماو  واف  تفتمر لوأ   النهائً ليوي  نائٌ اللوصلول

 .لوذلن لوفك الاال  ,ات الثمٌي  ليتقامل م  العضائ ليمقد /النملالقعلور نماط

 انزعجئخ ٔانزٕضٛت  .12

إ  ملواد التلوضٌب )التغيٌف الخارجً( لوالقالمات/التؤشٌر لوالميصمات  67.2
لوالموتندات فً داخل لوخارج الغالفات, ٌجب أ  تتطاعك عشول صارم م  

ٌ  متطيعات المتطيعات الخاص  المنصلوص لنها صراا  فً القمد, عما فٌها أ
ألو فً الملواصفات الفنٌ  الشروط الخاصة للعمد إضافٌ  إذا لوجدت, لوالماددة فً 

 ألو فً أٌ  تقيٌمات حاام  صادرة ل  المشتري.

 

ٌملوم المجهز عتويٌم الوي  لوفك الشرلوط اللواردة فً لائم  متطيعات التقالد. تادد  66.6
ثائك الشا  لوغٌرها م  التفاصٌل المرتعط  عموتندات لولو لعمدل شروط الخاصةال

 .الموتندات اللواجب تمدٌمها م  المجّهز

 انزغهٛى   ٔانًغزُذاد .11

, EXW ,CIFألغراض هذا القمد, ٌجري تفوٌر أي لعارة تجارٌ  ألو مصطيح ) 66.2
CIP ,DDP الخ...( لوالموتخدم  للوصف لواجعات األطراف المقنٌ  اوتناداً الى ,

الذي نشرتها غرف   ®INCOTERMSآخر إصدار م  إصدارات اإلنولوترمز 
 التجارة الدلولٌ  فً عارٌس. 

 

  الشروط الخاصة للعمد.تّم تادٌد الموتندات المطيلوب م  المجّهز تمدٌمها فً  66.3
ممعلول  لولواوق  الوامل ليوي , لوذلن عقمي  الغطاء التؤمٌنً  ليىٌتقٌ  الاصلول  62.6

ن المروزي القرالً أوقار م  ضم  لائم  القمالت التً ٌ صدر العنالتدالول 
. ٌتلوجب أ  ٌشمل الغطاء التؤمٌنً, جمٌ  الوي  صرفها الى الدٌنار القرالً

لوٌولو  شامالً ليخوائر ألو األضرار المتصي  المطيلوب تمدٌمها عملوجب القمد, 
. لندما ٌادد التويٌم/لوالتلوصٌل التخزٌ الشا  لو/لتصنٌ  ألو الشراء لوالنملعا

, فقندها ٌتلوجب ليى المجّهز أ  CIPألو  CIFأواسالمشتري تويٌم الوي  ليى 
( CIPألو  CIFلٌم  الوي  ) م عالمئ   667ٌتؤود م  تؤمٌ  الوي  عمعي  ٌقادل %

ليى أ  ٌشمل الغطاء التؤمٌنً الوي  م  "الموتلودع الى الموتلودع" لوٌشمل 
 "جمٌ  المخاطر" عما فٌها مخاطر الارب لواإلضراعات. 

 انزأيٍٛ .12
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, فقندها ٌتلوجب ليى CIPألو  CIFٌادد المشتري تلوصٌل الوي  ليى أواسلندما 62.2
 cargoالمجّهز أ  ٌتؤود م  الاصلول ليى تؤمٌ  العضائ  أثناء الشا  )

insurance ٌلوأ  ٌومً المشتري وموتفٌد, لوفً ( لوتودٌد ويف  هذا التؤم ,
, فقندها تم  FCAألو  FOBالااحات التً ٌولو  فٌها التلوصٌل ليى أواس 

 وإلولٌ  تؤمٌ  الشا  ليى لاتك المشتري.م

 

, فقندها  FOBلندما ٌ طيب م  المجّهز عملوجب القمد, تلوصٌل الوي  ليى اواس 63.6
الوفٌن  فً /تولو  موإلولٌ  نمل الوي  لواتى تامٌيها لولوضقها ليى ظهر المروب

ضمناً(, ليى لاتك المجهز لوليى نفمت  لوتولو  مشملول ً المغادرة )/مرفؤ الشا 
 قر القمد.فً و

, فقندها FCAلندما ٌ طيب م  المجّهز, عملوجب القمد, تلوصٌل الوي  ليى اواس        
فً الموا   تولو  موإلولٌ  ترتٌب لميٌ  نمل الوي  لوتلوصٌيها الى شرو  النمل

, ليى لاتك المجهز لوليى متفك ليٌ  الذي ٌادده المشتري ألو فً أي موا  آخر
 د.نفمت  لوتولو  مشملول ً فً وقر القم

 انُمم .13

, CIPألو  CIFلندما ٌ طيب م  المجهز, عملوجب القمد, تلوصٌل الوي  ليى أواس  63.2
فقندها تولو  موإلولٌ  نمل الوي  الى مرفؤ لوجه  اللوصلول ألو إلى أي لوجه  
لوصلول أخرى فً القراق وما ٌادد فً القمد, ليى لاتك المجهز لوليى نفمت  

 لوتولو  مشملول ً فً وقر القمد.

 

ندما ٌ طيب م  المجهز, عملوجب القمد, نمل الوي  الى لوجه  ماددة فً القراق ل 63.3
ليى أنها نمط  اللوصلول النهائً, فقندها تولو  موإلولٌ  نمل الوي  الى هذه 
اللوجه  م  ما ٌتضمن  ذلن م  تؤمٌ  لوتخزٌ  وما ٌادد فً القمد, ليى لاتك 

 المجهز لوليى نفمت  لوتولو  مشملول ً فً وقر القمد.

 

, CIPألو  CIFلندما ٌ طيب م  المجهز, عملوجب القمد, تلوصٌل الوي  ليى أواس  63.4
 حا تفرض أٌ  لٌلود ليى المجهز فً اختٌاره شرو  النمل. 

 

, لوفك (incidental services) النثرٌ /ليى المجّهز أ  ٌمدم الخدمات القرضٌ 64.6
 .التعالد متطلبات لائمة فً محددةالاال, وما هً 

بد انخذي .14
ٔعمذ  انُثشٚخ/انعشضٛخ

 انصٛبَخ انغُٕ٘
, إ  لوجد, عقد إنمضاء فترة (AMCليى المجّهز أ  ٌمدم لمد صٌان  ونلوي )64.2

 .التعالد متطلبات لائمة فً المحددضما  القٌلوب, لوذلن  لقدد الونلوات 
 

 انعٕٛة ضًبٌ. 15 الشروط الخاصة للعمد.اددت متطيعات ضما  القٌلوب فً  65.6
الشروط دد أاوام لوشرلوط الدفقات الموتام  ليمجّهز لوفك هذا القمد, فً تا  66.6

 الخاصة للعمد.هٌئ  القملوحات 
 انذفعبد  .16

ٌجب أ  ٌمدم المجّهز طيب )طيعات( الدف  الى المشتري تارٌرٌاً, ليى أ   66.2
ً عفاتلورة تصف الوي  لوالخدمات الممدم , وما هلو مناوب,  ٌولو  ول طيب مرفما

( م  الشرلوط القام  ليقمد, 66الى الموتندات المطيلوع  عملوجب المادة ) عاحاضاف 
 لوعقد اتمام واف  الملوجعات الماددة فً القمد.

 

فً ألرب لولت ممو  لواوب وٌالات ٌجب أ  ٌصرف المشتري الدفقات  66.3 
الشروط  دتاّدِّ القمل المتعق  فً لوزارة الصا  لولوفك شرلوط إلال  المنالص , لو

 دف  ل تخيّف المشتري  االاحاجراءات اللواجب اتعالها فً  الخاصة للعمد
 المعال  الموتام .

, ٌتلوجب أ  ٌولو  ضما  الدفق  الممدم , ضماناً غٌر مشرلوط , ٌدف  لوفك الاال 
صادراً ل  أاد المصارف المقتمدة فً لند ألول طيب عالدف , ليى أ  ٌولو  

إذا صدر لوالقرالً. نشرة رومٌ  صادرة ل  العنن المروزي عملوجب القراق 
ضما  ل  مصرف ملوجلود خارج القراق, فٌجب أ  ٌولو  لهذا المصرف ال

مقتمدة فً القراق لجقل هذا الضما  لاعالً لو مرادف مالٌ   /مصرفمإوو 
 .ليتنفٌذ

, فٌجب أ  ٌمدم الضما  لوفك نملوذج مصرفً ضما فً اال تمدٌم خطاب 
صٌغ  أخرى مقادل   ( ألو لوفكالضما  المرفك فً الموم الثام   )موتندات القمد

ً لعلولعشول جلوهري لوٌتم  , لوذلن عاوب الملوانٌ  جه  التقالدم  لعل  ها موعما
 القرالٌ  النافذة. 

 

ولوف تتم الدفقات عالقمي  الو عالقمالت الماددة فً القطاء الممدم م  لعل  66.4
 المجّهز. 
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لوغٌر مثعت ألو ليتالوٌل  لينمض لاعل غٌر موتندي التمادتح فوٌتم  66.5
(irrevocable, non-transferrable and unconfirmed م  لعل ),المشتري 

الملوانٌ  القرالٌ  النافذة لوذات الصي . لوفً اال طيب المجّهز, عشول لوذلن لوفك 
خاص, أ  ٌولو  اإللتماد مثعتاً, فقندها وٌتامل المجهز التوالٌف اإلضافٌ  

لٌف تمدٌد نفاذ اإللتماد ألو تقدٌي  فً لتثعٌت اإللتماد. وما لووٌتامل المجهز توا
اال لم ٌو  وعب هذا التمدٌد ألو التقدٌل لائداً الى المشتري. غٌر أن  فً اال 
ً لمتطيعات القمد, فقندها تم  ويف   ً لجقي  مطاعما وا  تقدٌل اإللتماد ضرلورٌا

  التقدٌل ليى لاتك المشتري.

 

مجّهز فً لطائ  لماء الوي  حا ٌجلوز تغٌٌر األوقار الماددة م  لعل ال 64.6
لوالخدمات الممدم  عملوجب هذا القمد؛ لوعالتالً ٌجب أ  تعمى األوقار ثاعت  حا 

 .تتغٌر طلوال فترة تنفٌذ القمد

 األععبس  .17

حا ٌجلوز إدراج أٌ  تقدٌالت ليى القمد إحا لألوعاب الماددة أدناه م  )أ( إلى  68.6
تقدٌل ليى الاد األدنى الممو , )هـ(. فً هذه الااحات, ٌجب أ  ٌمتصر ال

 لوٌطعّك لندها لألوعاب التالٌ :
 )أ( فً اال وا  لدم تقدٌل القمد لد ٌإدي إلى أضرار أواوٌ , التصادٌاً لوفنٌاً؛

 )ب( فً اال لم ٌتم تقدٌل القمد, وتولو  الوي  دلو  فائدة عقد اومال التنفٌذ؛
 م  القمد؛)ج( فً اال وا  التقدٌل وٌإدي إلى تامٌك لوفٍر فً لٌ

 )د( فً اال لم ٌإد التقدٌل الى تغٌٌرات جذرٌ  ليى نطاق التقالد المادد واعماً؛
ي إلى اإلوراع فً إومال التنفٌذ م  دلو  أ  ٌنتج د)هـ( فً اال وا  التقدٌل وٌإ

 لن  تدنًّ فً الملواصفات الفنٌ  الو نطاق التقالد؛ 
  خالل أمر تارٌري ٌجلوز ليمشتري لوعاوب الملوانٌ  القرالٌ  النافذة, لوم

م  الشرلوط القام  ليقمد, أ  ٌدخل  36ملوّج  الى المجّهز عملوجب المادة 
 تقدٌالت ليى النطاق القام ليقمد ألاد ألو لمجملوع األملور التالٌ : 

 أٔايش انزعذٚم .18

ّ٘ؼخ  ( أ) ػ٠ِ أُٞإلبد اُل٤ّ٘خ، ػ٘لٓب رٌٕٞ اَُِغ أُطِٞة رول٣ٜٔب ك٢ اُؼول ٖٓ
 ف٤ٖٖبً ُِْٔزو١؛ 

 ٠ِ ٛو٣وخ اُْؾٖ أٝ اُز٤ٙٞت؛ ػ ( ة)
 أٝ/ػ٠ِ ٌٓبٕ اُز٤َٕٞ؛ ٝ ( ط)

 )د( ليى الخدمات اللواجب تمدٌمها م  المجّهز. 

 

إذا أدى أي تقدٌل الى زٌادة ألو انماص فً لٌم  القمد ألو فً اللولت الالزم لتنفٌذ  68.2
القمد, ألو إلى التؤثٌر ليى أي م  ملوجعات المجّهز التقالدٌ , فٌجب لندها 

ٌ  لادل  ليى لٌم  القمد ألوليى جدلول التنفٌذ ألو ليى احاثنٌ  مقاً, إدراج تولو
 ليى أ  ٌتم تقدٌل القمد ليى هذا األواس. 

مما وعك, خالل  تولوٌ /ٌتلوجب ليى المجهز تؤوٌد أي التراض ليى أي تقدٌل        
 ( ٌلوماً م  تارٌخ اوتالم المجّهز ألمر التقدٌل. 65مهي  خمو  لشر )

 

ً ل 60.6 ( م  الشرلوط القام  ليقمد, حا ٌجلوز تقدٌل ألو تغٌٌر أي م  68يمادة )لوفما
 ااوام القمد إحا م  خالل تقدٌل تارٌري ٌلولق  الطرفٌ .

 رعذٚم انعمذ  .19

اإللتزامات المالٌ  ليقمد ألو جزء من  ألي طرف  ل  أ  ٌتنازل يمجهزٌاك ل حا 27.6
قراق )الموتامات المالٌ ( عاوتثناء ره  القمد ليمصارف المقتمدة فً ال آخر,

ً ليتقيٌمات لوالضلواعط النافذة الصادرة ل  لوزارة التخطٌط , ما لم ٌادد  لولوفما
 . الشروط الخاصة للعمدخالف ذلن فً 

 لانزُبص .22

ٌتلوجب ليى المجّهز تمدٌم الوي  لوتنفٌذ الخدمات لوفك الجدلول الزمنً ليتنفٌذ  26.6
 لتقالد. الذي ادده المشتري فً لائم  متطيعات ا

ض فٙ  .21 ّٓ رأخٛش انًج
 انزُفٛز

فً أي لولت خالل تنفٌذ القمد, إذا لواج  المجّهز الو أي م  المتقالدٌ  الثانلوٌٌ   26.2
ً تقرلل )تقٌك( تمدٌم الوي  لوتنفٌذ الخدمات المطيلوع  لوفك الجدلول  مق  ظرلوفا
الزمنً, فٌتقٌ  ليى المجّهز لوفلور لوللوع هذه الظرلوف, إشقار المشتري 

ً علوال  التؤخٌر, لوعفترة التؤخٌر المتلولق  لوعوعع  ألو أوعاع . عقد اوتالم تار ٌرٌا
المشتري إشقار المجّهز عالتؤخٌر, لوعالورل  المقملول , ٌتقٌ  ليٌ  إجراء تمٌٌم 

م  ألو  -ليلوض , لوعناًء ليٌ  ٌجلوز ليمشتري, لولوفك تمدٌره, أ  ٌمدد مدة التنفٌذ
يى أ  ٌلوافك الطرفا  ليى تمدٌد مدة ل  -م  دلو  تطعٌك الغرامات التؤخٌرٌ 

 التنفٌذ هذه عتلولٌقهما ليى تقدٌل ليقمد عهذا الخصلوص. 

 

( م  الشرلوط القام  ليقمد, فإ  تؤخٌر 24عاوتثناء ما تنص ليٌ  المادة ) 26.3
 المجّهز فً تنفٌذ التزامات  فً تمدٌم الوي , ٌلوجب فرض غرامات تؤخٌرٌ  ليٌ 

رلوط القام  ليقمد, إحا إذا تم اإلتفاق ليى تمدٌد مدة ( م  الش22عملوجب المادة )
م  الشرلوط القام  ليقمد م  دلو  تطعٌك أٌ   26.2التنفٌذ لمالً عالفمرة 

 غرامات تؤخٌرٌ .
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( م  الشرلوط القام  ليقمد, إذا أخفك المجّهز عتمدٌم أي م  24ألغراض المادة ) 22.6
لماددة فً القمد لذلن, ٌاك ألو ول الوي  ألو الخدمات فً المدة )المدد( ا

تقلوٌضات أخرى تترتب ل   ألودلو  احاجااف عؤٌ  املوق لوم   ,ليمشتري
لوذلن تاصٌيها  ألو/لو م  لٌم  القمد التؤخٌرٌ  الغرامات إوتمطاع ,عملوجب القمد

 لوفك المقادل  التالٌ : 
( امالويٌ )عاألٌ مدة القمد÷  لٌم  القمد الويٌ )الغرام  التؤخٌرٌ   ليٌلوم اللوااد=

×67%-25)%  [ 
 -وما ٌمو  تخفٌض الغرام  التاخٌرٌ  لوفما ليمقادل  ادناه:

مدة ÷ )لٌم األلمال المتؤخرة الغرام  التؤخٌرٌ  المخفض  ليٌلوم اللوااد=
 ]  %(25-%67( ×)عاألٌامالقمد

, )أي مجملوع أوقار المتؤخرة األلمال لٌم ٌجري تطعٌك المقادل  ألاله ليى 
ر فً تمدٌمها الو الخدمات الغٌر منفذة(, لوذلن اتى التويٌم الوي  التً تم التؤخٌ

الفقيً الو تنفٌذ الخدمات, لولوصلوحاً إلى الاد األلصى الموملوح ع  ليغرامات, 
لولند اللوصلول الى الاد األلصى الموملوح ع  ليغرامات , ٌاك ليمشتري واب 

 ( م  الشرلوط القام  ليقمد. 23القمل لوفك المادة )

 خٛشٚخانغشايبد انزأ  .22
ٔانًخفضخ حغت َغت )

 اإلَجبص(

تقلوٌضات أخرى تترتب ل   ألودلو  احاجااف عؤٌ  املوق م   ,ٌوتطٌ  المشتري 23.6
( خمو  65لمدة )تارٌري  أنذارم  خالل واب القمل  ,القمدع لند اإلخالل
 ً عاإلخالل ملوج  إلى المجهز, لوذلن لوفك الملوانٌ  القرالٌ  النافذة لشر ٌلوما

 ٌي  فرق العدلٌ  لوفً الااحات التالٌ :لوالتً تشمل تام

يٍ لجم  عحت انعًم  .23
 صبحت انعًم 

ّٜي ثزول٣ْ أ١ ٖٓ أٝ ًبَٓ اَُِغ فالٍ أُلح أُؾلكح ُنُي ك٢  ( أ) إما كَْ أُغ
 ( ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول؛21ٝكن أُبكح ) اُؼول، أٝ أ١ رٔل٣ل ُٜنٙ أُلح

 

لكح ك٢ اُؼول أٝأفلن ك٢ إما ُْ رَزِٞف اَُِغ أُٞإلبد اُل٤ّ٘خ أُؾ ( ة)
 أٍزجلاُٜب فالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ رَِٔٚ أّؼبهأ رؾو٣و٣بً ٖٓ أُْزو١ ؛  

 

)ج(  إذا أخفك المجّهز عتمدٌم أي توجٌل ألو أي شهادة أخرى تتقيك عالوي  
 المطيلوع  فً المدة الماددة لذلن فً الشرلوط الخاص  ليقمد؛ 

 

لقرالٌ  النافذة, عؤ  المجّهز لد تلورط )د( إذا تعٌّ  ليمشتري عاوب الملوانٌ  ا
عمماروات احااتٌال ألو الفواد األداري ألو التلواطإ ألو المهر ألو اإللال  لوفك 

فً تنافو  ليى القمد ألو فً م  الشرلوط القام  ليقمد, لوذلن  6.6المادة 
(  ٌلوماً م  أنذار المجّهز واب 65؛ لولندها ٌجلوز ليمشتري لوعقد ) تنفٌذه

( وما 23ليى هذا األواس؛ لوتطعّك لندها أاوام المادة ) القمل م  المجهز
 (. 23.6للو وا  واب القمل لد تّم عملوجب الفمرة )

 

)هـ( فً اال تم التثعت م  اشتران أي م  القاميٌ  لدى المجّهز أثناء تمدٌم 
الوي , عممارو  احااتٌال ألو الفواد ألو التلواطإ ألو المهر ألو اإللال  لوفك 

هذا  طرد/الشرلوط القام  ليقمد, فقندها ٌتلوجب فصل( م  6.6المادة )
 القامل؛ ألو

 

  )لو( إذا أخفك المجّهز عتؤدٌ  أي م  لواجعات  التقالدٌ  األخرى. 

أذا تنازل المجهز وال ألو جزءاً الى مجهز آخر ألو  تقالد م  العاط  م    ( ي)
 مجهز آخر. 

 

م  المشتري أذا أاال أجزاء م  الملواد المجهزة الى مجهز آخر دلو  ملواف (  )
 الموعم  ,

 

( م  الشرلوط القام  23.6لندما ٌملوم المشتري عواب القمل لوفك المادة ) 23.2
ليقمد, فٌجلوز ليمشتري التقالد ليى تجهٌز وي  لوخدمات مشاعه  لتين التً 
أخفك المجّهز فً تمدٌمها, لوذلن لوفماً لألاوام لواللووائل التً ٌراها المشتري 

ً أمام المشتري عؤٌ   توالٌف إضافٌ  مناوع , لوليى أ  ٌولو  الم جّهز ميتزما
 التً لد تنتج ل  شراء هذه الوي  لوالخدمات. 

 

( 65الى المجهز. لمدة )تارٌري لوفً أي لولت لوعقد تلوجٌ  أنذار  ٌوتطٌ  المشتري
 فً الااحات التالٌ  : خمو   لشر ٌلوماً أ  ٌواب القمل دلو  الرجلوع الى الماوم 

ً الو مقوراً  جهزالمأذا أصعح   -أ ألو تمدم عطيب  لو تقرض لتصفٌ  ملوجلودات أمفيوا
 ألشهار أفالو  ألو ألواره. 

 أذا صدر لرار م  الماوم  المختص  علوض  أملوال المجهز فً ٌد أمٌ  التفيٌو . -ب
 أذا لمد المجهز صيااً ٌمٌ  األفالس ألو تنازل ل  املوق لصالح دائن .  -ج

 

عحت انعًم ثغجت  .24 
 اإلفالط
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أذا لوافك المجهز ليى تنفٌذ التزام  التقالدي تات أشراف هٌئ  مرالع  مإلف  م   -د
 دائنٌ . 

أذا لول  الاجز ليى أملوال المجهز م  ماوم  ذات أختصاص لووا  م  شؤ  هذا  -هـ 
 الاجز أ  ٌإدي الى لجز المجهز ل  األٌفاء عالتزامات  التقالدٌ . 

دلو  احاجااف أي تقلوٌض ليمجّهز, لوم   لوفً هذه الاال , ٌتّم واب القمل م  دلو  
 ألو وتترتب ل  حااماً. عملوجب القمديمشتري تقلوٌضات تترتب ل ألوعؤٌ  املوق 

 

إ  ( م  الشرلوط القام  ليقمد, ف23( لو)22( لو )62م  التمٌّد عؤاوام الملواد ) 25.6
 أي م  التزامات  عملوجب القمد نتٌج  فشي  فً تنفٌذ ألو تنفٌذفً الالمجهز تؤخٌر 

ً  ٌولو ألو  ٌإّدي  , لظرلوف الماهرةالادلوث ظرف م    مطالع   أٌ فًوععا
 لوذلنغرامات تؤخٌرٌ  ألو فً مصادرة ضما  او  األداء ألو فً أنهاء القمد, ع

 الظرف. ااألداء عهذ هذا ٌتؤثرالذي  عالمدر

 اناشٔف انمبْشح  .25

ارج ل  خ ادثي أٌقنً مصطيح "الظرلوف الماهرة" ألغراض هذه المادة,  25.2
تشمل  ؛ٌنجم ل  خطؤ ألو إهمال المجهز حا ذيلوال, لوغٌر متلول  لمجهزا وٌطرة

لرارات /الظرلوف الماهرة ليى وعٌل المثال حا الاصر ما ٌيً: ألمال
الارلوب ألو الثلورات ألو ( ألو sovereign capacityالمشتري عويطت  الوٌادٌ  )
اً الو الاظر ليى ألو الاجر الصاأللوعئ   نتشارالارائك ألو الفٌضانات ألو ا

 الشا .

 

فً ألرب لولت   ٌرول أ ى المجهزليلاهر, فإن  ٌتقٌ   ظرف لند اصلول 25.3
ً  اشقاراً  لوأوعاع . لوما لم ٌلوج  ذا الظرف هع فٌ ٌقيم  المشتري الى  تارٌرٌا

ً تقيٌمات تخالف ذلن, فٌتلوجب ليى المجّهز ا  ٌوتمر فً  المشتري تارٌرٌا
لن فً الادلود المقملول  لوالقميٌ  الممون , ليى أ  تنفٌذ لواجعات  التقالدٌ , لوذ

ٌوقى حاٌجاد لووائل مقملول  عدٌي  ليتنفٌذ اٌث حا ٌمنق  الظرف الماهر م  
 ذلن. 

 

  ,لوفً الااحات التالٌ  ي لولت أفً لو ويٌاً الو جزئٌاً,القمد  أنهاء يمشتريٌاك ل 26.6
 تامٌماً ليمصيا  القام .  -أ

القمد ألي وعب ألو أوعاب ٌتفك ليٌها ليى أنها فً اال  أوتاال  تنفٌذ  -ب
 خارج  ل  أرادة الطرفٌ  لوأدت الى أوتاال  التجهٌز.

ً  اشقاراً  راصدلولعر إ لوذلن عاوب المالئم , , ٌادد جهزعذلن الى المتارٌرٌا
( لونطاق إنهاء تنفٌذ المجهز convenienceفٌ  عؤ  األنهاء تم لقدم المالءم  )

   .األنهاءاذ عملوجب القمد, لوتارٌخ نف

انعمذ يٍ لجم  أَٓبء  .26
 صبحت انعًم

 (for convenience) 
 

 فً ما ٌتقيّك عالوي  المتعمٌ ,  فٌجلوز ليمشتري أ  ٌختار :     26.2
)أ(  شراء أي جزء م  الوي  منجزاً م  التويٌم لوفك شرلوط لوأوقار القمد؛ 

 لو/ألو 
 ً ٌ تّفك ليٌ  لماء الوي  التً تم  )ب( إلغاء ما تعمى م  الوي  لوالدف  ليمجّهز معيغا

ً لولماء الملواد لواألجزاء التً وعك لواشتراها المجّهز  تجهٌزها جزئٌا
 ألغراض القمد. 

 

إذا تم أنهاء القمد لوفك ما وعك, فإ  املوق لولواجعات لوالتزامات الطرفٌ , عما    26.3
مادة فٌها المعال  الموتام  ليمجّهز, تخض  جمٌقها لإلجراءات الماددة فً ال

(24.) 
 

 

إذا اصل نزاع ألو خالف م  أي نلوع وا  عٌ  المشتري لوالمجهز ٌرتعط ألو  24.6
عذل ألصى الجهلود لال هذا النزاع  إلى ٌنتج ل  هذا القمد, وٌوقى الطرفا  

 ألو الخالف لودٌاً لوذلن لعر التشالور فٌما عٌنهما. 

 رغٕٚخ انُضاعبد  .27

ٌلوماً,  37ف ألو النزاع عالتشالور خالل إذا فشل الطرفا  فً ال هذا الخال 24.2
رغعت  عشقاراً الى الطرف األخر ٌقيم  فٌ  إٌرول فٌمو  أليٍ م  الطرفٌ  أ  

لوفك هذا القمد, لوٌاّدد فٌ  الخالف ملوضلوع التاوٌم, لوحا  اليجلوء الى التاوٌم
ٌمو  اليجلوء الى التاوٌم فً هذا الشؤ  ما لم ٌتم تلوجٌ  اإلشقار لوفك ما نصت 

 ذه المادة. ليٌ  ه

 

أي خالف ألو نزاع تم عملوجع  اإلشقار عالنٌ  ليجلوء إلى التاوٌم لوفك إ   24.2.6
. التاوٌم المنلّوه لنها فً هذه المادة, ولوف ٌتم تولوٌت  لعر التاوٌم إجراءات

. لوإذا لم ٌتم ٌمو  اليجلوء الى التاوٌم لعل ألو عقد تمدٌم الوي  ملوضلوع القمد
 طعٌك المانلو  القرالً لفض النزالات.اإلتفاق ليى التاوٌم ٌتم ت

فً إجراءات  الشروط الخاصة للعمدت قتمد أاوام اإلجراءات الماددة فً  24.2.2
 التاوٌم. 
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__________________________________________________________________________________________ 

 (ٓؼٔوح )ٗج٤نح+ اٛواف ٕ٘بػ٤خَٓزِيٓبد    . 88/2021/36  :ٓ٘بهٖخ ههْ

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

 عصرف النظر ل  إجراءات التاوٌم المنصلوص لنها فً هذه المادة: 24.3
. ٌوتمر الطرفا  فً تنفٌذ التزاماتهم عملوجب القمد احا اذا اتفما ليى غٌر أ 

 لو ؛لنذ
 .موتامات مالٌ  ل ٌ  أ دف  ليمجهزٌ ا  المشتريليى ب. 

  

 

ألو ولوء الويلون  (criminal negligence) الجرمً اإلهمالعاوتثناء ااحات  28.6
 (, 4المتقّمد, ألو فً اال لوجلود أي خرق عملوجب المادة )

المشتري, ولواء عملوجب القمد ألو اوب  تجاه يتزمؤم)أ( حا ٌقتعر المجّهز 
 ألو ناتج معاشرة ألو  غٌرأضرار  ألو خوارة  أٌ ل   ألو خالف , المانلو

 فًألو  األرعاح فً خوارة ألوفً اإلوتخدام ألو خوارة فً اإلنتاج  خوارة
علواجعات المجهز تودٌد الغرامات هذا احاوتثناء حا لالل  ل توالٌف؛الفلوائد 

 التؤخٌرٌ  الى المشتري لوفك القمد؛ لو
 ألو القمد عملوجب) المجهز التزاملو ومف أ إجمالً)ب( حا ٌجلوز ا  ٌتخطى 

( تجاه المشتري لٌم  القمد وامي , ليى أ  ذلن عخالف ألو المانلو  عملوجب
حا ٌشمل هذا الومف ويف  تصيٌح القٌلوب الو اوتعدال المقدات المقٌلوع . 

  

  –انحذ يٍ انًغؤٔنٛخ  .28
 Limitation of 

Liability 

تصاحات المرتعط  عالقمد مٌ  المراوالت لواإللوجواف  لوثائك القمد ٌجب أ  توتب  20.6
هذا لوٌجري تفوٌر القمد اوتناداً الى هذه القمد.  عيغ األطراف المتعادل  عٌ  لو

 اليغ . 

 نغخ انعمذ  .29

لوتات لوحاٌ   الصي  لوذات النافذةالقرالٌ   لوانٌ مالالقمد لوٌفور لوفك  هذاٌاتوم  37.6
 النظام المضائً القرالً.

 حبكىانمبٌَٕ ان .32

 ,القمدهذا  شؤ   م  أاد األطراف إلى اآلخر فً ملوجّ  (تعيٌ إشقار ) أيإ   36.6
 ً  المراوالت لعر الواعل " تشمللعر )"ألو لعر الواعل ٌجب أ  ٌولو  تارٌرٌا

لومروالً ( ليى أ  تتع  عتؤوٌد تارٌري ,العرٌد احالوترلونً, التيوس, ألو الفاوس
 . وط العمد الخاصةالمحدد فً شرإلى لنلوا  الطرف اآلخر 

اإلشعبساد )يزكشاد  .31
 انزجهٛغ(

ٌ قتعر اإلشقار ألو مذورة التعيٌ  نافذة م  تارٌخ تويٌمها ألو عدءاً م  أي تارٌخ  36.2
  حااك تادده هذه المذورة.

 

وامل الموإلولٌ  لندها ٌتامل لندما ٌملوم المجّهز عتمدٌم وي  م  الخارج, فو 32.6
لوغٌرها م  الرولوم  التراخٌص, رولوملو جمٌ  الضرائب لوالرولومل  

 تودٌدها خارج القراق لواوب التشرٌقات النافذة. المطيلوب  لوالجعاٌات

 انضشائت ٔانشعٕو .32

وامل لندها ٌتامل لندما ٌملوم المجّهز عتمدٌم وي  م  داخل القراق, فو 32.2
لوغٌرها م   التراخٌص, رولومجمٌ  الضرائب لوالرولوم لول  الموإلولٌ  
 الى الخدمات ألو الوي  تويٌم اتىتودٌدها المطيلوب  الجعاٌاتالرولوم لو
 . المشتري

 

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

ّٜي ،ثٌَْ ًبَٓ أٝ عيئ٢، ٖٓ فطب ة اُٚٔبٕ )اما ًبٕ ٓٞعٞكاً( اُن١ أٝكػٚ أُغ
ُألؿواٗ أُنًٞهح ٍبثوب، ًٔب ٣ٝؾزلع ثؾوٚ ثئٓز٤بى إؽزغبى أُجِؾ اُ٘ول١ أٝاُٚٔبٕ، 

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

ّٜي، كؼ٘لٛب ٣غٞى ُِْٔزو١ إهزطبع  ك٢ ؽبٍ ػلّ ٝعٞك فطبة ٙٔبٕ ٓولّ ٖٓ أُغ
ٝاإلؽزلبظ )ًٔب ٣زٔزغ ثبالٓز٤بى الؽزغبى أُجِؾ اٝ أُجبُؾ  أُنًٞهح اػالٙ(، ٝثوله ه٤ٔخ 
ّٜي ك٢ أ١ ٝهذ  ٛنٙ أُجبُؾ أُطبُت ثٜب، أ١ ٓجِؾ أٝ ٓجبُؾ َٓزؾوخ أٝ ٍزَزؾن ُِٔغ

ٝك٢ ؽبٍ  ػلّ ٝعٞكٙ ارقبم الؽن ثٔٞعت ٛنا  اُؼول أٝ ٝكن أ١ ػول آفو)إٕ ٝعل، 
ّٜي ٝعٜٔٞه٣خ  اإلعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثٖلكٙ( ك٤ٔب ث٤ٖ أُغٜي ٝأُْزو١ أٝ ك٤ٔب ث٤ٖ أُغ
اُؼوام، ٝمُي ا٠ُ ؽ٤ٖ ر٣َٞخ ٌٛنا ٓطبُجخ ٖٝٓ كٕٝ أ١ ؽن ُِٔغٜي ثبُٔطبُجخ ثأ٣خ 
كٞائل أٝ أٙواه ٗبرغخ ػٔب ٍجن ٜٝٓٔب ًبٗذ ٛج٤ؼزٜب ٝػ٠ِ ٛنا األٍبً أٝ أ١ أٍبً 
آفو ٓزؼِن ثأ١ ٓغٔٞع ٓجِؾ َٓزوطغ أٝ ٓؾزغي ثٔٞعت ٛنٙ أُبكح، ػ٠ِ إٔ ٣زْ إّؼبه 

ّٜي ثنُي ثبٌَُْ أُ٘بٍت.   أُغ
 

.العمزطبعبد 33
ٔاليزٛبصاد انًشرجطخ 

طبنت ثٓب ًُ  ثبنًجبنغ ان
  

 Withholding   and lien 

in respect of sums 

claimed 
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 نهعمذ انخبصخ انششٔط انغبثع. انمغى
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 الشروط الخاصة للعمد

ل الشرلوط القام  ليقمد.  ألوالتالٌ  ت ومل  ليقمد الخاص  الشرلوط إ   عٌ  اإلثنٌ , تضاربوا  هنان فً اال ت قّدِّ

تولود األاوام اللواردة فً الشرلوط الخاص . تقتمد ملواد الشرلوط الخاص  نفس أرلام ملواد الشرلوط القام  لضما  

 اللوضلوح لوتظهر عٌ  للووٌ .

لوزارة الصا /العٌئ /الشرو  القام  لتولوٌك احادلوٌ  لوالموتيزمات  :مشتريإوم ال

  الطعٌ  )وٌمادٌا(

 )ح( 6.6ش.ع.ع. 

 )م( 6.6ش.ع.ع.  .[المجّهز إسم:  أدخل] إوم المجّهز:

 ضاف  الى ما لورد فً التقيٌمات الى ممدمً القطاءات ٌتم اضاف  ما ٌيً :ا 5.3  

٤خ اُز٢ ُٜب ػالهخ ثز٘ل٤ن اُؼول كٕٝ إ ٣ٌٕٞ ري٣ٝل أُْزو١ ثبٌُزت اُؤٍ   -

 أُغٜي َٓؤٍٝ ػٖ ٗز٤غخ رِي أُقبٛجبد.

٣زْ اػزٔبك اَُ٘قخ اال٤ِٕخ  ُِؼول ٝأُٞهؼخ ٖٓ اُطوك٤ٖ ٝأُؾلٞظخ ُلٟ    -

 .أُْزو١  ًٜٞٗب اَُ٘قخ أُؼٍٔٞ ثٜب ك٢ ؽبٍ االفزالف

 5ش.ع.ع 

 6.2.ع.ع. ش  العمد تولٌع تارٌخ م  ٌعدأ خ نفاذ القمدتارٌ

 4ش.ع.ع.  اُ٘ٔ ػ٠ِ ػبئل٣خ ٤ٌِٓخ اُزٖب٤ْٓ ٝاُقوائٜ ٝأُٞإلبد

 وفال  او  احاداء:

لولعل تلولٌ   اإلاال وتاب  إصدارعقد  لواحانويٌزٌ  الضما  المصرفً عاليغ  القرعٌ  مدم ٌ

لوعنوع   ( ٌلوم م  تارٌخ احااال 64ليى ا  ٌتم تويٌم الوفال  خالل فترة حاتتجالوز) القمد

لولاٌ  إومال احالتزامات التقالدٌ  لوحا  نافذة طٌي  مدة القمدٌعمى لو م  معي  القمد 5%

تطيك إحا عقد صدلور شهادة المعلول النهائٌ  لوتصفٌ  الاواعات النهائٌ  لوٌجلوز إطالق 

أجزاء م  ضما  او  التنفٌذ عقد احاوتالم النهائً ألجزاء القمد لوصدلور شهادة 

م   عإشقار إحا ضما يغى الٌلوحا ولونها مإهي  لالوتخدامالمعلول النهائً لها عما ٌإٌد 

 .لعل وٌمادٌا 
نافذة طٌي  ٌعمى لو  عقد اصدار وتاب احااال  لولعل  تلولٌ  القمد الضما  المصرفً مدم ٌ  -أ

احا عاشقار م  لعل وٌمادٌا لوٌتم تمدٌم تقهد م  القرض  ضما يغى الٌمدة القمد, لوحا

  .عهذا الخصلوص

م  لعل مصرف لرالً   المصرفًلضما  صدراٌاء ٌجب ا  او  احاد ضما  -ب

اولومً الو مصرف لرالً اهيً , لوحا ٌجلوز لتين المصارف الاولومٌ  لوالمقتمدة  

اصدار وفال  مصرفٌ  لشرو  اجنعٌ  احاعقد تمدٌم وفال  مماعي  صادرة م  مصرف 

( ذي تصنٌف صادر م  اادى مإووات التصنٌف الدلولٌ  Back to Back)اجنعً

((Moody's standard and poor   لوغٌرها الو لماء تؤمٌنات نمدٌ  عما حاٌمل ل

عاليغتٌ   ضما ولو  الٌلودلو  تلووط المصرف القرالً ليتجارة لوا   ضما معي   ال

 .القرعٌ  لواحانويٌزٌ  لوتولو  اليغ  القرعٌ  هً المقلول ليٌها

  اصلولٌا حاصدار صدر عامر الشرو  المتقالد مقها الو م  تخلولٌاو  احاداء  ضما  -ج

لومصدق ٌمدم الى المصرف لوٌدرج ليى مت  -لوعملوجب تخلوٌل رومً  ضما ال

 .الو وتاب مرفك ٌصدر م  المصرف المصدر لها ضما ال

ٌرول الى وٌمادٌا م  لعل  (عوتاب صا  صدلور )وري لوشخصً ضما ٌمتر  تمدٌم ال  -د

ٌا لولوٌمادٌا لولصالح وٌماد  غٌر مشرلوط ضما ولو  الٌلو ضما المصرف المصدر لي

اال مطالعتها عذلن دلو  التراض المراويٌ  الو المجهزٌ    الو مصادرت   اك تمدٌده

 .لوم  الول مطالع  خطٌ  لها

 او  احاداء: ضما يى الشروات لوالمواتب القيمٌ  مرالاة التالً لند اصدار ل -ـه

 تصدر خطاعات الضما  عاوم الشرو  الملولق  ليقمد اصرا. -1

 8 .ش.ع.ع
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 القمد فً وند خطاب الضما .التؤود م  لوجلود رلم  -0

ضرلورة  ذور الفمرة التالٌ  فً وند خطاب الضما  )تخض  لوتفور هذه الوفال   -3

 فً واف  احاملور لوفما لملوانٌ  جمهلورٌ  القراق(.

 ا  ٌولو  خطاب الضما  مغطى مالٌا م  لعل المصرف. -4

حا ٌتم اوتالم اي خطاب ضما  مالم ٌو  مصالوعا عوتاب رومً صادر م   -5

 لوعتلولٌ  المدٌر المفلوض ليمصرف الوم  ٌنلوب لن . يضما لمصدر لالمصرف ا

ٌولو  عاليغ  القرعٌ  فمط الو عالييغتٌ  القرعٌ  لواحانويٌزٌ  ليى ا  تولو  اليغ   -6

 القرعٌ  هً المقلول ليٌها فً نشلوء اي نزاع.

 ا  ٌولو  نافذ لمدة ون  م  تارٌخ احاصدار. -7

 ا  حاٌولو  مشرلوطا الومعاشرا. -8

لوافم  المجهز ليى اجراء التقدٌالت الو التمدٌدات ليى خطاعات )فً اال  لدم م-9

 لوأٌدال  فً اواب شروتنا( لضما الضما  الو نولول المجهز ٌتم مصادرة معي  ا

المقتمدة عملوجب نشرة ٌتم اوتالم خطاعات الضما  الصادرة م  المصارف   -12

 .تصدر م  العنن المروزي القرالً

 مي  القمدٌجب ا  ٌولو  خطاب الضما  عق -66

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

 .(8.3) اُلووح

 8.3ش.ع.ع. 

 

 م  الشرلوط القام  ليقمد ٌتم اضاف  ما ٌيً: 0.6اضاف  الى ما لورد فً  

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

 ٝاَُو٣و٣خ اٝ رو٤٤ْ ٖٓ اُغٜبد أُقزٖخ . ٗزبئظ اُلؾٕٞبد أُقزجو٣خ

ػ٠ِ اُجبئغ ري٣ٝلٗب ثْٜبكح ٝٛو٣وخ اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝاُل٤ي٣بئ٤خ ٝأُٞإلبد ُِٔٞاك  -

ُـوٗ اعواء اُلؾٕٞبد ػ٤ِٜب ٝػ٠ِ ٌَّ  ٓوكوخ ٓغ ٝصبئن اُْؾٖ أُنًٞهح ك٢ اُؼول

ٔٞاك اُو٤ب٤ٍخ اُز٢ رَزقلّ ُٔؼب٣وح اُغٜبى ٝ ٓوبهٗخ ( َٝٗـ ٓطجٞػخ ٝ اCDُهوٓ )

اُ٘زبئظ َٝٗـ ٓطجٞػخ ٝ ٣غت إ رولّ ّٜبكح اُزؾ٤َِ اُٖبكهح ٖٓ هجَ ا٤َُطوح اُ٘ٞػ٤خ 

 .ُِْوًخ أُٖ٘ؼخ ٝ أُٖلهخ

رقٚغ اُجٚبػخ أُغب٤ٗخ ُ٘لٌ ّوٝٛ اُؼول ) اُزؼ٣ٞ٘ ، اُـوآبد اُزأف٤و٣خ  -

 االفوٟ ( . ٝاالٍز٤واك٣خ ًٝبكخ ّوٝٛ اُؼول 

 0.6ش.ع.ع. 

 "9.2.1 : 

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

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

 اُغٞكح أُزؼِن ثٜنٙ اَُِغ.  ٓواهجخٓؼب٣٘زٜب ثٌَْ ٓوجٍٞ ٝرْ إٕلاه روو٣و 

 0.2.ع.ع. ش

 

)ب( ٌجلوز ليمجّهز أ  ٌملوم عاختعار جلودة موتمل ليى مجملول  مقٌّن  م  الوي  

 جاهزة ليشا , ليى أ  ٌتامل المجهز توالٌف هذه احاختعارات.  
 

)ج( لند لوصلول الوي  إلى نمط  اللوصلول النهائً, ليى ممثل المشتري أ  ٌملوم 

لشرلوط القمد, لوإللالم المشتري  عمقاٌن  الوي  ألو لوم منها ليتؤود م  مطاعمتها

عؤ  الوي  لد لوصيت عاال  تعدلو جٌدة. ولوف ٌصدر المشتري إلى المجّهز 

متقيم  عالوي  )ألو عموم منها(. ٌجب إصدار شهادة احاوتالم   اوتالم  شهادة

 الى دخلول المادة المجهزةم  تارٌخ   " ٌوم( 15)  عشرخمسة "  خالل 

 .طرف احالولموا  التجهٌز المادد م  لعل ال

 

إذا إلترض المجهز ليى صالاٌ  لرار المشتري عفشل أي اختعار )وما هلو  0.2.2

ألاله( تّم لعل شا  الوي  ألو فً نمط  اللوصلول  0.6مطيلوب لوفك المادة 
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النهائً, ولواء وا  احاختعار ٌطال المنتج ذات  ألو ملواد التلوضٌب )التغيٌف 

افك عٌ  المجّهز لوالمشتري ألو م  الخارجً(, فقندها ولوف ٌتم أخذ لٌّن  عالتلو

 umpire) التاوٌمً ليتايٌلٌمثيهما, لوتصدق القٌّن  م  الطرفٌ , لوترول 

analysis)   خالل مهي  أرعق  أواعٌ  م  تارٌخ التراض المجّهز ليى نتٌج

 عنتائجاحاختعار إلى لووال  موتمي  ٌتلوافك ليٌها طرفا القمد. ولوف ٌتم األخذ 

ولو  هذه النتٌج  نهائٌ  لوميزم  ليطرفٌ . أما ويف  التايٌل فلوراً لوت هذا التايٌل

  .فولوف ٌتاميها الطرف الخاور

 :  اضاف  الى ما لورد فً الشرلوط  القام  ٌتم اضاف 

ػ٠ِ اُجبئغ إ ٣٘ظْ اُزؼجئخ ك٢ ثب٤ُزبد ًٝورٞٗبد ٓوثٞٛخ ٝٓٚـٞٛخ ثبؽٌبّ ٝرٞٙغ   -

ٌورٕٞ ٝؽَت ٓٞإلبد أُ٘ظٔخ أُِٖوبد أُزٚٔ٘خ أُؼِٞٓبد ثٌَْ ٝاٙؼ ػ٠ِ اُ

اُل٤ُٝخ ُزٞؽ٤ل أُوب٤٣ٌ ٖٓ اعَ  ر٤ََٜ ٗلبٗ ٝفيٕ اُْؾ٘بد ٣غت إ رٌٕٞ اُوثطبد 

:ثبالثؼبك اُزب٤ُخ  
  ٍٞ1233ِْٓاُط 

  ٗ1333اُؼو ِْٓ 

  ٝثٚٔ٘ٚ اهرلبع هبػلح اُجب٤ُذ  1333االهرلبع ِْٓ 

 ٤ًِٞ ؿواّ 833اُٞىٕ ٌَُ ثب٤ُذ ٣غت إ ال٣ي٣ل ػٖ 

 خ ٣غت إ رْؾٖ ك٢ ٌَّ هثطبد ٓـطبح ثبُ٘ب٣ِٕٞ ٝٓٞٙٞػخ ػ٠ِ هٞاػل فْج٤خأُٞاك اُطج٤

 ٣غت إ رٌٕٞ ٓبكح اُزؼجئخ )اما ًبٗذ ٖٓ إَ ٗجبر٢ ( فب٤ُخ ٖٓ االكبد اُيهاػ٤خ  

ههْ اُطِت  اُوٓي ا٢ُ٘ٛٞ ٝ ٣طجغ ػ٠ِ اُؼجٞح اُقبهع٤خ ٝاُلاف٤ِخ  ٝثٖٞهح ع٤لح ػالٓخ رج٤ٖ

،ا٤ٌُٔخ ،ػٔو أُبكح )ربه٣ـ اُٖ٘غ ٝاُ٘لبم( ،اٍْ أُٖ٘غ ،ههْ االػزٔبك ،اٍْ أَُزل٤ل 

ٝ اُز٢ ٣غت إ رطجغ ٛجغ ؽواه١ ٝ ( M0H-IRAQ)،ثِل أُْ٘أ ٝىاهح اُٖؾخ/ اُؼوام 

 ٤َُذ ُٞإن
 ٝاُؼٔو اُي٢٘ٓ ٝربه٣ـ اُٖ٘غ ٝاُ٘لبم ػ٠ِ هٞائْ أُغٜي( إ ٝعلد  .Batch Noرضج٤ذ )ههْ اُٞعجخ 

 67.2ش.ع.ع. 

  (:CIF/CIP/DDPتنطعك ليى )أاوام عنلود نملوذجٌ  }

 للسلع الممدمة من خارج العراق: - 

 -الشحن والتجهٌز : -
 تسلٌم السلم مستلزمات : -

أذا كان العمد متعدد الشحنات بعد تحدٌد فترة الشحنة االولى من تارٌخ فتح االعتماد 

( من وصول او 3( أو )0او التبلٌػ بفتح االعتماد تكون الشحنة الثانٌة بعد )

( اشهر من 3( أو )0نفاض الشحنة االولى والشحنة الثالثة تكون بعد )

 وصول الشحنة الثانٌة وهكذا حسب عدد الشحنات .

مالدا  الشا  تؤمٌ  شرو  إشقار الى المجهز ٌعادرلند الشا , 

(DDP) عواف  تفاصٌل لميٌ  الشا  عما فٌها رلم القمد ً لوالمشتري تارٌرٌا

ارٌخ لوموا  الشا  لولووٌي  النمل لواللولت المتلول  لوتفاصٌل الوي  لوالومٌّ  لوت

للوصلول الشان  الى نمط  اللوصلول النهائً. فً الااحات التً ترول فٌها الوي  

لعل ثما ِّ لوأرعقلو  لعر الشا  الجلوي, ليى المجّهز ا  ٌقيم المشتري الي  

م  ملولد اروال الوي , لوذلن عاحاضاف  الى اوم شرو  النمل لورلم  ( وال 48)

.(. waybill numberي  لواللولت المتلول  ليلوصلول لورلم ألو عٌا  الشان  )الرا

الفاوس  إروال الموتندات التالٌ  الى المشتري علواوط إلى وما لووٌعادر المجهز 

لوٌرول نوخ  ل  هذه الموتندات الى شرو  تؤمٌ  , العرٌد الورٌ لوم  ثّم ع

  :  (DDPمالدا ) الشا 

٣ج٤ّٖ ك٤ٜب اُلٞار٤و اُز٢  ٖٓ( 2ٙبك٤ز٤ٖ )( َٗـ أ٤ِٕخ ٓغ َٗقز٤ٖ إ3صالس ) (1)

ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ/اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ  إٍْ أُْزو١

ٝههْ اُؼول ٕٝٝق اَُِغ هَْ االفواط أٌُو٢ً ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ /

 66.6ش.ع.ع. 

 66.3لو 
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لاد ٝاُو٤ٔخ اإلعٔب٤ُخ. ٣غت إٔ ٣زْ رٞه٤غ اُلٞار٤و أٝ ؽٝا٤ٌُّٔخ ٝأٍؼبه اُٞ

 قزْ ثقزْ/ٛبثغ اُْوًخ؛ ِٛجبد اُلكغ األ٤ِٕخ ٝر

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

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

ٝىاهح أُْزو١ "رٌب٤ُق اُْؾٖ ٓلكٞػخ ٍِلبً"، ٣ٝج٤ّٖ إٍْ 

د اُطج٤خ /هَْ اُٖؾخ/اُج٤ئخ/اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓب

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

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

ػجو  اُْؾٖ ٍغَ( َٗـ ػٖ 3، أٝ صالس )ِزلبُٝٗ هبثَ ؿ٤وَٓز٘ل اُْؾٖ 

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

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

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

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

ّْ ٕٝٞالً ؽز٠ ٗوطخ إٍُٞٞ اُٜ٘ٓلكٞػخ ٍِلبً"  بئ٢ ثؾَت ٝإٔ اُْؾٖ ٤ٍز

 هبئٔخ أُزطِجبد؛

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

 ؛هىٓخٓؾز٣ٞبد ًَ 

 ػٖ ّٜبكح أٝ ث٤ُٖٞخ اُزأ٤ٖٓ رج٤ٖ إٔ أُْزو١ ٛٞ أَُزل٤لٝاؽلح َٗقخ   (4)

 ؛CIP ,CIFك٢ ؽبُخ 

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

 َٔ ًبكخ اُج٘ٞك ٓٞٙٞع اُؼول؛رْ

ٓغ  ٌُبكخ اُج٘ٞك أُْ٘أ بكادْٜٖٓ أُغٜي ُ َٗـ صالصخ( 3ٝ)إَٔ ٝاؽل  (6)

أُٖلهخ ٖٓ هجَ اُجؼضبد اُلثِٞٓب٤ٍخ ٝ هبئٔخ اُزلاٍٝ اُزغبه١ ماد اُِٖخ،

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

لَّمكؼ٘لٛب رُ  ،ُؼوث٤خ أُْزوًخػٚٞاً ك٢ اَُٞم ا ّٜبكح أُْ٘أ كوٜ ٖٓ  َٖ

 ؛ أُْ٘أ ثِل ك٢أُقزٖخ  اُو٤ٍٔخ اَُِطبدهجَ 

قجو١ ٝأُؼب٣٘خ أُولٓخ ز( َٗـ ػٖ ّٜبكح اُلؾٔ ا6ُٔإَٔ ٝاؽل ٍٝزخ ) (7)

ّٜي ٖٓ ًٝبُخ أُؼب٣٘خ أٌُِّلخ ثنُي )ك٢ اُؾبالد اُز٢ رٌٕٞ ك٤ٜب أُؼب٣٘خ  ُِٔغ

 ٓطِٞثخ(؛

 ههْ اُطِت ٝاالػزٔبك ػ٠ِ ًبكخ أَُز٘لاد ٝاُوٞائْ ٝأُواٍالد اُقبٕخ ثبُؼول٣غت رضج٤ذ  (8)

 ّٜبكح اُ٘ٞػ٤خ ٝٗٞػ٤خ اُزؼجئخ (9)

/ُِْؾٖ  ٤ٍCMRذ ًبَٓ ٖٓ اّؼبه اهٍب٤ُخ اُْبؽ٘خ/ صالصخ َٗـ ا٤ِٕخ ٖٓ َٕٝ رأ٤٣ل أُبكح (13)

 AWBاُغ١ٞ 

ٜ٘ب ّٜبكح أُْ٘أ ػ٠ِ أُغٜي رول٣ْ ٝصبئن اُْؾٖ اال٤ِٕخ ٝأُزٌبِٓخ ٖٝٓ ٙٔ(11)

٣ٞٓب  ٓغ ًَ ّؾ٘خ هجَ ٍٕٝٞ اُجٚبػخ ٝثؼٌَٚ ال ٣زْ  21اال٤ِٕخ ٝأُٖلهخ فالٍ 

 اٍزالّ  ٝٗلبٗ اُجٚبػخ ك٢ ٓقبىٕ ٤ًٔبك٣ب .

أُغٜي ِٓيّ ثْوٝٛ اُؼول ٝرول٣ْ َٓز٘لاد اُْؾٖ هجَ ٍٕٝٞ االهٍب٤ُخ ثٔلح ال ( 12)

اُْؾ٘خ اٝ ا١ ربف٤و ٣٘زظ ( ٣ّٞ ٣ٝزؾِٕٔٞ َٓؤ٤ُٝخ ا١ ٗؤ ٣ظٜو ك٢ 21روَ ػٖ )

 ثَجت ػلّ رٞكو َٓز٘لاد اُْؾٖ

أَُزِيٓبد اُز٢ رؾزبط ا٠ُ ّؾٜ٘ب ثٌَْ ٤ٍذ  ٣غت ػ٠ِ أُغٜي ّؾٖ ٓٞاك ا٤َُزبد 

ٝإ رٌٕٞ ثؼلٙ ًبِٓخ اُزـ٤ِق ٤َُِذ اُٞاؽل  ػلح ا٤َُذ اُٞاؽل  ٓزٌبِٓخ ػ٠ِ ًبَٓ

 ُٔغَٔ اُْؾ٘خ ٝاُٞإِخ

 للسلع الممدمة من داخل العراق:
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د تلوصٌل الوي  ألو لعي , ٌتقٌ  ليى المجّهز إشقار المشتري تارٌرٌاً عذلن لوتمدٌم لن

 الموتندات التالٌ  ل :

٣ج٤ّٖ ك٤ٜب إٍْ اُلٞار٤و اُز٢  ٖٓ( أ٤ِٕزبٕ ٓغ َٗقز٤ٖ إٙبك٤ز٤ٖ 2َٗقزبٕ ) (1)

ٝههْ اُؼول ٕٝٝق اَُِغ ٝا٤ٌُّٔخ ٝأٍؼبه اُٞؽلاد ٝاُو٤ٔخ اإلعٔب٤ُخ.  أُْزو١

 غ اُلٞار٤و أٝ ِٛجبد اُلكغ األ٤ِٕخ ٝرقزْ ثقزْ/ٛبثغ اُْوًخ؛ ٣غت إٔ ٣زْ رٞه٤

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

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

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

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

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

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

 اُؼول؛ٕٝٞالً ؽز٠ ٗوطخ إٍُٞٞ اُٜ٘بئ٢ ثؾَت ٓب ٝهك ك٢ 

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

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

  هىٓخ؛

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

  ؛إٔ رَْٔ ًبكخ اُج٘ٞك ٓٞٙٞع اُؼول

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

 ٝأُٞعٞكحأُٖلهخ ٖٓ هجَ اُجؼضبد اُلثِٞٓب٤ٍخ اُؼواه٤خ أُقزٖخ ٝ ماد اُِٖخ،

ػٚٞاً ك٢ اَُٞم اُؼوث٤خ  ػوث٤بً  ثِلاً  أُْ٘أ ثِل ًبٕ إماإال  أُْ٘أ، ثِل ك٢

لَّمكؼ٘لٛب رُ  ،أُْزوًخ أُقزٖخ  اُو٤ٍٔخ اَُِطبدْ٘أ كوٜ ٖٓ هجَ ّٜبكح أُ َٖ

 ؛أُْ٘أ ثِل ك٢

ّٜي ٖٓ ًٝبُخ أُؼب٣٘خ 6إَٔ ٝاؽل ٍٝزخ ) (7) ( َٗـ ػٖ ّٜبكح أُؼب٣٘خ أُولٓخ ُِٔغ

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

 أ١ َٓز٘ل رؼبهل آفو ٓؼ٤ٖ ٝٓطِٞة ألؿواٗ االٍزالّ/ أٝ اُلكغ. (8)

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

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

 ُ.ع.ع..

 عاحاضاف  الى ما لورد الاله ٌتم اضاف  ما ٌيً:

الاٌ  احالتماد لوجدلول  الشا  ممو  لوضم  فترة ص ٌولو  التويٌم عاورع لولت  -

 .تولو  اوب ااتٌاج)طيب( وٌمادٌا

اوتالم الملواد المتفك ليى تجهٌزها لند لوصلولها الى مخاز  لوزارة الصا   -

ماضر  لوحاٌتايل م  هذا احالتزام لولاٌ  تنظٌم CIP/وٌمادٌا لوالتامٌ  ليٌها 

 نفاض اصلولً فً موا  التويٌم المتفك ليٌ .

 

اُطو٣ن ثوا ، عٞا، ثؾوا ( ا٠ُ ٓقبىٕ ٤ًٔبك٣ب ك٢ ثـلاك ثٞاٍطخ ٝإَ ثـلاك ) رؾلك 

ػٖ ٛو٣ن ٓ٘لن )٣ؾلك ٓ٘لنإ  اٝ ّبؽ٘بد ٓـِوخ )ؽَت ٗٞع أُٞاك( اُْبؽ٘بد أُجوكح

ؽلٝك٣بٕ ُِْؾٖ اُجو١  ٍُٕٞٞ اُجٚبػخ ( ػ٠ِ إ ٣وّٞ اُجبئغ ثزي٣ٝل االهَبّ ماد اُؼالهخ  ) 

اُوَْ االٍز٤واك١ أُقزٔ ثزلب٤َٕ ا١ ّؾ٘خ  االفواط أٌُو٢ً  ٝ ،هَْ االػزٔبكاد

ٓزٚٔ٘خ ا٤ٌُٔخ ، اُ٘ٞع . أُجِؾ . ٓ٘لن اُلفٍٞ ( ٝثٔب ال٣وَ ػٖ صالص٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ ُٕٜٝٞب ا٠ُ 

 أُ٘لن .  

٠ِ اُجبئغ ّؾٖ اُجٚبػخ ػ٠ِ ٓزٖ ٍلٖ ؽل٣ضخ رؾز١ٞ ػ٠ِ هاكؼبد ٤ًّٞخ ماد آٌب٤ٗخ ػ

 (اُْؾٖ ثؾو١ رٚبف ك٢ ؽبٍ  )رؾ٤َٔ ٝرلو٣ؾ فٖٕٞبً ُِؾب٣ٝبد

٣غت إ  ٣ٌٕٞ ّؾٖ ٝ رلو٣ؾ اُجٚبئغ ٝ ٓؼلارٜب اُوبكٓخ ٖٓ اُقبهط ػجو أُٞاٗئ اُؼواه٤خ ٓغ 

 63ش.ش.ع. 
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ٓواػبح اُْوٝٛ اُل٤٘خ ٝ االهزٖبك٣خ ك٢ ٛنا أُغبٍ ٝ اػزٔبك ػوٞك اُ٘وَ اُجؾو١ اُز٢ رٖٚٔ 

 ٍٕٝٞ اُجٚبئغ ا٠ُ أُٞاٗئ اُؼواه٤خ ٝ رغ٘ت ا٣ٖبُٜب ا٠ُ ٓٞاٗئ ٓغبٝهح

غٜي رؾل٣ل ٤ًٔخ ًَ ٓبكح ك٢ اُؼول ٌَُٝ ّؾ٘خ ٝػلك اُٞعجبد ٝاههبّ ًَ ٝعجخ ػ٠ِ أُ

 ٝاالٍؼبه ٝٓجِـٜب ٓغ مًو ربه٣ـ اُٖ٘غ ٝاُ٘لبم ٌَُ ٓبكح ًَٝ ٝعجخ ك٢ اُوبئٔخ اُزغبه٣خ

 ٣غت إ ٣زْ رؾل٣ل ػلك اُٞعجبد ٌَُ ّؾ٘خ ٖٓ ّؾ٘بد اُؼول ػ٠ِ إ الرزغبٝى اُضالس ٝعجبد

 ٌَُ ّؾ٘خٝ ٌَُ ٓبكح

 ًم انًجٓض كبفخ انشعٕو انكًشكٛخٚزح

 عهٗ انًجٓض اسعبل :

(رؾنف اُلووح اُقبٕخ ثبُ٘ٔبمط )أُٞاك ؿ٤و أُؼؤخ ثلٕٝ ٗٔبمط  

 ٗٔٞمط  ٓغب٢ٗ رْؾٖ ٌَُ ههْ ٝعجخ ُـوٗ  اُزؾ٤َِ ٝاُزو٤٤ْ 2أُٞاك أُؼؤخ 

هبئٔخ  ػ٠ِ أُغٜي رؾل٣ل ػلك اُْؾ٘بد ك٢ اُؼول ٝ ٤ًٔخ ًَ ّؾ٘خ  ٣ٝغت ا٣ٚب" إ رنًو ك٢

 اُْؾٖ ٓغ ربه٣ـ اُٖ٘غ ٝاُ٘لبم .

ٌجب أ  تولو  الوي  مصنق  ادٌثاً, لوأ  تامل تارٌخ الصن  لوتارٌخ انتهاء  65.6" 

 الصالاٌ . لوليى المجّهز ا  ٌوفل لوٌتقهد عما ٌيً: 

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

ال  ٓزجو٤خ كزوح ٗلبم  ُل٣ٜبعٜخ إٍُٞٞ،  ٓوكأ/ٓطبه ٝثزبه٣ـ ُٕٜٝٞب إ٠ُ

َّ ػٖ (، ٝمُي shelf lifeاُٖالؽ٤خ األٍب٤ٍخ ) كزوح (5/6) أٍلاً فَٔخ رو

هل  ٌٕٞك٢ اُؾبُخ اَُ٘ز٤ٖ ٣َُِِٝغ ماد كزوح اُٖالؽ٤خ اُز٢ رلٞم اَُ٘ز٤ٖ؛ 

 .ًؾل أه٠ٖ أّٜو( 3ٓو ػ٠ِ ر٤ٖ٘ؼٜب صالصخ )

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

 اُ٘طبم أُؾلك ك٢ أُٞإلبد اُل٤ّ٘خ؛ ٝ

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

أٝ ثَجت ٝعٞك  اُغٞكحؿ٤و ٓوجُٞخ  ٌٜٞٗب٘بظٔخ أُقزٖخ ٝمُي ُاُ اَُِطبد

 ؛ ٝاُلٝاء ٗز٤غخ اٍزقلاٍِّج٤خ  ػٞاهٗ

 ك٢ اُؼول. أُؾلكحٝاُْوٝٛ  اُل٤ّ٘خ أُٞإلبد ثبٌُبَٓن ثإٔ اَُِغ رؾو -

 65ش.ع.ع. 

لوفك الضمان  الماددة ألاله, ٌاك ليمشتري احالتراض ليى أيٍ م  الوي   65.2

ملوضلوع القمد ليى ا  ٌتم تمٌٌد ذلن م  تارٌخ صدلور نتائج التمٌٌم الى 

اجراء مقامي  صرف الموتامات لند لدم لوجلود التراض خالل هذه 

ً عاحالتراض م   فترةال ليى المجّهز لولدى اوتالم  اشقاراً تارٌرٌا

المشتري, أ  ٌملوم لوعالورل  الممون  عاوتعدال الوي  المتضمن  لٌلوعاً 

مصنقٌ , لوم  دلو  أ  ٌرتب ذلن أٌ  ويف  إضافٌ  ليى المشتري. هذا 

لوٌولو  المجّهز موإلوحاً ل  إزال  لوإخالء الوي  المتضمن  لٌلوعاً مصنقٌ  

 ٌتامل واف  المخاطر لوليى نفمت  الخاص , لوذلن فلور تويم الوي  العدٌي . لو

 

إذا فشل المجهز فً اوتعدال الوي  المتضمن  لٌلوعاً ضم  المهي  الماددة    65.4

(, عقد اوتالم  إشقار المشتري عتؤوٌد لوجلود وما منصلوص عالقمدلذلن )أي 

لوز ليمشتري اتخاذ ألاله, فقندها ٌج 65.2لٌلوب فً الوي  لوفك المادة 

الخطلوات الالزم  لوالضرلورٌ , عما فٌها إخالء الوي  م  الملول  لوالتخيص 

دلو  احاجااف عؤٌ  منها, لوذلن ليى موإلولٌ  لونفم  المجّهز, لوذلن م  

. ٌاك ليمشتري عملوجب القمد يمشتريتقلوٌضات أخرى تترتب ل ألواملوق 

ً لوليمدة التً الوي  المتضمن  لٌ /افظتخزٌ أٌضا  أ  ٌطالب عتوالٌف  لوعا

هذه التوالٌف  م  أٌ   وتمط تيً اإلشقار المنلوه لن  ألاله, لوأ  ٌ

  مدفلولات موتام  ليمجّهز عملوجب القمد.

 

: فً اال تم (recallsالوي  ) الوي  م  التدالول / اوترداد واب 65.5  
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أي م  الوي  م  التدالول, ٌتلوجب ليى المجّهز أ  ٌمدم  /اوتردادواب

ً عواف  64خالل أرعق  لشر ) إلى المشتريإشقاراً عذلن  ( ٌلوماً, مرفما

؛ ٌتلوجب ليى المجهز أ  ٌوتعدل الوي  /احاوترداد تفاصٌل لواوعاب الواب

لوليى نفمت  الخاص , عوي  أخرى تطاعك احاوترداد, فلوراً /ملوضلوع الواب

الملواصفات الفنٌ  عشول تام, لوا  ٌملوم عالترتٌعات الالزم  لجم  هذه الوي  

ً ألو إتالفها. إذا فشل المجّهز عالمٌام عمتلوجعات المتض من  لٌلوعا

عالورل  المطيلوع , فقندها وٌملوم المشتري عاتخاذ  احاوترداد/وابال

  التداعٌر الالزم  لواب/حاوترداد الوي  ليى نفم  المجّهز.
٣وّٞ أُغٜي ثزؼ٣ٞ٘ ا٤ٌُٔبد أُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ ؿ٤و أُٖوٝكخ ك٢ ٓقبىٕ    -

ٖٓ ا٤ٌُٔخ ا٤ٌُِخ ُِٔبكح أُ٘ز٤ٜخ  %133ثَ٘جخ  خ /٤ًٔبك٣بٝىاهح اُٖؾ
 .أُلؼٍٞ

٣غت ػ٠ِ اُجبئغ رؼ٣ٞ٘ أُٞاك اُلبِّخ ثبُزؾ٤َِ ٝأُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ ألٍجبة   - 
% ٖٓبه٣ق إكاه٣خ ٖٓ ًبَٓ 23% ٓغ 133ك٤٘خ رؼٞك ا٠ُ أُغٜي ٝثَ٘جخ 

ُٔؤٍَبد ) ٝأُٞعٞك ك٢ ٓقبىٕ ا ا٤ٌُٔخ اُلبِّخ أٝ أُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ
ٝرلوٗ ؿوآخ  اّٜو 3ٝفالٍ  اُٖؾ٤خ ًٝنُي ك٢ ٓقبىٕ ٤ًٔبك٣ب (

ٝاَُ٘جخ أُزلن رأف٤و٣خ ك٢ ؽباٍ ػلّ ّؾٖ ا٤ٌُٔخ اُزؼ٤ٚ٣ٞخ ث٘لٌ أُلح 
 . ػ٤ِٜب ك٢ اُؼول

ػ٠ِ اُطوف اُضب٢ٗ ٙٔبٕ اُؼ٤ٞة اُقل٤خ اُز٢ رظٜو ك٢ اُج٤غ ٝا١ كَْ    -
َ٘جخ ُِٔٞاك اُقبٙؼخ ُِؼٔو ٣ظٜو ك٢ أُبكح ثٔلح رٞاى١ ػٔو أُبكح ثبُ

ُِٝٔٞاك اُز٢ ٤ٌُ ك٤ٜب ػٔو ى٢٘ٓ رٖٚٔ رِي اُؼ٤ٞة ُٔلح فٌٔ ٍ٘ٞاد 
 .ػ٠ِ إ ٣جلأ اؽزَبة رِي أُلك ٖٓ ربه٣ـ ظٜٞه ٗزبئظ اُلؾٕٞبد ُٜب

ُْٝ رَزغ٤ت اُْوًخ  ٓلؼُٜٞب ٠ٗزٜاك٤ٔب اما كِْذ ٓبكح ك٢ اُزؾ٤َِ اٝ    -
٣ّٞ ٣زٖٚٔ اُزؼ٣ٞ٘ ٍٝؾت  45ُِزؼ٣ٞ٘ ثؼل اهٍبٍ ًزبة اٗناه فالٍ 

أُبكح  اُلبِّخ اٝ أُ٘ز٤ٜخ   كبٕ ٤ًٔبك٣ب ُٜب اُؾن ثبرالف أُبكح  اُلبِّخ اٝ 
اُْوًخ  أُ٘زٜخ أُلؼٍٞ ٝاٍوبٛ ؽن اُْوًخ ثبٍزؼبكح أُبكح اٝه٤ٔزٜب ٝرٌٕٞ

 .َٓؤُٝخ ػٖ رؼ٣ٞ٘ أُبكح 
خ ٝأُلوٞكح  رؼ٣ٞ٘ أُٞاك أُؼ٤ٞثخ ٝ اُلبِّخ  ثبُزو٤٤ْ ٝأُٞاك اُ٘بهٖ  -

فالٍ  ػ٘ل االٍزالّ اٝ ػ٘ل االٍزقلاّ ك٢ أَُزْل٤بد  ٝأُقبُلخ ُِٔٞإلبد
 ا٣بّ( ٖٓ ربه٣ـ رج٤ِؾ أُغٜي ثبُزؼ٣ٞ٘ ٝثو٤خ اُْؾ٘بد ٣غت إ  7ٓلح )

رْؾٖ ك٢ ٗلٌ علُٝخ اُْؾٖ ٖٓ ربه٣ـ ّؾٖ اُزؼ٣ٞ٘ ٓغ ٓواػبح إ 
٤ٔبك٣ب كوٗ ؿوآخ رٌٕٞ رِي أُلح ٖٙٔ ٓلح ر٘ل٤ن اُؼول ٝثقالكٚ ٣ؾن ٌُ

رأف٤و٣خ ث٘لٌ اَُ٘جخ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ ث٘ل اُـوآبد ّٝواء أُبكح ٖٓ 
ٓغٜي افو ػ٠ِ ؽَبة اُجبئغ اُطوف اُضب٢ٗ اٙبكخ ا٠ُ رؾِٔٚ كوم اَُؼو 
ٖٝٓبكهح ًبكخ اُزأ٤ٓ٘بد ٝك٢ ؽبُخ رؼنه مُي ٣زْ اُِغٞء ا٠ُ أُؾبًْ 

 ُِٔطبُجخ ثؾوٞم ّوًز٘ب . 
ٝا١ ٙوه ا ٖٓ ٓؾَ اُز٤َِْ اٝ رِلٜب اك ٣ضجذ كِْٜب  ٣وكغ أُغٜي ا١ ٓٞ  -

٣ّٞ ٖٓ ربه٣ـ اُزج٤ِؾ ثوواه هك٘ أُٞاك  (7)ٗبّئ ػٖ مُي ٝفالٍ كزوح 
ٝاما رقِق ػٖ هكؼٜب فالٍ أُلح اٗلأ ٣ؼزجو ٓز٘بى٥ ػٖ ًبكخ ؽوٞهٚ أُزؼِوخ 
ثزِي أُٞاك ٣ٝزؾَٔ أُغٜي رٌب٤ُق ٝٙغ ػالٓخ  كبَّ ؿ٤و ٕبُؼ 

(ػ٠ِ ا٤ٌُٔخ اُلبِّخ اٝ ؿ٤و أُطبثوخ ُِٔٞإلبد  MOH-KIM)  ُالٍزؼٔبٍ
( 1اُغٜخ أَُزل٤لح ٓغ االُزياّ ثبُؼ٣ٞ٘ أُْبه ا٤ُٚ ك٢ اُلووح )ك٢ ٓقبىٕ 

ٝرؼ٣ٞ٘ أ١ ٤ًٔخ ر٘ز٢ٜ ٕالؽ٤زٜب ك٢ أُؤٍَخ اُٖؾ٤خ ػ٠ِ إ رواػ٢ 
 أُؤٍَخ اُٖؾ٤خ اُلهخ ك٢ رؾل٣ل اؽز٤بعٜب أُطِٞة.

 

 الدفقات الموتام  ليمجّهز عملوجب القمد, هً والتالً:  إ  طرٌم  لوشرلوط تودٌد
 أ  ليمشتري لندها  فٌمو(, لام لطاعدلول  لو )شرو  لام  جه  المجهز وا  اال فً

 } لواوب التقيٌمات النافذة.  القمد لٌم  م % 67 الى الممدم  الدفق  لٌم  ٌرف 
 :انعشاق خبسج يٍ مذيخانً نهغهع انذفعبد . أ

 اُلٝاله االٓو٢ٌ٣األع٘ج٤خ ٣غت إٔ رزْ ثبُؼِٔخ اُزب٤ُخ: أُلكٞػبد ثبُؼٔالد 
 ٝٝكن ٓب ٢ِ٣:  ٝاُل٣٘به اُؼواه٢ ك٢ ؽبالد االٍزض٘بء اُقبٓ

 اُوَْ اُضبٖٓ انذفعخ انًمذيخ:)ل رطجك( (1)
% ٖٓ ه٤ٔخ اَُِغ ٓٞٙٞع اُْؾٖ 43 أُْزو١ ا٠ُ أُغٜي ٣َلك عُذ انشحٍ: (2)

 66.6 ش.ع.ع.
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ثٞاٍطخ ٝكوواد هٍبُخ االػزٔبك ػ٘ل اٍزالّ َٓز٘لاد ٓزطبثوخ ثبٌُبَٓ ٓغ ّوٝٛ 
 ثِل ك٢ ٖٓوف ك٢ ُٖبُؼ أُغٜي كزؾ٣ٚغو١ اػزٔبك َٓز٘ل١ ؿ٤و هبثَ ُِ٘و٘ 

ٔؾلكح اُ ٝاُٞصبئن أَُز٘لاد اثواى ثؼل أَُز٘ل١ االػزٔبك ٝكن اُلكغ ٣زْٚ. ٓٞٛ٘
 ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول؛   11ك٢ أُبكح 
٤ُق رؼل٣ِٚ ألٍجبة رزؼِن رٌبأَُز٘ل١ ٝ ْٔزو١ رٌب٤ُق كزؼ اإلػزٔبكاُ عٛزحًم

ثبُْٔزو١ أٝ ٣زَجت ثٜب ٗز٤غخ فطئٚ أٝ رو٤ٖوٙ. ٣ٝزؾَٔ أُغٜي رٌب٤ُق رضج٤ذ 
 رٌب٤ُق رؼل٣ِٚ .اإلػزٔبك أَُز٘ل١ ٝ

ثؼل ٍٕٝٞ أُٞاك ا٠ُ ٓقبىٕ ٤ًٔبك٣ب ٓطبثوخ ٖٓ ٗبؽ٤خ اُؼلك ٝ ثلٕٝ ٗؤ اٝ % 43  (3)
 اٙواه ٝ ؽَت ّوٝٛ اُؼول .

ثؼل اُلؾٔ ٝاُوجٍٞ ٝاٛالم اُٖوف ٝ ر٘ل٤ن اُزله٣ت % 23 )انمجٕل(: العزالو عُذ (4)
 اٝ االٛالع إ ٝعل

 
خالل  لوم الدفقات عالقمي  المتفك ليٌها ععنلود القمدالمشتري الى المجهز  ٌودد
ً ( 37)  ٌ]ثالث دف  )ٌعٌّ  اوم المشتري لورلم القمد م  تارٌخ تمدٌم طيب  [ٌلوما

ك األصلول ونوخ  أصيٌ  لومختلوماً لولوصف الدفق  لوالمعي  احاجمالً, ملولقاً لوف
 عختم/طاع  الشرو ( عاإلضاف  الى شهادة احاوتالم الصادرة ل  المشتري.

 
 
 
 
 يٍ داخم انعشاق:  مذيخهغهع انًن انذفعبد . ة

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

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

% ٍِلخ رْـ٤ِ٤خ ٝػ٘ل ٝهٝك اُزق٤ٖٔ أُب٢ُ ُِؼول اٍز٘بكا ُزؼ٤ِٔبد ر٘ل٤ن 13 (1)
 أُٞاىٗخ االرؾبك٣خ

     % أُزجو٤خ ثؼل ٗغبػ أُبكح ك٢ اُلؾٕٞبد أُقزجو٣خ ٝاٛالم اُٖوف93 (2)
 رٌٕٞ اُْوٝٛ اػالٙ ثبرلبم اُطوك٤ٖ ٝؽَت ٛج٤ؼخ أُبكح ٝٓجِؾ اُؼول. (3)

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

 ٝكن ّوٝٛ االػالٕ
 66.3ش.ع.ع. 

 

كبػ٤ِخ االػزٔبك  رزْ اػزجبهاً ٖٓ ربه٣ـ رج٤ِؾ أُغٜي ، ٣ٌٕٝٞ أُغٜي َٓؤٝال ػٖ االُزياّ 

أُغٜي الٍجبة فبهعخ ػٖ اهاكرٚ ثٔلح اُزغ٤ٜي ٖٓ ربه٣ـ اُزج٤ِؾ، آب ك٢ ؽبُخ ػلّ رج٤ِؾ 

ٝاهاكح اُج٘ي أُواٍَ ُِٔغٜي ... كل٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٣ٌٕٞ ربه٣ـ رج٤ِـٚ ثبالػزٔبك اٝ اُزؼل٣الد 

اُز٢ رطوأ ػ٠ِ ثوه٤خ كزؼ االػزٔبك ثٔٞعت ًزبة ٕبكه ٖٓ ّوًز٘ب ا٠ُ أُٖوف اُلبرؼ 

 .ُالػزٔبك ٝٛٞ اُزبه٣ـ أُؼزٔل ُِْؾٖ

 66.5ش.ع.ع 

 الى ما لورد فً الشرلوط القام  ليقمد ٌتم اضاف  : عاحاضاف  68.2

٣غٞى ُغٜخ اُزؼبهل ى٣بكح ٤ًٔخ اَُِغ اٝ أُٞاك ثٔب ال ٣ي٣ل ػٖ َٗجخ االؽز٤بٛ  -

أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٚ ك٢ رؼ٤ِٔبد ر٘ل٤ن أُٞاىٗخ ا٣َُٞ٘خ ػ٠ِ إ  ٣زٞكو اُزق٤ٖٔ 

 .أُب٢ُ ٝث٘لٌ ّوٝٛ اُزؼبهل

 لتزامات المجهز التقالدٌ  تقنً )ملوجعات المجهز التقالدٌ ( هً ا -

 68ش.ع.ع.

 عاحاضاف  الى ما لورد فً الشرلوط القام  ليقمد ٌتم اضاف  : 60.6

لدم اجراء اي تغٌٌر فً القمد م  لعل المجهز احا عملوافم  الطرفٌ   -

لوعخالف  ٌقتعر الطرف الثانً مخال عالتزامات  التقالدٌ  لوٌاك لوٌمادٌا اتخاذ 

% لوحا تزٌد ل  6فرض غرام  عنوع  حا تمل ل  احاجراءات المانلونٌ  الو 

 % ليومٌ  المشالون  ليمادة اللواصي  لوالمخالف  لشرلوطنا التقالدٌ  5

 60ش.ع.ع.

 27.6ش.ع.ع.  " أو جزء منه ٌجوز التنازل عن العمد ال" المتع  فً القراق:]

ند عاحاضاف  الى ما لورد فً الشرلوط القام  ليقمد ترالى احاوعاب احاتٌ  ل  26.2  26ش.ع.ع.
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 تمدٌد القمد:
اذا طرأت اٌ  زٌادة الو تغٌٌر فً احالمال عالنوع  ليممالوحات  -أ -اوال:

ً لووا  م   ً الو نلولا المختيف  الو الومٌات المطيلوب تجهٌزها وما
شؤ  ذلن ا  ٌإثر فً تنفٌذ المنهاج المتفك ليٌ  عاٌث حاٌمو  

 .اومالها ضم  المدة المتفك ليٌها عملوجب القمد احاصيً
وا  تؤخٌر تنفٌذ القمد ٌقلود حاوعاب الو اجراءات تقلود ليجه  اذا  -ب

المتقالدة الو اي جه  مخلول  لانلونا الو ألي وعب ٌقلود لمتقالدٌ  
 .(اخرٌ  توتخدمهم جه  التقالد )صااب القمل

اذا اوتجدت عقد التقالد ظرلوف اوتثنائٌ  حاٌد ليمتقالدٌ  فٌها لولم  -ج 
التقالد لوترتب ليٌها تاخٌر فً ٌو  عاللوو  تلولقها الو تفادٌها لند 

 .اومال احالمال الو تجهٌز الملواد المطيلوع  عملوجب القمد
عا  ٌتمدم المتقالد عطيب تارٌري )أ,ب,ج( ٌشترط تطعٌك ااوام هذه المادة    -ثانٌا:

( ٌلوما لقملود التجهٌز لو تعدا م  65الى جه  التقالد الو م  تخلول  خالل مدة )
جي  ٌطالب عالتمدٌد معٌنا فٌ  التفاصٌل الوامي  تارٌخ نشلوء الوعب الذي م  ا

لوالدلٌم  ل  اي طيب لتمدٌد المدة لوحاتمعل اٌ  طيعات تمدم عقد صدلور  شهادة 
 احاوتالم احالولً المذولورة فً شرلوط القمد.

 : تولو  الفمرة الخاص  عفرض الغرامات التؤخٌرٌ    22.6
ٝاُز٤َِْ أُنًٞهح ك٢ كووح اُز٤َِْ ٝاُْؾٖ ٣غت ر٤َِْ أُٞاك ٝكن علُٝخ اُْؾٖ   -أ

ٝثقالكٚ رلوٗ ؿوآخ ربف٤و٣خ ػٖ ًَ ٣ّٞ ربف٤و ٝكٕٝ اّؼبه َٓجن ٝٝكن 

 أُؼبكُخ اُزب٤ُخ :

الويٌ   مدة القمد  / (اي تقدٌل فً المعي  +معي  القمد احاصيً )معي  القمد    
ليٌلوم  الغرام =  % X 67 (اي تغٌٌر  فً المدة +)مدة القمد احاصيٌ  

الغرام  % م  معي  القمد لوعقد عيلوغ 67اللوااد لوليى ا  حاتتجالوز 
احاجراءات المانلونٌ  لواوب نص  ادها احاليى ٌصار الى اتخاذالتاخٌرٌ  

 .2764( ون  2رلم ) م  تقيٌمات تنفٌذ القملود الاولومٌ  3لو 67المادة 

اُزؼبهل٣خ ٣زْ رقل٤٘ اُـوآبد اُزبف٤و٣خ ؽَت َٗت االٗغبى االُزيآبد   -ة

أُؾلكح ك٢ ٜٓ٘بط ر٘ل٤ن اُؼوٞك ٝاُز٢ ٕلهد ك٤ٜب ّٜبكح ر٤َِْ ا٢ُٝ ُِؼَٔ 

أُ٘غي اٝ اَُِؼخ أُغٜيح اٝ اُقلٓخ أُطِٞثخ ٓطبثوخ ٤ٜٓٝبح االٍزقلاّ 

 : اُزؼبهل ٝرطج٤ن أُؼبكُخ ًبالر٢ ؽَت ّوٝٛ

% = ؿوآخ ا٤ُّٞ X13ه٤ٔخ االُزيآبد ؿ٤و أُ٘لنح /ٓلح اُؼول ا٤ٌُِخ 

 .ٞاؽلاُ

٣ؾن ُِطوف األٍٝ أرقبم االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثؾن اُطوف اُضب٢ٗ ثؼل  -ط

اٗناهٙ ه٤ٍٔب ٖٝٓ فالٍ اُجو٣ل االٌُزو٢ٗٝ أُؼزٔل ٝأُضجذ ك٢ اُؼول 

٣ّٞ ٖٓ ربه٣ـ االٗناه ٝهجَ ثِٞؽ اُـوآخ اُزأف٤و٣خ ؽلٛب  15ٝفالٍ ٓلح 

 .االػ٠ِ (

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

٤زْ ٝثقالكٚ ٍ اعواء ا١ رـ٤٤و ك٢ اُؼول اال ثٔٞاكوخ اُطوك٤ٖ ٝػلّ ثؼل

% ٝالري٣ل 1ارقبم االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ اٝ كوٗ ؿوآخ ثَ٘جخ الروَ ػٖ 

 .% ٤ٌُِٔخ أُْؾٞٗخ ُِٔبكح اُٞإِخ ٝأُقبُلخ ُْوٝٛ٘ب اُزؼبهل٣خ5ػٖ 

ٓغب٤ٗخ رْؾٖ ٓغ ٓٞاك اُؼول ٝ رَو١ ػ٤ِٜب ٗلٌ  اُؼول اُن١  ٣زٖٚٔ  ٓٞاك    -

 .(ـوآبد اُزبف٤و٣خ ، االٍز٤واك٣خّوٝٛ اُؼول ) اُزؼ٣ٞ٘ ٝ اُ

 22ش.ع.ع. 

 :  الشرلوط القام   هذه الفمرة م  عاحاضاف  الى ما لورد فً 23.6

فً اال لدم اوتجاع  المجهز خالل فترة احانذار ٌتم اتخاذ احاجراءات 

 2م  تقيٌمات تنفٌذ القملود الاولومٌ   رلم  67لمادة المانلونٌ  لواوب نص ا

 23ش.ع.ع. 
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فٌما ٌخص مصادرة الو احااتفاظ عالتؤمٌنات المانلونٌ  ليى ا   2764لون  

م  التقيٌمات الاله لولوفك  3ٌتم تنفٌذ القمد ليى اواع  اوتنادا لنص المادة 

 اوالٌب التنفٌذ 

  

رقبم االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ ٝؽَت ٓبٝهك ك٢ ؽبُخ أكالً اُْوًخ ٣زْ ٍؾت اُؼَٔ ٝا -1

  . 24ك٢ اُْوٝٛ اُؼبٓخ 

 24ش.ع.ع.

 ٛنٙ  اُلووح ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول  رٌٕٞ ًبُزب٢ُ: 

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

ٍٖٞ فالف ٝأُْزو١ ٝاُوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ ٢ٛ اُوٞا٤ٖٗ اُٞاعجخ اُزطج٤ن ػ٘ل ؽ

 ثْإٔ رطج٤ن اؽٌبّ اُؼول.

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

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

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

 ارقبم االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثؾوٚ

 24.2.2ش.ع.ع. 

 24.2ش.ع.ع. 

 24.2.6ش.ع.ع. 

 24.3ش.ع.ع. 

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

 .((kimadia.iqdg@ٛٞ ))٤ٌُٔبك٣ب  االٌُزو٢ٗٝ اُجو٣ل 
علواوط  الواعل ليى أ   لوما إذا وا  ممعلوحاً  التعيٌ  حاغراضالمجّهز  عنوان]أدخل:  

 [ٌتع  ذلن وتاب تارٌري

ٌولو  الموتب القيمً الممثل ليشروات هلو المال المختار ليتعيٌغات المضائٌ  لووذلن  -

 .الخ( ......المخلول المعاشر ليشرو  )وؤ  ٌولو  مدٌر تجاري الو مدٌر تولوٌك

اٍزٔواه َٓؤ٤ُٝخ أٌُزت اُؼ٢ِٔ ؽز٠ ثؼل اٗزٜبء رق٣ِٞٚ ٖٓ اُْوًبد االع٘ج٤خ اُز٢ فُٞزٚ  -

 ٓب ُْ ٣ٌٖ اُزق٣َٞ اُالؽن هل ػبُظ اُزيآبد اُْوًخ االع٘ج٤خ اَُبثوخ ٝآصبهٛب

 

عُذ أخالل انطشف انثبَٙ ثأنزضايبرّ انزعبلذٚخ انًفشٔضخ عهّٛ ثًٕجت ْزا انعمذ  -

ثأصانخ انًخبنفخ ٔيٍ خالل انجشٚذ النكزشَٔٙ انًعزًذ ٔانًثجذ  ٚزى رٕجّٛ اَزاس

ٚعزجش ٕٚو يٍ ربسٚخ صذٔسِ ٔفٙ حبل عذو العزجبثخ  15فٙ انعمذ خالل يذح 

  .(انجشٚذ النكزشَٔٙ احذ انطشق انًعزًذح فٙ رٕجّٛ الَزاس.

 

 36.6ش.ع.ع. 
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اُل٣ٕٞ اُؾ٤ٌٓٞخ ههـْ اُل٣ٕٞ اُؾ٤ٌٓٞخ ثٔٞعـت هبٕٗٞ رؾ٤ٖـَ ػ٠ِ  ٍزؾٖب٣ٍزْ  اإل

 .1977( َُ٘خ 56)

 113فٚٞع اُؼول ا٠ُ اُوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ ثٔب ك٤ٜب اُوٞا٤ٖٗ أُزؼِوخ ثبُٚو٣جخ ههْ   -

ٝرؼ٤ِٔبد اُزؾبٍت اُٚو٣ج٢ ُِؼوٞك أُجوٓخ ث٤ٖ عٜبد اُزؼبهل  1982َُ٘خ 

 2312َُ٘خ  71ٝهٍْ اُطبثغ ههْ  2338َُ٘خ  2اُؼواه٤خ ٝاالع٘ج٤خ ههْ 

 اُؼل٤ُخ ٝاعٞه االػالٕ ٝاػبكح االػالٕ.ٝاُوٍّٞ 

( ٣233333زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ ٓوبثَ ِٛت اٍزجلاٍ ٓ٘لن ؽلٝك١ ثٔجِؾ هلهٙ )-1

 اُق ك٣٘به ػواه٢. ئزبٕٓ

ك٣٘به ػواه٢ ػٖ ًَ ٓؾٚو  فَٕٔٞ اُق(٣53333زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ هلهٙ ) -2

 ٗلبٗ ٝرلو٣ؾ ٝرؾ٤َٔ ٌَُ ّؾ٘خ رَٖ ا٠ُ أُقيٕ أُؼ٢٘ ا٤ُٕٞب.

االف  ك٣٘به ػٖ ٝهٞف ٝٓج٤ذ   ٕٝ( ػْو23333زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ هلهٙ )٣ -3

اُْبؽ٘بد اُقبٕخ ث٘وَ االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ ا٠ُ ٓقبىٕ ٝىاهح 

 اُٖؾخ /٤ًٔبك٣ب.

اُق ك٣٘به ػواه٢ ػٖ ًَ ِٛت اػزواٗ ٣ولّ  فَٔٔبئخ( ٣533333زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ ) -4

 بُخ اٍز٤واك٣خ.ؽآٖ هجَ أٌُزت اُؼ٢ِٔ اٝ اُْوًخ ػٖ أ١ 

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

 .ؽز٠ ٍٕٝٞ أُٞاك ا٠ُ ٓقبىٕ اُْوًخ  ٝفبهط اُؼوام ٣زؾِٜٔب اُجبئغ

 رزؾَٔ اُْوًخ أُغٜيح ًبكخ اُوٍّٞ أٌُو٤ًخ . -5     

بكخ اُوٍّٞ ٣زؾَٔ ٕبؽت اُؼطبء اُلبئي ) اُْوًخ أُؾبٍ ػ٤ِٜب ( ً -6
 أٌُو٤ًخ

 

 32ش.ع.ع. 
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 المسم الثامن : مستندات العمد

 حول إعداد مستندات العمد مالحظات

 جنماذ مدمتخصصٌ  هذه تالمطالات ينملوذجٌ  لال منالص الالقمد النملوذجٌ  المزلودة فً لوثائك  موتنداتإ  

 القمد لوتنفٌذه. تروٌ لوالمجهز خالل لميٌ  لقدد م  الموتندات الرئٌوٌ  التً ٌتعادلها المشتري  لٌاوٌ  ملوادة

 

: عاوتثناء ما ٌادد فً الفراغات لو/ألو التقيٌمات إلدراج المقيلومات فٌها, ٌجب أ  ٌعمى نص القمد اتفالٌ  نملوذج

مطالات ينملوذجٌ  لال المنالص لوثائك اتفالٌ  القمد دلو  تغٌٌر فً لوثائك المنالص  )أي وما هلو لوارد فً 

د تروٌ  القمد, ٌمو  ليوط  المتقالدة إضاف  التفاصٌل النهائٌ  الالزم  فً نملوذج اتفالٌ  لن هذه(. تخصصٌ ال

 .2القمد, لوذلن لعر إدراج اٌ  تغٌٌرات ضرلورٌ  ليى الممط  

م  الشرلوط القام  ليقمد, ليى ممدم القطاء الفائز تمدٌم ضما   8.6األداء: لمالً عالفمرة  ضما  او  نملوذج

ً فً 20( م  تارٌخ اعالغ  عتروٌ  القمد, ألو توق  لولشرٌ  )64رعق  لشرة ٌلوماً )او  األداء خالل أ ( ٌلوما

 .36.6اال لوجلود شوالوى الو التراضات لوفماً ليتقيٌمات إلى ممدمً القطاءات 

 

م  الشرلوط القام  ليقمد, ليى ممدم القطاء الفائز تمدٌم  66.6: لمالً عالفمرة الممدم  ليدفق  المصرفً الضما 

م  الشرلوط  66.6مصرفً لتؤمٌ  الدفق  الممدم , اذا وانت الشرلوط الخاص  ليقمد المتصي  عالفمرة  ضما 

 القام  ليقمد تومح عذلن.

 

 

  

   



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 83     اُوَْ ااُضبٖٓ: َٓز٘لاد اُؼول

___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوحٗج٤نح +  )اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/36     :  ٖخ ههْٓ٘به

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

 

 

 

 موتندات القمد
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 84 أُولٓخ ُِلكؼخ أُٖوك٢ اُٚٔبٕ ٗٔٞمط .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 81     اُوَْ ااُضبٖٓ: َٓز٘لاد اُؼول

___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوحٗج٤نح +  )اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/36     :  ٖخ ههْٓ٘به

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

 

 انعمذ ارفبلٛخ ًَٕرج .1

 

 ٛنٙ اُؼول ارلبه٤خ أُثوٓذ

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

 ث٤ٖ

 أُضبٍ، ٍج٤َ ػ٠ِ ،انمبََٕٛخ خانجٓ نُٕع ٔصف :اكفَ] ٢ٛٝ ،[انًشزش٘ اعى :اكفَ] (1

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

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

 ػِٜٔب ٝػ٘ٞإ [ُٔغٜيا ثِل :اكفَ] هٞا٤ٖٗ رؾذ ٓ٘لهعخ ّوًخ ٢ٛٝ ،[ًجٓضان اعى :اكفَ] (2

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

 

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

 انعمذ لًٛخ :اكفَ] ثو٤ٔخ دٝاُقلٓب اَُِغ ٛنٙ ُزول٣ْ أُغٜي هجَ ٖٓ أُولّ اُؼطبء ػ٠ِ ٝاكن ٝهل [ٔانخذيبد نهغهع

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

 ٢ِ٣: ٓب ػ٠ِ ارلوب اُطوكبٕ إٔ اإلرلبه٤خ ٛنٙ ٝرؤًل

لوردت ازاءهةةا فةةً  التةةً المقةةانً نفةةس لهةةا احاتفالٌةة  هةةذه فةةً  الةةلواردة لوالقعةةارات الويمةةات مقةةانًإ   .6
 يقمد.القام  ل شرلوطال

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

 :اُؼول

 ٛنٙ اُؼول ارلبه٤خ ( أ)

 ُِؼول اُقبٕخ اُْوٝٛ ( ة)

 

 ليقمد القام  الشرلوط)ج( 

 

 )عما فً ذلن الملواصفات الفنٌ ( الفنٌ )د( المتطيعات 

 

 واوٌ لوجدالول األوقار األ هزجالم( لطاء ـ)ه

 

  ئم  متطيعات التقالدلا)لو( 

 

 المشتري م  المعلول خطاب)س( 

 

 [أخرى وثائك ةأٌ: هنا ٌضاف)ح( ]
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوحٗج٤نح +  )اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/36     :  ٖخ ههْٓ٘به

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

 

لومقالجة  اي خيةل فٌهةا مة  النةلوااً وافة  عتمةدٌم الوةي  لوالخةدمات  جهةزالم ٌتقهد. عاإلتفاق م  المشتري, 3

 اتفالٌة  ًفة ماةددهةلو ومةا  المعةال  التةً وةتدف  لة  مة  لعةل المشةتريمماعةل لوذلن القمد  شرلوطعملوجب 

 .القمد

 

  لمجهةزالةى ا ,عملوجةب ااوةام القمةدألو وٌوتاك  الو اي معي  اخر موتاك لٌم  القمد عدف  المشتري ٌتقهد. 4

 .ت لوالطرق الماددة فً القمدفً احالولالوذلن لومقالجت  اي خيل فٌها, تمدٌم  الوي  لوالخدمات مماعل 

 

 

 ُٖبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ أُْزو١

 _______________________________________اُزٞه٤غ: ______________

 [ٖٓ٘ت اٝ أ١ رؼو٣ق افواكفَ: ]          

 

 ثؾٚٞه _____________________________________________________

 

 ُٖبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ أُغٜي

  اُزٞه٤غ:_______________________________________________________

 [أ١ رؼو٣ق افو ٖٓ٘ت اٝاكفَ: ]          

 

 ثؾٚٞه _____________________________________________________
 

 

 اتفالٌ  القمد

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

 عٌ 

 

 , "المشتري"[اسم المشتري ادخل:]

 

 "المجهز" ,[المجهزاسم  ادخل:]لو
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوحٗج٤نح +  )اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/36     :  ٖخ ههْٓ٘به

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

 

 األداء نحغٍ انًصشفٙ انضًبٌ   .2

ً لشرلوط القمد  هذا المصرف نملوذج الضما  المصرفً ألٌم[ لوٌفضل اوتخدام نملوذج العنن  الصي  ذاتلوفما

 [المروزي القرالً

 

 : اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتبادخل]___________________________________  

 [الُمصِدر

 [: اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ ]المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 __________________:رلم ألداءا او  ضما 
 

 ٌومى)[ جهزاسم الم :أدخل]"القمد"( الملولّ  فٌما عٌنوم لوعٌ  ٌومى فٌما ٌيً نفٌد عؤن  تم إعالغنا عإتفالٌ  القمد )

ى فٌما ٌلً )ٌسم[ : لوصف الوي أدخل] مدٌملت ,[______________ عتارٌخ، ("جهز"الم ٌيً فٌما

 .("العمد"

 

 مطيلوب.  األداء نقً, اوب شرلوط القمد, عؤ  ضما  او   فإننا لوليٌ ,

 

 تتجالوز حا معال  ألو معي  أي عدف  لينمض لاعل غٌر عشول نيتزم[ اسم المصرف :أدخل] نا  ,جهزالمم   عطيب

فلور تويمنا منوم ألول طيب ن لوذل ,(المبلػ بالكلمات :أدخل]_____( ) [باألرلام المبلػ :أدخل] معي  عمجميها

لوذلن  ,القمدالتقالدٌ  عاوب هذا )عالتزامات (  لد أخل عالتزام  المجهزتارٌري مصالوعا عإفادة تارٌرٌ  تفٌد عؤ  

  الو المعي  المادد لذلن. طيعومألو أوعاب دلو  الااج  أل  تثعتلوا ألو تلوضالوا أواس 

 

؛ 2_____, م  شهر _________, ______فً مهي  الصاها الٌلوم ___ هذا الضما  نفاذٌ تنتهً 

 .لعي  ألو التارٌخ ذلن فً المصرف هذا فً نوتيم  أ  ٌجب الضما  هذا تات ليدف  طيب أي فإ  لوعالتالً,

 

لدا المادة  ,458هذا الضما  ليملوانٌ  الملوادة لطيب الضمانات إصدارات غرف  التجارة الدلولٌ  رلم  ٌخض 

 )أ( التً تم اذفها هنا.  27( م  المادة الفرلٌ  2الفرلٌ  )

 

 

 

 

__________________  

 )تلوالٌ ([ تلولٌ [
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___________________________________________________________________________________ 
 ( CIP/  ٓؼٔوحٗج٤نح +  )اٛواف ٕ٘بػ٤خ َٓزِيٓبد   .88/2021/36     :  ٖخ ههْٓ٘به

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

 

 انًمذيخ نهذفعخ انًصشفٙ انضًبٌ  .3
 

ٌمأل المصرف نملوذج الضما  المصرف هذا ي لوفماً لشرلوط القمد ذات الصي  لوٌفضل اوتخدام نملوذج العنن [

 [المروزي القرالً

 

 [الُمصِدر سم المصرف وعنوان الفرع او المكتب: اادخل]___________  ____________________

 [: اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ ]المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 : ____________________رلم الممدم  الدفق  ضما 

 

 ٌومى)[ جهزاسم الم :أدخل]ا عٌنوم لوعٌ  "القمد"( الملولّ  فٌمٌومى فٌما ٌيً نفٌد عؤن  تم إعالغنا عإتفالٌ  القمد )

 ()ٌسمى فٌما ٌلً "العمد"[ : لوصف الوي أدخل] مدٌملت ,[______________ عتارٌخ، ("جهز"الم ٌيً فٌما

 

 :أدخل]_____( ) المبلػ باألرلام[ :أدخل]عمٌم   ممدم  دفق  تمدٌم ٌجب أن  القمد, شرلوط عاوب ,درنن إننا

 ا  الدفق  الممدم . (, مماعل ضمالمبلػ بالكلمات

 

[ نيتزم عشول غٌر لاعل لينمض عدف  أي معي  ألو معال  حا تتجالوز اسم المصرف :أدخل, نا  ]جهزعطيب م  الم

(, فلور تويمنا منوم ألول طيب المبلػ بالكلمات :أدخل]_____( ) المبلػ باألرلام[ :أدخلعمجميها معي  ]

لام  جهزمال أل  ,القمد جاه)عالتزامات ( ت لد أخل عالتزام  المجهزتارٌري مصالوعا عإفادة تارٌرٌ  تفٌد عؤ  

 .تمدٌم الوي عاوتخدام الدفق  الممدم  ألغراض غٌر توالٌف 

 

لد اوتيم الدفق   جهزالم ٌولو  أ  ضرلورة ,الضما  هذا تات دفق  ألو مطالع  أٌ  لدف  الضما  هذا ٌشترط

 [. : اسم وعنوان المصرفأدخل] فً___________ ليى رلم اواع   ألالهالممدم  المذولورة 

 

, الو فً الٌلوم 6فً مهي  الصاها, عقد اوتالمنا النوخ  )النوخ( م  ______ ٌ  هذا الضما نفاذتنتهً 

لوعالتالً, فإ  أي طيب ليدف  تات هذا , أٌهما أوعك. 22________, م  شهر _________, ______

 ٌخ ألو لعي .الضما  ٌجب أ  نوتيم  فً هذا المصرف فً ذلن التار

 

 ٌخض  هذا الضما  ليملوانٌ  الملوادة لطيب الضمانات,  فً القراق. 

 [تلولٌ ]

                                                           
اُقبٕخ ٝأُؾلكح )هاعغ  (INCOTERMSاكفَ اُٞصبئن اُقبٕخ ثــ"ر٤َٕٞ/ر٤َِْ" اَُِغ ٝكوبً ُِٖٔطِؾبد اُزغبه٣خ اُل٤ُٝخ )  1

 (11اُْوٝٛ اُقبٕخ ُِؼول 
2

اُؼول، ٤ٍؾزبط  ر٘ل٤نإٔ ٣ؼِْ ثأٗٚ ك٢ ؽبٍ رٔل٣ل ٓلح  أُْزو١ ػ٠ِاألٍب٢ٍ.  ٘ل٤نعلٍٝ اُز ٢كأُؾلك  /اُز٤َِْاُز٤َٕٞ ربه٣ـ أكفَ 

ً رؾو٣و٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٛنا اُطِت  ٖٔوف.إ٠ُ ِٛت رٔل٣ل ٛنا اُٚٔبٕ ٖٓ اُ أُْزو١ ك٢  بأُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜ اُ٘لبم٣خ اٗزٜبء ربه٣ـ ٝهجَ ٣ب

: "٣ٞاكن األف٤وح هجَ ٓبإ٠ُ اُ٘ٔٞمط، ك٢ ٜٗب٣خ اُلووح  زب٢ُإٙبكخ اُ٘ٔ اُ ٙوٝهح أُْزو١إػلاك ٛنا اُٚٔبٕ، هل ٣وٟ  ػ٘لاُٚٔبٕ. 

ُٔضَ ٛنا  زؾو٣و١اُ أُْزو١ٝاؽلح[، هكا ػ٠ِ ِٛت  ٍ٘خ | أّٜو]ٍزخ  رزؼلٟ ال ُٝلزوح ٝاؽلح ُٔوح اُٚٔبٕ ٛنا رٔل٣ل ػ٠ِ ٖٔوفاُ

 ا اُٚٔبٕ."ٛن إٗوٚبء كزوح ٗلبمهجَ  ٖٔوفاُزٔل٣ل، ػ٠ِ إٔ ٣ولّ ٓضَ ٛنا اُطِت إ٠ُ اُ


