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 مصول ولماحاتمنالصة عامة لشراء   :ةـــــالمنالص إعالن 

 على الموازنة الجارٌة  Vacc /1  /2021Ba : منالصة رلم

 Ba1:رلم كتاب الدعوة 

 (.ٍٖٔٞ ُٝوبؽبدُزغ٤ٜي اُ)ُِزؼبهل ٝأُٞهؼخ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد أُؤ٤ِٖٛ ُزول٣ْ اُؼطبءاد أُقزٞٓخ  )٤ًٔبك٣ب( ك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ/اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن اال/ اُج٤ئخٝىاهح اُٖؾخ رلػٞ  .1

 ك٢ ٝص٤وخ أُ٘بهٖخ. ؾل٣لٍٙٞف رؼزٔل إعواءاد أُ٘بهٖخ اُؼبٓخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُؼطبء ؽ٤ش ٣َُٔؼ ثبُْٔبهًخ ُغ٤ٔغ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد ٖٓ اُلٍٝ أُؤِٛخ هب٤ٗٞٗبً ًٔب رْ ر .2

 /هغىُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ)٤ًٔبك٣ب( ٠ ٓؼِٞٓبد إٙبك٤خ ٖٓ ٝىاهح اُٖؾخ/ اُج٤ئخ/ ا٣ٌٖٔ ُٔول٢ٓ اُؼطبءاد أُٜز٤ٖٔ ٖٝٓ م١ٝ األ٤ِٛخ اُوب٤ٗٞٗخ اُؾٍٖٞ ػِ  

ٝاالٛالع ػ٠ِ ٝصبئن أُ٘بهٖخ  www.kimadia.iq  ٝأُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ ٤ٌُٔبك٣ب dg@kimadia.iq جو٣ل االٌُزو٢ٗٝاُطبثن اُقبٌٓ ٓوو ٝىاهح اُٖؾخ اُ -االػالو انذٔائٙ ٔانؼالهبد انؼبيخ

 .ثزٞه٤ذ ثـلاكثؼل اُظٜو  ا٠ُ اُضب٤ٗخ ٝاُٖ٘قٕجبؽبً ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ أكٗبٙ ٖٓ اَُبػخ اُضبٓ٘خ ٝاُٖ٘ق 

ٛبِٓ أك٤ِٚخ َُِِغ ا٤ُٖلال٤ٗخ ٖٓ  ؼزٔل٣  ٍٞفٝ ٓنًٞه ك٢ ٝصبئن أُ٘بهٖخًٝٔب  أُزطِجبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُل٤٘خ ٝأُب٤ُخ   ػ٠ِ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد إٔ ٣َزٞكٞا ٓزطِجبد أُؤٛالد ثٔب ك٢ مُي:  .3

( ٖٓ ٝههخ ث٤بٗبد 33ٝاُلووح ) (/ األك٤ِٚخ أُؾ٤ِخ ٖٓ رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد33ُٔ٘بهٖخ )أٗظو اُلووح  أُغٜي٣ٖ أُٖبٗغ أُؾ٤٤ِٖ. إٕ اُزلب٤َٕ االٙبك٤خ ٣زْ رؾل٣لٛب ك٢ ٝصبئن ا

 .اُؼطبء

   ُالٍزوكاك اُوبثَ ؿ٤و اُوٍْ رَل٣ل ٝثؼل اكٗبٙ ػ٘ل رول٣ْ اٍزٔبهح رؾو٣و٣خ ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ  اُؼوث٤خ ٝأ ثبُِـخ اإل٤ٌِٗي٣خ ٔ٘بهٖخُٔول٢ٓ اُؼطبءاد أُٜز٤ٖٔ ّواء أُغٔٞػخ اٌُبِٓخ ُٞصبئن اُ ٣ٌٖٔ .4

 ثٔجِؾ ٓوطٞع  ًٝبُزب٢ُ:

 ػواه٢ ػٖ أُ٘بهٖخ اُز٢ روَ ه٤ٔزٜب ػٖ ٤ِٕٓٞ كٝاله. يهٌٕٛ دُٚبس - أ

 ٝثقالكٚ كبٕ اُؼوٝٗ ٍٞف رَٜٔ. ػواه٢ ػٖ أُ٘بهٖخ اُز٢ ري٣ل ًِلزٜب ػ٠ِ ٤ِٕٓٞ كٝاله.  دُٚبسيهٌٕٛ   2 - ة

اُن١ ٍجن ُٚ االّزواى ك٢ أُ٘بهٖخ أُؼبك اػالٜٗب  ٠ِ ٓولّ اُؼطبءٝػٓول٢ٓ اُؼطبء ًٝٔب ْٓبه ا٤ُٜب ك٢ رؼ٤ِٔبد  ٔ٘بهٖخاُ ٝصبئن اهٍبٍ ٣ْز ٍٞف ا.ٗول ٍزٌٕٞ اُوٍْ ٛنا ككغ ٛو٣وخ

 .إ ٣ولّ َٕٝ اُْواء اَُبثن ُٜب ٓغ ٝصبئن اُؼطبء

 2221/   12  /   16   اُقبٓ ثبالعبثخ ػ٠ِ اٍزلَبهاد أُْبه٤ًٖ ك٢ أُ٘بهٖخ ٣ّٞ ٤ٌٍٕٝٞ ربه٣ـ اٗؼوبك أُؤرٔو   2221/    11    / 22     رأه٣ـ اػالٕ أُ٘بهٖخ ٣ّٞ -6

ٍٞف ٣زْ هك٘ اُؼطبءاد أُزأفوح. ٤ٍزْ كزؼ اُؼطبءاد ثؾٚٞه ٓٔض٤ِٖ  اُلٝاّ اُو٢ٍٔ ُـب٣خ ٜٗب٣خ [2221/    12   /   22    ]ػ٘ل اٝ هجَ  ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ اكٗب٣ٙزْ ر٤َِْ اُؼطبءاد  

ً ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ اكٗبٙ  ػٖ ٓول٢ٓ اُؼطبء ٖٓ ٣ّٞ ؿِن أُ٘بهٖخ  ك٢ ٓوو ٤ًٔبك٣ب ٝثٖٞهٙ ػ٤ِ٘خ ٝكػٞح اُزب٢ُ ٣ٌٕٞ ٓٞػل كزؼ اُؼطبءاد ا٤ُّٞ ٝاد اُن٣ٖ افزبهٝا اُؾٚٞه ّق٤ٖب

% ٖٓ اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ  رٌٕٞ ٕبكهح ٖٓ ٖٓوف 1 ثو٤ٔخ)أُجِؾ ثبُل٣٘به اُؼواه٢( ٚٔبٕ ُِؼطبء وكن ثاُؼطبءاد إ رُ  ٣غت ػ٠ِ ع٤ٔغ أُ٘به٤ٖٖ ُِؾٚٞه ك٢ ٣ّٞ اُلزؼ اُؼ٢ِ٘,

 ٣ٝؼزٔل ٓب٢ِ٣:  .ٓؼزٔل ك٢ اُؼوام ثٔٞعت ْٗوح ٣ٖلهٛب اُج٘ي أُوًي١ اُؼواه٢ ػٖ اٌُلبءح أُب٤ُخ ُِٖٔوف

 .اُٚٔبٕ اٝ ًلبُخ ٓجبّوحالروجَ اُزأ٤ٓ٘بد األ٤ُٝخ ُٔول٢ٓ اُؼطبءاد اال اما ًبٗذ ػ٠ِ ٌَّ فطبة ٙٔبٕ إٝي ٖٓلم اٝ ٍلزغخ ٝال٣وجَ ٣ٍٞلذ فطبة   –أ 

ُِٖٔؾخ عٜخ اُزؼبهل ًٝٔب ك٢ اُ٘ٔٞمط أُوكن ك٢  (رولّ اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ ٖٓ هجَ ٓولّ اُؼطبء اٝ )ا١ ٖٓ أَُب٤ٖٔٛ ك٢ اُْوًخ اٝ اُْوًبد أُْبهًخ ثٔٞعت ػول ْٓبهًخ  -ة 

 .َٓز٘لاد اُؼطبء/اُوَْ اُواثغ

mailto:dg@kimadia.iq
http://www.kimadia.iq/
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 اال٤ُٝخ ٝفٜرؼل٠ اُْوًبد اُؼبٓخ ٖٓ رول٣ْ اُزب٤ٓ٘بد   -ط

 .2314َُ٘خ  2اة ٙٔبٕ ؽَٖ اُز٘ل٤ن أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ٝؽَت رؼ٤ِٔبد ر٘ل٤ن اُؼوٞك ههْ 

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

 ( ٖٓ هجَ أُٖوف أُٖله ٌُِلبُخ.٤ًٔبك٣ب) ٓخ ُز٣َٞن األك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خاُْوًخ اُؼب روزوٕ اٌُلبُخ ثٌزبة ٕؾخ ٕلٝه )ٍو١ ّٝق٢ٖ( ٣وٍَ ا٠ُ   -ـٛ

 إ رٌٕٞ ؿ٤و ْٓوٝٛٚ ُٖٝبُؼ اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب(.   -ٝ

 .إ رٌٕٞ ٕبكهح ثبُِـز٤ٖ اُؼوث٤خ ٝاال٤ٌِٗي٣خ   -ى

 و علٌه المنالصة عند نكوله عن تولٌع العمد بعد التبلٌػ بؤمر االحالة وتتخذ بحمه كافة االجراءات المانونٌة األخرى المنصوص علٌها فًٌتم مصادرة التؤمٌنات األولٌة لمن ترس  -ح
و رفض التصحٌح على اخطائه وٌتم مصادرة التامٌنات االولٌة لمن تحال الٌه المنالصة عند سحب ممدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذٌته بعد ؼلك المنالصة ا هذه التعلٌمات

  .الحسابٌة فً العطاء وانعكاسها على لرار االحالة وتتخذ بحمه االجراءات المانونٌة المنصوص علٌها فً تعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة

  .سارٌة الى مابعد انتهاء نفاذٌة العطاء المحدد فً وثائك المنالصة النهائٌةتكون مدة نفاذٌة التامٌنات   -ط

ً   ا٤ُٜب أُْبه  ؼ٘ب٣ٖٝاُ .5 ُوَْ أُب٢ُ ُزول٣ْ اُزأ٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ /اُطبثن اَُبكً/ا(ثبة أُؼظْ  ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ/اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبك٣ب-ثـلاك ٢ٛ ٍبثوب

ٍ  ,4154664ٛبرق:  اٝ ُغ٘خ اٍزالّ ٝكزؼ اُؼوٝٗ ُزول٣ْ اُؼطبءاد ٘وب ٛبرق ُا  ْ خ: 34435411344هه ُجلُا ٛبرق ا خ ماد اهثؼخ فطٞٛ 4158431, 5, 4, 8,   x.ثلُا

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

 علً حسن البلداوي  الصٌدالنً   سلطة التعالد: 

  )كٌمادٌا( ستلزمات الطبٌةمدٌر عام الشركة العامة لتسوٌك االدوٌة والم  المنصب: 

 [مولع] التولٌع: 

 ]  2221/  /        ]التارٌخ:
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    VACC\1\2021Ba 

  NATIONAL Item total2022 PACK SIZE Mean 
Brand 
price $ 

70% 
mean 
price 

45% 
mean 
price 

25% 
mean 
price 

1 16-A00-007 
Hepatitis B vaccine (adult) 20 mcg / 1 ml   ْرضج٤ذ االؽز٤بط ٖٓ هجَ كائوح اُٖؾخ اُؼبٓخ ٣ز

 ّؼجخ اُزؾ٤ٖٖ
518,436 1 DOSE       0.68 
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 25 ........................................................................................................................................... أُزأفوح اُؼطبءاد .21
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 العطاءات ممدمً إلى تعلٌمات

 ػبو .أ

 (Bid Data Sheet – BDS) بٌانات العطاءورلة  تدعو جهة التعالد المذكورة فً 1.1

، لتمدٌم  (Special Conditions of Contract – SCC)الشروط الخاصة للعمدوفً 

السلع )األدوٌة أو اللماحات أو وسائل منع الحمل أو  للتعالد على عطاءاتال

 متطلبات لائمة وفً بٌانات العطاء ورلةالمعدات/األجهزة الطبٌة( كما تم تحدٌده فً 

 .التعالد

لصة هذه: "الكتابة" المصطلحات التالٌة ستكون لها المعانً المحددة فً وثائك المنا 1.2

تعنً أي تواصل مكتوب أو مطبوع بما فً ذلن الكتاب/الخطاب الذي ٌتم استالمه بالٌد، أو 

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

 الجمع.

 انًُبهظخ َطبم .1

 هزٌن والمماولٌنتشترط سٌاسة جهة التعالد على ممدمً العطاءات والمج 2.1

والعاملٌن لدٌهم أن ٌراعوا أعلى معاٌٌر األخالق خالل عملٌات التعالد  والمماولٌن الثانوٌٌن

 :وتنفٌذ العمود. فً سبٌل تحمٌك هذه السٌاسة

 العرالٌة الموانٌن بحسب المشروعة" ؼٌر واألعمال "الفساد تعرٌؾ التعالد جهة تعتمد)أ(  

ً  التعالد جهة سترشدتس ه المادة،هذولؽرض  .الصلة وذات النافذة  بتعرٌفات أٌضا

 :أدناه هنا تحدٌده تم كما المصطلحات

 ٔاألػًبل انلغبد .2

 انًششٔػخ ؿٛش
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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؛ خؿ٤و٤ٍِْ ػ٠ِ أكؼبٍ أ٣ اُزأص٤و ثٌَْ

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

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

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

 اُزياّ ٓب؛

 

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

 التؤثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على  تضمنةطرفٌن أو أكثر، وذلن لؽاٌٍة ؼٌر سلٌمة، م

 أخرى؛أفعال جهة 

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

ؤي جهة أو بمباشر أو ؼٌر مباشر،  ٌذاء، بشكلاإلضرر أو إلحاق الالتهدٌد ب

 ؛وذلن بهدؾ التؤثٌر بشكل ؼٌرسلٌم على أفعال جهة ما ممتلكات تلن الجهة،

 

 "( هً:obstructive practice"ممارسة اإلعالة" )"( 5) 

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

، وذلن إلى المحممٌن ء بشهادة زورعن التحمٌك أو اإلدال بشكل متعمد

ٌجرٌها المشتري للتحمٌك فً إدعاءات بشكل واضح  إلعالة أٌة إجراءاتٍ 

الموانٌن العرالٌة  وفكأو التواطإ أو المهر ممارسات الفساد أو اإلحتٌال 

؛ و/أو تهدٌد أو مضاٌمة أو ترهٌب أي جهة، وذلن لمنعها من كشؾ النافذة

حمٌك أو لمنعها من متابعة أو مواصلة إجراءات معرفتها بؤمور تتعلك بالت

 التحمٌك، أو

 

حك الممارسة بشكل واضح الممارسات التً تهدؾ إلى إعالة أو عرللة  (5.2)

من التعلٌمات إلى ممدمً  أدناه )د( 2.1فً المعاٌنة والتدلٌك بموجب المادة
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 النافذة. العرالٌة الموانٌن وفكالعطاءات الواردة أدناه 

أن  إذا لررت وفك الموانٌن العرالٌة النافذةعطاء ترفض جهة التعالد أي ؾ سو )ب(

 ،ممدم العطاء الممترح ترسٌة العمد علٌه، لد تورط بشكل مباشر أو من خالل وكٌل

فً ممارسات فساد أو احتٌال أو تواطإ أو لهر أو إعالة خالل عملٌة التنافس على 

 العمد المعنً؛

ً للموانٌن العرالٌة  )شركة أو شخص(أي طرؾ  سوؾ تعالب جهة التعالد )ج( وفما

ً  ؼٌر مإهل هالنافذة، بما فً ذلن إعالن سواء كان ذلن  لترسٌة العمد علٌه، لانونٌا

لسلطات العرالٌة ا لررت، وذلن اذا من الولت أو لمدة محددة محددإلى أجٍل ؼٌر 

ممارسات فً كٌل، تورط بشكل مباشر أو من خالل وأن هذا الطرؾ لد المختصة 

ممول من  عمد على أو إعالة خالل عملٌة التنافس لهرفساد أو احتٌال أو تواطإ أو 

  ؛هأو خالل تنفٌذ جهة التعالد ،

بتمدٌم  متعلمة أخرى سجالت ووثائكالحسابات والمٌام بمعاٌنة الٌحك لجهة التعالد  )د(

 اولٌن الثانوٌٌن،والمم ممدمً العطاءات والمجهزٌن والمماولٌنلالعطاء وتنفٌذ العمد 

لسلطات المختصة وفك الموانٌن العرالٌة ا عبرلتدلٌك هذه المستندات إلى اة الحوبإ

 النافذة.
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 ًُبهظخان ٔثبئن .ة
مع أٌة  ترابطٌجب أن تمرأ بالالواردة أدناه والمستندات  هً منالصةوثائك الإن  3.1

 :اتالعطاء ممدمً إلى التعلٌمات من 5 المادة وفكمالحك صادرة 
 ٔثبئن يستٕٚبد .3

 ًُبهظخان
  (ITB)تعلٌمات إلى ممدمً العطاءات المسم األول.

 (BDS)ورلة بٌانات العطاء  المسم الثانً.
 التؤهٌلالتمٌٌم ومعاٌٌر المسم الثالث.

 العطاء مستندات المسم الرابع.
 لائمة متطلبات التعالد المسم الخامس.
 (GCC)الشروط العامة للعمد  المسم السادس.
 (SCC)الشروط الخاصة للعمد  المسم السابع.
 مستندات العمد المسم الثامن.

 

  .ٌشكل كتاب الدعوة لتمدٌم العطاءات جزءاً رسمٌاً من وثٌمة العطاءال  3.2
ٌتصل  أنحول وثٌمة العطاء،  توضٌحٌحتاج إلى أي مدم عطاء محتمل م يأل ٌمكن 4.1

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

. بٌانات العطاء ورلةمحدد فً كما هو التلكس أو الفاكس( على عنوان جهة التعالد 

مّل فً مهلة زمنٌة ال ت (فساراستطلب توضٌح )ستستجٌب جهة التعالد تحرٌرٌاً ألي 

رسل جهة ت  سوؾ ٌم العطاءات. سلالموعد النهائً لت تسبك( 14أربعة عشر ٌوماً )عن 

تحدٌد ها )بما فً ذلن وصؾ موضوع االستفسار دون اتجابإالتعالد نسخاً عن 

 مصدره( إلى جمٌع ممدمً العطاءات المحتملٌن الذٌن استلموا وثٌمة العطاء منها.

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

 .لمحافظة على سرٌة اإلجراءات خالل فترة االعالنالعطاءات أو وكالئهم وذلن ل

  اإلعتلغبساد .4

 ٔثبئن تٕػٛرٔ

  ًُبهظخان

بمدة مناسبة ، أن تعدل فً  ٌم العطاءاتسللبل الموعد النهائً لتٌمكن لجهة التعالد   5.1

 مستندات وثٌمة المنالصة عبر إصدار مالحك لها.
 ٔثبئن تؼذٚم .5

 ًُبهظخان
من التعلٌمات إلى  3.1لد صدر جزءاً من وثائك المنالصة وفماً للمادة ٌعتبر أي ملحك  5.2

ً إلى كل من لام بشراء وثائك المنالصة،  ممدمً العطاءات، وٌجب تبلٌؽه تحرٌرٌا

وبالتالً ٌعتبر ملزماً لهم. على ممدمً العطاءات تؤكٌد استالم أي من هذه المالحك فور 
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  انؼطبءاد دإػذا .ج
ً بحسب  6.1 إن هذه المنالصة هً منالصة عامة لجمٌع الشركات المإهلة لانونٌا

. 1111 لسنة العلمٌة المكاتبالموانٌن السارٌة فً العراق  ومن ضمنها تعلٌمات 

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

 انوبََٕٛخ األْهٛخ .6

ك ع٤ٔغ ٓول٢ٓ بٍزجؼ٣ٜب رٚبهة ك٢ أُٖبُؼ. ٍٞف ٣زْ ااُْوًبد اُز٢ ُل

 ٛٞ 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)

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

 أٝ
 ؛ أٝؼطبءاُ اٛنًبٕ ُل٣ْٜ أُٔضَ اُوب٢ٗٞٗ ٗلَٚ ألؿواٗ  (3)
ٓغ ثؼْٜٚ اُجؼ٘,  -ٓجبّوح أٝ ػٖ ٛو٣ن ٛوف صبُش -ُل٣ْٜ ػالهخ ذًبٗ (4)

أٝ اُزأص٤و  طبء ا٥فوٓولّ اُؼرٌْٜٔ٘ ٖٓ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد ؽٍٞ ػطبء 

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

  أٝ )أُ٘بهٖخ( ٛنٙ؛

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

 

ة فٌها  مؤخوذة بالحسبان من لبل ممدم العطاء فً تبلؽهم بها، وستعتبر  المعلومات الوارد

 عطائه.

 خذ الملحك باالعتبارال مناسبالولت الالمحتملٌن ممدمً العطاءات  إعطاءمن أجل  5.3

ً و ،تعمد جهة التعالدسعند إعدادهم لعطاءاتهم،  إلى تؤجٌل الموعد لتمدٌرها، فما

التعالد أن تبلِّّػ جمٌع ممدمً  وفً هذه الحالة، على جهة .ٌم العطاءاتسلالنهائً لت

ً بإشعار  العطاءات بتؤجٌل الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات وذلن عبر الكابل ملحما

تؤجٌل الموعد النهائً لتسلٌم إعالن تحرٌري للتؤكٌد على ذلن. كما ستموم بنشر 

 العطاءات بالطرٌمة ذاتها التً نشرت فٌها اإلعالن عن هذه المنالصة.
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ٓٔب ٤ٍؤك١ إ٠ُ اٍزجؼبك ع٤ٔغ  ,ائزالف ّوًبد أٝ ٖٓ ٖٙٔ ّواًخ أٝ ٓ٘لوكاً 

ؼطبء آُْبهًخ ٓولّ ٖٓ إٌٓب٤ٗخ ٣ؾلّ  , ٛنا ُٖٝثبُوؿْ ٖٓ مُي. طبءادرِي اُؼ

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

  أٝ ؛ػطبء
لد لدم ممدم العطاء خدمات استشارٌة إلعداد التصامٌم أو المواصفات أو   (6)

السلع موضوع وثائك  ؼٌرها من الوثائك التً ستسخدم فً التعالد على

المنالصة هذه، وذلن بطلب من جهة التعالد )أو وكٌل مشترٌات 

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

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

 .هذه فً المنالصات العامة
 

ٌ درج اسمها على المائمة السوداء أو ت علك مشاركتها فً  تعتبر أٌة شركة 6.3

المنالصات العامة خالل فترة زمنٌة محددة من لبل السلطات المختصة، ؼٌر 

ً لتمدٌم عطاء. إن لائمة الشركات المعالبة وؼٌر المإهلة لانونٌاً  مإهلة لانونٌا

 .بٌانات العطاء ورلةفً متوفرة على المولع االلكترونً المحدد 

 

من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات، ٌتوجب على ممدم العطاء  12بحسب المادة  1.1

أن ٌمدم كجزٍء من عطائه وبحسب موافمة جهة التعالد، الوثائك التً تثبت أهلٌة 

 السلع والمعدات/األجهزة والخدمات الطبٌة التً سٌتم تمدٌمها بموجب العمد.
السلع ات هً تصرٌح بدول المنشؤ لهذه السلع والخدمت أهلٌة اثبإوثائك إن  1.2

وٌتم ذلن فً جدول األسعار، وٌجري التؤكٌد على ذلن بشهادات منشؤ والخدمات 

ٌجب أن البنود؛  صادرة عن الجهات المختصة فً ذلن البلد وذلن عند شحن هذه

ق السلطات العرالٌة المختصة فً بلد المنشؤ على هذه الشهادات باستثناء ت صادِّ 

 .مستوردة من بلد عربًالبنود ال

 أْهٛخ إثجبد ٔثبئن .2

 ٔانخذيبد انغهغ

 نٕثبئن ٔيطبثوتٓب

 ًُبهظخ.ان
 

محدد فً المسم الخامس السلع والخدمات كما هو طابمةلد تكون الوثائك اإلثباتٌة لم 1.3

مواصفات شكل على ( Schedule of Requirementsلائمة متطلبات التعالد ) -

 وسوؾ تتؤلؾ من: اتبٌانتحرٌرٌة/نصوص، مخططات، و

 

  وصؾ مفصل للخصائص الفنٌة األساسٌة وخصائص األداء للسلع؛ )أ(
  كل بند من بنود المتطلبات الفنٌةل ممارنة جدول )ب(
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     (item-by-item commentary)  ،ثبت استجابة السلع والمعدات والخدمات ٌ 

ٌة، أو ٌحدد االنحرافات المحددة فً المواصفات الفن لمتطلباتجوهرٌاً ل ةترحالمم

 واالستثناءات ألحكام هذه المواصفات الفنٌة؛

بٌانات  أٌة مستندات أخرى خاصة بالمنالصة وكما هً محددة فً ورلة )ج(

 العطاء.
 

ما لم تحدد ورلة بٌانات العطاء خالؾ ذلن، ٌتوجب على ممدم العطاء تسجٌل  1.4

ة فً العراق؛ على ممدم العطاء أن السلع التً سٌتم تمدٌمها لدى السلطات المختص

ٌرفك مع عطائه نسخة عن شهادة التسجٌل إذا كان لد سجلَّ هذه السلع بحلول 

موعد تسلٌم العطاءات. وإال، ٌتوجب على ممدم العطاء الفائز أن ٌمدم إلى جهة 

 التعالد عند تولٌع العمد إما:
 .لالستخدام فً العراق السلعشهادة تسجٌل  عننسخة  - )أ(
 أو فً حال لم ٌتم الحصول بعد على شهادة التسجٌل هذه، -    

مستندات ثبوتٌة، بحسب موافمة جهة التعالد، على أن ممدم العطاء لد التزم  )ب(

 .بٌانات العطاء بجمٌع متطلبات التسجٌل كما هً محددة فً ورلة

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

جهة التعالد أن تتعاون مع ممدم العطاء الفائز لتسهٌل عملٌة التسجٌل  ٌجب على 1.4.1

د ورلة إسم الوكالة والشخص المسإول عن  بٌانات العطاء فً العراق. تحّدِّ

 إعطاء أٌة معلومات إضافٌة حول عملٌة التسجٌل.
عمد، إذا لم ٌتمَّ تسجٌل السلع التً سٌمدمها ممدم العطاء الفائز عند تولٌع ال )أ( 1.4.2

 فسوؾ ٌ صبح العمد نافذاً اعتباراً من تارٌخ استالم شهادة التسجٌل.

)ب( ٌجوز لوزٌر الصحة استثناء المنالص الفائز من تمدٌم شهادة تسجٌل الدواء 

 عند تولٌع العمد وفً هذه الحالة ٌكون العمد نافذاً.

 

ً للمادة  1.5 التعلٌمات )ب( من  1.3ألؼراض جدول الممارنة الواجب تمدٌمه وفما

من لبل جهة التعالد فً  إشارة أٌة فإنالواردة أعاله،  العطاءاتإلى ممدمً 

 سبٌل على هً تجارٌة، معاٌٌر وكذلن أسماء/عالمات إلىالمتطلبات الفنٌة 

 معاٌٌر، أسماء/عالمات استخدام العطاء لممدم ٌجوز. الحصر ولٌس الوصؾ

بحسب موافمة  ٌثبت أن رطش عطائه، فً بدٌلة مودٌالت تجارٌة، و/أو أرلام
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ً  تعادل ها،ً سٌستخدمتال البدٌلة المواصفات أن التعالد جهة  تلنجوهرٌا

 .الفنٌة المواصفات فً حددةالم

 يوذو يؤْالد .5 : للتؤكٌد بحسب موافمة جهة التعالد بؤنتمدٌم الوثائك الثبوتٌة  ممدم العطاءعلى  1.1

 انؼطبء
أنه ولتنفٌذ العمد،  الضرورٌةالفنٌة واإلنتاجٌة والٌة لدٌه المدرة الم ممدم العطاء )أ(

 معاٌٌر التأهٌل والتمٌٌم. –المسم الثالث  المحددة فً لؤهٌتمعاٌٌر الٌستوفً 
 

 

فً حال لن ٌموم بنفسه بتصنٌع أو انتاج السلع التً ٌمدمها والمحددة فً ورلة  )ب(

نتجة لتمدٌم هذه السلع بٌانات العطاء، فلدٌه التخوٌل من الجهة المصنعة أو الم

المستند  – المصنعة الجهةتصرٌح من فً العراق وفماً لصٌؽة ال

(Manufacturer’s Authorization Formالمرفك فً المسم الرابع ). 

 

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

أو سوؾ ٌكون ف،  (الصٌانةصلة/أخرى لن ٌموم بنفسه بإلتزامات الخدمات المت

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

، مإهل ولادر على المٌام بإلتزامات الضمانات لممدم العطاء الصٌانةالمتصلة/

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

 

معاٌٌر  –المسم الثالث ء ٌستوفً معاٌٌر التؤهٌل المدرجة فً أن ممدم العطا )د(

)لمراجعة المواد/الفمرات اإلضافٌة المتعلمة باألدوٌة واللماحات التأهٌل والتمٌٌم 

 (.المسم الثالثوالمعدات/األجهزة الطبٌة فً 

لٌام الشركات بتمدٌم كتاب عدم ممانعة صادرمن الهٌئة العامة للضرائب عند   - .

 تها بالمفاتحات المعلنة .مشارك
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 كممدم عطاء ، وذلنم عطاء واحد فً هذه المنالصةٌتمد كل شركة  على جبتوٌ 1.1

 )أ( من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات. 6.1 للمادةووفماً  منفرد
 نكم ٔازذ ػطبء .4

 ػطبء يوذو
فً أي ؛ وٌم عطائهسلٌتحمل ممدم العطاء جمٌع التكالٌؾ المرتبطة بإعداد وت 1..1

هذه التكالٌؾ، بصرؾ النظر عن ب أو ملتزمة تكون جهة التعالد مسإولة نلحال، 

 .تهاو نتٌجالمنالصة أ سٌر

 انؼطبء كهلخ .12

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

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

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

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

       .لغرض تفسير العطاء

 انؼطبء نـخ .11

 خانًكَٕ انٕثبئن.12 الممدم ما ٌلً :ٌجب أن ٌشمل العطاء  12.1

 نهؼطبء
ها المشار النماذج وفك ٌنكامل األسعار وجدول العطاء تمدٌم استمارة )أ(  ؛الرابع المسم فً إٌل
التعلٌمات إلى ممدمً من  11ضمان العطاء )النسخة األصلٌة( وفك المادة  )ب(

 ؛)ضمان العطاء( العطاءات
 اء؛ممدم العط ملزِّ لٌ   على العطاء تولٌعلل تحرٌري ونافذ ٌخول تفوٌض )ج(
بحسب  تإكد العطاءات، ممدمً إلى التعلٌماتمن  1لمادة لوفماً  إثباتات موثمة )د(

 منالصة؛ال كائوث لمتطلبات مطابمة هً والخدمات السلع أن ،جهة التعالدموافمة 
مإهالت ممدم  –من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات 1وفماً للمادة  إثباتات موثمة )هـ(

، أن ممدم العطاء مإهل لتنفٌذ العمد فً جهة التعالد بحسب موافمة العطاء، تإكد

 حال تم لبول عطائه؛
 وصل شراء ممدم العطاء لوثٌمة العطاء؛ )و(
وفك  (Manufacturer’s Authorization Form) الشركة المصنعة/ الجهةتصرٌح من ال)ز( 

)ب( من  1.1النموذج المرفك فً المسم الرابع، إن وجد بحسب المادة 

 ت إلى ممدمً العطاءات.التعلٌما
 .بٌانات العطاء )ح( أٌة وثٌمة أخرى مطلوبة فً ورلة
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( وجدول Bid Formٌتعٌن على ممدم العطاء تمدٌم استمارة تمدٌم العطاء ) 13.1

( المناسب وفك النماذج المرفمة فً المسم الرابع، Price Scheduleاألسعار )

وجز لها، ومحدداً دول منشئها، محدداً السلع التً سٌموم بتمدٌمها، مع وصؾ م

 كمٌاتها، وأسعارها.

 توذٚى اعتًبسح .13

 انؼطبء

ٌجب أن ٌتم تسعٌر جمٌع البنود المحددة فً جدول األسعار وفك نموذج جدول  14.1

 ٌموم أن العطاء ممدم على. المسم الرابعالمرفك فً (Price Schedule) األسعار 

. مطلوب هو كما األسعار جدول فً دةالوار األعمدة جمٌع فً األسعار بتحدٌد

"ال  عبارة ٌكتب أن فعلٌه العطاء،ممدم  على تنطبك ال األعمدة من أي كانت وإذا

 ."نطبكٌ
تحدد أسعار السلع الممدمة كسلع محلٌة أو تلن الموجودة فً العراق ولكن من  14.2

التً  . أّما السلع(2فً المسم الرابع )منشؤ أجنبً، فً جدول األسعار المرفك 

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

 (.3المسم الرابع )المرفك فً 

 وذلن لمتطلبات المطابمة: األسعار جدول إكمال عند التالٌة األمور إلى التنبه ٌجب 14.3
شؤ تلن الموجودة فً العراق ولكن من منأسعار السلع المحلٌة أو  ٌتم إدراج 14.3.1

من جدول األسعار المرفك فً  5 رلم فً العامودوذلن  بشكل منفصل، أجنبً،

 :(، على النحو التال2ًالمسم الرابع )
(/ ex-factory)أ(:  أسعار السلع التً ٌتم تسلٌمها عند المصنع ) 5العامود رلم 

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

(، off-the-shelf(/ السلع الجاهزة )ex-warehouseن المستودع )تسلٌمها م

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

)مثال الضرٌبة على المبٌعات والرسوم الكمركٌة والرسوم على مواد االستهالن، 

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

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

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

الرسوم والضرائب المدفوعة على السلع ذات المنشؤ األجنبً والتً تم استٌرادها 

تشمل  .ٌمها فً صالة العرض الخ...مسبماً، وتم تحدٌد أسعارها على أساس تسل

 انؼطبء أعؼبس .14

 ٔانسغٕيبد
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 هذه األسعار أٌضاً تكالٌؾ التوضٌب والشحن.

)ب(: أٌة ضرائب مبٌعات وؼٌرها من الضرائب والرسوم التً  5العامود رلم 

فً حال  ، وذلنالسلعفً ما ٌتعلك ب فً العراقتسدٌدها سٌموم ممدم العطاء ب

 .ة على المبٌعات، الخ...()مثالً ضرٌبة االستهالن والضرٌب العمد علٌه ٌةرست
)ج(: تكالٌؾ النمل الداخلً البّري والتؤمٌن وتحمٌل السلع  5العامود رلم 

العرضٌة /( وؼٌرها من التكالٌؾ النثرٌةUnloading-وتفرٌؽها)النفاض

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

 فً لائمة متطلبات التعالد.
)د(: أسعار الخدمات الثانوٌة بما فٌها التركٌب وبٌان كٌفٌة  5مود رلم العا

والتدرٌب فً المولع لدى الجهات المستفٌدة )المستخدم  ستخداماال/ التشؽٌل

 النهائً( ، إن وجد، كما هو محدد فً لائمة متطلبات التعالد

بشكل منفصل  ٌحب إدراج اسعار السلع التً سٌتم استٌرادها من خارج العراق، 14.3.2

(، على النحو 3من جدول األسعار المرفك فً المسم الرابع ) 5فً العامود رلم 

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

 مطار ونمطة الوصول.
( )رسوم DDP)ب(:  أسعار السلع التً ٌتم تسلٌمها على أساس ) 5العامود رلم 

تسلٌم مدفوعة(، عند مولع المستخدم النهائً فً العراق كما هو محدد فً لائمة ال

 متطلبات التعالد
)ج(: أسعار الخدمات الثانوٌة بما فٌها التركٌب وبٌان كٌفٌة  5العامود رلم 

والتدرٌب فً المولع لدى الجهات المستفٌدة )المستخدم  ستخداماال/التشؽٌل

 د فً لائمة متطلبات التعالد.النهائً(، إن وجد، وكما هو محد
عر عمد الصٌانة السنوي ـــــــــــــــــــــــــاألجهزة الطبٌة، ٌحدد س للمعدات/ 14.3.3

(Annual Maintenance Contract - AMC فً مولع المستخدم النهائً، وذلن )

(، إن وجد، وٌحدد 4فً جدول األسعار بحسب النموذج المرفك فً المسم الرابع )

لسعر لعدد السنوات التً تلً إنتهاء فترة ضمان العٌوب، كما تم تحدٌده فً هذا ا

لائمة متطلبات التعالد. ٌشمل هذا السعر الضرائب النافذة بتارٌخ موعد فتح 
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العطاءات. ٌتوجب على ممدم العطاء تحدٌد أٌة ضرائب إضافٌة ٌتعٌن تسدٌدها. 

األسعار شاملة لهذه الضرائب  ما لم ٌحدد خالفاً لذلن فً وثائك المنالصة، تعتبر

وال ٌجوز المطالبة بها الحماً. خالل مدة عمد الصٌانة السنوٌة، على المجهز أن 

ٌحتفظ بالكمٌة الكافٌة من لطع الؽٌار وأن ٌستجٌب فوراً ألي طلب 

ٌانة عمد موضوع المعدات بماءٌضمن  أنعلى ممدم العطاء  ٌتوجب. تصلٌح/صٌانة  الص

م وصحٌح  عاملةً بشكل السنوٌة ٌاً ) x" بنسبةسٌل كما هو و (UPTIME warranty"% سنو

وذلن إن وجد. وفً حال ، لائمة متطلبات التعالد – المسم الخامسمحدد فً 

خالل عمد الصٌانة السنوٌة، ما نسبته  (downtimeتخّطت فترات األعطال )

(100-x فٌتوجب عندها تمدٌد فترة هذا العمد بمدة تعادل ضعؾ فترات ،%)

 ألعطال.ا

، الخ...( EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDPسوؾ ٌتم اعتماد المصطلحات  ) 14.4

استناداً لألحكام الدولٌة لتفسٌر المصطلحات التجارٌة بحسب ما هو محدد فً 

الذي ٌتم نشره من لبل  ®INCOTERMSآخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز 

 ولٌة فً بارٌس.ؼرفة التجارة الد

 

أعاله من  14.3إن تمدٌم األسعار وفماً لتفصٌل بنود األسعار بحسب المادة  14.5

التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات، ٌهدؾ فمط إلى تسهٌل عملٌة ممارنة العطاءات 

من لبل جهة التعالد، ولن ٌحد بؤي شكل كان من حمها فً التعالد على أٌة 

 العطاء. مجموعة من البنود الممدمة فً

 

ثابتة وؼٌر لابلة للتؽٌٌر ٌجب أن تكون األسعار الممدمة من لبل ممدم العطاء  14.6

 .السبب مهما كانخالل فترة تنفٌذ العمد 
 

جدول ( فً lot -وحدة /إذا تّم تحدٌد أكثر من جدول كمٌات واحد )أو مجموعة 14.1

ك المنالصة لممدمً ، فعندها تسمح وثائمصول ولماحاتمتطلبات التعالد لشراء ال

العطاءات بتمدٌم أسعاره بشكل منفصل لمادة أو أكثر من المواد المذكورة فً 

 الجداول وسوؾ ٌتم تمٌٌم العطاءات للمواد ولكل مادة على حدة مع العرض.  

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

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

هذا الجدول او المجموعة.  ٌتوجب على ممدم العطاء ان ٌحدد الجداول )المجموعات( 
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بوضوح وٌموم بتسعٌر كل منها بشكل منفصل فً جداول االسعار المخصصة لكل منها.  

 لكل جدول )مجموعة( بشكل منفصل. سوؾ ٌتم تمٌٌم العطاءات 

 التالٌة:العمالت بتمدم األسعار ب أن ٌج 15.1
الدٌنار السلع التً سٌتم تمدٌمها من العراق بعلى ممدم العطاء أن ٌمدم أسعار  )أ(

  العرالً

ٌجوزلممدم العطاء أن ٌمدم أسعار السلع التً سٌتم تمدٌمها من خارج العراق  )ب(

 .بٌانات العطاء ورلة بالعملة المحددة فً

 انؼطبء ػًالد .15

بٌانات  ورلةعلى األلل للمدة المحددة فً  سارٌة/نافذةٌجب أن تبمى العطاءات  16.1

المحدد من لبل جهة التعالد وفماً وٌم العطاءات سلتالموعد النهائً لبعد العطاء 

من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات. سٌتم رفض العطاء الذي تكون مدة  .2 للمادة

 للشروط. ؼٌر مستجٌبٍ  باعتباره عطاءً المطلوب ألل من نفاذه 

 َلبر كتشح .16

 انؼطبءاد

، ٌجوز لجهة التعالد أن األولٌة العطاء إنتهاء فترة نفاذفً حاالت استثنائٌة، ولبل   16.2

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

عطاء أن الممدم ممدمً العطاءات تحرٌرٌاً. ٌجوز ل جوابهذا الطلب و ٌتمأن 

فً حال لبول أما . ذلن دون مصادرة ضمان عطائهوهذا، ٌرفض طلب التمدٌد 

سمح له أن ٌموم بتعدٌل ولن ٌ  طلب منه لن ٌ  ، فعندها ممدم العطاء لهذا الطلب

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

 

طائه، ضمان عطاء ؼٌر مشروط ولابل على ممدم العطاء أن ٌمدم، كجزء من ع  11.1

 بصٌؽة:  للدفع عند أول طلب من جهة التعالد، وٌكون ضمان العطاء إما
 )أ( خطاب ضمان  وفك النموذج المرفك فً المسم الرابع، 

 )ب( صن مصدق؛ 

(  الٌتم لبول خطابات الضمان كافة اال بعد لبولها من البنن المركزي )ج( 

 اللكترونٌة وتاٌٌد البنن المركزي العرالً لنا بذلن.العرالً وادخالها المنصة ا

وفً بٌانات العطاء  ورلة ٌجب أن تكون لٌمة ضمان العطاء وفك ما هو محدد فً

 .لائمة متطلبات التعالد فً المسم الخامس

 انؼطبء ػًبٌ .12
 

ٌجب أن ٌكون ضمان العطاء موجهاً إلى جهة التعالد مع ذكر عنوان ورلم  11.2 

ٌوماً بعد انتهاء  21ب الدعوة، كما ٌجب أن ٌبمى نافذاً لمدة ال تمل عن مرجع كتا
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 16.2ا للمادة نفاذ العطاء وفمالحك لفترة  ٌدمدأي تبعد انتهاء  وأفترة نفاذ العطاء 

 من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات.

خطاب )ٌجب أن ٌكون ضمان العطاء، باختٌار ممدم العطاء، إما على شكل 11.3 

( بحسب النموذج المرفك بوثائك Bank Guaranteeضمان مصرفً )( ضمان

صادراً عن أحد المصارؾ المعتمدة فً العراق وفماً لتعلٌمات المصرؾ  المنالصة

صدن مصدق او اٌة صٌؽة تحددها جهة التعالد فً ورلة  المركزي العرالً، أو 

موجود  ( عن مصرؾBank Guarantee) المصرفً الضمانإذا صدر والبٌانات. 

لهذا  مرادفةالمالٌة المإسسة ال مولعاً ومصدلاً من خارج العراق، فٌجب أن ٌكون

  معتمدة فً العراق لجعل هذا الضمان لابالً للتنفٌذال المصرؾ

(back-to-back counter guarantee( 

 

بناء على توصٌة لجان الدراسة والتحلٌل( برفض أي عطاء ال )ستموم جهة التعالد   11.4

ك معه ضمان عطاء ممبول وذلن باعتباره عطاًء ؼٌر مستجٌٍب للشروط عدا ٌرف

ة المشمولة بإستثناء وزٌر الصحة  النافذ. الشركات المنتجة للدواء والمصنعة لألجهزة الطٌب

 

ضمانات العطاء العائدة  تطلك ٌحك لجهة التعالد أن، بحسب موافمة جهة التعالد  11.5

علٌهم، وذلن لبل انتهاء مدة نفاذ  لعمدا ترسٌةٌحتمل  الى ممدمً العطاءات الذٌن ال

لد صدرت. فً هذه الحالة، ٌتم  حالةعطاءاتهم وبعد أن تكون التوصٌة باإل

االحتفاظ بضمانات العطاء العائدة لممدمً العطاءات الذٌن ٌحتلون المراتب الثالث 

 ت.من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءا 31.2عمالً بؤحكام المادة  األولى

 

ضمان ه وتمدٌم العمد اتفالٌة بعد تولٌع ممدم العطاء الفائزلالعطاء ٌعاد ضمان   11.6

 .المطلوباألداء حسن 
 

 ٌمكن أن تصادر جهة التعالد ضمان العطاء إذا: 11.1

نفاذه وبعد ؼلك المنالصة، سحب ممدم العطاء عطاءه لبل انتهاء مدة  )أ(

من التعلٌمات إلى ممدمً  22.3و 16.2باستثناء ما نصت علٌه الفمرتٌن 

 أو العطاءات؛

 

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

 التولٌع على العمد، أو (1)

 تمدٌم ضمان حسن األداء المطلوب. (2)

 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 23        اُوَْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد

 

من  36بشكوى أو اعتراض وفماً للمادة ممدم عطاء ؼٌر ناجح تمدم إذا  )ج( 

 هذه أن للسلطات المختصة عندها وتبٌن، العطاءات التعلٌمات إلى ممدمً

إن لٌمة  ؛ةمبرر ؼٌرأو  خاطئةألسباب  كانعتراض هذا االأو  ىشكوال

األضرار الناتجة عن هذا التؤخٌر فً تولٌع العمد سوؾ ٌتم تعوٌضها من 

ضمان العطاء لممدم العطاء ؼٌر الناجح وصاحب الشكوى أعاله. على 

صادر من الضمان على لٌمة ، سوؾ ٌمتصر المبلػ الم  الرؼم من ذلن

وفك الموانٌن العرالٌة  الؽرامات التً تحددها السلطات المختصة

 واإلجراءات النافذة.

 

إما ُْ ٣ولّ ثؼ٘ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد ٙٔبٕ اُؼطبء ٝمُي ثَجت اإلػلبء  14.8 

أُٖ٘ٞٓ ػ٘ٚ ك٢ اُوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ اُ٘بكنح, ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ٓضالً ثبَُ٘جخ ُِْوًبد 

ٖٓ  14.1 ٔبكحُِ ثٛبَبد انؼطبء ٝههخأٝ ؿ٤وٛب ثؾَت ٓب ٛٞ ٓؾلك ك٢  اُؼبٓخ

 اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد, ٝ

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

 ٓول٢ٓ اُؼطبءاد؛ أٖٝٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ  16.2

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

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد؛ أٝ ك٢ رول٣ْ ٙٔبٕ ؽَٖ  34ُِٔبكح 

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد؛ 38األكاء ٝكوبً ُِٔبكح 

، أن تعلن ممدم -على ذلن بٌانات العطاء فً حال نصت ورلة -فعندها، ٌمكن لجهة التعالد

العطاء ؼٌر مإهل إلرساء عمد علٌه ممول من جهة التعالد، وأن تمضً فً تطبٌك 

 .بٌانات العطاء اإلجراءات اإلدارٌة المنصوص عنها فً ورلة

 

ّد ممدم العطاء عطاءه وٌمدمه بنسخته األصلٌة  11.1 وٌجوز أن تشمل لرصاً ٌجب أن ٌ عِّ

بالعرض الفنً، أما العرض المالً فٌمدم فً نسخة  (Compact Diskمدمجاً )

 .أصلٌة )ورلٌة( واحدة

 ٔتٕهٛغ شكم .15

 انؼطبء

المادة  النسخ كافة الوثائك المحددة فًكل من ٌجب أن ٌتضمن العطاء األصلً و 11.2

من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات، على أن تكون كل وثائك العطاء  12.1

الشخص أو ممدم العطاء أو بحبر ال ٌزول، ومولعةً من  ةً حررمطبوعةً أو م
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 هذا التفوٌض ٌكونٌجب أن  .بالعمد ممدم العطاء لذلن إللزامٌن لوخاألشخاص الم

من لبل المخولٌن لانونٌاً للتولٌع ، بٌانات العطاء ورلة بحسب ما هو محدد فً

سوؾ ٌرفك  )ج( من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات 12.1والذي بموجب المادة

لتولٌع على استمارة تمدٌم ل لوخعلى ممدم العطاء التؤكد من تولٌع الم بالعطاء.

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

وذلن من  المرفمة بعطائه وثائكوعلى كافة ال (Price Schedules) األسعار

حات العطاء حٌث وٌجب المالحظة أن جمٌع صف. الشخص المولع على العطاء

تمت إضافات وتصحٌحات على اإلضافات من لبل ممدم العطاء المولع على 

العطاء وسوؾ ٌموم بالتولٌع علٌها كامالً أو باألحرؾ األولى. على ممدم العطاء 

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

 .بٌانات العطاء ةإن أٌة شروط أخرى ٌتم تحدٌدها فً ورل

رؼل٣الد ُٞصبئن  ً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 األ٠ُٝبء اُزٞه٤غ ًبٓالً ٝػ٠ِ اُؼط ِزٞه٤غُ

 

 

انؼطبءاد تغهٛى – د  

ٌم عطاءاتهم بواسطة البرٌد الداخًل أو الخارجً السرٌع  11.1 ٌموموا بتسل ٌمكن لممدمً العطاءات أن 

ٌد مباشرة.  ، ومختومة منفصلة أؼلفةالعطاء وكل نسخة عنه ًف  وضععلى ممدم العطاء أو بال

 ؼلفة المتضمنة األصل والنسخو"نسخة". توضع األأ" أصل" األؼلفة ـبعلى  التؤشٌر وذلن مع

 ً ً  ؼالؾف  .مختومخارج

 ٔتأشٛش ختى .14

  انؼطبءاد

 :الداخلٌة والخارجٌة أن األؼلفةٌتعٌن على  11.2
ٖ اُـالف؛ )أ( ٝا٣ب األهثغٓ  ي ٚ ػ٠ِ ُا ٓغ فٔز ّ اُؼطبء  ٓول  ٕ ٞا ػ٘  ْٝ َ ٍإ  رؾٔ

ً محدد جهة التعالد على العنوان ال تكون موجهة إلى )ب( ٌانات العطاء ورلةف  ؛ب

 ورلةفً  محدد، كما هو وكتاب الدعوة المنالصة ورلم تحمل اسم )ج(

 ؛بٌانات العطاء
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ٌفتح لبل  )د( خ الؽلك ]وأن تحمل عبارة "ال  "، على أن [2221/   12    /  22    تاٌر

ن ًف خ المحدٌد ٌانات ورلة تستكمل بالولت والتاٌر ٌمات   من 1..2للفمرة  العطاء ب التعل

ً العطاءات  .إلى ممدم

ً الخارجً  الؽالؾ ٌكن إذا لم 11.3  المادةفً  ومإّشراً علٌه وفك ما هو محدد مختوما

ووفك الموانٌن العرالٌة  العطاءات المذكورة أعاله إلى ممدمً من التعلٌمات 11.2

 لبل العطاء أو فتحه فمدانلة ٌمسإولأٌة  جهة التعالدعندها لن تتحمل ف، النافذة

 .موعد فتح العطاءات

 

المادة جهة التعالد على العنوان المحدد فً إلى  م العطاءاتسلٌٌجب أن ٌتم ت 1..2

فً مهلة ال تتجاوز الولت و ،من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات)ب(  11.2

ة ٌتم إصدار وصل من لبل جه. بٌانات العطاء ورلةفً  حددٌنوالتارٌخ الم

 .الحك بنسخة لها كمرجع جهة التعالد وتحتفظالتعالد إلى كل ممدم عطاء تم استالم عطائه، 

 انُٓبئٙ انًٕػذ .22

 انؼطبءاد ٛىغهنت

تمدٌد  ، ٌجوز لجهة التعالد وفك تمدٌرهالبل الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات 2..2

 5.3للفمرة وفماً ٌم العطاءات من خالل تعدٌل وثٌمة العطاء سلتالموعد النهائً ل

حموق  سوؾ تمتد كافةممدمً العطاءات، وفً هذه الحالة إلى  من التعلٌمات

إلى الموعد  الملتزمٌن بها لبل التمدٌد جهة التعالد وممدمً العطاءات واجباتو

 .النهائً بحسب المهلة الجدٌدة

 

 ًف المادةحدد لعطاءات المٌم اسلجهة التعالد بعد الموعد النهاًئ لت ستلمهأي عطاء ت سٌتم رفض 21.1

ً العطاءات،  .2 ٌمات إلى ممدم  .سٌتم إعادته مؽلماً إلى ممدم هذا العطاءومن التعل
 انؼطبءاد .21

 انًتأخشح
ذلن و إلى جهة التعالد ه بعد تمدٌمهئأو سحب عطا ٌجوز لممدم العطاء تعدٌل 22.1

 ٌمدم لجهة التعالدلى أن عٌم العطاءات، سللتالمحدد مسبماً لبل الموعد النهائً 

 ً ً من الم العطاء، أو سحب تعدٌلبإشعاراً تحرٌرٌا مع  بذلن لتولٌعخول لمولعا

  بالتولٌع. نافذتفوٌض 

 عستٔ تؼذٚم .22

 انؼطبءاد

أو إستبدال لعطائه ووضعه فً  تعدٌلتوجب على ممدم العطاء إعداد أي ٌ 22.2

ى جهة التعالد لبل ؼالؾ مختوم وٌتم التؤشٌر علٌه وفك األصول، وٌرسله ال

 :الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات بحسب ما ٌلً
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 ورلةعلى ممدم العطاء تمدٌم نسخة أصلٌة مع عدد النسخ المحدد فً  )أ( 

ألي  ،من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات 11.1لمادة لبٌانات العطاء 

علٌهما بشكل واضح  ٌتم التؤشٌرؼالفٌن فً وذلن عطائه، على تعدٌل 

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

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

بشكل  مختوم ٌتم التؤشٌر علٌه بذلنخارجً  ؼالؾضمن ؽالفٌن ال

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

ٌجب أن تتم  ،العطاءت تعدٌالؤشٌر على بالتاألحكام األخرى المتعلمة  )ب(

 من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات. 11.3و 11.2للفمرتٌن وفماً 

جهة التعالد  شعارعلى ممدم العطاء الراؼب فً سحب عطائه إ ٌتوجب 22.3

ً  تحرٌرٌاً لبل الموعد النهائً المحدد استالم ٌجب أن ٌتم  ٌم العطاءات.سللت مسبما

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

ً إلى جهة التعالد على العنوان  )أ(  11.2المادة فً المحدد ٌكون موجها

 ؛( من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءاتب)

ً المادة مرجع السم واالٌحمل  )ب( ً كتاب الدعوة والمحدد ف ٌمات إلى  11.2ف )ج( من التعل

ً العطاءات ـ ، وممدم ٌه ب ٌتم التؤشٌر عل  ؛ و"إشعار بسحب العطاء"أن 

 اً نافذاً ٌخول للتولٌع على اإلشعار بسحب العطاء.تفوٌضأن ٌتضمن  )ج(

 

ً للمادة إن  22.4 من التعلٌمات إلى ممدمً  22.3العطاءات المطلوب سحبها وفما

 العطاءات، سوؾ تعاد إلى ممدمً العطاءات دون فتحها.
 

الموعد  التً تلًاستبدال أو تعدٌل أي عطاء خالل الفترة  أو ال ٌجوز سحب 22.5

 16ة نفاذ العطاء المحددة فً المادة وحتى انتهاء فترٌم العطاءات سلالنهائً لت

من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات. إن سحب العطاء خالل هذه الفترة لد 

ى ممدمً من التعلٌمات إل 11.1 للمادةٌإدي إلى مصادرة ضمان العطاء، وفماً 

 العطاءات.
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 انؼطبءاد ٔتوٛٛى كتر – ـْ
 جهة التعالد بفتح جمٌع العطاءات بما فً ذلنلجنة فتح العطاءات لدى  ستموم 23.1

الراؼبٌن من بحضور عامةفً جلسة وذلن  ،اشعارات اإلنسحابات والتعدٌالت

 خوالتارٌ فً الولتالمخولٌن(، ) ممدمً العطاءات ممثلً ممدمً العطاءات او 

على ممدمً العطاءات او  ممثلً  .بٌانات العطاء ورلةفً  محددكما هو والمكان 

 ممدمً العطاءات التولٌع على سجل الحضور كإثبات عل حضورهم.

 انؼطبءاد كتر .23

بعدها  ، وال تفتحولراءة محتوٌاتهااالنسحابات ـلٌها بعر شّ إالم األؼلفةٌتم أوالً فتح  23.2

ال ٌسمح بؤي  .بل تعاد كما هً إلى ممدم العطاء م سحبهاالعطاءات التً ت أؼلفة

علناً مع التفوٌض النافذ تم لراءة إشعار اإلنسحاب إال إذا لعطاء اسحب إشعار ل

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

العطاءات التً  لفةبعدها أؼ وال تفتحبـاإلستبداالت ولراءة محتوٌاتها وٌتم استبدالها 

إشعار الستبدال ال ٌسمح بؤي استبدالها، بل تعاد كما هً إلى ممدم العطاء مؽلمة. تم 

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

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

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

 

ٌتم فتح العطاءات فً ولت واحد، وٌمرأ علناً: اسم ممدم العطاء وسعر العطاء لكل  23.3

بند أو جدول )أو مجموعة( بما فً ذلن أٌة تخفٌضات، و وجود أو عدم وجود 

اً، ووجود أو عدم وجود التفوٌض بالتولٌع ضمان العطاء فً حال كان مطلوب

المطلوب، إضافة إلى أٌة تفاصٌل أخرى لد تراها جهة التعالد مناسبة. ال ٌرفض 

باستثناء العطاءات المتؤخرة عمالً بالفمرة  جلسة فتح العطاءاتأي عطاء خالل 

 من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات. 21.1

طاءات األصلٌة بختم لجنة فتح العطاءات مع ٌتم التؤشٌرعلى جمٌع صفحات كل من الع

 تولٌع أعضائها على جمٌع صفحات جداول األسعار األصلٌة الخاصة بكل عطاء.

 

ً للفمرة  والتعدٌالت)العطاءات  إن 23.4 من التعلٌمات إلى ممدمً  22.2التً ت رسل وفما

تخضع ال  ،ٌتم فتحها ولراءتها خالل جلسة فتح العطاءات لمالتً العطاءات( و

 للتمٌٌم مهما كانت الظروؾ. 

 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 28        اُوَْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد

 

د جهة التعالد محضراً لجلسة فتح العطاءات فً نهاٌة الجلسة متضمناً المعلومات  23.5 ت عِّ

من التعلٌمات إلى ممدمً  23.6و 23.4و 23.2و 23.1المذكورة فً الفمرات 

 العطاءات المذكورة أعاله، باإلضافة إلى ما ٌلً وبالحد األدنى:

 ؛أو تشمٌعها هاختمبإحكام و إؼالق األؼلفة -

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

 على أساس عطاءات أخرى؛ أو أٌة تخفٌضات مشروطة

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

 ؛فتح العطاءاتمع تولٌع رئٌس وأعضاء لجنة وذلن  ،راسعول األاجد

مع تولٌع رئٌس وأعضاء وذلن  ،ؼٌر مسعرة )بند(وضع خط أفمً بجانب كل فمرة -

     ؛  لجنة فتح العطاءات

األخرى العطاء  مستنداتتولٌع ممدم العطاء على استمارة تمدٌم العطاء وعلى  -

 المرفمة وعلى كل صفحة من جداول األسعار؛

 عدد األوراق المكون منها كل عطاء؛ -

 ؛من ممدم العطاء العطاءمدونة فً تحفظات ذات صلة  وأحظات مال ةأٌ -

 عطاء.الاللجنة على أي من مرفمات بدٌها لد تأو تحفظات أخرى مالحظات  ةأٌ -

 .بختم اللجنة والمرفمات العطاء محتوٌاتعلى جمٌع  ولٌع باألحرؾ األولىالتٌتم 

 

حضر جلسة فتح التولٌع على م ٌطلب من ممثلً ممدمً العطاءات الحاضرٌن 23.6

العطاءات مع الحك بإضافة أٌة مالحظة على أداء اللجنة. إن عدم تولٌع أي ممدم 

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

  ٌرؼبون بالحصول على نسخة منه. الذٌنالمحضر إلى كل ممدمً العطاء 

 

المواصفات الفنٌة ومدد التنفٌذ رسمٌاً على لوحة سٌتم إعالن جمٌع أسعار العطاءات و 23.1

إعالنات جهة التعالد مع التؤكٌد على أن األسعار والمواصفات المعلنة خاضعة 

 لمزٌد من التدلٌك والتحلٌل.

 

  بموافمة رئٌس جهة التعالد.  العطاءاتسٌتــم إحالة العطاءات إلى لجنة تمٌٌم وتحلٌل  23.1
ً لتمدٌرها، طلب ٌمكن لجهة التعالد  24.1 )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( ، ووفما

من ممدم العطاء حول عطائه أثناء عملٌة تمٌٌم العطاءات. ٌجب أن  توضٌحات

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

 تٕػٛر .24

 انؼطبءاد



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 21        اُوَْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد

 

ا تكتشفهة حسابٌاء خطأ تصحٌحل ذلن كان إذا إالبتؽٌٌر السعر أو مضمون العطاء، 

من التعلٌمات إلى ممدمً  21.1العطاءات وفماً للفمرة  تمٌٌم عملٌة خاللجهة التعالد 

 العطاءات.
إذا لم ٌمم ممدم العطاء بتمدٌم التوضٌحات بشؤن عطائه فً الموعد والولت المحددٌن لذلن 

 فً طلب جهة التعالد، فمد ٌإدي ذلن إلى رفض عطائه.

جوز الكشؾ عن أٌة معلومات تتعلك بفحص، توضٌح، وتمٌٌم وممارنة ال ٌ 25.1

العطاءات والتوصٌة بإرساء العمد، إلى ممدمً العطاءات أو أي شخص آخر ؼٌر 

معنً رسمٌاً بعملٌة العطاء، وذلن إلى أن ٌتم تبلٌػ جمٌع ممدمً العطاءات بإشعار 

 إرساء العمد.

 اإلخشاءاد عشٚخ .25

فً )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( عطاء التؤثٌر على جهة التعالد الإذا حاول ممدم  25.2

ذلن مد ٌإدي فترسٌة العمد، ب هالرارفً  وأ وممارنة العطاء، عطاءلل هاعملٌة تمٌٌم

 ه.ئعطا رفضإلى 

 

إذا رؼب أي ممدم عطاء باإلتصال بجهة التعالد بشؤن مسؤلة تتعلك بعطائه خالل  25.3

ه أنٌ الفترة الممتدة من تارٌ ٌاً.ذلن ب مومخ فتح العطاءات إلى تارٌخ ترسٌة العمد، فعٌل   تحرٌر
 

ستموم جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( تمٌٌم وتحلٌل العطاءات لتتؤكد من  26.1

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

 ول ومن أن العطاءات صحٌحة بشكل عام.تم التولٌع على الوثائك وفك األص

 األٔنٙ انتذهٛن .26

 ٔتسذٚذ نهؼطبءاد

  اعتدبثتٓب
ٌمكن لجهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( لبول أٌة شكلٌات ثانوٌة أو عدم  26.2

فً العطاء، إذا كان ذلن ال ٌشكل انحرافاً جوهرٌاً،  بسٌطة انحرافاتمطابمة أو 

 المبول أو ٌإثر على ترتٌب أي ممدم عطاء فً التمٌٌم. على أن ال ٌجحؾ هذا

 

تحدد  من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات، 21وعمالً بالمادة  ل،المفصّ  التحلٌللبل  26.3

 ، جودة ممبولةبما إذا كان العطاء )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( جهة التعالد 

ً تجٌبمسو ،مكتمالً  . ألؼراض هذا التؤكد، فإن ءوثٌمة العطامتطلبات لاً جوهرٌا

العطاء الذي ٌستجٌب جوهرٌاً هو العطاء المتطابك مع جمٌع أحكام وشروط 

ومواصفات وثائك المنالصة دون أٌة انحرافات جوهرٌة أو استثناءات أو 

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

 الجوهري هو ذلن: تحفظالشرط أو ال
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ن١ ( 1) ٝ  ٗطبمػ٠ِ  عٞٛو١ثٌَْ   ٣ؤصوُا ٝ عٞكح أ ٜبأكاء أ ِٖخ ث ز ٓبد أُ قل ُا َِغٝ   ؛ ٝأُا

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

 ؛ أٝٔولّ اُؼطبء اُلبئيُ اُزؼبهل٣خ ٞاعجبدٖٓ اُأٝ  اُزؼبهل

اٝ )اُزؼبهل ُٜنا اُزؾلظ  , ك٢ ؽبُخ هجٍٞ عٜخثٌَْ ؿ٤و ػبكٍ ؤصواُن١ ٣( 3)

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

ً هلٓٞا ػطبءاد   .َٓزغ٤جخ عٞٛو٣ب

جٌب ٌستسترفض جهة التعالد )لجنة تمٌٌم و تحلٌل العطاءات(  العطاء الذي ال  26.4

ه إعطا ابمة لٌصبحجوهرٌاً، وال ٌجوز لممدم العطاء الحماً تصحٌح عدم المط

مستوفٌاً الشروط. تستند جهة التعالد فً لرارها ما اذا كان العطاء مستجٌباً للشروط 

 أم ال على محتوٌات العطاء نفسه.

 

إذا كان هنان من تعارض بٌن سٌتم تصحٌح األخطاء الحسابٌة على الشكل التالً:  21.1

، الذي (total price) مالًوبٌن المجموع )المبلػ( اإلج( unit priceسعر الوحدة )

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

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

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

. إذا رفض )األحرؾ(بالكلمات المذكورةمبالػ الت عتمد واألرلام،  )األحرؾ(الكلمات

عطائه. أما إذا رفض  رفضممدم العطاء تصحٌح األخطاء الحسابٌة، سوؾ ٌتم 

ستصادر لٌمة ضمان  المصححةعطائه  لٌمةكلفةً  للالتمٌٌم األممدم العطاء ذي 

 عطائه.

 األخطبء تظسٛر .22
 

)لجنة تمٌٌم و  التعالد جهة لىع ٌتعٌن والممارنة، التحلٌلتسهٌل إجراءات  بهدؾ 21.1

 الدٌنار إلى مختلفة بعمالت الممدمة العطاءات أسعار جمٌع تحوٌلتحلٌل العطاءات( 

الصادر و المماثلة البٌع عملٌاتالمعتمد فً العرالً، وذلن باستخدام سعر الصرؾ 

 المصرؾ المركزي أو مصرؾ تجاري فً العراق. عن

 إنٗ انتسٕٚم .25

 ٔازذح ػًهخ

ن سعر الصرؾ الذي سٌعتمد لتحوٌل جمٌع األسعار الممدمة بعمالت مختلفة إلى إ 21.2

 الدٌنار العرالً، هو سعر الصرؾ الصادر بتارٌخ تمدٌم العطاءات.
 

وممارنة العطاءات  )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتمٌٌمسوؾ تموم جهة التعالد  21.1

ٔبكح اإلستجابة الجوهرٌة  حممتالتً  ٓول٢ٓ اُؼطبءاد 26ٝكوبً ُِ  ٠  .ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ُإ
 ٔيوبسَخ توٛٛى .24

 انؼطبءاد
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المرشحٌن، سوؾ تتم ممارنة  ترتٌبتحدٌد و بهدؾ ممارنة وتمٌٌم العطاءات 21.2

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

 تفً حال نصائً. وأو على أساس التوصٌل المجانً إلى مولع المستخدم النه

من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات على  14.3.3 المادةلائمة متطلبات التعالد و

العٌوب، فسوؾ ٌتم أٌضاً  صٌانة للسنوات التً تلً فترة ضمان مدٌمضرورة ت

( Annual Maintenance Contract - AMCاحتساب سعر عمد الصٌانة السنوٌة )

 المرشحٌن. ترتٌبد تحدٌو عند ممارنة أسعار العطاءات

 

 سوؾ ٌتم احتساب: ،المرشحٌن ترتٌبتحدٌد و بهدؾ ممارنة وتمٌٌم العطاءات 21.3

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

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

 ٓول٢ٓ اُؼطبءاد؛

 ٍاُؼوام ًٔب ٝهكد ك٢ علٍٝ األٍؼبه  اُز٢ ٤ٍزْ اٍز٤واكٛب ٖٓ فبهطؼبه اَُِغ أ

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

 اُؼطبءاد؛

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

هبئٔخ ٓزطِجبد  ذك٢ ؽبٍ ٖٗٔ( 4غ )انشاث انوغىك٢ علٍٝ األٍؼبه أُوكن ك٢ 

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد ػ٠ِ ٙوٝهح رأ٤ٖٓ  14.3.3 حلوواُاُزؼبهل ٝ

 .اُؼ٤ٞة ٤ٕبٗخ َُِ٘ٞاد اُز٢ ر٢ِ كزوح ٙٔبٕ

 

، سوؾ ٌتم احتساب المرشحٌن ترتٌبتحدٌد و بهدؾ ممارنة وتمٌٌم العطاءات 21.4

( لعمد الصٌانة السنوٌة Net Present Value - NPVصافً المٌمة الحالٌة )

(AMC ) على ضرورة تؤمٌن  لائمة متطلبات التعالد -المسم الخامس  نصفً حال

 ورلة هذه الصٌانة، مع األخذ بعٌن االعتبار معدل التخفٌض كما هو محدد فً

 بٌانات العطاء.

 

ت ألكثر فً حال حددت لائمة متطلبات التعالد )المسم الخامس( إمكانٌة تمدٌم عطاءا 21.5

من جدول )أو مجموعة(، فعندها ٌتوجب على ممدمً العطاءات أن ٌحددوا أسعار كل 

ً للفمرة  من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات. سوؾ  14.1جدول )أو مجموعة( وفما

 ٌتم تمٌٌم العطاءات الممدمة لكل جدول )أو مجموعة( بشكل منفصل.
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 32        اُوَْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد

 

ٓغٔٞػخ( ثٌَْ ٓ٘لَٖ, ٝمُي ػ٠ِ ٓولّ  ٣ٌٖٔ إٔ ٣زْ رو٤ٍخ اُؼوٞك ٌَُ علٍٝ )أٝ 21.6

 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

 

على خالؾ ذلن فً ورلة بٌانات العطاء، ٌتم اعتماد هامش لألفضلٌة  ما لم ٌنص  1..3

  .للعطاءات الممدمة من ممدمً العطاءات المحلٌٌن
 انًسهٛخ األكؼهٛخ .32

أو رفض أي عطاء أو فً إلؽاء عملٌة المنالصة تحتفظ جهة التعالد بحمها فً لبول  31.1

ً إصدار كتاب اإلورفض جمٌع العطاءات فً أي ولت لبل  ، حالة والتبلػ به رسمٌا

( ات)العطاء (ي)لانونٌة تجاه ممدم /التزاماتمسإولٌة ةتحمل أٌأن تدون وذلن من 

 الذي)ن( تؤثر)وا( بذلن. 

ستموم جهة التعالد بإعادة جمٌع العطاءات التً جرى تمدٌمها وتحدٌداً ، تمَّ اإللؽاء فً حال

 سب ما تم تسدٌده منبح منالصةك الائشراء وث رسم مبلػضمان العطاءات مع 

 .العطاءاتهذه ممدمً 

 انتؼبهذ خٓخ زن .31

 سكغ أٔ هجٕل كٙ

 انؼطبءاد كم أٔ أ٘

ستحدد جهة التعالد ، ما إذا كان ممدم العطاء المستجٌب للشروط والذي ٌحمك األهلٌة  32.1

 Lowest Evaluated) كلفةً  للالتمٌٌم األذي  العطاءلدم المانونٌة المحددة، والذي 

Bid) ،من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات 1.1 ٌحمك المإهالت المحددة فً المادة ،

 .بشكل ممبولوذلن للتؤكد من لدرته على تنفٌذ العمد 

 انوبََٕٛخ ْهٛخاأل .32

 يوذو ٔيؤْالد

 انؼطبء

إن هذا التحدٌد ٌعتمد على تمٌٌم لدرات ممدم العطاء المالٌة، الفنٌة، واالنتاجٌة.  32.2

لمإهالت ممدم العطاء والممدمة  وثمةمالثباتات اإلأساس دراسة وتحلٌل  وسٌكون على

من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات، باإلضافة إلى أٌة  1.1منه بموجب الفمرة 

 .معلومات أخرى تراها جهة التعالد ضرورٌة ومناسبة

 

ً  الناجحٌعتبر التؤهٌل  32.3 ً أساسٌا لمإهل لانونٌاً ا العمد على ممدم العطاء ٌةرستلشرطا

 Lowest Evaluated) كلفةً  للالتمٌٌم األوالذي لدم العطاء )الوحدة/المجموعة( ذي 

Bid) أما إذا كانت نتٌجة التؤهٌل سلبٌة، فسٌإدي ذلن إلى رفض عطاء ممدم العطاء .

ستموم جهة التعالد بعملٌة تمٌٌم مشابهة لمدرات  ،وفً هذه الحالة ؛كلفةً  للالتمٌٌم األذي 

ٌم األذي العطاء  ممدم ٌذ العمد بشكل  كلفةً  للالتٌم ً، للتؤكد من لدرته على تنف ٌل   ممبول.الذي 

 

 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 33        اُوَْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد

 

 انؼوذ تشعٛخ  – ٔ
 من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات، ستموم 32و .3و 21مع مراعاة أحكام المواد  33.1

المإهل لانونٌاً صاحب العطاء  ممدم العطاءعلى العمد بترسٌة جهة التعالد 

ً الم تم التؤكد من  لدشرط أن ٌكون وذلن ، كلفةً  للالتمٌٌم األ يذو ستجٌب جوهرٌا

 مبول.متنفٌذ العمد بشكل مإهالته ل

النماذج المستندات/ ونفاذ من صحةؤكد الت ٌتوجب على جهة التعالدلبل ترسٌة العمد،  33.2

وذلن عبر  ال سٌما ضمان العطاءءات المرشحٌن الممدمة فً عطااألساسٌة 

 طات المختصة.السل

 انتشعٛخ يؼبٚٛش .33

 كمٌة البنود تخفٌضزٌادة أو  ، تحتفظ جهة التعالد بحمها فًالعمد ترسٌةعند  34.1

من لٌمة العمد ،  %.2بنسبة  لائمة متطلبات التعالدفً  أصالً  المحددة والخدمات

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

 انتؼبهذ ٓخخ زن .34

 انكًٛبد تؼذٚم كٙ

 انؼوذ إسعبء ػُذ
ممدم العطاء الفائز بموجب  إشعارعالد بتنفاذ العطاء، ستموم جهة ال فترةلبل انتهاء  35.1

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

 اتعطاءال ًممدم شعار جمٌععلى جهة التعالد إ ٌتعٌن، نفسهفً الولت . لد ل بِّل

ً لتموم بنشر النتائج س كماعملٌة  ارساء العطاء،  بنتٌجة اآلخرٌن  لموانٌن وفما

وعدد الوحدات/المجموعات  اسم ومرجع المنالصة مع تحدٌد، النافذةالعرالٌة 

( 2)و، الذٌن لدموا عطاءات جمٌع ممدمً العطاءات اءسمأ( 1المعلومات التالٌة: )و

سعر ال( اسم و3)وجلسة فتح العطاءات،  فً عنها اإلعالن أسعار العطاءات كما تم

ممدمً العطاءات الذٌن رفضت  اءسمأ( 4)و، حلٌلهكل عطاء تمَّ تل تمٌٌمه تم الذي

 ،سعر الممدم والعملةال( اسم ممدم العطاء الفائز و5)و ،عطاءاتهم وأسباب رفضها

 .نطاق العمد موضوع الترسٌةعن وجز العمد وممدة  باإلضافة إلى

 ثوشاس إشؼبس .35

 انتشعٛخ

ً للعمد الترسٌةمرار اإلشعار بٌ ع د  35.2  اً)عمد نافذاً فور الذي ٌصبح والتبلػ به تؤسٌسا

 ممدم لد ٌتمدم به أي طعنبؤي  وذلن بحسب لرار التسوٌة المانونٌة المتعلك ،اولً(

ً  فائز ؼٌر عطاء  .العطاءات ممدمً إلى التعلٌمات من 36 للمادة وفما

 

بعد تمدٌم العمد المولع من لبل ممدم العطاء الفائز مرفك بضمان حسن األداء وفماً  35.3
من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات، ستموم جهة التعالد فوراً بإعادة  31للمادة 

ً للمادة  من  11ضمانات العطاءات إلى ممدمً العطاءات ؼٌر الفائزٌن وفما
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 34        اُوَْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد

 

 التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات.

ً إلى أي ممدم عطاء  35.4 إلى ٌتمدم لد ٌتعٌن على جهة التعالد االستجابة فوراً وتحرٌرٌا
 36وذلن لٌس بموجب المادة  عن أسباب عدم اختٌار عطائه اً ستفسرمجهة التعالد 

 .الترسٌةبمرار شعار إل، بعد استالمه لمن التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات

 

ً لتعلٌمات تنفٌذ تعتمد اآللٌة المعتمدة بالنظر فً ال شكاوى الخاصة لممدمً العطاءات وفما

 العمود الحكومٌة العامة النافذة.
 انشكبٖٔ .36

 ٔانطؼٌٕ
وبعد انتهاء  ،بعد إشعار ممدم العطاء الفائز بمبول عطائه من لبل جهة التعالدفوراً  31.1

ً للمادة الشكاوى و تسوٌةفترة انتظار  دمً من التعلٌمات إلى مم 36الطعون وفما
 المسم الثامن فًالمحددة العمد  اتفالٌةالعطاءات )إن وجدت(، سترسل جهة التعالد 

، إلى ممدم منالصة والتً تشمل كل ما تم اإلتفاق علٌه بٌن الطرفٌنال ائكوثمن 
 .بٌانات العطاء ورلةفً  كما هو محددٌجب أن ٌتم تصدٌك العمد .العطاء الفائز

 انؼوذ تٕهٛغ .32

ممدم العطاء الفائز التولٌع على إتفالٌة العمد وإعادتها إلى جهة التعالد  على ٌتوجب 31.2
  .المدة المحددة ضمن

، ٌبمى لجهة التعالد 36فً حال تمدم أحد ممدمً العطاءات بطعن بحسب الفمرة 
أن جهة التعالد  وجدتإذا الحك بمتابعة إجراءات التعالد مع ممدم العطاء الفائز 

أنه من المصلحة العامة عدم تؤخٌر بدء تنفٌذ العمد شروط والعمد ٌستوفً جمٌع ال
 :بعد وذلن سوؾ ٌتسبب بؤضرار كبٌرة، /اإللؽاءوأن مثل هذا التؤخٌر

 و المحكمة المختصة بمرارها مع كافة التفاصٌل والتبرٌرات؛ شعار)أ( إ

مولع )ب( تؤمٌن الحصول على موافمة المحكمة المختصة عبر تمدٌم تعهد 
فً وذلن تنفٌذ العمد  بسببأٌة أضرار لد تنتج فً المستمبل  عن التعوٌضب

  ؛مرار جهة التعالدل مخالفاً حال كان حكم المحكمة المختصة 

 

ً لعلى ممدم العطاء الفائز أن ٌمدم ضمان ٌتعٌن 31.1 العامة لشروط ا وفك األداءحسن ا

 الترسٌة بمرار اإلشعارمن تارٌخ استالم  واعتباراً  (  ٌوما 14خالل )، للعمد
ٌوما بضمنها مدة االشعار الموجه من جهة التعالد  21جهة التعالد او  عن الصادر

وذلن وفك النموذج المرفك ، الى المرشح الفائز وحسب ما محدد فً ورلة البٌانات 
الشركات العامة للدولة  تعفى. مستندات العمد -فً المسم الثامن من وثٌمة العطاء

 تعلٌماتوال حكامإذا كانت األ األداءضمان حسن دٌم والمطاع العام من موجب تم
  .تمنح هذه االستثناءاتالنافذة فً جمهورٌة العراق 

 زغٍ ػًبٌ .35

 األداء
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 35        اُوَْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد

 

تمدٌم ضمان حسن األداء المذكور أعاله أو فً  ممدم العطاء الفائز فًعند فشل  31.2
ى ممدمً من التعلٌمات إل 31.2تولٌع العمد خالل المدة المحددة فً الفمرة 

لتولٌع العمد وتمدٌم ضمان  إلٌهرسمً  انذاربإرسال  التعالدستموم جهة العطاءات، 
االنذار؛ هذا  تارٌخ استالم( ٌوماً من 15فً ؼضون خمسة عشر )األداء حسن 

وبعد مضً هذه المدة، ٌحك لجهة التعالد إلؽاء الترسٌة ومصادرة ضمان العطاء 

ً للشروط  ممدم العطاءعلى  لممدم العطاء الناكل، وترسٌة العمد المستجٌب جوهرٌا
األلل كلفة بعد التؤكد من أنه ٌستوفً المإهالت المطلوبة الذي ٌلً  ذي التمٌٌمو

ٌتوجب على  عطائه، ضمان مصادرة إلى إضافةلتنفٌذ العمد. وفً هذه الحالة، و
راءات ت تخذ هذه اإلج. العطائٌن أسعار بٌن ما الفرق دفعٌ أن ناكلال العطاء ممدم

 ءاتهم.عطا نفاذ فترة خاللبحك ممدمً العطاءات الناكلٌّن 
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 36        اُوَْ اُضب٢ٗ : ٝههخ ث٤بٗبد اُؼطبء  

 

 انؼطبء ثٛبَبد ٔسهخ -:انثبَٙ انوغى
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  31 ء المسم الثانً : ورلة بٌانات العطا

 

 (BDS) بٌانات العطاء  ورلة

ة محددل األحكام العّدِّ ت  تضٌؾ أو ل أو كّمِّ ت  إن المعلومات الخاصة التالٌة المتعلمة بالسلع التً سٌتم  التعالد علٌها سوؾ 

بٌانات العطاء بدل تلن  ورلةعتمد األحكام الواردة فً ، ت  تنالض عند وجود أي .ممدمً العطاءاتلى افً التعلٌمات 

  الواردة فً التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات.

 ػبو . أ

 وزارة الصحة/البٌئة/الشركة العامة لتسوٌك االدوٌة والمستلزمات الطبٌة: التعالد جهةاسم 

  ).)كٌمادٌا

  ال ٌوجد : جهة التعالد لبل منالمفوض  (purchasing Agentاسم وكٌل المشترٌات )

   وكما مذكور فً لوائم المنالصة مصول ولماحات موضوع كتاب الدعوة:  السلعنوع 

  مصول ولماحاتشراء  منالصة: ال

  الجارٌة  وازنةلوارد فً الموعلى النحو ا     VACC/1 /2021Ba  : المنالصة رلم

 1Baرلم كتاب الدعوة : 

رلم  جدول  : فً لائمة متطلبات التعالد هو حددةمال (الجداول )المجموعاتوأسماء عدد  إن

(1)-(4) 

من المصروؾ  1/12سٌكون من تموٌل العمود شهرٌا بنسبة  زنة االتحادٌةوالما سنة  

الخاصة بشراء هً  من السلطات المختصة  المصدلة 2.11الفعلً لعمود  كٌمادٌا فً عام 

وزارة الصحة/البٌئة/الشركة العامة لتسوٌك االدوٌة   ـحسابل  مصول ولماحاتال

 (كٌمادٌا) والمستلزمات الطبٌة

  وزارة المالٌةهو:   العمد هذامصدر تموٌل 

1.1 

 ًُبهظخان ٔثبئن .ة

/الشركة العامة لتسوٌك   باب المعظم/وزارة الصحة/البٌئة-بؽداد عنوان جهة التعالد / 

 والبرٌد لسم االعالم الدوائً والعاللات العامة/5/ط(كٌمادٌا)االدوٌة والمستلزمات الطبٌة

 (11.5411.14.رلم الهاتؾ)((dg@kimadia.iqهو )) االلكترونً
 واسطةبٌمبل  السرٌع البرٌد بواسطة أوالعادي  بالبرٌد ترسل أو بالٌداالستفسارات  تسلم

  برٌد االلكترونًال

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

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

 باالضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى ممدمً العطاءات :

ة ـــــــــــــٌخ انعماد المإتمر الخاص باالجابة على استفسارات المشاركٌن فً المنالصٌكون تار   -

 2221   /   12/    16    ٌوم 

4.1 

 

mailto:والبريد
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  31 ء المسم الثانً : ورلة بٌانات العطا

 انؼطبءاد إػذاد ،ج

متوفرة على العنوان  ،ؼٌر المإهلٌن لانونٌاً() المستبعدٌنلائمة بؤسماء ممدمً العطاءات 

  v.iqHTTP://WWW.mop.go  اإللكترونً التالً:

 :ٌتم اضافة ما ٌلً فً تعلٌمات الى ممدمً العطاءات  وردضافة الى ما الاب

او المتلكؤة او المخلة بالتزاماتها التعالدٌة السابمة لدى نفس جهة التعالد او فً جهات تعالد  -

 اخرى وبموجب وثائك اصولٌة   

 -تدرج الشركات فً المائمة السوداء فً الحاالت التالٌة : -

 .التعامل مع الشركات االجنبٌة المماطعة  -أ    

 ثبوت رشوة  احد منتسبً الحكومة.  -ب     
 ثبوت المٌام بتزوٌر العطاءات او اي وثٌمة من مستندات المنالصة. -ج 

ثبوت تمدٌم معلومات او امور مؽاٌرة للحمٌمة فٌما ٌتعلك بالعمل المحال علٌه بمصد  -د 

 .االضرار بالمصلحة العامة
بوت مخالفة شروط المنالصة او المواصفات الفنٌة المتعالد علٌها بمصد االضرار ث -ـه

 بالمصلحة العامة.
 ثبوت عدم االلتزام باداب المهنة باتباع اسالٌب المنافسة ؼٌر المشروعة.  -و
 االمتناع عن تولٌع العمد بعد التبلٌػ بمرار االحالة. -ي 
 .لمنالصة او اخالله بالتزاماته التعالدٌةسحب العمل بسبب ثبوت التلكإ بتنفٌذ ا -ن 

6.3 

 2.14( لسنة 2ٌكون تصدٌك للشهادات حسب تعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة رلم )

 عربً. البنود المستوردة من بلدبخصوص  
1.2 

المستندات الثبوتٌة ألهلٌة السلع: ٌجب أن ٌتضمن العطاء، إضافة إلى المستندات المذكورة 

 )أ( و)ب(، المستندات التالٌة: 1.3و  1.2فً الفمرات 

تمدم شهادة المنشؤ للمواد المستوردة لصالح جهة التعالد الصادرة من البلد المصنع او المنتج ن ا -1

ه التجمٌع االخٌر او بلد الشحن )بلد التصدٌر ٌتم ٌف مع االشارة الى منشؤ المواد  (او البلد الذي 

ٌمة من  جب ان تكون دل  ٌ رادٌة والًت ة الخاصة بالمواد او المعدات االسٌت حٌث المواصفات الفٌن

ٌا من الشركة الشاحنة والمجهزة  المراد تصدٌرها الى العراق شرط وجود تعهد مصدق اصول

ة المتعلمة بمدى صحة  ة والمانوٌن ٌات الماٌل ٌتضمن تحملها كافة المسإول ة  راٌد للمواد االسٌت

ة ا لمرسلة من الجهات المصنعة او المنتجة الى المعلومات المذكورة ًف شهادات المنشؤ االصٌل

ً دولة الشحن االخٌرة  .المجهز ف

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

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

ة ومصدل تمدٌم  -3 ٌثةشهادة تؤسٌس الشركة المجهزة والمنتجة على ان تكون اصٌل  .ة وحد

الخمس )تمدٌم الحسابات الختامٌة  االصلٌة والمصدلة للشركة المنتجة للسنوات  -4

الخمس )الحسابات الختامٌة التً تظهر تحمٌك ارباح خالل السنوات ( االخٌرة

وتحدٌد متوسط معدالتها وعلى ان تمدم الحسابات الختامٌة باللؽة االنكلٌزٌة ( االخٌرة

حساباتها الختامٌة االصولٌة للسنوات الخمسة االخٌرة والعربٌة حصرا وٌكون مإشر 

  .اٌجابً

على الشركات المشاركة فً المنالصة تمدٌم اسعارها المثبتة فً عمودها مع الدول  -5

االخرى والدول المجاورة للعراق على ان تكون تلن االسعار مرفمة مع العطاء 

 .وبتاٌٌد وختم وتولٌع ممدم العطاء علٌها

 )ج( 1.3
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  31 ء المسم الثانً : ورلة بٌانات العطا

 -: ى يب ٚهٙ نهًٕاد انًظُؼخ يٍ يشتوبد انذو انجشش٘توذٚ

( ّٜٝبكاد  اُزأًل plasma pool dataّٜبكح اَُالٓخ اُقبٕخ ثٖٔبكه اٗزبط أُوًت) -أ -1

 ٖٓ اَُالٓخ اص٘بء      االٗزبط.

 ٝؿ٤وٛب اص٘بء اُز٤ٖ٘غ. HBV,HCV,HIV اُطوم أَُزقلٓخ ُِزقِٔ ٖٓ اُلب٣وٍٝبد -ة

خ ٛو٣وخ رؾ٤َِ ّٜٝبكح ٍالٓخ ٓ٘زٞعٜب اُٜ٘بئ٢ ثقِٞٙ ٖٓ رولّ اُْوًخ أُ٘زغ -ط

   Final product safety اُلب٣وٍٝبد

٣ٌٕٞ  اُغالر٤ٖ أَُزؼَٔ ك٢ اٌُجٍَٞ ٖٓ إَ ٗجبر٢ اٝ ؽ٤ٞا٢ٗ )ؽالٍ( ٝؽَت اُْو٣ؼخ  - 2

 االٍال٤ٓخ ٓغ رول٣ْ ٓب٣ضجذ مُي

٤ٌُٔبد اُلبِّخ ٝأُ٘ز٤ٜخ اُْوًبد أُغٜيح ُالك٣ٝخ اَُوٛب٤ٗخ ِٓيٓخ ثبػبكح إلاه ا  -3

  أُلؼٍٞ ٖٓ ٛنٙ االك٣ٝخ ٝػلّ اُِغٞء ا٠ُ ِٛت ارالكٜب ٖٓ هجَ ّوًز٘ب

االُزياّ  ثزٞك٤و ًبكخ ٓزطِجبد اُزْق٤ٔ ٝأُزبثؼخ    CMIػ٠ِ اُْوًبد أُغٜيح الك٣ٝخ    -4

 .CMIاَُو٣و٣خ ٝؽَت اُل٤َُ اُؼالع٢ اُؼواه٢ ُٔو٠ٙ 

 :ششٔؽ خبطخ نهًبدح انسهٛت انطجٙ -

ؿْ ثبَُ٘جخ ٤ٌُٔبك٣ب ػ٘ل  1333ؿْ ًٞؽلح ه٤بً ٝاُؾل االػ٠ِ ٛٞ 433اػزٔبك ٝىٕ  -1

 اُزؼبهل 

)افوٛجؼخ( ٖٓ أٌُٖٔ إ  MARTIN)اٝ ) (BNFإ ٣ٌٕٞ اُؾ٤ِت ٓنًٞه ك٢ ًزبة ) -2

 د أُْٜٞكح اُز٢ هل رظٜو َٓزوجال.رزـ٤و أُٞإلبد ؽَت أَُزغلا
 أُؾلصخ اف٤وا. إ ٣ٌٕٞ اُؾ٤ِت ٓطبثن أُٞإلبد اُجو٣طب٤ٗخ -3
 ان ٌكون معبؤ فً بلد المنشؤ لتجنب التلوث خالل التعبئة. -4

 

  .تسجٌل السلع فً العراق. ٌطلب
لن تتم مصادرة ضمان العطاء أو ضمان حسن األداء فً حال فشل ممدم العطاء  مالحظة:

 فً تسجٌل السلع.

1.4 

  ٌع العمد، تمدٌم الوثائك المطلوبة ٌتوجب على ممدم العطاء الفائز، وفً مهلة ألصاها موعد تول

من اجل تسجٌل السلع التً سٌتم تمدٌمها بموجب هذا العمد: الشروط الخاصة بالتسجٌل 

 ./ الطابك الثامنلسم التسجٌل /  دائرة االمور الفنٌة  / المعتمدة من لبل وزارة الصحة
 أسرع فً سلعال تسجٌلوإجراءات  شروط عن االستفسارالعطاءات  ممدمً علىمالحظة:}

 جهاتال مختلؾ لبل من التسجٌلٌنتج خالل عملٌة  لدلتفادي أي تؤخٌر  وذلن ،ممكن ولت

  { المختصة. الحكومٌة

 ٌتم مراعاة ماٌلً:  باالضافة الى ما تم االشارة الٌه  -

 تكون األحالة على األدوٌة المسجلة حصراً . -1

 كٌمادٌا ؼٌر ملزمه بمبول العروض الؽٌر مسجلة  -2
ة تمدٌم عروض ؼٌر مسجله فً المنالصه وال ٌوجد اي عرض مسجل فً حال -3

تحال كافة الؽٌر عروض المسجلة الى لجنة السٌاسة الدوائٌة ألتخاذ المرار المناسب 

          بصددها

فً حال كون المادة ؼٌر مسجلة وتمت الموافمة علٌها من لبل لجنة السٌاسات الدوائٌة    

 فٌتوجب على المجهز :

 الشركة تسجٌل مستحضراتها لبل تسدٌد مستحماتها عن البضاعة المشحونة. على -1

فً حالة االحالة على شركة لمادة ؼٌر مسجلة ٌتم تمدٌم المواصفات وطرٌمة التحلٌل  -2  

 والمواد المٌاسٌة  عند تؤٌٌد االحالة  ولبل ابرام العمد وخالل فترة الصاها شهر واحد.  

مسجلة فلن ٌتم  تسدٌد اي مستحمات الشركة لهذا العمد ما لم فً حال كون المادة ؼٌر  -3

 .او اعادة تسجٌلها ٌتم تمدٌم ما ٌثبت تمدٌم وثائك المادة الى لسم التسجٌل 

 )ب( 1.4

بإمكان ممدمً العطاءات مراجعة   لحصول على معلومات إضافٌة حول متطلبات التسجٌل، ل

 .الطابك الثامن لسم التسجٌل / /وزارة الصحة/البٌئة/الدائرة االمور الفنٌة 
1.4.1 
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  .4 ء المسم الثانً : ورلة بٌانات العطا

  ةاإلنجلٌزٌ وأ العربٌة  هً: العطاءلؽة 

فً حال وردت وثائك المنالصة والعمد باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة عند االختالؾ فً 

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

11.1 

من )أ( إلى )و(،  12.1 فمرةال فً المحددة المستنداتإلضافة إلى تضمن العطاء باٌجب أن ٌ

  :التالٌة المستندات
على ممدم العطاءالذي سبك له االشتران فً المنالصة المعاد اعالنها ان ٌمدم وصل -1

الشراء السابك لها مع وثائك العطاء للمنالصة المعاد اعالنها وفً حالة تعدٌل اسعار 

تحمل ممدم العطاء الفرق بٌن السعرٌن فً حالة زٌادة السعر بشراء هذه الوثائك فٌ

 .وٌرافك مع عطاءه الوصلٌن االول والثانً

وعند التعالد ٌجب ان ٌكون المستفٌد من االعتماد المستندي هو نفس الجهة المتعالد معها  -2

وتكون التفاصٌل البنكٌة باسم تلن الشركة حصرا متضمنة  اسم وعنوان البنن 

ورلم  الحساب، االسم والعنوان  (اسم صاحب الحساب )الشركة المتعالد معهاالمراسل،

ٌجب ان ٌتم تثبٌتها جمٌعا فً }.. الخ.Ibanو  sort codeوswift codeالكامل للمستفٌد 

العرض وال ٌمبل ان ٌكون الحساب باسم الشخص واي تؽٌٌر فً اسم وعنوان المستفٌد 

ت البنكٌة االخرى بعد االتفاق ٌعتبر مخالؾ بعد والبنن المبلػ ورلم الحساب والمعلوما

 اعالم المجهز باالحالة عن المعلومات المثبتة فً العرض سٌعرض المجهز الى ؼرامة.

 تمدٌم تجدٌد اجازة المصنع بخصوص المصانع الوطنٌة -3

٣غت رَغ٤َ أُٖبٗغ أُْبهًخ  ٝٓٞاكْٛ ك٢ هَْ اُزَغ٤َ ك٢ ٝىاهح اُٖؾخ اُؼواه٤خ  -4

 .اُٞىاهح ٍٞف ال روّٞ ثز٣َٞن ا١ ٓ٘زظ ؿ٤و َٓغَؽ٤ش إ 

أُٞاك أُؼوٝٙخ ٣غت إ رٌٕٞ ثبٍٔبئٜب اُزغبه٣خ ك٤ٔب اما ًبٗذ أُٞاك أُؼوٝٙخ ثبٍٔبء  -5

 .ػ٤ِٔخ ,٣غت إ ٣ضجذ كٍزٞه ُالك٣ٝخ

هٛبو انششكبد ثتوذٚى كتبة ػذو يًبَؼخ طبدسيٍ انٓٛئخ انؼبيخ نهؼشائت ػُذ يشبسكتٓب  -6

 .انًؼهُخ ثبنًلبتسبد

12.1 

 :فانه سٌتمباالضافة الى ما ورد فً التعلٌمات الى ممدمً العطاءات   14.6
إهمال العرض المبنً على تخفٌض نسبة مئوٌة أو مبلػ ممطوع من اي العطاءات  -

االخرى الممدمة فً المنالصة وعدم لبول اي تحفظ واي تخفٌض للسعر ٌمدم بعد 
ط عدم اجراء التؽٌٌرات بعد التبلٌػ باالحالة موعد ؼلك المنالصة ونإكد على شر

واي رسالة للتخفٌض ترد بعد تارٌخ الؽلك بدون طلب من كٌمادٌا سٌتم اهمالها 
 .وعدم النظر فٌها

14 

بالمداد او بشكل مطبوع رلما وكتابة وبصورة  راالمرٌكًالبالدوالعمالت األجنبٌة: ب( 
 15.1 واضحة من دون مسح او شطب.

 

ً  (365) نفاذ العطاء  فترةن ٌجب أن تكو  نافذاً لذلن، فإن كل عطاء ٌجب أن ٌكون  .ٌوما
 .[  2.22  /12  /22]لؽاٌة 

ً بعد انتهاء فترة نفاذ 21ٌجب أن ٌبمى ضمان العطاء نافذاً لمدة ثمانٌة وعشرٌن ) ( ٌوما
 [.  32.2/ 1 /11]لبل  نفاذٌتهإن العطاء الذي ٌ مدم مع ضمان عطاء تنتهً العطاء. لذلن، ف

  للشروط. مستجٌبسٌتم رفضه على أنه ؼٌر 

16.1 

وحسب تعلٌمات تنفٌذ  من تمدٌم ضمانات العطاءللدولة والمطاع العام  الشركات العامة تعفى  
 .العمود الحكومٌة النافذة

 

11.1 
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  41 ء المسم الثانً : ورلة بٌانات العطا

من المٌمة %1( اي ادخل لٌمة ضمان العطاءمبلػ ) ٌجب أن تكون لٌمة ضمان العطاء
من ضمن لائمة  أو ما ٌعادلها بعملٍة لابلة للتحوٌل العرالً بالدٌنارللمنالصة  التمدٌرٌة 

 العمالت التً ٌ صدر البنن المركزي العرالً أسعار صرفها إلى الدٌنار العرالً. 
 تكون )ج( او سفتجة. 11.1باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً 

 مع مراعاة ما ٌلً:
ممدم العطاء او )اي من المساهمٌن فً الشركة او  تمدم التامٌنات االولٌة من لبل - ش

تضمن االشارة الشركات المشاركة بموجب عمد مشاركة( لمصلحة جهة التعالد وٌ
  السم ورلم المنالصة.

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

صحة صدور )سري وشخصً( ٌرسل الى كٌمادٌا من لبل تمترن الكفالة بكتاب  - ش
 .المصرؾ المصدر للكفالة

 .ان تكون صادرة باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة  -4
 ٌتم مراعاة العبارة التالٌة: 11.1باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً  -

لة وتتخذ )او رفض التصحٌح على اخطائه الحسابٌة فً العطاء وانعكاسها على لرار االحا
 بحمه االجراءات المانونٌة المنصوص علٌها فً تعلٌمات تنفٌذ العمود  الحكومٌة(.

 

 2214لسنة  2(من تعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة رلم 15مع مراعاة الضوابط رلم )
 .والخاص بالشركا ت الرصٌنة

11.4 

، ستموم جهة التعالد ادة( من هذه الم2( و )1أخلَّ ممدم العطاء بإحدى أحكام الفمرتٌن )إذا 
بؤٌة تدابٌر أخرى، سٌتم إبالغ وزارة التخطٌط إلتخاذ  اإلجحاؾومن دون  ناكالً، تبارهبإع

أو إدراج إسمه على  تمدٌم العطاءات)بما فً ذلن تعلٌك مشاركته فً  بحمه التدابٌر الالزمة
 .النافذةلموانٌن العرالٌة بحسب االمائمة السوداء( 
 م االشارة الٌه فً تعلٌمات الى ممدمً العطاءات ٌتم اضافة التالً:باالضافة الى ما ت

 -إذا امتنع المنالص عن التعالد بعد تبلٌؽه باالحالة تتبع بحمه االجراءات التالٌة:
 تنفٌذ العمل على حسابه دون الحاجه الى توجٌه انذار او اتخاذ اي اجراء لانونى اخر.  -
ثانً فلجهة التعالد احالة المنالصة على المنالص الثالث فً حالة نكول المرشح االول وال  -

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

اعادة االعالن عن فً حالة نكول المرشح الثالث ٌتم مصادرة التامٌنات االولٌة له وٌتم   -
المنالصة وٌتحمل المنالصون الناكلون الثالث فرق البدلٌن كل بحسب سعره الممدم مع 

  .مصادرة التامٌنات االولٌة للمنالصٌن الثالث الناكلٌن
تطبك على المنالصٌن الناكلٌن االجراءات المنصوص علٌها فً  اعاله عند حدوث النكول   -

 .اصة بالمنالصةاثناء فترة نفاذ العطاءات الخ

11.1 

 .نسخ ( ثالثة3): هو باإلضافة إلى العطاء األصلً المطلوبة العطاء نسخ عدد
 لتكون كالتالً: من تعلٌمات ممدمً العطاءات11.1وٌتم تعدٌل ما ذكر فً الفمرة 

 اُؼوٝٗ ٣غت إ رغٜي ث٘لٌ ا٤ُٖـخ ًٔب ٓطِٞة ك٢ اُؼطبء ك٢ اُووٓ )كٍي( ,
CDٓٞهؼخ  (ت إ رٌٕٞ اَُ٘قخ اُٞهه٤خ )َٓؾٞثخ ٖٓ اُؼوٗ ا٢ُ٥,ًٝنُي َٗقخ ٝهه٤خ  ٣ٝغ

رٞه٤غ ا٢ِٕ ٝٓقزّٞ ك٢ ًَ اٝهاهٜب ًَٝ أُؼِٞٓبد ٣غت إ رٌٕٞ ٓزطبثوخ ٝػ٘ل ؽٍٖٞ 
افزالكبد عٞٛو٣خ ث٤ٖ اُؼوٗ اُٞهه٢ ٝاُؼوٗ اال٢ُ ُْوًز٘ب اُؾن ثبٛٔبٍ اُؼوٗ 

خ ػِٔب اٗٚ ٣زْ رؾل٣ل ٛنٙ ٝاالػزٔبك ػ٠ِ اُؼوٗ اُٞهه٢ ك٢ ؽبُخ ٝعٞك افزالكبد ث٤َط
 اُقالكبد ك٤ٔب ًبٗذ ث٤َطخ اٝ ؿ٤و ث٤َطخ ٖٓ هجَ ُغ٘خ كهاٍخ ٝرؾ٤َِ اُؼوٝٗ. 
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 فوٌض لانونًت بصٌؽة إما اً،ممدم العطاء تحرٌرٌ عنلتولٌع تؤكٌد التخوٌل لٌجب أن ٌكون 
ٌل الشركة شهادة تسج بصٌؽة أو ،( أشهر3عن ثالثة ) عمرهصادر عن ممدم العطاء ال ٌزٌد 

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

 أُل٣و اُؼبّ اٝ ٓب ٣ؼبكُٚ  
 ٓؼبٕٝ أُل٣و اُؼبّ اٝ ٓب٣ؼبكُٚ

 ل٣و أُج٤ؼبد )اُز٣َٞن(ٓ
 أُل٣و اُزغبه١

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

 ا٤ٌُِْخ اُوب٤ٗٞٗخ أُطِٞثخ ٝاُزٖل٣وبد أُطِٞثخ.
   Authorization Letter(L-Aرؼ٤ِٔبد فبٕخ رزؼِن ثوٍبئَ اُزق٣َٞ ) - 
 -رٌٕٞ هٍبُخ اُزق٣َٞ ٖٓلهخ ه٤ٍٔب ٖٓ هجَ :  -أالا    

 .هح ك٢ ثِل أُْ٘أؿوكخ اُزغب -ا
 ٝىاهح اُقبهع٤خ ك٢ ثِل أُْ٘ب اٝ ًبرت اُؼلٍ. - ش

 .اَُلبهح اُؼواه٤خ ك٢ ثِل أُْ٘ب اٝ رٔض٤ِٜب ٛ٘بى -ط
 .أُْ٘أ ٖٓبكهخ ٝىاهح اُقبهع٤خ اُؼواه٤خ ػ٠ِ فزْ اَُلبهح اُؼواه٤خ ك٢ ثِل  -ك
لاد اػالٙ آب ػ٠ِ ًَ ؽبٍ اما ًبٗذ اَُلبهح اُؼواه٤خ ُْ رزٌٖٔ ٖٓ فزْ ًبكخ أَُز٘ -ٛـ

ثَجت ػلّ   ٝعٞك ٍلبهح ػواه٤خ اٝ ػلّ ٝعٞك ٓؼِٞٓبد ٓؼوٝٙٚ ؽٍٞ ٣ٞٛخ 
االّقبٓ  اُن٣ٖ ٣ٔضِٕٞ اُْوًخ كبٕ ٍلبهح ثِل أُْ٘ب ك٢ اُؼوام ٣غت إ رٖلم 

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

ثِل صبُش ٖٓ   هجَ ٍلبهح  ثِل أُْ٘ب ٝاَُلبهح اُؼواه٤خ ٖٝٓ صْ رٖبكم ٝىاهح 
 .اُقبهع٤خ ػ٠ِ فزْ ٝرٞه٤غ اَُلبهح اُؼواه٤خ

 ٣غت إ رنًو اُْوًخ ك٢ هٍبُخ اُزق٣َٞ ك٤ٔب اما ًبٗذ ٖٓ٘ؼخ اٝ ٓغٜيح )َٓٞهخ(  -ثبَٛبا 
 غٜيح ٣غت إ رٞٙؼ ٓب٢ِ٣:_ك٢ ؽبُخ ًٜٞٗب ٓ-أ

 أٍٔبء ٝافزٖبٓ اُْوًبد أُٖ٘ؼخ  -
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.
 و ٝرضجذ  افزٖبٕبرٌْ )ُل٣ٌْ ٓؼوكخ فبٕخ,ك٢ ؽبُخ ًٌْٞٗ ٖٓ٘ؼ٤ٖ ٣غت إ رنً -ة

ٗظبّ فبٓ( ٣غت إ رنًو اٌْٗ اُٞؽ٤ل٣ٖ ٝػ٠ِ اُؾٖو أُٔض٤ِٖ ُِزؼبَٓ ٓغ 
ػٖ ٛو٣ن  ًبكخ ٓ٘زغبرٌْ ًنُي ٣غت إ رنًو اُْوًخ أٍبء ٖٓبٗؼٜب ٝكوٝػٜب 
 .رول٣ْ ّٜبكاد رأ٤ٌٍ ا٤ِٕخ ٖٝٓلهخ رضجذ ٖٓبٗغ ٝكوٝع اُْوًخ

ك٢ اُلووح   ًٝٔب ٓنًٞه Authorization Letter (A.Lق٣َٞ)٣غت إ رٖلم هٍبُخ اُز -ط
 اٝالً.

االػالو ٣زٖٚٔ ٓ٘زغبد اُْوًخ ا٠ُ هَْ  CDرول٣ْ اُْوًبد أُ٘زغخ ًزبًُٞبد ٓغ  -ك
ٓغ رضج٤ذ ا٤ٔ٣َ اُْوًبد أُ٘زغخ ػ٠ِ اُزقب٣َٝ ٝال انؼالهبد انؼبيخ ٔانذٔائٙ 

 .٣َزِْ ا١ رق٣َٞ ؿ٤و ٓضجذ ػ٤ِٚ اال٤ٔ٣َ

ا  ػ٠ِ اُْوًخ  رضج٤ذ اٍْ أٌُزت اُؼ٢ِٔ اُؼواه٢ ٝاٍْ ا٤ُٖل٢ُ  اُن١ ُل٣ٚ أَُؤ٤ُٝخ  -أ:ثبنثب

ٖٓ ٗوبثخ ا٤ُٖبكُخ اُؼواه٤خ ُِٔزبثؼخ ٕٝالؽ٤خ اٍزٌٔبٍ اُج٤بٗبد اُل٤٘خ ػ٘ل ِٛجٜب ٖٓ هجَ ُغ٘خ 

اُلهاٍخ ٝاُزؾ٤َِ ك٢ ؽبٍ رول٣ْ اُؼطبءاد ػٖ ٛو٣ن أٌُزت اُؼ٢ِٔ اٝ ري٣ٝلٙ رق٣َٞ 

ٝػ٠ِ اٍزٔبهح رول٣ْ اُؼطبء ٝٝصبئوٚ  ٝإ ٣ٌٕٞ  ٗ اُزٞه٤غ ًٝبُخ ػ٠ِ اُؼولٝر٤ًَٞ ُـو

أٌُزت اُؼ٢ِٔ ٛٞ أُقٍٞ اُؾٖو١ اُٞؽ٤ل ٌَُ ٓ٘زغبد اُْوًخ اٝ إ ٣زْ اُزؼبَٓ أُجبّو 

 (.6ٓغ اُْوًخ ٖٓ فالٍ ٓقٍٞ ه٢ٍٔ ٝكن ٓبٓضجذ ك٢ اُلووح )
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بء رق٣ِٞٚ ٖٓ اُْوًبد االع٘ج٤خ اُز٢ اٍزٔواه َٓؤ٤ُٝخ أٌُزت اُؼ٢ِٔ ؽز٠ ثؼل اٗزٜ - ش

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

روكن هٍبُخ اُزق٣َٞ ٓؼ٘ٞٗٚ ا٠ُ ٤ًٔبك٣ب)اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد ساثؼبا:

 , ٝهجَ ربه٣ـ اُـِن.)ُقبٌٓاُطبثن ا (ٔانؼالهبد انؼبيخانذٔائٙ االػالو هغى ،)اُطج٤خ 

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

٣غت إ ٣زٖٚٔ اُزق٣َٞ اُٖبكه ٖٓ اُْوًخ أُ٘زغخ ا٠ُ اُْوًخ أُغٜيح )ك٢ ؽبٍ  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

ث٤بٕ اُغٜخ أَُزل٤لح ثٞٙٞػ ٝرل٤َٖ ٖٓ االػزٔبك أَُز٘ل١ ٝأَُزل٤ل ٖٓ اُؾَبة -ط

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

 اُغٜخ أَُزل٤لح.

رؾل٣ل أُواٍالد ٝاُٖالؽ٤بد أُزؼِوخ ثبُؼطبءاد ٖٓ ؽ٤ش رول٣ٜٔبٝفزٜٔب ٝكزؾٜب -ك

 ٝرٞه٤ؼٜب ٝرول٣ْ االٍؼبه كٕٝ االًزلبء ثبٕلاه رق٣َٞ ٓطِن ٣قٍٞ ًَ رِي اُٖالؽ٤بد.

أَُؤ٤ُٝخ اُزب٤ًل ػ٠ِ اٍزٔواه ر٘ل٤ن ًبكخ االُزيآبد اُزؼبهل٣خ ٝرزؾَٔ اُْوًخ أُغٜيح  -ٛـ 

اُوب٤ٗٞٗخ ػٖ ٤ِٛخ كزوح ر٘ل٤ن اُؼول ؽز٠ ٝإ اٗزٜذ كزوح اُزق٣َٞ.ٓغ االّبهح ا٠ُ ٙوٝهح 

اٍزٌٔبٍ ًَ االعواءاد ٖٓ ٜٙٔ٘ب رَغ٤َ اُْوًخ ٝٓ٘زغبرٜب ٝاُؼ٘ب٣ٖٝ اٌُبِٓخ ٝاُزل٤ِ٤ٖخ 

 ُِْوًبد أُ٘زغخ ٝأُغٜيح  ٝأًبٍ االفزبّ ٝاُزٖل٣وبد ًٝٔب ٓؼٍٔٞ ثٚ ؽب٤ُب.

ْوًبد أُزؼبهلح رول٣ْ اُزب٤ٓ٘بد اُوب٤ٗٞٗخ أُطِٞثخ ٝكوب"ُْوٝٛ أُلبرؾخ ٝفالٍ ػ٠ِ اُ-ٝ

 أُلح أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ اُزؼ٤ِٔبد.

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

من الشركات المنتجة الى  تضمٌن عروضكم نسخة من كافة التخاوٌل االصلٌة والمصدلة -

اضافة الى تمدٌمه نسخ اصلٌة ومصدلة كما اشارت الفمرة رابعا من المجهزة  الشركات 

 ومتضمنة كافة التصدٌمات اعاله. العاللات العامةاالعالم الدوائً ولسم المادة السادسة الى 

 

   

 انؼطبءاد ٛىغهت .د

 التعالد هو: إن عنوان جهة : العطاءات ٌمسللت المخصص العنوان

 :انتباه

   / البٌئة.ممر وزارة الصحة –باب المعظم  -بؽداد عنوان الشارع:

وزارة الصحة/البٌئة /الشركة العامة لتسوٌك االدوٌة ؽرفة: ال رلمالطابك / و المبنى

 . لجنة استالم وفتح العطاءات–الطابك السادس –والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا(

   بؽداد  :مدٌنةال

   العراق د:ـــالبل 

 )ب( 11.2
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 44         اُوَْ اُضبُش. ٓؼب٤٣و اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ

 :كالتالي ىي العطاءات لتقديػ كتاب الدعؽة ومرجع السشاقرة، ومرجع إسػ
      VACC/1/2021Ba     سشاقرة:ال

تشعػ عمى السؽازنة  سرؽل ولقاحاتعقؽد تجييز ال السشاقرة: مرجع
 الجارية
الذركة العامة لتدؽيق االدويو  : ]العطاءات لتقديػ كتاب الدعؽة مرجع

[كيساديا(والسدتمزمات الطبية )  
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 

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

 .السرفقات االضافية ترسل مع العرض –
 .رقػ الرفحات لكل عرض -

  )ج( 11.2

 

  نهاٌه الدوام الرسمً لٌوم } تارٌخ ؼلك المنالصةهو:  العطاءاتٌم سلالموعد النهائً لت

 {.2221/  12    /   22       المصادؾ 

 ً اول ٌوم عمل رسمً تالً للعطلة.واذا صادؾ ٌوم الؽلك عطلة رسمٌة ٌكون تارٌخ الؽلك ف
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 انؼطبءاد توٛٛىٔ كتر .ـْ

 فتح العطاءات هو:  مكان

   / البٌئةممر وزارة الصحة –باب المعظم  -:بؽداد عنوان الشارع

ئة /الشركة العامة لتسوٌك االدوٌة البٌ وزارة الصحة/: الؽرفة رلم /الطابكو المبنى

   .لجنة استالم وفتح العطاءات –الطابك السادس  –والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا(

 بؽدادالمدٌنة: 

 العراقد: ــــالبل

 2.21/    12 /  23    تارٌخ: ال

 بؽداد{ تولٌت }حسب  : التولٌت

23.1 

 :فً هذه الفمرة فً حال باالضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى ممدمً العطاءات

اذا وردت فمرة اوفمرات لم ٌدون سعر ازائها فً العطاء الممدم ففً هذه الحالة    -

تعد كلفة تلن الفمرة او الفمرات وبحدود الكمٌات المدونة ازئها مشمولة بالسعر 

 .االجمالً للعطاء

21 

 21.4 .مصول ولماحاتالٌنطبك على تجهٌز ال

ستجٌب الذي جرى تمٌٌمه على أنه األلل كلفة وٌستوفً شروط كان العطاء الم إذا - 

 ً من التعلٌمات إلى ممدمً  21 لمادةا وفك أجنبٌةاألهلٌة المطلوبة، ٌتضمن سلعا

 للشروطجٌب سٌتم إعطاء هامش أفضلٌة إلى العطاء المستفعندها العطاءات، 

ر السلع ٌتجاوز سع ال شرط أن والممدم من المصانع الوطنٌة العرالٌة، وذلن

 .(%.1) بؤكثر من المحلٌة  سعر السلع األجنبٌة

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

 مواد العمد او لتنفٌذ المشارٌع ومن خالل شركات وزارة الصناعة والمعادن

 .3/1/2.11فً  16135وحسب اعمام وزارة التخطٌط ذي العدد 

3..1 

باالضافة الى ما ورد ذكره فً هذه الفمرة من تعلٌمات الى ممدمً العطاءات ٌتم 32.2

 مراعاة الشرط التالً:

% فاكثر من الكلفة التخمٌنٌة .2استبعاد العطاء الذي ٌمل مبلؽه او ٌزٌد بنسبة   -

المخصصة لؽرض االحالة وفً حالةورود عطاء مستجٌب واالنسب سعرا مع 

32 
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 45         اُوَْ اُضبُش. ٓؼب٤٣و اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ

اؾ بالتحلٌل السعري ببعض الفمرات )ؼٌر المتوازنه( بنسبة وجود نسبة انحر

% زٌادة او نمصان لكل فمرة على حدة والتً ٌشكل مجموعها بنسبة .2تتجاوز 

% من مجموع الفمرات الكلٌة فباالمكان لبول االحالة وبخالؾ ذلن .1التتجاوز 

الوزراء ٌتم استبعاد العطاء مع مراعاة االستثناء الوارد من لبل مكتب رئٌس 

بخصوص لبول العطاء الذي تمل لٌمته عن 11/2.15/.1فً  15113المرلم 

 %(من الكلفة التخمٌنٌة..2)

اضافة الى ماورد ذكره فً هذه الفمرة من تعلٌمات الى ممدمً العطاء ٌتم  :  34.1 

 مراعاة الشروط التالٌة :

مات غٌر االستشارٌة او تعدٌل ٌجوز لجهة التعالد زٌادة كمٌة السلع او المواد او الخد-1. 

مواصفاتها الفنٌة المتعالد علٌها بما الٌزٌد عن نسبة مبلغ االحتٌاط المنصوص علٌه فً 

تعلٌمات تنفٌذ الموازنة السنوٌة على ان ٌتوفر التخصٌص المالً وان ٌتم اعتماد اسعار 

%( 22تجاوزها )الفمرات المشمولة بالزٌادة وفما للفمرات المسعرة من المتعالد عند عدم 

من كمٌة الفمرة وما زاد عن ذلن ٌخضع الى اسعار السوق السائدة مع مراعاة انعكاس هذه 

المتغٌرات على االلتزامات التعالدٌة وكذلن الضمانات المالٌة بملحك عمد وبنفس الشروط 

 المتعالد علٌها بالنسبة للمشارٌع المدرجة فً الموازنة االىستثمارٌة 

لتعالد زٌادة كمٌة السلع او المواد او الخدمات غٌر االستشارٌة او تعدٌل ٌجوز لجهة ا -2-

%( من مبلغ العمد على ان ٌتوفر 22مواصفاتها الفنٌة المتعالد علٌها بما الٌزٌد عن نسبة )

التخصٌص المالً وان ٌتم اعتماد اسعار الفمرات المشمولة بالزٌادة وفما للفمرات المسعرة 

%( من كمٌة الفمرة وما زاد عن ذلن ٌخضع الى اسعار  22تجاوزها )من المتعالد عند عدم 

السوق السائدة مع مراعاة انعكاس هذه المتغٌرات على االلتزامات التعاالدٌة وكذلن 

الضمانات المالٌة بملحك عمد بالنسبة للمشارٌع المدرجه فً الموازنة التشغٌلٌة والموازنات 

جهات المختصة ) بعد استحصال موافمة وزارة الخاصة التً صدرت بها موافمات من ال

 المالٌة (

ٌجوز لجهة التعالد انماص السلع او المواد او الخدمات غٌر االستشارٌة وبما ال ٌزٌد عن  -3

 %( خمسة عشر بالمئة من مبلغ العمد15)

 مواد او الخدمات المطلوب تجهٌزها.ٌجوز لجهة التعالد تجزئة احالة تجهٌز السلع وال -

34  

م بها العطاء،  ٌجب أن ٌ حرر العمد الذي سٌول ع مع ممدم العطاء الفائز باللؽة التً ل ّدِّ

وهً اللؽة التً ستعتمد فً العاللات التعالدٌة بٌن جهة التعالد وممدم العطاء الفائز. ال 

 .همدع عنعلى نسخة مترجمة  الفائزٌولع ممدم العطاء  أنٌجوز 

 .لٌة باللؽة العربٌةواضافة الى ذلن تحرر نسخة عمد اص

 ٌتوجب تصدٌك العمد وفك االجراءات المعتمدة فً هذا الصدد فً العراق. 

31.1 

فً حال كان حكم المحكمة المختصة مخالفاً لمرار جهة التعالد التً استمرت بإجراءات 

التعالد فلممدم العطاء الذي طعن مراجعة المحاكم المختصة لطلب التعوٌض اذا كان 

 صحٌحة. طعنه ألسباب

اما فً حال تولؾ اجراءات التعالد بؤمر من المحكمة المختصة وصدور حكم من ذات 

المحكمة تلزم جهة التعالد باستكمال اجراءات التعالد مع ممدم العطاء المعترض فلجهة 

التعالد تحرن دعوى متمابلة تطلب فٌها الزام المعترض بالتعوٌض عن اٌة اضرار تنتج 

  فٌذ العمد.فً المستمبل بسبب تن
 اضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى ممدمً العطاءات ٌتم اضافة ما ٌلً:  

 الٌحك للمشارن االعتراض على اي شرط من شروط المنالصة. -

 

 )ب( 31.2
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 46         اُوَْ اُضبُش. ٓؼب٤٣و اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ
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 44         اُوَْ اُضبُش. ٓؼب٤٣و اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ

 بٌانات العطاء ورلة

 انهوبزبد

 (إضافٌة شروط)

 

 

 :/الفمراتعن هذه المواد أمثلة]

بلد المنشؤ  فًمرخصة  ،العمد هذابموجب  دٌمهاتم سٌتم التً السلعٌجب أن تكون  .1

 NCA –National Control) وطنٌة رلابة هٌئة من لبلعند تولٌع العمد وذلن وفً العراق 

Authority .الوظائؾ جمٌعؤداء ب تموم منظمة هً الوطنٌة الرلابة هٌئةإن ( معترؾ بها 

 العالمٌة، الصحة منظمة هتحدد ما وفك البٌولوجٌة المنتجات لمرالبة (6)الست الحٌوٌة

مرالبة أداء اللماح  مسبماً؛ ددةمحالمجموعة من المتطلبات  إلى استناداً  الترخٌص: وبالتحدٌد

؛ استخدام المختبرات عند اتمجموع فً؛ نظام إطالق اللماحات )على المولع( مٌدانًال

 وتمٌٌم التصنٌع المعتمدة فً الجٌدة ممارساتلل والمعاٌنة التفتٌش عملٌات إجراءالحاجة؛ 

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

surveillance of vaccine field performance; system of lot release for 

vaccines; use of laboratory when needed; regular inspections for good 

d evaluation of clinical performancemanufacturing practice an).  ٌجب أن

 الوطنٌة الرلابة هٌئةأن ممدم العطاء لدٌه الترخٌص من  ،ٌحدد الترخٌص من بلد المنشؤ

ضافة إلى باإلمصدلة عن هذا الترخٌص  نسخةهذه السلع. ٌجب أن ترفك بالعطاء،  لتصنٌع

م نسخة ٌتمد ٌجبوبلد المنشؤ. فً  الوطنٌة الرلابة هٌئة لبل من اللماح تسجٌلعن  نسخة

فً العراق عند تولٌع العمد.  الوطنٌة الرلابة هٌئةعن الترخٌص المعطى من لبل  مصدلة

خبرة بٌولوجٌة فً العراق، على ممدم العطاء أن  يذ وطنٌة رلابة هٌئةفً حال عدم وجود 

 المواصفات الفنٌة.ٌمدم أدلة تثبت أن السلع الممدمة هً مطابمة لمعاٌٌر التؤهٌل المحددة فً 

 ألدوٌةل المحددة المماٌٌس تطابكالمعروضة ال  السلعإذا كانت  .2

(pharmacopoeia standards)  ممدم علىفً المواصفات الفنٌة، ٌتوجب بحسب ما ورد 

 ] .السلع لهذه البدٌلة المرجعٌةاإلختبارات والمماٌٌس  بروتوكوالت ٌمدم أن العطاء

 )ج( 1.3

 

 ٕل ٔانهوبذ :ثبنًظ ششٔؽ خبطخ

 المشاركٌن فً العرض ٌجب ان ٌتم تسجٌلهم  فً وزارة الصحة فً العراق -1

 التمدٌم  بوضوح وبدون مسح او شطب ومن ضمنه السعر الكلً . -2

السعر لكل وحدة ٌعنً  - ش

 السعر لكل جرعة

 العرض ٌكون صافً بدون اضافة او تخفٌض–ب                 
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 48         اُوَْ اُضبُش. ٓؼب٤٣و اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ

 واصل بؽداد بالدوالر االمٌركً CIPض على اساس ٌجب ان ٌكون العر -ج               

السعر ٌجب ان ٌذكر بصٌؽة )رلماً وكتابه( فً نسخة الورق والمرص  -د             

                       )دسن(  وعند االختالؾ ٌعول على                                                                                                

 السعر كتابة  .

ٌجب ذكر السعر الكلً فً العرض رلما وكتابة وٌجب ان ٌكون العرض –ه             

 المسعر مختوم ومولع )تولٌع وختم حً (.

اذا وردت فمرة او فمرات لم ٌدون سعر ازاءها فً العطاء الممدم ففً  -و              

لفمرات لجدول الكمٌات المدونة ازائها هذه الحالة تعتبر كلفة ثلن الفمرة او ا

 مشمولة باسعار الفمرات االخرى لممدم العطاء

 تمٌٌم العرض ٌعتمد على النوعٌة ،السعر ،التجهٌز ، واالداء السابك.   -3

 ٌجب ذكر العمر الزمنً لكل مادة. -4

 ٌجب ذكر  منشا المواد االولٌة. -5

فً المرص العروض ٌجب ان تجهز بنفس الصٌؽة كما مطلوب فً العطاء  -6

،وكذلن نسخة ورلٌة  وٌجب ان تكون النسخة الورلٌة )مسحوبة من العرض CD )دسن( ،

اآللً ( مولعة تولٌع اصلً ومختوم فً كل اورالها وكل المعلومات ٌجب ان تكون 

 متطابمة ولكٌمادٌا الحك فً اهمال العرض اذا لوحظ اي اختالؾ بٌنهما.

ت وكمٌة كل وجبة ٌجب ان تذكر فً لائمة ٌجب تجهٌز العمد باعداد محدودة للوجبا -4

 الشحن مع تارٌخ الصنع والنفاذ .

ٌتم تنظٌم العمد باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة وتكون اللؽة العربٌة هً المعول علٌها  -8

عند حصول خالؾ بٌن الطرفٌن باستثناء بعض المصطلحات الفنٌة التً ٌتعذر 

 ترجمتها الى العربٌة .

االداري والتخوٌل االصلً للشخص المخول لتولٌع العمد ذكر االسم والمنصب  -1

 عندما ٌكون هنان احالة.

كٌمادٌا لها الحك بارسال نماذج الى مركز الرلابة الوطنٌة والبحوث الدوائٌة للتمٌٌم  -13

 والفحص وٌعول على نتائج المختبر.

عند حصول اختالفات جوهرٌة بٌن العرض الورلً والعرض االلً لشركتنا  -11

 مال العرض واالعتماد على العرض الورلً فً حالة وجود اختالفات بسٌطةالحك باه

 الشركة ٌجب ان تكون معتمدة من لبل منظمة الصحة العالمٌة -12

ٌجببب إرسببال طرٌمببة وشببهادة تحلٌببل مصببدلة مببع المببادة المٌاسببٌة العالمٌببة  ألؼببراض .-13

 .التحلٌل مع اإلرسالٌة األولى للطلب وبخالفه سوؾ لن ٌتم لبوله

الرمز الوطنً ٌجب ان ٌطبع على الصندوق الخارجً لكامل كمٌة الطلب وكبذلن فبً -.14

 المائمة التجارٌة .
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 41         اُوَْ اُضبُش. ٓؼب٤٣و اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ

 على البائع كتابة اسم الشبركة المصبنعه وبلبد المنشبؤ علبى العببوة الداخلٌبة والخارجٌبة-.15

 وتثبٌت عنوان كٌمادٌا فً لائمة الشحن الجوي. والمائمة التجارٌة

عبن تعببوٌض المشبتري عببن أي  نمبص او فمببدان مبواد  او المببواد  ان الببائع مسببإوال".-16

التً ال تكون مطابمة مع المواصفات المتفك علٌها فً تؤٌٌد الطلب وخالل نفس فترة التسبلم 

للعمد وبخالفه فؤن البائع ٌجب ان ٌدفع ؼرامة تؤخٌرٌة وبنفس النسبة المئوٌة المحسبوبة فبً 

 تؤخٌر الشحن .

ود المشببتري بالكمٌببات المببذكورة والتببً ترسببال كنمبباذج مجانٌببة علببى المجهببز ان ٌببز .-11

 -لؽرض التحلٌل لكل وجبة من المواد:

o 1..  مل. 1.5-مل1فٌال او امبول للتعبئة 
o 5.  مل واكثر.2فٌال للتعبئة من 

ٌجب ان ٌمدم البائع شهادة تبٌن بان المواد هً خالٌة من االٌدز او اٌة عوامل اخرى .-11

الدم ومشتماته والتً من خاللها توفر طرٌمة الفحص الكلً لتكشؾ  التً تنمل من خالل

 استخدام افضل الطرق الحدٌثة الضرورٌة.

    AMARANTHعلى البائع ان ال ٌشحن مواد  محتوٌة على صبؽة -.11

ابٌض وبدون تؽٌٌر وٌتضمن  A,B.C,Dمرالب سلسلة التبرٌد ٌجب ان ٌكون للمإشر-..2

جرعة وٌجب ان  ...3اذا كانت االرسالٌة اكثر من جرعة  ...3فً كل صندوق ذو 

جرعة . فً حالة سلسلة مرالب  ...3تتضمن فً كل وجبة اذا كانت االرسالٌة الل من 

التبرٌد ؼٌر متوفر او المإشر متؽٌر ترجع االرسالٌة وٌعوض المجهز المشتري ببضاعة 

مٌة لنمل المصول اخرى لعدم مطابمتها مع المواصفات المطلوبة لمنظمة الصحة العال

 واللماح

 Q-Tag ، (CCM ).ٌتم تزوٌد كافة شحنات المصول واللماحات بالمرالب االلكترونً-21

& fFreeze thermometer  

عدد الجرع ٌجب ان تكون مطابمة مع متطلبات االستخدام للجرع المتعددة ضمن -.22

المسجل لتجنب الفمدان االمبول الواحد اخذٌن بنظر االعتبار اضافة احجام اضافٌة للحجم 

 فً عدد الجرع عند االستخدام )تمتلئ(

 كل الرلع على كل عبوة ٌجب ان تكتب باللؽة االنكلٌزٌة.-23

تمدٌم شهادة مصدلة تثبت خلو المادة من جنون البمر كذلن ان المواد هً خالٌة من -.24

لمشتمة او عوامل االضطرابات الوراثٌة وتمدم لكل وجبة مع مستندات الشحن للمواد ا

 المستخلصة  من اصل حٌوانً ) الماشٌة (

  ثلثً عمر المادة او اكثر  متبمً عند وصولها الى مخازننا..-25

ٌجب ان تإشر االرسالٌة برلم الطلب وان كل ارسالٌة ٌجب ان تحتوي على نسخة .-26

 من لائمة التعبئة وكافة الوثائك التجارٌة المطلوبة وبعكسه سٌتم اهمال الطلب.

ٌجب ان تكون التعبئة بشكل ممتاز وداخل صنادٌك امٌنة لحماٌة المواد من الضرر -.21

 والكسر والنمص باستخدام شرٌط سٌلفون لكل كارتون.
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 53         اُوَْ اُضبُش. ٓؼب٤٣و اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ

مواد التعبئة اذا  كانت من اصل نباتً  وخاصة الخشب ٌجب ان تكون خالٌة من  -.21

 االفات  الزراعٌةوالحشرٌة .

21. MOH/Iraq-   كل باكٌت منفرد وكذلن الكارتون الخارجً ٌجب ان تطبع على

 للكمٌة الكلٌة 

مواد –على البائع تزوٌد المشتري بمادة لٌاسٌة عالمٌة ولٌست معملٌة مثال ذلن .- .3

لٌاسٌة محضرة  بموجب   دستور االدوٌة البرٌطانً او دستور االدوٌة االمرٌكً او 

 دستور االدوٌة االوربً 

طرٌمة الزرق )للحمن فمط( على –رٌخ الصنع والنفاذ تا–ٌجب طبع رلم الوجبة .- 31

 العلبة الخارجٌة والداخلٌة للمادة وفً المائمة التجارٌة وباللؽة اإلنكلٌزٌة.

فً حالة عدم التزام المجهز بجدولة الشحن المتفك علٌها فلكٌمادٌا الحك بعدم االلتزام .- 32

 بؤي تعهد ٌخص هذا العمد . 

من لائمة الشحن)لكل شحنه( مع ستة نسخ  األصلٌةٌم النسخة ٌطلب من المجهز تمد -.33

المشتري لبل شحن ووصول البضاعة، وبعكسة سٌتم فرض ؼرامة مناسبه  إلى إضافٌة

 على المجهز.

 ٌجب شحن البضائع بؤلل عدد ممكن من الوجبات . -.34

وزارة  والؽٌبر مصبروفة فبً مخبازن ٌموم المجهز بتعبوٌض الكمٌبات المنتهٌبة المفعبول -.35

 . %..1وبنسبة الصحة /كٌمادٌا

تعببوٌض المببواد الفاشببلة بالتحلٌببل والمنتهٌببة المفعببول السببباب فنٌببة ٌجببب علببى البببائع  -.36

من كامل الكمٌة الفاشلة او  إدارٌة% مصارٌؾ 15%  مع ..1تعود الى المجهز وبنسبة  

ٌضببٌة بببنفس  المنتهٌببة المفعببول وتفببرض ؼرامببة تاخٌرٌببة فببً حببال عببدم شببحن الكمٌببة التعو

 المدة و النسبة  المتفك علٌها فً العمد

كافة المصارٌؾ المصرفٌة التً تترتب على فتح االعتماد ، التعدٌل والتمدٌد  -.31

 والعموالت خارج وداخل العراق سوؾ تكون على حساب البائع.

شهادة منشؤ البضاعة تنص بان البضائع تكون منتجة بصورة شاملة فً بلد المنشا  -.31

 لشركة المصنعة وتمدم مع وثائك الشحن .ل

 ٌكون البائع مسإوال" عن مطابمة المواد مع المواصفات.-.31

على البائع تعوٌض المشتري عن الكمٌة التً ٌظهر علٌها التؽٌٌرات بعد توزٌعها اذا  -..4

 كانت هذه التؽٌٌرات بسبب خلل فً عملٌة االنتاج

والمصدلة الى لسم االستٌراد لبل شحن الشحنة تم تمدٌم شهادة المنشا  االصلٌة ٌ -.41

 االولى)لكل شحنة( باالضافة الى المواد  المباسٌة وطرٌمة التحلٌل مع الشحنة االولى.

فٌما اذا فشلت مادة فً التحلٌل او انتهت المفعول ولم تستجٌب الشركة للتعوٌض .- 42

دة الفاشلة او المنتهٌة ٌوم بعد ارسال كتاب انذار ٌتضمن التعوٌض وسحب الما 45خالل 

المفعول فان كٌمادٌا لها الحك باتالؾ المادة الفاشلة او المنتهٌة المفعول واسماط حك 
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 .الشركة باستعادة المادة اولٌمتها وتكون الشركة مسإولة عن تعوٌض المادة

 

 

 

 ٔانتأْٛم انتوٛٛى يؼبٚٛش انثبنث: انوغى
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 52         اُوَْ اُضبُش. ٓؼب٤٣و اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ

 ٔانتأْٛم انتوٛٛى يؼبٚٛش انثبنث: انوغى
 

 ٓؼب٤٣و اُزو٤٤ْ .1
 

لمد تم تحدٌد معاٌٌر التمٌٌم فً التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات فً المسم األول، وفً ورلة بٌانات 
العطاء فً المسم الثانً. إن المعلومات الخاصة بورلة بٌانات العطاء للسلع المطلوب تمدٌمها تكّمل 

، تنالضالعطاءات. فً حال وجود أو تضٌؾ أو تعّدل األحكام المحددة فً التعلٌمات إلى ممدمً 
 األحكام الواردة فً ورلة بٌانات العطاء بدل تلن الواردة فً التعلٌمات إلى ممدمً العطاء.ت عتمد 

 
 ٓؼب٤٣و اُزأ٤َٛ .2

 فٌما ٌتعلك بسلع المطاع الصحً( متطلبات التؤهٌل لسلع ممدمً العطاءات هً

 :التالٌة الوثائك ،العطاء ٌتضمن ان ٌجب - ش

 :هئعطا لبول تم فً حال  العمد لتنفٌذ العطاء ممدم مإهالتً تثبت لتا الوثائك

ٗزبعٜب إٝ أ ث٘لَٚ ٣وّٞ ثز٤ٖ٘ؼٜبػ٠ِ إٔ  ,ٔطِٞثخاُ َِغاُ رول٣ْ اُؼطبء ٓولّ ػوٗ ؽبٍ ك٢ (1

 ٓولّ اُؼطبء ػ٠ِكؼ٘لٛب ٣زٞعت (, ٍب٤٤ٍٖٖٓ أُّٖ٘ؼ٤ٖ األ ز٢ ٣ْزو٣ٜب اُ أٌُٞٗبد قلٓبً )َٓز

 ٕ:أ

 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  (RAأُقزٖخ)ٖٓ هجَ اَُِطخ , ٝمُي اُل٤ُٝخ ُزغبهحا٤ُٖلال٤ٗخ أُ٘زوِخ ا٠ُ ا

 ك٢ ػٚٞ ُجِل اُزبثؼخ أُقزٖخَ اَُِطخ ؽَٖ ػ٠ِ هفٖخ ٖٓ هج هلإٔ ٣ٌٕٞ  ٝ, أاَُِغ

ٝهل آزضَ ُٔؼب٤٣و  ,(Pharmaceuticals Inspection Conventionا٤ُٖل٢ُ ) اُزلز٤ِ ٓؼبٛلح

 ( أُب٤٤ٖٙ هجَ رول٣ْ اُؼطبءاد.2فالٍ اُؼب٤ٖٓ ) ُغٞكحا

 

, ٘لَٚث أٝ ثبٗزبعٜب بثز٤ٖ٘ؼٜ ٣وّٞ ال ػ٠ِ إٔ  ,ٔطِٞثخاُ َِغاُ رول٣ْ اُؼطبءؽبٍ ػوٗ ٓولّ  ك٢ (2

 ٕ:أ ٓولّ اُؼطبء ػ٠ِكؼ٘لٛب ٣زٞعت 

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

 ٝ ؛ أػالٙ ( 1أُؾلكح ك٢ اُج٘ل )أُوب٤٣ٌ 

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

 (ed manufacturing capacityinstall)اإلٗزبع٤خ اُوبئٔخ  ولهحبُث بً رٖو٣ؾ ( أ)

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

 التً االختبارات مجموعةو خدماتالوالمٌدانٌة  الجودةرلابة  منشآت عن)ج( تفاصٌل 

 أ جرٌت؛

ذات والشهادات  الماضٌة الخمس السنوات خالل المنفذة تمدٌم السلع  عمود بؤبرز لائمة)د( 

 .{المعنٌٌن )المشتري(العمل أصحابمن  المصدلةالصلة 

 

 

 1-أ

 {:التالٌة االضافٌة /الفمراتالموادادخل  الصٌدالنٌة مستحضراتبال ٌتعلك فٌما }
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 :هئعطا لبول تم فً حال  العمد لتنفٌذ العطاء ممدم مإهالتلتً تثبت ا الوثائك

1)  

 Good)سات التوزٌع الجٌد مماربشهادة  علىئزاً حاالعطاء  ممدمن ٌكون أ (هـ) 

Distribution Practice) وفك الحالة. 

 

 :اُزب٤ُخ االٙبك٤خ أُؼِٞٓبد ٣ولّ إ اُؼطبء ٓولّ ػ٠ِ ( ش

 

ٝربه٣ـ  ههْٖٓ هجَ ٓولّ اُؼطبء ٓغ ه٤ل اُز٤ٖ٘غ ؽب٤ُبً  ا٤ُٖلال٤ٗخ ثبَُٔزؾٚواد هبئٔخ (ٝ )

 .بدٔ٘زغاُ رَغ٤َ/هفٖخ

ً  طبءٖٓ ث٘ٞك اُؼّٜبكح أُ٘زظ ا٤ُٖل٢ُ ٌَُ ث٘ل   ( ى)  .[اُؼب٤ُٔخ اُٖؾخ ٓ٘ظٔخ ُز٤ٕٞبد ٝكوب

 2-أ

 {االضافٌة التالٌة /الفمراتادخل المواد ،ماحاتلبالٌتعلك  فٌما}

 :هئعطا لبول تم فً حال  العمد لتنفٌذ العطاء ممدم مإهالتلتً تثبت ا الوثائك

1)   

ً  التصنٌع بلد فً المختصة السلطة لبل منعلى تصرٌح  حائزاً ( ان ٌكون هـ) رلم  مرارلل وفما

WHA 28 65 (2)  جودة حول العالمٌة الصحة منظمة شهادات طمخطبالمتعلك 

 الى سوق التجارة الدولٌة. المنتملة الصٌدالنٌة المستحضرات

 

 :اُزب٤ُخ االٙبك٤خ أُؼِٞٓبد ٣ولّ إ اُؼطبء ٓولّ ػ٠ِ ( ش

ً  ا٤ُٖلال٤ٗخ ثبُِوبؽبد هبئٔخ)ٛـ(  (ٝ ) ٝربه٣ـ  ههْٖٓ هجَ ٓولّ اُؼطبء ٓغ ه٤ل اُز٤ٖ٘غ ؽب٤ُب

 [.بدٔ٘زغاُ رَغ٤َ/هفٖخ
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 54 المسم الثالث: معاٌٌر التمٌٌم والتؤهٌل

 :باالضافة الى ما ورد فً اعاله فان معاٌٌر التؤهٌل  - ش

أُٞإلبد اُل٤٘خ اُله٤وخ اُز٢ رزٖٚٔ رؾل٣ل اُقٖبئٔ اُل٤٘خ َُِِغ ٝاُقلٓبد أُزِٖخ ثٜب  -1

 اُز٢ رطِجٜب عٜخ اُزؼبهل

عالد ومدى مطابمتها )وهً الخصائص التمنٌة وممٌاس السلع النوعٌه التً تطلبها جهة الت

للمواصفات والتً تسهل عملٌة تمٌٌم العطاء وتحتوي على مإشرات لواضحة تبٌن ؼاٌة 

 رطوبة، ،وؾ بٌئة العمل لتلن السلع )حرارةالسلع من استخدامها وتتضمن تفاصٌل ظر

 .وؼٌرها( ومتطلبات الرزم والتعبئة والتؽلٌؾ .......ظروؾ الخزن،

 

 -ة للمواصفات الفنٌة الممرة من لبل اللجنة الوطنٌة النتماء االدوٌة.الرار الدواء ومدى المطابم
 اُولهح ٝاٌُلبءح أُب٤ُخ -2

ٝأُٖبكم ٝفَٔخ ٍ٘ٞاد ثقٖٞٓ اُْوًبد اُو٤ٕ٘خ اُؾَبثبد اُقزب٤ٓخ الفو ٍ٘ز٤ٖ  - أ

 .ػ٤ِٜب ٖٓ هجَ ٓواهت ؽَبثبد ٝرؾون االهثبػ ك٢ ؽَبثبرٚ

  ( ٍ٘ٞاد 13-1اال٣واك ا١َُٞ٘ : َُِ٘ٞاد ٖٓ )  - أ

  -انغٕٛنخ انُوذٚخ : - ة

 2انغٕٛنخ انُوذٚخ )انؼوٕد انكجٛشح( ثوذس انكهلخ انتخًُٛٛخ نهؼوذ  -

 ( %يٍ انكهلخ انتخًُٛٛخ122-22انغٕٛنخ انُوذٚخ )انؼوٕد انًتٕعطخ( ٚتشأذ ثٍٛ )-

 ( % يٍ انكهلخ انتخًُٛٛخ52-32انغٕٛنخ انُوذٚخ )انؼوٕد انظـٛشح( ٚتشأذ ثٍٛ )

  -ػٔبٍ أُٔبصِخ( :اُقجوح اُزق٤ٖٖخ )األ -3

 ( ٖ3-1ػلك االػٔبٍ أُطِٞة ك٢ اُٞصبئن أُ٘بهٖخ رزواٝػ ث٤) 

 ( ٍٖ٘ٞاد ػِٔب" إ 13-5ػلك اَُ٘ٞاد اُٞاعت ِٛجٜب ُالػٔبٍ أُٔبصِخ رزواٝػ ث٤ )

 ِٛت االػٔبٍ أُٔبصِخ آوا" عٞاى٣ب" ك٢ االػٔبٍ اُٖـ٤وح 

 انًؼٛبس د
نهؼوٕد انتٙ تضٚذ كهلتٓب 

يهٛبس دُٚبس 12انتخًُٛٛخ ػٍ   

نهؼوٕد انتٙ تضٚذ كهلتٓب 

يهٛبس ٔنـبٚخ   5انتخًُٛٛخ ػٍ 

يهٛبس دُٚبس 12  

نهؼوٕد انتٙ تضٚذ كهلتٓب 

يهٛبس دُٚبس 5انتخًُٛٛخ ػٍ   

 اال٤ِٛخ اُوب٤ٗٞٗخ :  1

٣ٝوٖل ثٜب ٓلٟ 

ٕالؽ٤خ ٓولّ اُؼطبء 

ُالّزواى ك٢ اُزول٣ْ 

 ٖٓ ؽ٤ش :

 ع٤َ٘زٚ  -1

رٚبهة  -2

 أُٖبُؼ 

هبئٔخ  -3

اُْوًبد 

ُٔزٌِئخ ا

ٝاُوبئٔخ 

 اَُٞكاء 

أُ٘غ  -4

ثٔٞعت 

هواهاد 

االْٓ 

أُزؾلح 

ٝٓغٌِ 

اُؾ٤َ٘خ : ٣ٝزْ اُؼَٔ  -1

( 1,4ثٜب ٝكن أُبكح )

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ 

اُؼطبءاد اُٞاهكح ك٢ 

اُوَْ االٍٝ ٖٓ 

 اُٞص٤وخ 

رٚبهة أُٖبُؼ :  -2

٣ٝزْ اُؼَٔ ثٜب ٝكن 

( ٖٓ 2,4أُبكح )

اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ 

ؼطبءاد اُٞاهكح ك٢ اُ

اُوَْ االٍٝ ٖٓ 

 اُٞص٤وخ

هبئٔخ اُْوًبد  -3

أُزٌِئخ ٝاُوبئٔخ 

اَُٞكاء: ٣ٝزْ اُؼَٔ 

( 3,4ثٜب ٝكن أُبكح )

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ 

اُؼطبءاد اُٞاهكح ك٢ 

اُوَْ االٍٝ ٖٓ 

 اُٞص٤وخ

أُ٘غ ثٔٞعت هواهاد  -4

اُؾ٤َ٘خ : ٣ٝزْ اُؼَٔ  -1

( 1,4ثٜب ٝكن أُبكح )

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ 

اُؼطبءاد اُٞاهكح ك٢ 

اُوَْ االٍٝ ٖٓ 

 اُٞص٤وخ 

رٚبهة أُٖبُؼ :  -2

٣ٝزْ اُؼَٔ ثٜب ٝكن 

( ٖٓ 2,4أُبكح )

اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ 

اُؼطبءاد اُٞاهكح ك٢ 

اُوَْ االٍٝ ٖٓ 

 اُٞص٤وخ

 هبئٔخ اُْوًبد -3

أُزٌِئخ ٝاُوبئٔخ 

اَُٞكاء: ٣ٝزْ اُؼَٔ 

( 3,4ثٜب ٝكن أُبكح )

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ 

اُؼطبءاد اُٞاهكح ك٢ 

اُوَْ االٍٝ ٖٓ 

 اُٞص٤وخ

أُ٘غ ثٔٞعت هواهاد  -4

اُؾ٤َ٘خ : ٣ٝزْ اُؼَٔ  -1

( 1,4أُبكح )ثٜب ٝكن 

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ 

اُؼطبءاد اُٞاهكح ك٢ 

اُوَْ االٍٝ ٖٓ 

 اُٞص٤وخ 

رٚبهة أُٖبُؼ :  -2

٣ٝزْ اُؼَٔ ثٜب ٝكن 

( ٖٓ 2,4أُبكح )

اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ 

اُؼطبءاد اُٞاهكح ك٢ 

اُوَْ االٍٝ ٖٓ 

 اُٞص٤وخ

هبئٔخ اُْوًبد  -3

أُزٌِئخ ٝاُوبئٔخ 

اَُٞكاء: ٣ٝزْ اُؼَٔ 

( 3,4ثٜب ٝكن أُبكح )

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ 

اُؼطبءاد اُٞاهكح ك٢ 

اُوَْ االٍٝ ٖٓ 

 اُٞص٤وخ

أُ٘غ ثٔٞعت هواهاد  -4
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 55         اُوَْ اُضبُش. ٓؼب٤٣و اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ

االٖٓ 

 اُل٢ُٝ .

االْٓ أُزؾلح ٝٓغٌِ 

االٖٓ اُل٢ُٝ: ٣ٝزْ 

اُؼَٔ ٓؼٜب ٝكن اُوَْ 

اُقبٌٓ ٖٓ اُلٍٝ 

 أُؤِٛخ .

االْٓ أُزؾلح ٝٓغٌِ 

االٖٓ اُل٢ُٝ: ٣ٝزْ 

اُؼَٔ ٓؼٜب ٝكن اُوَْ 

اُقبٌٓ ٖٓ اُلٍٝ 

 أُؤِٛخ.

االْٓ أُزؾلح ٝٓغٌِ 

االٖٓ اُل٢ُٝ: ٣ٝزْ 

اُؼَٔ ٓؼٜب ٝكن اُوَْ 

اُقبٌٓ ٖٓ اُلٍٝ 

 أُؤِٛخ.

 ا٤َُُٞخ أُب٤ُخ : 2

ٝرؼوف ا٤َُُٞخ 

اُ٘ول٣خ ثبٜٗب ًْق 

ٖٓوك٢ ٣ج٤ٖ ؽوًخ 

فو اُزلكن أُب٢ُ ال

ٍ٘خ اٝ ًلبءح ٓب٤ُخ 

ثبُٔجِؾ أُطِٞة ٖٓ 

فالٍ اُز٤َٜالد 

أُٖوك٤خ ُِٝلزوح 

اُز٢ رَجن ربه٣ـ 

 ؿِن أُ٘بهٖخ .

  ا٤َُُٞخ

اُ٘ول٣خ = 

ٓجِؾ 

اٌُِلخ 

 اُزق٤٘٤ٔخ 

  ٣غت

رضج٤ذ 

ا٤َُُٞخ 

أُب٤ُخ 

أُطِٞثخ 

ك٢ 

اُٞص٤وخ 

ثٔجِؾ 

ٓوطٞع 

 ٌ٤ُٝ

َٗجخ 

 ٓئ٣ٞخ 

  ا٤َُُٞخ

اُ٘ول٣خ = 

ٓجِؾ 

اٌُِلخ 

٤٘٤خ اُزقٔ

x     

53% 

  ٣غت

رضج٤ذ 

ا٤َُُٞخ 

أُب٤ُخ 

أُطِٞثخ 

ك٢ 

اُٞص٤وخ 

ثٔجِؾ 

ٓوطٞع 

 ٌ٤ُٝ

َٗجخ 

 ٓئ٣ٞخ

  ا٤َُُٞخ

اُ٘ول٣خ = 

ٓجِؾ 

اٌُِلخ 

اُزق٤٘٤ٔخ 

x     

23% 

  ٣غت

رضج٤ذ 

ا٤َُُٞخ 

أُب٤ُخ 

أُطِٞثخ 

ك٢ 

اُٞص٤وخ 

ثٔجِؾ 

ٓوطٞع 

 ٌ٤ُٝ

َٗجخ 

 ٓئ٣ٞخ

 اُؾَبثبد اُقزب٤ٓخ : 3

ٝرؼوف ثبٜٗب 

خ اُؼبٓخ ُٔولّ ا٤ُٔيا٤ٗ

اُؼطبء ٝاُز٢ رؼٌٌ 

اُٞٙغ أُب٢ُ 

َُِ٘ٞاد أُطِٞثخ 

ٖٓ ؽ٤ش ٓٞعٞكاد 

اُْوًخ ٖٓ إٍٞ 

صبثزخ ٝٓزؾوًخ ٓغ 

ث٤بٕ ٓولاه ٗلوبد 

اُْوًخ ٝا٣واكارٜب 

َٝٗجخ االهثبػ 

 ٝاُقَبهح ك٤ٜب 

رول٣ْ ا٤ُٔيا٤ٗخ اُؼبٓخ  -1

أُلهوخ ٖٓ هجَ 

أُؾبٍج٤ٖ  رؼوٗ 

اُٞٙغ أُب٢ُ الفو 

إ رٌٕٞ  ٍ٘ز٤ٖ ٣ٝغت

 ٓؼلالرٜب هاثؾخ 

٣غٞى رول٣ْ اُؾَبثبد  -2

اُقزب٤ٓخ الفو ٍ٘ز٤ٖ 

رَجن االىٓخ أُب٤ُخ 

 2314ُؼبّ 

رول٣ْ ا٤ُٔيا٤ٗخ اُؼبٓخ  -1

أُلهوخ ٖٓ هجَ 

أُؾبٍج٤ٖ  رؼوٗ 

اُٞٙغ أُب٢ُ الفو 

ٍ٘ز٤ٖ ٣ٝغت إ رٌٕٞ 

 ٓؼلالرٜب هاثؾخ 

٣غٞى رول٣ْ اُؾَبثبد  -2

اُقزب٤ٓخ الفو ٍ٘ز٤ٖ 

ٔب٤ُخ رَجن االىٓخ اُ

 2314ُؼبّ 
 ؿ٤و ٓطِٞثخ

ٓؼلٍ اال٣واك ا١َُٞ٘  4

: ٝٛٞ أُجبُؾ 

أَُزِٔخ ٖٓ اُلكؼبد 

ٝاَُِق أُوؽ٤ِخ 

ُِؼوٞك أُ٘غيح اٝ 

أَُزٔوح فالٍ أُلح 

أُطِٞثخ ثٔغت  

 اُٞص٤وخ 

ٓؼلٍ اال٣واكاد  -1

ا٣َُٞ٘خ ُٔولّ اُؼطبء 

٣غت إ رٌٕٞ ثوله 

 اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ ُِؼول . 

 ٣زْ اؽزَبة ٓؼلٍ -2

اال٣واك ا١َُٞ٘ ثٔجِؾ 

ٓوطٞع ٤ٌُٝ ثَ٘جخ 

ٓئ٣ٞخ ٣ٝغت إ ٣ضجذ 

 ك٢ اُٞص٤وخ .

ػ٠ِ ٓولّ اُؼطبء  -3

رول٣ْ ٓؼلٍ اال٣واك 

ا١َُٞ٘ ٌُبكخ اُؼوٞك 

أُ٘غيح ٖٓ هجِٚ ُٝٔلح 

ال روَ ػٖ )ٍ٘ز٤ٖ( 

( 13ٝال ري٣ل ػٖ )

ػْوح ٍ٘ٞاد ٖٓ 

ٓؼلٍ اال٣واكاد  -1

ا٣َُٞ٘خ ُٔولّ اُؼطبء 

٣غت إ رٌٕٞ ثَ٘جخ 

(43-133 ٖٓ )%

 اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ ُِؼول . 

٣زْ اؽزَبة ٓؼلٍ  -2

اال٣واك ا١َُٞ٘ ثٔجِؾ 

ٓوطٞع ٤ٌُٝ ثَ٘جخ 

ٓئ٣ٞخ ٣ٝغت إ ٣ضجذ 

 .ك٢ اُٞص٤وخ 

ػ٠ِ ٓولّ اُؼطبء  -3

رول٣ْ ٓؼلٍ اال٣واك 

ا١َُٞ٘ ٌُبكخ اُؼوٞك 

أُ٘غيح ٖٓ هجِٚ ُٝٔلح 

ال روَ ػٖ )ٍ٘ز٤ٖ( 

( 13ٝال ري٣ل ػٖ )

 ؿ٤و ٓطِٞة
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 56         اُوَْ اُضبُش. ٓؼب٤٣و اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ

ربه٣ـ ؿِن أُ٘بهٖخ 

٣ٝزْ اؽزَبة ٓؼلٍ 

اال٣واك ا١َُٞ٘ ٝكوب 

٘ٞاد أُولٓخ إ َُِ

رٌٕٞ ٖٓ هجِٚ ٓغ 

ٓواػبح ػلّ ٙوٝهح 

إ رٌٕٞ ٍ٘ٞاد 

 اُؼَٔ ٓزََِِخ .

ػْوح ٍ٘ٞاد ٖٓ 

ربه٣ـ ؿِن أُ٘بهٖخ 

٣ٝزْ اؽزَبة ٓؼلٍ 

اال٣واك ا١َُٞ٘ ٝكوب 

َُِ٘ٞاد أُولٓخ إ 

رٌٕٞ ٖٓ هجِٚ ٓغ 

ٓواػبح ػلّ ٙوٝهح 

إ رٌٕٞ ٍ٘ٞاد 

 ٓزََِِخ .اُؼَٔ 

اُقجوح اُزق٤ٖٖخ  5

 ك٢ ػوٞك اُزغ٤ٜي:

٢ٛ اُقجوح اَُبثوخ 

ك٢ ٓغبٍ ٝرقٖٔ 

ٛنا اُؼَٔ ًٔزؼبهل 

 هئ٢َ٤ اّٝو٣ي .

رول٣ْ ػَٔ ٓٔبصَ ٝاؽل ٓ٘غي 

ٝفالٍ ٓلح ال رزغبٝى ػٖ 

( ٍ٘ٞاد هجَ أُٞػل 13)

-63اُٜ٘بئ٢ ُزول٣ْ اُؼطبء ٖٓ )

%( ٖٓ اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ 83

 ُِْٔوٝع 

ول٣ْ ػَٔ ٓٔبصَ ٝاؽل ٓ٘غي ر

ٝفالٍ ٓلح ال رزغبٝى ػٖ 

( ٍ٘ٞاد هجَ أُٞػل 13)

-63اُٜ٘بئ٢ ُزول٣ْ اُؼطبء ٖٓ )

%( ٖٓ اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ 83

 ُِْٔوٝع

ال٣زطِت رول٣ْ اػٔبٍ ٓٔبصِخ اال 

ك٢ ؽبُخ ًٕٞ اُؼَٔ مٝ ٛج٤ؼخ 

فبٕخ ٝماد رو٤٘خ ٓؼ٤٘خ ٝك٢ 

ٛنٙ اُؾبُخ ٣زْ ِٛت ػَٔ 

فالٍ ٓلح ٓٔبصَ ٝاؽل ٓ٘غي ٝ

( ٍ٘ٞاد 13ال رزغبٝى ػٖ )

هجَ أُٞػل اُٜ٘بئ٢ ُزول٣ْ 

%( 33اُؼطبء ٝثٔجِؾ ٣ؼبكٍ )

 ٖٓ اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ ُِْٔوٝع 

  

 3ٗٞع اُج٤غ اُزغبه١ ٝاٍِٞة اُزغ٤ٜي )اُ٘وَ , اُزأ٤ٖٓ , اُز٤َِْ( ٌٝٓبٕ االٍزالّ ُِٔٞاك -4

 (Domestic Perferenceاالك٤ِٚخ أُؾ٤ِخ ) -5

ٓ٘غيح ٓٔبصِخ ٍبثوخ ٖٙٔ االفزٖبٓ ٝٓلٟ اُزياّ َٝٓزٟٞ ر٘ل٤ن ٝعٞك ػوٞك ٝاػٔبٍ  -6

 اُْوًخ ثٜب 

 3ّٜبكح رلاٍٝ ك٢ ثِل أُْ٘أ  -4

 (GMP ٜبكحــــــــــــــــــــر٤ٖ٘غ اَُِغ ٣زطبثن ٓغ ٓزطِجبد ٓٔبهٍبد اُز٤ٖ٘غ اُغ٤ل )ّ -8

(Good manufacturing practiceٝاُْٜبكاد ) ٟاالفو( .......FDA ) ٜب ك ٤ُ ْبه ا ٝصبئن أُ  ٢

ٞكح غ واهجخ ُا ٤ُبدٓ  ٝآ ٖخ  ٘به ُٔ  .ا

االٍزغبثخ ُِْوٝٛ اُوب٤ٗٞٗخ ٝأُٞإلبد اُل٤٘خ ٝٓؼب٤٣و اُزأ٤َٛ أُطِٞثخ ٝرٞاكن علٍٝ  -1

 االٍؼبه ٝٗٔبمط اُٞصبئن اُو٤ب٤ٍخ ًٝٞٗٚ اٝٛأ االٍؼبه ٝٓزٞاىٕ َٝٓ٘غْ ٓغ اٌُِلخ اُزق٤٘٤ٔخ 

 ٓلح ر٘ل٤ن اُؼول -13

 ٓٞهق اُْوًخ ٖٓ اُزَغ٤َ -11

زؾٚو ٖٓ اُزَغ٤َ:ػِٔب اٗٚ ك٢ اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ اُؼطبءاد  ثبٕ ٣جلأ ٓولّ اُؼطبء ٓٞهق أَُ -12

ثبُْوٝع ثبُزَغ٤َ ك٢ اُغٜبد أُقزٖخ ٍٝٞف ٣ٖجؼ اُؼول ٗبكنا اػزجبها ٖٓ ربه٣ـ اٍزالّ 

ّٜبكح اُزَغ٤َ ٛنا ك٢ ؽبٍ  ُْ ٣ٌٖ أَُزؾٚو َٓغَ.آب اما ًبٕ أَُزؾٚو َٓغَ اٝ 

 ٖؾخ ٖٓ رول٣ْ ّٜبكح اُزَغ٤َ ك٤ٌٕٞ اُؼول ٗبكنا ٖٓ ربه٣ـ رٞه٤ؼٚثٔٞعت  اٍزض٘بء ُٞى٣و اُ
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 مستندات العطاءحول  مالحظات

 

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

 أُ٘بهٖخ.ػ٤ِٔخ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد فالٍ ٓغ زجبكُٜب عٜخ اُزؼبهل راُٞصبئن األٍب٤ٍخ اُز٢  ُؼلك ٖٓ

 

 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)علاٍٝ األٍؼبه: إٕ رل٤َٖ األٍؼبه 

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

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

 األك٤ِٚخ, ؽ٤٘ٔب رطجن.

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

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

 أُ٘بهٖخ اُ٘ٔٞمع٤خ ُِوطبػبد اُزق٤ٖٖخ, ٝمُي ٌَُ اُج٘ٞك أُؾلكح ك٢ ٝههخ ث٤بٗبد اُؼطبء.

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد, ٣زٞعت ػ٠ِ عٜخ اُزؼبهل  14ٗٔٞمط ٙٔبٕ اُؼطبء: رطج٤وبً ُِٔبكح 

أُ٘بهٖخ اُ٘ٔٞمع٤خ ُِوطبػبد اُزق٤ٖٖخ. ًٔب ٣٘جـ٢  ر٤ٖٔٚ ٝصبئن أُ٘بهٖخ ٗٔٞمط ٙٔبٕ اُؼطبء اُٞاهك ك٢ ٝصبئن

ًّل ٖٓ إٔ اُ٘ٔٞمط أُولّّ ٣طبثن عٞٛو٣بً فٖبئٔ اُ٘ٔٞمط أُؼزٔل ك٢ ٝص٤وخ اُؼطبء َٗجخ إ٠ُ  ػ٠ِ عٜخ اُزؼبهل اُزأ

 ٗبكناً ٝكوبً ُِوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ أُؼزٔلح.كهعخ اُؾٔب٣خ ٝٝٙٞػ اُْوٝٛ اُز٢ ثٔٞعجٜب ٣ٖجؼ اُ٘ٔٞمط 
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 رة تمدٌم العطاءاستما . ش

 

 [العطاء تارٌخ: ادخل]التارٌخ: 

 {  Vacc/1/2021Baمنالصة رلم:

 ( 1Ba)رلم كتاب الدعوة                                                                                                 

 

  زمات الطبٌه) كٌمادٌا(وزارة الصحة/البٌئة /الشركة العامة لتسوٌك االدوٌة والمستلالى: 

 

 حضرة السٌد/السٌدة:

 التً نمّر باستالمنا اٌاها، نحن [األرلام ادخل]بعد ان لمنا بدراسة وثائك المنالصة، بما فٌها التعدٌالت رلم 

ثائك المولعون أدناه، نتمدم بعطائنا هذا لتمدٌم وتسلٌم السلع المطلوبة بموجب العمد المذكور اعاله وباإللتزام الكامل بو

 المنالصة، وذلن بمبلػ: 

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

المٌمة بالدوالر االمٌركً باألرلام ادخل: ]( المٌمة بالدوالر االمٌركً بالكلمات ادخل: ] )[   زائد [ 

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

 

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

 العمد. المبالػ أعاله هً وفماً لجداول األسعار المرفمة وهً جزء من هذا العطاء.

 

اكفَ "علٍٝ أُزطِجبد ]٤ْ اَُِغ ٝكوبً ُغلٍٝ اُز٘ل٤ن أُؾلك ك٢ ك٢ ؽبٍ هجٍٞ ػطبئ٘ب, ٗزؼٜل ثز٤َٕٞ ٝرَِ .2

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

 اُؼجبهح أُ٘بٍجخ(.

 

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

 ُِؼول ك٢ اُوَْ اَُبثغ.
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ثبٌَُْ ٝاُو٤ٔخ ٖٝٙٔ أُلك  األكاءؽَٖ ٝٙٔبٕ  اُلكؼخ أُولٓخ ٗزؼٜل ثزول٣ْ ٙٔبٕك٢ ؽبٍ هجٍٞ ػطبئ٘ب,  .4

 ٔ٘بهٖخ.ٝصبئن اُ أُؾلكح ك٢

 

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

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

  .اُلزوح
 

 

ؾو٣و١ ُٚ ُؾ٤ٖ إػلاك ا٤ُٖـخ اُٜ٘بئ٤خ ُِؼول اُو٢ٍٔ ٝاثوآٚ ث٤٘٘ب, ٤ٌٍٕٞ ٛنا اُؼطبء, ٓغ هجٌُْٞ اُز .6

ِيّ ث٤٘٘ب. ُٔ   ٝاّؼبهًْ ثزو٤ٍخ اُؼول, ثٔضبثخ اُؼول اُ
 

 

 .فو رَزِٔٞٗٚآأٝ أ١ ػطبء  ثؼل اُزو٤٤ْ ٝٛأاألاُؼطبء ؿ٤و ِٓي٤ٖٓ ثوجٍٞ ٗلهى ثأٌْٗ  .4
 

 

 ٗٞاكن ػ٠ِ ٓؼب٤٣و األ٤ِٛخ اُوب٤ٗٞٗخ اُزب٤ُخ: .8
 

 

ٓويل٢ٓ اُؼطيبءاد اُوَيْ  ٓيٖ اُزؼ٤ِٔيبد اُي٠ 6.1 لويوحاُ ٝكين ٓؤِٛيخ كٍٝ عَ٘ي٤بد)عَ٘ي٤خ(  إٗ٘ب ٗؾَٔ ( أ)

 األٍٝ.

 

)أ( ٓيٖ اُزؼ٤ِٔيبد إُي٠ ٓويل٢ٓ اُؼطيبءاد اُوَيْ  ٤ُ6.1ٌ ُيل٣٘ب أ١ رٚيبهة كي٢ أُٖيبُؼ ٝكين أُيبكح   ( ة)

 األٍٝ.

 

جهبة مملوكبة للدولبة فبً جمهورٌبة العبراق إننبا  /إننا لسنا جهة مملوكة للدولبة فبً جمهورٌبة العبراق )ج( 

 المسم األول. ممدمً العطاءاتإلى التعلٌمات ن )ب( م 6.1مادة الالمتطلبات بحسب ونلبً 

لانونٌباً )د( لم ٌتم إعالننا أو أيٍ من مماولٌنا الثانوٌٌن أو المصبنّعٌن ألي لسبم مبن هبذا العمبد، ؼٌبر مبإهلٌن 

مببن لبببل جهببة التعالببد بموجببب المببوانٌن العرالٌببة النافببذة أو التعلٌمببات الرسببمٌة ذات الصببلة أو التزامبباً 

 جلس االمن التابع لالمم المتحدة؛ بمرار صادر عن م

او بتعلٌببك اعمالنببا مببن لبببل وزارة التخطببٌط  أو المائمببة السببوداء علببى  بوضببعناصببدر أي لببرار ٌ )هببـ( لببم

من التعلٌمات  6.3بإعالننا ؼٌر مإهلٌن لانونٌاً للمشاركة فً العطاءات خالل المدة المحددة فً المادة 

 إلى ممدمً العطاءات، المسم األول.
 أكفيَ: [ ٛيٞ اُجو٣يل١ ػ٘ٞاٗ٘يبٝ ,]االنكتشَٔوٙ انًٕهوغ ػُوٕاٌ أكفيَ: [االٌُزو٢ٗٝ ٛٞ  ٘بٞهؼٓثإٔ ػ٘ٞإ  لٗل٤ .1

 ٝاُجو٣ييل  ]انًُظووت أكفييَ: [ماد أَُيي٠ٔ اُييٞ ٤ل٢  ]االعووى أكفييَ: [ /اَُيي٤لح٤َُلا ٕإ .]انؼُووٕاٌ انجشٚووذ٘

رٞٙيي٤ؾبد هييل   ثييأ١ أُزؼِوييخ األٓييٞه ًييَ ززبثغٍيي/ٍيي٤زبثغ ]ػُووٕاٌ انجشٚووذ االنكتشَٔووٙ أكفييَ: [ االٌُزوٝٗيي٢

 .رطِجٜٞٗب فالٍ أُ٘بهٖخ

 

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

 التولٌع:___________________________

 التارٌخ:__________________________

 [اخر تعرٌف أي او منصب: ادخل]          :  بمنصب

 [العطاء ممدم اسم: ادخل]عن  وبالنٌابة لصالحذا العطاء تولٌع هل مخولوذلن كشخص 
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1 

 ٔطق يٕخض نهغهغ

سهى 

ٔاسد 

انؼطبء 

 ٗ ان

ندُخ 

 االعتالو 

سيض 

انششكخ 

ُتدخ   اًن

توذٚى 

 انؼشع

انشيض 

 ٙ ؽُ  إن

االعى 

ٙ  انؼًه

االعى 

ٙ انؼ ًه

انخبص 

ثبنششكخ 

يوذيخ 

 انؼطبء 

االعى 

 انتدبس٘

ًبدح  ان

 انلؼبنخ 

انشكم 

 ٙ  انظٛذالَ
ٌ  انسدى  ص  إن

سهى 

تغدٛم 

ًبدح   ان

تبسٚخ 

تغدٛم 

ًبدح   ان

ٓبداد  ش

 اندٕدح 

توذٚى 

ٕرج  ًَ 

وجود هذه 

 مادة 

(sodium 

meta 

bisulfate )

فً منتج 

 الشركة

 نعم او ال 

ًبدح  ان

ٔنٛخ   اال

سهى 

تغدٛم 

ُتح  اًن

تبسٚخ 

تغدٛم 

ُتح  اًن

زذح  إن

ٕازذح  ان

ح  نهؼٕج

زذح  إن

ٕازذح  ان

 نهششٚؾ

   
  

                

   
  

                

   
  

                

   
  

                

 
 المجموع اإلجمالً للعطاء بالدٌنار العرالً: ____________________________________)باألرلام( (
 

 __________________________________)باألحرؾ/الكلمات(                                          
 

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

 وذو انؼطبء: ___________________________تٕهٛغ ي  

 اإلعـــى ٔانًُظت: ____________________________

 ___________________________ختـــى يوذو انؼطبء: 

 انتبسٚـــــــــــــــــخ:____________________________
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 ٕخٕدح كٙ انؼشامخذٔل األعؼبس نهغهغ انًسهٛخ أٔ نهغهغ راد انًُشأ األخُجٙ انً -ة-2
 

2 3 4 5 6 

 ثهذ انًُشأ انكًٛخ انًوذيخ
ا اشعؼش انٕزذح ثبنذُٚبس انؼ هٙ سهًب

 ٔكتبثخ
 االعؼبس ٔؽشٚوخ انتٕطٛم

انغؼش 

 االخًبنٙ

كًٛخ 
انؼطبء 
وذو  اًن

انجؼبػخ 
 انًدبَٛخ 

اعى انششكخ 
ُتدخ   اًن

يُشأ 
انششكخ 
ُتدخ  اًن

عؼش 
 انؼجٕح

عؼش انٕازذح 
ازذح   إن

 َٕع انؼًهخ 

غهٛى انًظُغ/ تغغهٛى و ت
غتٕدع/ تغهٛى طبنسخ  اًن
انؼشع/ ششاء يجبشش يٍ 

طبنخ انؼشع )تكبنٛق 
ا( ُب ـهٛق ٔانُوم ػً  انت

 )أ(

جٛؼبد  اًن
ٔانؼشائت 
ٔانشعٕو 

غتسوخ كٙ  اًن
 زبنخ تشعٛخ انؼوذ

 )ة(

انُوم انذاخهٙ 
تأيٍٛ / انتلشٚؾ 

ٔانتكبنٛق 
انطبسئخ زتٗ 
ثهٕؽ يكبٌ 
غتخذو  اًن
ٓبئٙ   انُ

 )ج(

ذيبد انخ
ٚخ كًب  انثبَٕ

زذدد كٙ 
خذٔل 

تطهجبد  اًن
 )د(

/ DDPانغؼش 
انتٕطٛم انًدبَٙ 

انٗ انًغتخذو 
ٓبئٙ  انُ

 ْـ=)أ+ة+ج+د(

السعر 
اإلجمالً 

DDP/ 
التوصٌل 
المجانً الى 
مكان 
 مدخالمست

النهائً 
)بالدٌنار 
 العرالً(

 )هـ(5*الكمٌة

             

 
 
 الً: ____________________________________)باألرلام(المجموع اإلجمالً للعطاء بالدٌنار العر (
 

 __________________________________)باألحرؾ/الكلمات(                                          
 

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

   

 تٕهٛغ يوذو انؼطبء: ___________________________

 اإلعـــى ٔانًُظت: ____________________________

 ___________________________ختـــى يوذو انؼطبء: 

 انتبسٚـــــــــــــــــخ:____________________________
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 خذٔل األعؼبس نهغهغ انتٙ عٛتى اعتٛشادْب يٍ خبسج انؼشام -أ -3

 

 د

1 2 3 4 

 ٔطق انًبدح نهششكخ انًظُؼخ  انكًٛخ انٕزذح انٕطق انٕؽُٙ انشيض انٕؽُٙ
ثهذ 

 انًُشأ...................

تغهغم 

ًبدح  ان

ٔاسد  سهى 

 ٗ انؼطبء ان

ندُخ 

اعتالو 

ع  انؼٔش

سيض 

انششكخ 

ظُؼخ   اًن

ًبدح  ٕؽُٙسيض ان ٙ االعى  ان  انؼًه
انشكم 

 انظٛذالَٙ

ٕزذح  ان

ٕازذح   ان

ٕح  نهؼج

ٕزذح  ان

ٕازذح  ان

 نهششٚؾ

ٛخ انؼطبء  ًك

ًوذو  ان

ٔطق 

ًبدح  ان

نهششكخ 

ظُؼخ  اًن

االعى 

 ٙ انؼًه

نهششكخ 

يوذيخ 

 انؼطبء

ًبدح  ان

 انلؼبنخ

 ِ ْز ٕد  ٔخ

ًبدح  ان

(sodium 

meta 

Bisulfate) 

ٙ يُتح  ك

 انششكخ 

ٔ ال   َؼى ا

االعى 

 ٘ انتدبس

ًبدح  نه

ٌٕص انسدى  ان
ؽشٚن 

ٕل ط  إن

َوطخ 

ٕل  انذخ

ٗ انجهذ  ان

ًش  ػ

ًبدح  ان

يذح 

ٛض  انتٓد

سهى 

ٔتبسٚخ 

تغدٛم 

ًبدح  ان

اسعبل 

ٕرج ًَ 

يُشأ 

ًبدح  ان

ٔنٛخ  اال

ُشب  يُشأ انجؼبػخ  ثهذ اًن

سهى تغدٛم 

انششكخ 

 يوذيخ انؼطبء 

 1 
  

16-
A00-
007 

Hepatitis B vaccine 
(adult) 20 mcg / 1 ml   ْ٣ز

ذ االؽز٤بط ٖٓ هجَ كائوح رضج٤

 اُٖؾخ اُؼبٓخ ّؼجخ اُزؾ٤ٖٖ

                     

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

 

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

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

 [٣ٌٖٔ ُٔولّ اُؼطبء إكهاعٚ, إٕ ٝعل ]______ػُٔٞخ اًُٞبُخ: _____________________

 

 انًكبٌ :_______________________________

 انتبسٚخ:_______________________________

 تٕهٛغ يوذو انؼطبء: ___________________________ 

 اإلعـــى ٔانًُظت: ____________________________

 ___________ػُٕاٌ انؼًــــــــم: _________________

 ___________________________ختـــى يوذو انؼطبء: 
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 خذٔل األعؼبس نهغهغ انتٙ عٛتى اعتٛشادْب يٍ خبسج انؼشام -ة -3

 
4 5 6 

 ( CIP) عؼش انٕزذح ثهذ انًُشأ

االعؼش 
 ٙ ًبن االخ

(CIP ) 

تبسٚخ 
تغدٛم 
انششكخ 
يوذيخ 
 انؼطبء 

اعى 
انششكخ 
يوذيخ 
 انؼطبء 

شأا  ُي
انششكخ 
يوذيخ 
 انؼطبء 

اعى 
انششكخ 
ُتّد  اًن

ٓبداد  انش
ٛخ  انؼًه
انسبطهخ 
ٓب   ػٛه

سهى 
تغدٛم 
اانششكخ 
ُتدخ  اًن

تبسٚخ 
تغدٛم 
انششكخ 
ُتدخ  اًن

 ٌ ٕا ػُ
 انششكخ 

ْبتق 
 انششكخ

ٚذ  انجش
 ٙ َٔ االنكتش
 نهششكخ 

ٕهغ  ي
انششكخ 
 ٗ ػه

انشجكخ 
ٛخانُؼ ٕت  كج

ًكتت  اعى ان

ًثم  ٙ ي انؼًه

 ٙ انششكخ ك

 انؼشام

اعى 
ٛذ غتل  اًن

اعى 
ظشف   اًن

 ٌ ٕا ػُ
ظشف   اًن

ْبتق 
ظشف   اًن

سهى 
 انسغبة

عؼش 
ٕح   انؼج

عؼش 
ٕزذح  ان
ٕازذح  ان

 ٌ ٗ يكب ان
غتخذو  اًن
 ٙ ٓبئ اُن
CIP 
 )أ(

ٕع  َ
ًهخ   انؼ

انخذيبد 
ٚخ  َٕ انثب
ًب  ك

زذدد 
 ٙ ك

ٔل  خذ
ًتطهجبد  ان

 )ة(

انجؼبػخ 
ٛخ ًدَب  ان

ؽشٚوخ 
 انذكغ

(CIP  ٌ ٗ يكب ( ان
ٙ يغ  ٓبئ غتخذو اُن اًن

َٕ ٛخ انخذيبد انثَب
 }ج= أ + ة{

كبيم انغؼش 
 ٌ ٗ يكب ان
غتخذو  اًن

ٛخ  ٙ نهًك ٓبئ اُن
ًوذيخ  ان
نهجؼبػخ 

ٛخ(× }ـخ  انًك

                         
                         
                         
                         
                         

 

 لعطاءات ادراج العملة المسموح بها{: _________)باالرلام(______________________________________)باالحرؾ(المجموع االجمالً للعطاء }ٌمكن لمدمً ا

 

 .[زادخل االنكوترم]الطبعة الحالٌة_______ –وفماً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز( [ٌمكن لممدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة ]: ___________ مدة التسلٌم

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

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

 

 انًكبٌ :_______________________________

 _____________انتبسٚخ:__________________

 تٕهٛغ يوذو انؼطبء: ___________________________ 

 اإلعـــى ٔانًُظت: ____________________________

 ػُٕاٌ انؼًــــــــم: ____________________________

 ___________________________ختـــى يوذو انؼطبء: 
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 ؽخ(ؿٛش يششٔػًبٌ انؼطبء ػًبٌ زغٍ األداء انًظشكٙ ) . ش
 

 ٌمأل المصرؾ الكفالة وفك الصٌؽة التالٌة او اٌة صٌؽة اخرى معتمدة من لبل البنن المركزي العرالً[ 

 

 [ٝػ٘ٞإ اُلوع اٝ أٌُزت أُٖلّه اعى انًظشفاكفَ  [

 

 [اعى ٔػُٕاٌ خٓخ انتؼبهذ اكفَ]_انًغتلٛذ: _

 ___________انتبسٚخ: _____________

 _____ػًبٌ انؼطبء سهى: ____________

 

[ )فٌما ٌلً ٌسمى "ممدم العطاء"( لد لّدم لكم عطاءه المإرخ ]أدخل التارٌخ[ اسم ممدم العطاءتم إبالؼنا بؤن ]أدخل 

 .]ادخل الرلم [[ بموجب كتاب الدعوة رلم اسم المنالصة/المشروع)فٌما ٌلً ٌسمى "العطاء"( لتنفٌذ ]أدخل 
 

 . ضمان عطاءت دعم بأن ن العطاءات ٌجب ، وفما لشروطكم، بؤندرنإضافة الى ذلن، فإننا 

 

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

[( فور تسلمنا منكم بالكلمات المبلػ أدخل)] [باألرلامالمبلػ  أدخل] مبلػ بمجملها تتجاوز ال مبالػ أو مبلػ أي لكم ندفع

 تفٌد بؤن ممدم العطاء لد أخل بالتزامه )بالتزاماته( تحت شروط العطاء تحرٌرٌةمصحوب بإفادة  تحرٌريلب أول ط

 : إذ أنه

 

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

 أٝ

( كَْ أٝ هك٘ رٞه٤غ إرلبه٤خ اُؼول, إٕ 1زؼبهل, )ثؼل رجِّـٚ فالٍ ٓلح ٗلبم ػطبئٚ ثوجٍٞ ػطبئٚ ٖٓ هجَ عٜخ اُ ( ة)

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

ً وفك المادة  من التعلٌمات إلى ممدمً العطاءات، وحٌث لررت المحكمة المختصة  36)ج( لد لّدم شكوى او طعنا

 تولٌع العمد ألسباب خاطئة وؼٌرمبررة وعلٌه تعوٌض جمٌع األضرار الناتجة عن ذلن. بؤنه لد تسبب بتؤخٌر

 

إصدار العمد و ة مولعة عننسخمنه ، فور تسلمنا الفائزأ( إذا كان ممدم العطاء هو )هذا الضمان:  مدة نفاذتنتهً 

تحمك فعند على ممدم العطاء،  نالصةالم ٌتم ترسٌةب( إذا لم )ممدم العطاء؛ أو  بناًء على طلبلكم  األداء حسنضمان 

وممدم العطاء لم  العطاء علٌه ه لم ٌتم ترسٌةلممدم العطاء بؤن إشعاركمتسلمنا لنسخة من عند ( 1)ما ٌلً: االلرب م

ممدم و عطاءمدة نفاذ ال( بعد ثمانٌة وعشرٌن ٌوما من انتهاء 2) أو ٌمدم شكوى او اعتراضاً لدى جهة التعالد فً ذلن؛

 . م ٌمدم أي شكوى او اعتراض لدى جهة التعالدل العطاء

 فً ذلن التارٌخ أو لبله.مكتبنا من لبلنا فً  تم استالمهٌجب أن ٌا الضمان هذبموجب وبالتالً، فإن أي طلب دفع 

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

 (.ICC Publication No. 758) 151رة الدولٌة رلم ؼرفة التجاإصدارات 
 

 [اُزٞه٤غ/اُزٞاه٤غ]
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 انًظُّؼخ انششكخ/اندٓخ يٍ تظشٚر . ش
 

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

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

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

 [.اُؼطبءاد ٓول٢ٓ ا٠ُ اُزؼ٤ِٔبد

 [اَُ٘خ( اُْٜو, )ا٤ُّٞ, انؼطبء توذٚى تبسٚخ :اكفَ] اُزبه٣ـ:

 [انشهى اكفَ] ههْ: لػٞحاُ ًزبة

 

 

 [اكفَ: االٍْ اٌُبَٓ ُغٜخ اُزؼبهل]٠ُ: ا

 

, [: َٕع انغهغ انًظُّؼخاكفَ], أُّٖ٘ؼٕٞ اُو٤ٍٕٔٞ ُـ [االعى انكبيم نهششكخ انًظُّؼخاكفَ: ]ٗؾٖ ٘ب ؽ٤ش اٗ

ثزول٣ْ  [انؼطبءاالعى انكبيم نًوذو  اكفَ:], ٗوّفٔ ٜٛ٘ب ُـ [انؼُٕاٌ انكبيم نًظبَغ انششكخاكفَ: ]ٖٝٓبٗؼ٘ب ك٢ 

االعى اكفَ: ]ػطبء ٌُْ ٖٝٓ صْ اُزلبٝٗ ػ٠ِ ػول ٝرٞه٤ؼٚ ٓؼٌْ, ٝمُي ثٜلف رول٣ْ اَُِغ اُزب٤ُخ ٝأُّٖ٘ؼخ ٖٓ هجِ٘ب 

 .[ٔ/أٔ ٔطق يٕخض نهغهغ

 

 

ً ُِٔبكح  ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول, ك٢ ٓب ٣زؼِن ثبَُِغ أُولٓخ ٖٓ  15ٗولّ ٌُْ ٜٛ٘ب ًلبُخ ًبِٓخ ٝٙٔبٕ ّبَٓ ٝكوب

 ْوًخ أػالٙ.اُ

 

 

ل )انًخٕنٍٛ( نهتٕهٛغاكفَ: ]اُزٞه٤غ:  ّٕ  [تٕهٛغ )تٕاهٛغ( يًثم )يًثهٙ( انششكخ انًظُؼخ انًخ

 

ل )انًخٕنٍٛ( نهتٕهٛغاكفَ ]االٍْ:  ّٕ  [اعى )اعًبء( يًثم )يًثهٙ( انششكخ انًظُؼخ انًخ

 

 [انظلخ اكفَ:]أُٖ٘ت: 

 

 [االعى انكبيم نًوذو انؼطبءاكفَ: ]ػٖ: أُلٞٗ اُو٢ٍٔ ثزٞه٤غ ٛنا اُزٖو٣ؼ ُٖبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ 

 

 [تبسٚخ انتٕهٛغاكفَ: ]____________, __________ ثزبه٣ـ ا٤ُّٞ ______________ٖٓ ّٜو 



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 61 مستندات العطاء الرابع مسمال

 أكاء ؽَٖ ّٜبكح ٗٔٞمط . 6

 اندٓخ

 انًتؼبهذح

 ٔتبسٚخ سهى

 انششاء ايش

 ايش تبسٚخ

 انششاء

 ٔطق

 انغهغ
 انؼوذ تُلٛز تبسٚخ انكًٛخ

 اعجبة

 اٌ انتأخٛش،

 ٔخذد

 انغهغ ْم

 انًوذيخ

 يوجٕنخ؟

 ثسغت     

 انؼوذ
ا كؼهٛ  ب

  

1 2 3 4 5 6 4 8 1 
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 اندضء انثبَٙ

 يتطهجبد انتؼبهذ

 

 انتؼبهذ يتطهجبد هبئًخ انخبيظ. انوغى
 

 

 انتؼبهذ يتطهجبد هبئًخ ػهٗ يالزظبد
 

ً ٓٞعياً ػٖ ًَ هبئٔخ ٓزطِجبد اُزؼبهلرولّ  ٓٞإلبد ك٤٘خ فبٕخ ثٜنا  خٓ٘زظ ٝا٤ٌُٔخ أُطِٞثخ إٙبكخ إ٠ُ أ٣ ٕٝلب

 أُ٘زظ.
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 انتؼبهذ يتطهجبد هبئًخ

  ّٝوٝٛ اُز٤َِْ ٝعلٍٝ اُز٘ل٤ن  ثبَُِغ هبئٔخ. 1ههْ  علٍٝ
 

1 2 3 4 5 6 

جدول 

 رلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )أ(

 

 بند رلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(

 

 وصف موجز للسلع

ٌة: الم] ٌٌس دستور أدخل للمنتجات الصٌدالن نتج، شكل الجرعة، مما

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

 [موجز فمط

 

 

 

 

 

 

ٌة  /الكم

 الوحدة

 

ٌمة ضمان  ل

ٌنار  العطاء بالد

 العراًل

مالحظة: ]

أدخل مبلغ 

ضمان العطاء 

لكل جدول 

كواحد بالمئة 

ٌمة  من الم

 [الممدرة

ٌم  جهة التسل

مالحظة: أدخل ]

ان المستخدم عنو

 [النهاًئ

ٌم  مدة التسل

المطلوبة وفك 

أدخل اإلصدار ]

ً من  الحال

 [االنكوترمز

 المنتج

 

 

 

 )أ(

الموة 

(Strength) 

 

 

 )ب(

شكل 

 الجرعة

 

 

 )ج(

ٌٌس  مما

دستور 

ٌة  األدو

 

 )د(

 

حجم وحدة 

 التوضٌب

 

 

 )هـ(

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

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

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

 

ها فً جدول ٌطلب من ممدمً العطاءات أن ٌمدموا أسعارهم وفك شروط التسلٌم المنصوص عن شروط التسلٌم:

 األسعار فً المسم الرابع.
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 : نطاق الخدمات الثانوٌة:2رلم  جدول

  

 َُِغ اُوطبع اُٖؾ٢ ”ال شٙء" أكفَ:]

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

 "[أُٞهغ

 

 

 
 انلُٛخ انًٕاطلبد. انشاثغ اندذٔل

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

 

 الفنٌة المواصفات

 )كما مشار الٌها فً جدول االسعار فً المسم الرابع(

  األدوٌة       :الفنٌة المواصفات] 

اذا كانت المواد المعروضة باسماء علمٌة ٌجب ان تثبت  المواد المعروضة ٌجب ان تكون باسمائها التجارٌة فٌما-1

 فً دستور االدوٌة.

 ٌجب ذكر العمر الزمنً لكل مادة. -2

 ٌجب ذكر منشؤ المواد االولٌة. - ش

 /أوو

 اللماحات         :الفنٌة المواصفات
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 فنٌة مواصفاتال

  (PHARMACEUTICALS) انظٛذالَٛخ انًُتدبد

 

التعالد بشرائها بموجب هذه الدعوة لتمدٌم العطاءات، هً  إن السلع التً ستموم جهة 1.1

 nationalمدرجة على لائمة األدوٌة األساسٌة أو تركٌبات األدوٌة الوطنٌة )

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

ى العلب متطابمة فً تكون المماٌٌس المطلوبة  للتوضٌب وللتؤشٌر )الملصمات( عل

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

(. )ترد هذه المماٌٌس فً "الممارسات الجٌدة فً WHOلبل منظمة الصحة العالمٌة )

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

and Quality Control of Drugs”..) 

 المنتج مواصفات .1

 والتوضٌب

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

 مرهمأو  liquid سائل شرابأو  dry syrup جاؾ شرابأو  capsule كبسولة

ointment أو لابل للحمن injectable  مستحلبأو emulsion أو معلك 

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

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

 أنعلى جهة التعالد  ٌتوجبالمحددة فً الخالصات التالٌة: ] المماٌٌسالسلع  كطابت

ً تحدد م وٌة البرٌطانً، دستور ممبوالً من إحدى الدساتٌر التالٌة: دستور األد مٌاسا

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

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

 فً. الحالة وفك ،جهة التعالد خالؾ ذلن أو ؼٌره حدداألحدث من هذه المماٌٌس ما لم ت

ً م ٌكن المنتج الصٌدالنً المطلوب مدرجحال ل )أي الدستور  المحددة الخالصةفً  ا

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

جهة التعالد أن تبٌن بوضوح الحدود الممبولة، وعلى ممدم العطاء الفائز )المجهز( أن 

المرجعٌة لهذا المنتج وبروتوكوالت االختبار وذلن   ماٌٌسالعمد، الم ترسٌةٌمدم، عند 

 .مرالبة الجودة اتختبارإل
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التؤشٌر /التوضٌب والوسمعلى أٌضا ً ٌتوجب، ولكن المنتجات الصٌدالنٌةلٌس فمط  1.3

أن  )على سبٌل المثال، الزجاجات/العبوات وطرٌمة إؼاللها ووضع الملصمات علٌها(

وزٌع والتخزٌن واالستعمال فً مناخ مشابه للمناخ السائد المواصفات المناسبة للت ٌلبً

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

(tamper proof)   وتكون عناصر التوضٌب مطابمة ألحدث مماٌٌس الخالصات

(compendium standards )  وحاصلة على الموافمة الستخدامها فً أؼراض

 National) فً بلد الم صنّع وضٌب األدوٌة من لبل الهٌئة الوطنٌة الناظمة ت

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

 خاصة.

 

جهة طلبها تالتً  باللؽة الملصمات والمعلومات الخاصة بالتوضٌبٌجب إدراج جمٌع  1.4

 ٌتم تحدٌد لؽة بذلن.ذا لم اإلنجلٌزٌة إباللؽة  أوالتعالد 

 

لسلع التً تتطلب التبرٌد أو التجمٌد أو ل بشكل دلٌك متطلبات التخزٌنٌجب أن ت حدد  1.5

 على( stabilityاستمرارها )درجة حرارة معٌنة لضمان ت حفظ فً  تلن التً ٌجب أن

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

 نمطة الوصول.من نمطة الشحن إلى مٌناء  استمرارها أثناء نملهاضمان ل

 

أن  على الطلب، بناءً و(، المجهزالفائز ) العطاءجب على ممدم توٌ عند ترسٌة العمد، 1.6

عٌنة م ةسلع ةألٌ والبٌانات الوصفٌةالمعلومات  طاء عنلؽة العإلى نسخة مترجمة ٌمدم 

 .لد تطلبها جهة التعالد.

 

ٌجب أن  ٌستوفً الملصك على المستوعب األساسً لكل دواء أو لماح ممٌاس  2.1

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

,    (The international  on-proprietary name INN) ا٤ٌُِٔخ َٓغَ اُل٢ُٝ ؿ٤و إلٍْاا ( أ)

 brand) كٞم إٍْ اُؼالٓخ اُزغبه٣خ ٙٞػثٞ ثبهىا (generic nameاُؼ٢ِٔ )أٝ االٍْ 

nameاٍْ  )ثبُؾغْ أٝ ثبٌَُْ( ػالٓخ رغبه٣خ. ال ٣غت إٔ ٣طـ٠ (, ؽ٤ش ٣ٌٕٞ ٛ٘بى

 ؛ُِٔ٘زظ اُؼ٢ِٔاالٍْ ػ٠ِ اُؼالٓخ اُزغبه٣خ 

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

ampoule، شراب  أوsyrupالخ ،... 

كبسولة، أو  لرصلكل وحدة أو جرعة أو "وذلن  (active ingredient) الفعال كّونمال)ج(

 ؛الخ... 

 ذات الصلة؛دستور األدوٌة ممٌاس  )د( 

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

 ؛علبةمحتوى كل )و( 

 )ز( إرشادات االستعمال

 للتخزٌن؛ الخاصة متطلبات)ح( ال

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

 )ن( إسم وعنوان المصنع؛

 .إضافٌة تحذٌرات ةأٌ)ل( 

إرشادات  .2

التأشٌر أو 

الوسم أو 

وضع 

الملصك 

(labeling) 
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  ب أن تحمل العلبة أو الؽالؾ الخارجً أٌضاً البٌانات المحددة أعاله.ٌج 2.2
 ٌجب أن تحمل جمٌع الصنادٌك البٌانات التالٌة: 3.1

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

code numbers؛ 

 (؛Generic Name) االٍْ اُؼ٢ِٔ ُِٔ٘زظ ( ة)

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

ampoule أٝ ّواة ,syrup ,...؛اُـ 

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

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

 ا٤ٌُٔخ ك٢ ًَ ٕ٘لٝم؛ (ٝ )

 ثبُزقي٣ٖ؛االهّبكاد اُقبٕخ  ( ى)

 وعنوان المصنع؛  اسم)ح( 

 إضافٌة. تحذٌرات ة)ط( أٌ

 التً الطرٌمة .3

 على للتعرف تعتمد

  -  الصنادٌك

 (Case Identification ) 

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

 (.Batchواحدة ) 

 

 تطلب أن ٌة السلع تبرر ذلن،وفً حال كانت كم )المشتري( التعالد لجهة ٌحك 

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

 األلراص لامث الجرعات أشكال بعض وعلى لتوضٌب،فً ا ستستخدم

 تصمٌمال دٌحدٌتم ت. وتحدد هذه المتطلبات فً المواصفات الفنٌة واألمبوالت

 التفاصٌلالتصامٌم و هذه م التؤكٌد علىٌتو ،بوضوح فً وثٌمة العطاء تفاصٌلالو

 .العمدترسٌة  ندوتمدٌمها إلى ممدم العطاء الفائز )المجهز( ع

فات الفرٌدة  .4  –الُمعر ِّ

(Unique Identifiers) 

 ، ما ٌلً: مدم إلى جهة التعالدٌ( أن المجهزالعطاء الفائز ) ممدمسوؾ ٌطلب من  5.1

 فً ةاختبارات مرالبة الجود نتائجلمة بمنظمة الصحة العالمٌة المتعشهادة )أ( 

من وؼٌرها  فحص الكمٌة والتحلٌل الكٌمٌائً والتعمٌم والحد من الجراثٌم

 quantitative assay, chemicalالمطلوبة )لع ـــــبحسب الس االختبارات
analysis, sterility, pyrogen content uniformity, microbial limit 

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

 إلى شهادة التحلٌل من الشركة المصنعة.

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

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

وذلن عند ، ساسة واألساسٌةلبعض السلع الح (bio equivalenceالبٌولوجً )

 بطرٌمة سرٌة للؽاٌة فمط.هذه المعلومات  تمدم. الطلب

)د( وثائك ثبوتٌة على أساس احتساب تارٌخ انتهاء الصالحٌة وؼٌرها من 

 البٌانات المتعلمة بإستمرار السلع بشكلها التجاري النهائً، وذلن عند الطلب.

مماٌٌس مرالبة  .5

 جودة السلع

)المجهز( تسهٌل وصول جهة التعالد  الفائز من ممدم العطاء أٌضاً سٌطلب  5.2

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

 [.الجودة مرالبة وآلٌات( GMPالتصنٌع الجٌد ) ممارسات
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  الفنٌة  المواصفات

 (VACCINES) انهوبزبد

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

 NCA –National Control) وطنٌة رلابة هٌئة إشراؾتحت  ،عطاءاتاللتمدٌم 
Authority )الوظائؾ  كاملتموم ب والتً بها، معترؾفاعلة و البٌولوجٌة للشإون

 المٌةالحٌوٌة الست لمرالبة المنتجات البٌولوجٌة وفك ما تحدده منظمة الصحة الع
(World Health Organization – WHO): 

 تأهٌل متطلبات .1

 اتلمنتجا

 – اُز٢ رْ اإلػالٕ ػٜ٘باُزوف٤ٔ اٍز٘بكاً إ٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُزطِجبد  ( أ)
licensing based on published set of requirements ؛ 

ً  ( ة)  ؛ surveillance of vaccine field performance – ٓواهجخ أكاء اُِوبػ ٤ٓلا٤ٗب
 ؛ system of lot release for vaccines – ٗظبّ إٛالم اُِوبؽبد ك٢ ٓغٔٞػبد)ط( 

 ؛ use of laboratory when needed – ػ٘ل اُؾبعخ اد)ك( اٍزقلاّ أُقزجو
 regular -  إجراء عملٌات التفتٌش والمعاٌنة لممارسات التصنٌع الجٌدة( ـ)ه

inspections for good manufacturing practice ؛ 
  .evaluation of clinical performance – تمٌٌم األداء السرٌري ( ش)
 ما ٌلً: حددأو 

 الخٌار ب:
 الدعوة لتمدٌم العطاءات، هذه إن السلع التً ستموم جهة التعالد بشرائها بموجب 1.1

مصادر المعترؾ بها من لبل منظمة الصحة المن  فمط شراإها ٌتم أن ٌجب
 العالمٌة.

 

 ،الدعوة لتمدٌم العطاءات هذهلتً ستموم جهة التعالد بشرائها بموجب السلع ا إن 1.2
 للمنتجات( GMPوفك ممارسات التصنٌع الجٌدة ) هاعٌتصنٌتم ٌجب أن 
 (.WHO) العالمٌة الصحة منظمة بها أوصت التً البٌولوجٌة

 

، التً ستموم جهة التعالد بشرائها بموجب هذه الدعوة لتمدٌم العطاءات السلع إن 1.3
 .العراق فً( NCAٌجب أن تكون مسجلة لدى هٌئة الرلابة الوطنٌة )

 

 أو ،oral )على سبٌل المثال: عن طرٌك الفم dosage form – الجرعةشكل  2.1
 ةم  أو مجمد مجفؾ مع منظفة معم  ، liquidسائل  ؛injectable عن طرٌك الحمن

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

 

 مواصفات .2
 المنتج

    –اُ٘ٞع  2.2
type : (e.g.: “live attenuated,” “manufactured from purified inactivated 

(…) obtained from human plasma or manufactured using recombinant 

DNA technology,” etc.). 

 

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

 

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

infants,”  ،...الخ.) 

 

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

percent of recipients,” etc.). 

 

جرعة )على سبٌل المثال: " لارورة زجاجٌة معممة لخمس جرعات ال توضٌب 2.6
 (.الخ...،  infant dose sterile glass vials 5لألطفال الرضع"
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% ٖٓ 15ٓضالً, ٣غت ػ٠ِ أُ٘زظ اُٜ٘بئ٢ إٔ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ  –ؽغْ اُزؼجئخ  1.4
 اإلٙبكخ, اُـ...  

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

 

 ارورةل تصنٌع ٌجب)على سبٌل المثال: " :closures – اإلؼالق طرٌمة 2.1
 ISO 8362-2" vaccine vialsاللماحات مع االؼاللات التً تتوافك مع معٌار

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

 

ٌجب مئوٌة. ال  اتدرج 1-2)على سبٌل المثال: " /التخزٌنالحفظدرجة حرارة  2.1
 (.الخ...، لةخالفه بحسب الحاتجمد"، أو تأن 

 

 ، وذلنتارٌخ انتهاء مدة االختبار المشار إلٌه حتىمستمراً المنتج  ٌبمىأن  ٌجب .2.1
 درجة الحرارة المطلوبة للحفظ.فً إذا تّم حفظه 

 

ماٌٌس المعتمدة فً )على سبٌل المثال: "ٌجب أن ٌتوافك اللماح مع الم المماٌٌس 2.11
، ٌجب أن ٌتوافك مع أحدث مٌاسم ةٌتم اعتماد أٌ لمحال  فًالعراق أو، 
البٌولوجٌة التً نشرتها لجنة خبراء منظمة الصحة العالمٌة،  ماٌٌسمتطلبات الم

 البرٌطانً، األدوٌة دستورفً حددة المماٌٌس كالم مماثلةأو مع متطلبات هٌئة 
 "(.الدولً األدوٌة دستور أو الفرنسً، األدوٌة دستور األمٌركً، األدوٌة دستور

 

 النموذجٌةعالمة ال( ampoule) أمبولة أو( vialب أن تحمل كل لارورة )ٌج 3.1
 ة كلفةدون أٌمن ، إذا كان ذلن متوفراً العربٌةلؽة الللشركة المصنعة فً 

 كون باللؽة اإلنجلٌزٌة.ٌٌجب أن  الملصكإضافٌة، وإال فإن 

التأشٌر أو  متطلبات .3
الوسم أو وضع 

 (labelingالملصك )
 ِٖٓن هبهٝهح أٝ أٓجُٞخ: ُج٤بٗبد اُزب٤ُخ ػ٠ِ ًَ رؾلك اإٔ  ٣غت 3.2

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

 ؛composition – التركٌبة )هـ( 
 ؛Concentration  -التركٌز  ( ش)

 ؛اُغوػخ ر٘بٍٝ ٛو٣وخ ( ى)
 ربه٣ـ اٗزٜبء اُٖالؽ٤خ؛ ( ػ)
 ؛اُزقي٣ٖ/اُؾلظ ؽواهح كهعخ (ٛ )

 معلومات أخرى مناسبة. ةأٌ)ي( 

 

  .لمٌاهتؽٌٌر فً حال تعّرضه ل ومن دون حاله على الملصك ىٌبم أنٌجب  3.3
الداخلٌة: ٌجب أن ال تحتوي الصنادٌك الداخلٌة على أكثر من )عدد(  الصنادٌك 4.1

مادة  من مصنوعة تكون أن وٌجب، األمبوالتالفردٌة / ) vials (من الموارٌر
 sturdy white cardboard (ومجهزة بشرائح فردٌة ،كرتون األبٌض المتٌنال

outfitted with individual segments ) ماٌة وفصل الموارٌر/ األمبوالتح. 

 التغلٌف متطلبات .4
 والتوضٌب

من المواد  )عدد(المواد المطبوعة: ٌجب أن تحتوي كل علبة داخلٌة على  4.2
من إذا كان ذلن متوفراً  رة عن الم صنّع باللؽة العربٌةالمطبوعة النموذجٌة الصاد

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

 

: ٌجب أن تؽلؾ الصنادٌك الداخلٌة  Over packing –التوضٌب المتٌن الخاص  4.3
. ٌجب أن 2.1ة فمردد فً البطرٌمة متٌنة لكً ٌبمى اللماح مبرداً على النحو المح

كما ٌجب أن  والشحن، تكون طرٌمة التعبئة والتؽلٌؾ مناسبة لمتطلبات التصدٌر
 Guidelines on تكون وفك المبادىء التوجٌهٌة لتعبئة وتؽلٌؾ وشحن اللماحات

International Packaging and Shipping of Vaccines  ًالمنصوص عنها ف
 Expanded Program of Immunizationاعة )دلٌل البرنامج الموسع للمن

(EPI) Guidelines )جمٌع ذلن فً بما العالمٌة الصحة منظمة لبل من المعتمد 
 أن ٌجب. ساعة 12 طوال المطلوبة الحرارة درجة على للحفاظ الالزمة التدابٌر
ً  األكثر اللماح حرارة درجة أن من للتؤكد ٌٌنكاف والتبرٌد العازل ٌكون  لن دفئا
 تتجاوز خارجٌة حرارة لدرجة تعرضها عند 2.1 ةفمرال فً المحددة تلن جاوزتت
 20-) مئوٌة درجة .2 عن تمل ال وأن(، degrees C 43+) مئوٌة درجة 43

degrees C ساعة بعد وصولها إلى  24( أثناء النمل وخالل مدة ال تمل عن
وارٌر/ . ٌجب تؤمٌن وسادات إضافٌة كافٌة لحماٌة الموصولال نمطةمطار 

 .والتحمٌل النملعملٌات األمبوالت من الكسر أثناء 

 

أن تتم تعبئة المنتجات  ٌجبكرتون الواجب استخدامه للشحن الخارجً: ال 4.4
 حالوأ من مصنوع ،الجدار ثالثً كرتون فًوالمواد المطبوعة المذكورة أعاله، 

( triple-wall corrugated fiberboard cartons) ضلّعةمألٌاؾ كرتونٌة 
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، وخاضعة الختبار لوة ) weather-resistant (مماومة لتملبات حرارة الطمس
(. ٌجب أن k Pa 1,900كٌلوباسكال ) ..11( ال تمل عن Burstingصدمة )

تكون أحجام المستوعبات الخارجٌة المستخدمة للشحن بشكٍل ٌحمً المنتج من 
  .الضرر خالل النمل والتخزٌن

 مجموعةكثر من ألالشحن على لماح  مستوعب/نةال ٌنبؽً أن تحتوي كرتو 
 (..lot) واحدة

: ٌجب أن تشمل كل ( Cold chain monitor cards) التبرٌد مرالبة بطالات 4.5
 درجة لمرالبة التعالد جهة تحددهااألجهزة المناسبة التً  ،شحنللحاوٌة معزولة 

 .الحرارة

 

 خٞاكوثٔٓواهجخ اُزجو٣ل, إٔ ٣زْ ٝٙغ ٓب ال ٣وَ ػٖ اص٤ٖ٘ ٖٓ ثطبهبد  ٣غت ( أ)
 .بدوبؽاُِٗوَ َٓزٞػت ٣َزقلّ ك٢ ًَ  ك٢عٜخ اُزؼبهل, 

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

 

 : (Invoices)ًَ اُؾب٣ٝبد ٝاُلٞار٤و ػ٠ِ اُزب٤ُخ اُج٤بٗبد رؾلك٣غت إٔ  5.1
 وبػ؛اٍْ اُِ ( أ)
 ُِوبػ؛اربه٣ـ اٗزٜبء ٕالؽ٤خ  ( ة)
 أُ٘بٍجخ. /اُزقي٣ٖاُؾلظكهعخ ؽواهح  ( ط)

 متطلبات .5
 الوسمالتأشٌر و

(marking) 

أدناه على  محددةال المعلومات ة/تؤشٌرباكتٌتم الداخلٌة: ٌجب أن  الصنادٌك 5.2
بطرٌمة  ، وذلنمبوالتاألالداخلٌة التً تحتوي على لوارٌر اللماح أو  الصنادٌك
 جهة التعالد:من لبل ة وممبولة واضح

 

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

the vaccine؛ 
 التجاري المسجل؛ اوعنوانه المصنعة الشركةاسم  ( ة)
 زَغ٤َ ا٢ُ٘ٛٞ اُقبٓ ثبُْوًخ أُٖ٘ؼخ؛اُههْ  ( ط)
 ؛Lot or batch number – ههْ أُغٔٞػخ أٝ اُلكؼخ ( ك)

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

، ولٌس باستخدام ةواضح الشهر، السنة وذلن بلؽةتارٌخ انتهاء الصالحٌة )  )ز( 
 رمز(؛

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

 

 

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

 waterproof inkه )اٌبحبر مماوم للمو ،مم ارتفاع .3مل عن تبؤحرؾ بارزة ال 
 :جهة التعالد من لبلبطرٌمة نظامٌة واضحة وممبولة ، و

 

 (؛Generic name and trade name ) غبه١ ُِوبػاُؼ٢ِٔ ٝاالٍْ اُز اإلٍْ ( أ)
 (؛Lot or batch number) رلم المجموعة أو الدفعة ( ة)

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

 نعة؛تسجٌل الوطنً الخاص بالشركة المصال( رلم ـ)ه

 

 ؛( ٝٗوطخ اroutingٍُٕٞٞعٜخ)ٝ, ٔطبهاُ)ٝ( 
 )ز( اسم المرسل إلٌه وعنوانه بالكامل؛

 ُلٟ أُوٍَ إ٤ُٚ ٝههْ اُٜبرق؛ أَُؤٍٝ)ػ( اٍْ 
 ؛خك٢ اٌُورٞٗ دٓجٞالاألوٞاه٣و أٝ اُ)ٛ( ػلك 

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

 ؛ٝاُؾَٔبُزقي٣ٖ ث اُقبٕخ اداالهّبك( ٍ)
 )م( رلم العمد؛
 ع )صنع فً ______(.ٌصنت)ن( مكان ال

 

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

 المنشؤ؛
ً  والجودةالسالمة  تلبً مماٌٌس أن)ب(   ؛والفعالٌة المعترؾ بها دولٌا

 جودة مرالبة .6
 السلع
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 وثائك فً الواردةجمٌع المواصفات والوثائك ذات الصلة  تطابك أن)ج( 
 ؛منالصةال

المحددة بوضوح ( fit for purposeأن تكون مناسبة ألؼراض اإلستخدام ) )د(
 من لبل جهة التعالد والموجهة الى ممدمً العطاءات فً وثٌمة العطاء؛

 defects in) أن تكون خالٌة من عٌوب فً التصنٌع والمواد)هـ( 
workmanship and materials؛) 

ً معتمدة بشهادة )و( أن تكون   السلطة المختصة فً بلد الشركة المصنعة وفما
 World Health( )2) 65- 21لمرار جمعٌة الصحة العالمٌة رلم

Assembly – WHA ،)منظمة الصحة العالمٌة. المعتمدة بشهادة 
  ؛ شحنة كل التعالد مع جهة إلى التالٌة مستنداتال ٌمدم أن المجهز على جبتوٌ 6.2

 ؛حافزجبهاد ٓواهجخ اُغٞك ٘زبئظٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ أُزؼِوخ ثّٜبكح  ( أ)
 ؛االٓوِٛت أٝ ُغ٤ٔغ االفزجبهاد اما  أل١ٜٓ٘غ٤خ اُلؾٔ  ( ة)
ٝصبئن صجٞر٤خ ألٍبً اؽزَبة ربه٣ـ اٗزٜبء اُٖالؽ٤خ ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُج٤بٗبد  ( ط)

 the commercial finalثٌِْٜب اُزغبه١ اُٜ٘بئ٢ ) أُزؼِوخ ثئٍزوواه اَُِغ

package).ٝمُي ػ٘ل اُطِت ,   
 

 

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

 لبل شحن المنتج.وذلن  ،ناو/أو المستودع فً ولت ٌتفك علٌه الطرف

 

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

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

 ]افزجبه اُوهبثخ ػ٠ِ عٞكح أُ٘زغبد اُج٤ُٞٞع٤خ.
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 انثبنث اندضء

 انؼوذ ٔيغتُذاد ششٔؽ
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 نهؼوذ انؼبيخ انششٔؽ انغبدط. انوغى
  

 نهؼوذ انؼبيخ انششٔؽ زٕل يالزظبد
 

 ٞصبئناُْ اَُبثغ ًٔب ٝاُْوٝٛ اُقبٕخ ُِؼول اُٞاهكح ك٢ اُوَٓغ  بُزواثٜرُووأ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول ك٢ ٛنا اُوَْ ث

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

رٔل٣ل أٝ إُـبء أٝ  أٝ رؼل٣َ أ١ إكهاط ٣ٝزْ. رؼل٣َ أٝ رـ٤٤و أ١ كٕٝ ٖٓ ُِؼول اُؼبٓخ اُْوٝٛ ػ٠ِ أُؾبكظخ ٣غت

 .كوٜ اُزؼبهل عٜخ هجَ ٖٓ ٝمُي َْ اَُبثغ )اُْوٝٛ اُقبٕخ ُِؼول(إٙبكخ فبٕخ ثٌَ ػول ك٢ اُو
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 انًستٕٚبد هبئًخ
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 الشروط العامة للعمد

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

  التالٌة: 

 انتؼشٚلبد .1

ّٜي, ًٔب ٛٞ َٓغَ ك٢   ( أ)  َٓز٘لرؼ٢٘ ًِٔخ "ػول" إرلبم ٓجوّ ث٤ٖ  عٜخ اُزؼبهل ٝأُغ

 اُٞصبئنف ثٔب ك٤ٚ ع٤ٔغ أُوكوبد ٝأُالؽن ًٝبكخ اُؼول أُٞهغ ٖٓ ًبكخ األٛوا

 أُورجطخ ٝأُْبه ا٤ُٜب ٛ٘ب.    

 

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

 ثٌبكخ ٝاعجبرٚ اُزؼبهل٣خ ثٌَْ ًبَٓ ٕٝؾ٤ؼ.

 

  الشمسً. ٌمالتموٌوماً كامالً وفك  ٌعنً"ٌوم" )ج( 

من  6.2"تارٌخ نفاذ العمد" ٌعنً التارٌخ حٌن ٌصبح العمد نافذاً عمالً بالفمرة )د( 

 الشروط العامة للعمد.

 

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

 لائمة متطلبات التعالد. )وهو إحدى الجهات المستفٌدة(. 

 

  عامة للعمد المحددة فً هذا المسم.)و( "ش.ع.ع." تعنً الشروط ال

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

ووسائل منع الحمل عن طرٌك الحمن أو بالفم واللماحات والوالً الذكري 

والمعدات/األجهزة الطبٌة، والتً على المجّهز تمدٌمها إلى جهة التعالد بموجب 

 العمد.

 

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

 .فً الشروط الخاصة للعمد

 

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

والتً تإكد أن السلع الممدمة بموجب العمد هً مسجلة لالستعمال فً العراق بما 

 مع الموانٌن النافذة وذات الصلة. ٌتوافك 

 

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

النمل )ن( "الخدمات" وتعنً الخدمات اإلضافٌة المطلوبة للتعالد على السلع، ك

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

لمستخدمٌن النهائٌٌن وعرض السلع وكٌفٌة التشؽٌل/االستخدام والتدرٌب لدى ا

 وؼٌرها من واجبات المجّهز وفك العمد.استخدامها علٌهم، /تشؽٌلها

 

)ل( "المولع" وفك الحالة، ٌعنً المكان أو األمكنة العائدة للمستخدم النهائً وفك لائمة 

 متطلبات التعالد.

 

سلع والخدمات بموجب هذا التموم بتمدٌم )م( "المجهز" تعنً الفرد أو الشركة التً 

 .للعمد الخاصة الشروطالعمد وفك ما هو محدد فً 
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 )ن( الفساد واألعمال ؼٌر المشروعة:

ٌحدد المشتري الفساد واألعمال ؼٌر المشروعة بحسب الموانٌن النافذة فً 
ً بتعرٌفات ، المادةألؼراض هذه العراق.  المصطلحات سٌسترشد المشتري أٌضا
  التالً:بحسب 

أو استالم أو  تمدٌمتعنً عرض أو ( corrupt practice"ممارسة فاسدة" )( 1)
وذلن  ،استدراج أي شًء ذي لٌمة، سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر

   ؛أي جهة أخرى أفعال على سلٌم ؼٌر بشكلبهدؾ التؤثٌر 
فعل أو إؼفال )ومن أي  تعنً( fraudulent practice)"ممارسة احتٌالٌة" ( 2)

ٌإدي عن دراٌٍة أو بتهور،  الى خداع أو  (تمثٌلالسوء تشوٌه أو ضمنها ال
أو خرى  أ ةو منفعأ ةمادٌ ةسواء للحصول على منفعمحاولة خداع جهة ما، 

 ؛لتملص من التزام مال
تعنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن ( collusive practice) ممارسة تواطإٌة""( 3) 

ال التؤثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على وذلن لؽاٌٍة ؼٌر سلٌمة، مثطرفٌن أو أكثر، 
  أفعال جهة أخرى. 

إٌذاء أو إلحاق الضرر أو تعنً  (coercive practice" )"ممارسات لهرٌة( 4)
أي جهة أو ٌذاء، بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، إلحاق الضرر أو اإلالتهدٌد ب
جهة  أفعال على سلٌم ؼٌر بشكل التؤثٌر بهدؾ وذلن تلن الجهة، ممتلكات

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

ها حجب وأاألدلة و د أو التزوٌر أو التؽٌٌر فً الوثائكتالؾ المتعمّ اإل (أ  )أ
أٌة إلعالة  ، وذلندالء بشهادة زور إلى المحممٌنو اإلأ عن التحمٌك

إدعاءات فً للتحمٌك  المشتريٌجرٌها إجراءات بشكل واضح، 
وفك الموانٌن أو التواطإ  أو المهر حتٌالالفساد أو اإل ممارسات

جهة، وذلن تهدٌد أو مضاٌمة أو ترهٌب أي  أو/العرالٌة النافذة؛ و
من ا منعهلتتعلك بالتحمٌك أو كشؾ معرفتها بؤمور من لمنعها 
 ك، أوجراءات التحمٌأو مواصلة إمتابعة 

 بشكل واضحتري تهدؾ الى إعالة أو عرللة المش الممارسات التً ب( )ب
بحسب الموانٌن العرالٌة التدلٌك ممارسة حمه فً المعاٌنة و فً

 .5.4 ةفمرالالنافذة وبموجب 

 

الشروط العامة للعمد إال إذا جرى إبطال أي شرط تعتمد الشروط واألحكام الواردة فً 
  بموجب أحكام أخرى من سائر ألسام العمد.

 تطجٛوبد .2

صد "بالمنشؤ" المكان حٌث استخرجت منه السلع أو نمت ألؼراض هذه المادة، ٌم 3.1
ٌ مصد بالسلع المصنعة، . أو الذي ل ّدِّمت فٌه الخدماتأو أنتجت فٌه أو المكان 

ً )فً  ً وٌختلؾ أساسٌا ٌّزاً معترؾ به تجارٌا ً مم السلع التً تصبح منتجا
ٌع ( عن مكوناته، وذلن عبر التصنأو االستخدام الخصائص األساسٌة أو الؽرض

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

 ثهذ انًُشأ .3

  ٌتوجب التمٌٌز بٌن بلد منشؤ السلع والخدمات وبٌن جنسٌة المجّهز.   3.2
ٌجب أن تتطابك السلع التً تم تمدٌمها بموجب هذا العمد مع المماٌٌس المحددة فً  

ة، وفً حال عدم وجود مماٌٌس معتمدة للسلع، فٌجب أن تطابك المواصفات الفنٌّ 
 (authoritative standardsالسلع الممدمة مماٌٌس السلطات المختصة )
نسخة من هذه المماٌٌس  أحدث المتناسبة مع بلد المنشؤ. كما وٌجب اعتماد 

 صادرة عن المإسسة المعنٌّة. 

 انًوبٚٛظ .4

موافمة المشتري التحرٌرٌة والمسبمة، الكشؾ عن ال ٌجوز للمجّهز، من دون  5.1
العمد أو عن أٌة أحكام مرتبطة به أو عن أٌة مواصفات فنٌة أو خطة أو مخطط 
أو نموذج أو عٌنة أو معلومة مرتبطة بالعمد، والتً سبك وزوده بها المشتري، 

شخص آخر ؼٌر العاملٌن لدى المجّهز لتنفٌذ العمد. إن /وذلن ألي طرؾ
عن المعلومات ألي من العاملٌن لدى المجهز، ٌجب أن ٌخضع ألحكام االفصاح 

 .العمد فمط ألؼراض تنفٌذ الضروري المدرأن ٌكون بوالسرٌة نفسها 

اعتؼًبل ٔثبئن  .5

ٔيؼهٕيبد انؼوذ ؛ 

 انًؼبُٚخ ٔانتذهٛن

وثٌمة  ةالتحرٌرٌة للمشتري، استعمال أٌوموافمة المسبمة الال ٌجوز للمجهز دون  5.2

من الشروط العامة للعمد إال ألؼراض تنفٌذ  5.1علومة  مذكورة فً الفمرة أو م

 العمد.
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من الشروط العامة للعمد )باستثناء العمد  5.1تبمى أٌة وثٌمة  محددة فً الفمرة  5.3

لكٌة المشتري وٌجب أن ٌعٌد المجّهز جمٌع هذه الوثائك مع أي نسخ  نفسه(، م 

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

 

عبر السلطات المختصة بمرالبة ومعاٌنة  المجهز السماح للمشتري على  ع. ش

مكاتبه وملفاته و/أو حساباته وسجالته وللمماولٌن الثانوٌٌن المرتبطٌن بتنفٌذ العمد، 

ذلن كما وعلٌه تمدٌم هذه الحسابات والسجالت للتدلٌك من لبل مدلمٌن مكلفٌن، و

 وفك الموانٌن العرالٌة النافذة. 

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

تهدؾ الى إعالة أو عرللة المشتري أو الجهات  الممارسات التًجملة أمور، أن 

بموجب هذه التدلٌك ممارسة حمها فً المعاٌنة و فً بشكل واضحالمختصة 

ر من الممارسات المحظورة التً تعرض المجهز الى أنهاء العمد  المادة، تعتب

 أ خرى أو إدراج إسمه على المائمة السوداء منالصاتتعلٌك مشاركته فً وإلى 

 .وفك الموانٌن العرالٌة النافذة وذات الصلة

 

ً وفك الموانٌن النافذة، ٌتوجب على المجهز تسجٌل السلع  6.1 إذا كان ذلن مطلوبا

موجب العمد، وذلن إلستخدامها فً العراق. وعلى المشتري أن ٌتعاون الممدمة ب

 مع المجّهز لتسهٌل عملٌة تسجٌل السلع إلستخدامها فً العراق.

.  شٓبداد انغهغ ٔكوبا 6

 ألَظًخ اندًٕٓسٚخ انؼشاهٛخ

خالؾ ذلن، سوؾ ٌصبح العمد نافذاً فً  الشروط الخاصة للعمدإال إذا حددت  6.2

ً من الجهة  التارٌخ )تارٌخ نفاذ العمد( الذي ٌتسلّم فٌه المجّهز إشعاراً تحرٌرٌا

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

 العراق.

 

ٌة أٌحمٌه من أن و مسإولٌةمن أٌة  المشتريعلى المجهز أن ٌخلً  ٌتوجب  1.1

من لبل أي طرؾ ثالث ات أو نزاع مطالباتأو  شكاوى أٌة ناتجة عنضرار أ

أو تعدي على براءات االختراع أو العالمات التجارٌة او حموق مخالفة وذلن ل

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

 انًهكٛخ زوٕم .2

أٔ ثشاءاد  انظُبػٛخ

 Patent -  االختشاع

Rights  

ً  21)أو  ( ٌوماً 14خالل أربعة عشرة )   1.1 فً حال بضمنها مدة االنذار او ٌوما

، ٌتوجب على ممدم العطاء الفائز وجود إعتراضات حول إجراءات التعالد(

% من 5)المجهز( أن ٌمدم إلى المشتري ضماناً لحسن تنفٌذ العمد، بمٌمة تعادل 

ضمان والمطاع العام من موجب تمدٌم الشركات العامة للدولة  لٌمة العمد. تعفى

النافذة وذات الصلة فً جمهورٌة  تعلٌماتوال حكامإذا كانت األ األداءحسن 

   .تمنح هذه االستثناءاتالعراق 

 ػًبٌ زغٍ األداء .5
 

تدفع مبالػ ضمان حسن األداء الى المشتري كتعوٌض عن أٌة خسارة ناتجة    1.2

  عن إخفاق المجّهز فً إكمال واجباته التعالدٌة. 

 

مان حسن األداء بالعملة أو العمالت المحددة فً العمد أو بؤٌة ٌجب أن ٌكون ض   1.3

ضمن لائمة العمالت عملة أخرى واسعة التداول وممبولة من المشتري وتكون 

. ٌجب أن التً ٌ صدر البنن المركزي العرالً أسعار صرفها الى الدٌنار العرالً

ن حسن ٌجب أن ٌكون ضماٌكون الضمان ؼٌر مشروط وٌدفع عند أول طلب ؛ 

  التالً: الشكل األداء على 
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فطبة ٙٔبٕ ٖٓوك٢ ٕبكه ػٖ ٖٓوف ٓؼزٔل ك٢ اُؼوام ٝكن رؼ٤ِٔبد  ( أ)

إما اُج٘ي أُوًي١ ك٢ اُؼوام ٝثؾَت ا٤ُٖـخ أُولٓخ ك٢ ٝصبئن أُ٘بهٖخ. 
٣زْ ٚٔبٕ ػٖ ٖٓوف ٓٞعٞك فبهط اُؼوام, ك٤غت إٔ فطبة إُله 

ٓؼزٔلح ك٢ ٝ ٓواككخ٤ُخ ٖٓوف ٓؤٍَخ ٓب رٖل٣ن ٝرٞه٤غ ٛنا اُٚٔبٕ ٖٓ
 (؛back-to-back counter guarantee) اُؼوام ُغؼَ ٛنا اُٚٔبٕ هبثالً ُِز٘ل٤ن

 أٝ 
 إػزٔبك َٓز٘ل١ ؿ٤و هبثَ ُِ٘و٘؛  أٝ   ( ة)

 ٍ٘ل هوٗ ٕبكه ػٖ عٜٔٞه٣خ اُؼوام.   )ط( 

 

( .3ٌموم المشتري بإعادة ضمان حسن األداء إلى المجّهز خالل مهلة ثالثٌن ) 1.4
عد اكمال موجبات المجّهز التعالدٌة، بما فٌها أٌة التزامات مرتبطة بضمان ٌوماً ب

العٌوب. ٌتم إعادة ضمان حسن األداء بعد صدور شهادة اإلكمال من لبل 
المشتري تفٌد بؤن المجّهز اتّم واجباته التعالدٌة بنجاح، وبعد إتمام الدفعة 

 األخٌرة.

 

 هامطابمت من للتؤكد، السلعاختبار  أو/و معاٌنة فً الحكمثله ٌ من أو للمشتري 1.1
والمواصفات الفنٌة نوع  الشروط الخاصة للعمدٌجب أن تحدد العمد،  واصفاتلم

المعاٌنات واالختبارات المطلوبة من المشتري ومكان إجرائها. وعلى المشتري 
 إشعار المجّهز تحرٌرٌاً، بإسم ممثله المنتدب لهذه الؽاٌة، وذلن فً ولت كاٍؾ. 

  ختجبسادٔاإل انًؼبُٚخ .4
 
 

  .الشروط الخاصة للعمدتكون هذه المادة وفك ما هو محدد فً   1.2

( من الشروط العامة للعمد ال تعفً المجهز بؤي شكل كان من 1إن أحكام المادة ) 1.3
 مسإولٌاته المرتبطة بضمان العٌوب أو أيٍ من التزاماته التعالدٌة األخرى.

 

ن عدم إتالفها أو اضمل ٌنوكافٌ ٌنمناسبوتوضٌبها لٌؾ السلع ٌجب أن ٌكون تؽ 1..1
 ة،النهائٌ نمطة الوصول الىإلحاق أي ضرر بها طوال فترة النمل والشحن 

الخارجً(  التؽلٌؾ) التوضٌب مواد تكون. ٌجب أن العمد فً محدد هو ما بحسب
 أثناء ماسٌةال المعاملة ،(حدود)وإلى ألصى ال لمماومة كافٌة

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

نمطة كون تأن االعتبار  ظربن األخذ مع الصنادٌك/الحاوٌاتتصمٌم حجم ووزن 
 كافة خالل التفرٌػ/التحمٌل أماكن كافة تفتمر وأن ةالنهائً للسلع نائٌ الوصول

 .وذلن وفك الحالة ،للمعدات الثمٌلة للتعامل مع البضائع /النملالعبور نماط

 انتؼجئخ ٔانتٕػٛت  .12

إن مواد التوضٌب )التؽلٌؾ الخارجً( والعالمات/التؤشٌر والملصمات  2..1
ات فً داخل وخارج الؽالفات، ٌجب أن تتطابك بشكل صارم مع والمستند

المتطلبات الخاصة المنصوص عنها صراحة فً العمد، بما فٌها أٌة متطلبات 
أو فً المواصفات الفنٌة الشروط الخاصة للعمد إضافٌة إذا وجدت، والمحددة فً 

 أو فً أٌة تعلٌمات الحمة صادرة عن المشتري.

 

سلٌم السلع وفك الشروط الواردة فً لائمة متطلبات التعالد. تحدد ٌموم المجهز بت 11.1
التفاصٌل المرتبطة بمستندات ووثائك الشحن وؼٌرها من  لعمدل شروط الخاصةال

 .المستندات الواجب تمدٌمها من المجّهز

 انتغهٛى   ٔانًغتُذاد .11

، EXW ،CIFألؼراض هذا العمد، ٌجري تفسٌر أي عبارة تجارٌة أو مصطلح ) 11.2
CIP ،DDP الخ...( والمستخدمة لوصؾ واجبات األطراؾ المعنٌة استناداً الى ،

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

 

  الشروط الخاصة للعمد.تّم تحدٌد المستندات المطلوب من المجّهز تمدٌمها فً  11.3
ممبولة وواسعة الكامل للسلع، وذلن بعملة الؽطاء التؤمٌنً  علىالحصول ٌتعٌن  12.1

من ضمن لائمة العمالت التً ٌ صدر البنن المركزي العرالً أسعار التداول 
. ٌتوجب أن ٌشمل الؽطاء التؤمٌنً، جمٌع السلع صرفها الى الدٌنار العرالً

األضرار المتصلة وٌكون شامالً للخسائر أو المطلوب تمدٌمها بموجب العمد، 
. عندما ٌحدد التسلٌم/والتوصٌل التخزٌنالشحن و/لتصنٌع أو الشراء والنملبا

، فعندها ٌتوجب على المجّهز أن CIPأو  CIFالمشتري تسلٌم السلع على أساس
( CIPأو  CIFلٌمة السلع ) منبالمئة  .11ٌتؤكد من تؤمٌن السلع بمبلػ ٌعادل %
سلع من "المستودع الى المستودع" وٌشمل على أن ٌشمل الؽطاء التؤمٌنً ال

 "جمٌع المخاطر" بما فٌها مخاطر الحرب واإلضرابات. 

 انتأيٍٛ .12
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، فعندها ٌتوجب على CIPأو  CIFعندما ٌحدد المشتري توصٌل السلع على أساس12.2

 cargoالمجّهز أن ٌتؤكد من الحصول على تؤمٌن البضائع أثناء الشحن )
insuranceوأن ٌسمً المشتري كمستفٌد، وفً فة هذا التؤمٌن( وتسدٌد كل ،

، فعندها تمع FCAأو  FOBالحاالت التً ٌكون فٌها التوصٌل على أساس 
 مسإولٌة تؤمٌن الشحن على عاتك المشتري.

 

، فعندها  FOBعندما ٌ طلب من المجّهز بموجب العمد، توصٌل السلع على اساس 13.1
ٌل ة نمل السلع وحتى تحم ٌنة ًف مرفؤ /ها ووضعها على ظهر المركبتكون مسإوٌل السف

ً سعر العمد.المؽادرة )/الشحن  ضمناً(، على عاتك المجهز وعلى نفمته وتكون مشمولةً ف
، فعندها FCAعندما ٌ طلب من المجّهز، بموجب العمد، توصٌل السلع على اساس        

فً المكان  تكون مسإولٌة ترتٌب عملٌة نمل السلع وتوصٌلها الى شركة النمل
، على عاتك المجهز وعلى متفك علٌه الذي ٌحدده المشتري أو فً أي مكان آخر

 نفمته وتكون مشمولةً فً سعر العمد.

 انُوم .13

، CIPأو  CIFعندما ٌ طلب من المجهز، بموجب العمد، توصٌل السلع على أساس  13.2
أي وجهة فعندها تكون مسإولٌة نمل السلع الى مرفؤ وجهة الوصول أو إلى 

وصول أخرى فً العراق كما ٌحدد فً العمد، على عاتك المجهز وعلى نفمته 
 وتكون مشمولةً فً سعر العمد.

 

عندما ٌ طلب من المجهز، بموجب العمد، نمل السلع الى وجهة محددة فً العراق  13.3
على أنها نمطة الوصول النهائً، فعندها تكون مسإولٌة نمل السلع الى هذه 

ع ما ٌتضمنه ذلن من تؤمٌن وتخزٌن كما ٌحدد فً العمد، على عاتك الوجهة م
 المجهز وعلى نفمته وتكون مشمولةً فً سعر العمد.

 

، CIPأو  CIFعندما ٌ طلب من المجهز، بموجب العمد، توصٌل السلع على أساس  13.4
 ال تفرض أٌة لٌود على المجهز فً اختٌاره شركة النمل. 

 

، وفك (incidental services) النثرٌة/مدم الخدمات العرضٌةعلى المجّهز أن 14.1ٌ
 .التعالد متطلبات لائمة فً محددةالحال، كما هً 

انخذيبد  .14
ٔػوذ  انُثشٚخ/انؼشػٛخ

 انظٛبَخ انغُٕ٘
، إن وجد، بعد إنمضاء فترة (AMCعلى المجّهز أن ٌمدم عمد صٌانة سنوي )14.2

 .التعالد متطلبات لائمة فً ددالمحضمان العٌوب، وذلن  لعدد السنوات 
 

 انؼٕٛة ػًبٌ. 15 الشروط الخاصة للعمد.حددت متطلبات ضمان العٌوب فً  15.1
ٌئة الشروط تحدد أحكام وشروط الدفعات المستحمة للمجّهز وفك هذا العمد، ًف   16.1 ه

 الخاصة للعمد.العموالت 
 انذكؼبد  .16

دفع الى المشتري تحرٌرٌاً، على أن ٌجب أن ٌمدم المجّهز طلب )طلبات( ال 16.2
ً بفاتورة تصؾ السلع والخدمات الممدمة، كما هو مناسب،  ٌكون كل طلب مرفما

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

 

صرؾ المشتري الدفعات  16.3  ً فٌجب أنٌ  ٌالات العمل المتبعة ف ً ألرب ولت ممكن وحسب س
الشروط الخاصة للعمد االجراءات  دتحّدِّ وزارة الصحة ووفك شروط إعالن المنالصة، و

 ً  المبالػ المستحمة. دفع عنتخلّؾ المشتري  حالالواجب اتباعها ف
، ٌتوجب أن ٌكون ضمان الدفعة الممدمة، ضماناً ؼٌر مشروط ، ٌدفع وفك الحالة

صادراً عن أحد المصارؾ المعتمدة فً أول طلب بالدفع، على أن ٌكون  عند
إذا صدر ونشرة رسمٌة صادرة عن البنن المركزي العرالً. بموجب العراق 

كون لهذا المصرؾ ال  ٌ جب أن ضمان عن مصرؾ موجود خارج العراق، ٌف
ة  /مصرؾمإسسة ً العراق لجعل هذا الضمان لابالً للتنو مرادفةماٌل ذمعتمدة ف  .ٌف

، فٌجب أن ٌمدم الضمان وفك نموذج مصرفً ضمانفً حال تمدٌم خطاب 
صٌؽة أخرى معادلة  الضمان المرفك فً المسم الثامن  )مستندات العمد( أو وفك

ً لبولبشكل جوهري وٌتم  ، وذلن بحسب الموانٌن جهة التعالدمن لبل  ها مسبما
 العرالٌة النافذة. 

 

ً العطاء الممدم من لبل المجّهز.سوؾ تتم الدفعات بالعملة ا 16.4    و بالعمالت المحددة ف
أو للتحوٌل وؼٌر مثبت  للنمض لابل ؼٌر مستندي اعتمادتح فسٌتم  16.5
(irrevocable, non-transferrable and unconfirmed من لبل )،المشتري 

 الموانٌن العرالٌة النافذة وذات الصلة. وفً حال طلب المجّهز، بشكلوذلن وفك 
خاص، أن ٌكون اإلعتماد مثبتاً، فعندها سٌتحمل المجهز التكالٌؾ اإلضافٌة 
لتثبٌت اإلعتماد. كما وسٌتحمل المجهز تكالٌؾ تمدٌد نفاذ اإلعتماد أو تعدٌله فً 
حال لم ٌكن سبب هذا التمدٌد أو التعدٌل عائداً الى المشتري. ؼٌر أنه فً حال 

ً لجعله مطاب ً لمتطلبات العمد، فعندها تمع كلفة كان تعدٌل اإلعتماد ضرورٌا ما
  التعدٌل على عاتك المشتري.
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ال ٌجوز تؽٌٌر األسعار المحددة من لبل المجّهز فً عطائه لماء السلع  11.1
والخدمات الممدمة بموجب هذا العمد؛ وبالتالً ٌجب أن تبمى األسعار ثابتة ال 

 .تتؽٌر طوال فترة تنفٌذ العمد

 األعؼبس  .12

 ٌجوز إدراج أٌة تعدٌالت على العمد إال لألسباب المحددة أدناه من )أ( إلى ال 11.1
)هـ(. فً هذه الحاالت، ٌجب أن ٌمتصر التعدٌل على الحد األدنى الممكن، 

 وٌطبّك عندها لألسباب التالٌة:
 )أ( فً حال كان عدم تعدٌل العمد لد ٌإدي إلى أضرار أساسٌة، التصادٌاً وفنٌاً؛

 م ٌتم تعدٌل العمد، ستكون السلع دون فائدة بعد اكمال التنفٌذ؛)ب( فً حال ل
 )ج( فً حال كان التعدٌل سٌإدي إلى تحمٌك وفٍر فً لٌمة العمد؛

 )د( فً حال لم ٌإد التعدٌل الى تؽٌٌرات جذرٌة على نطاق التعالد المحدد سابماً؛
دون أن ٌنتج  ي إلى اإلسراع فً إكمال التنفٌذ مند)هـ( فً حال كان التعدٌل سٌإ

 عنه تدنًّ فً المواصفات الفنٌة او نطاق التعالد؛ 
ٌجوز للمشتري وبحسب الموانٌن العرالٌة النافذة، ومن خالل أمر تحرٌري 

من الشروط العامة للعمد، أن ٌدخل  31موّجه الى المجّهز بموجب المادة 
 تعدٌالت على النطاق العام للعمد ألحد أو لمجموع األمور التالٌة: 

 أٔايش انتؼذٚم .15

ّ٘ؼخ  ( أ) ػ٠ِ أُٞإلبد اُل٤ّ٘خ, ػ٘لٓب رٌٕٞ اَُِغ أُطِٞة رول٣ٜٔب ك٢ اُؼول ٖٓ
 ف٤ٖٖبً ُِْٔزو١؛ 

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

 )د( على الخدمات الواجب تمدٌمها من المجّهز. 

 

لعمد أو فً الولت الالزم لتنفٌذ إذا أدى أي تعدٌل الى زٌادة أو انماص فً لٌمة ا 11.2
العمد، أو إلى التؤثٌر على أي من موجبات المجّهز التعالدٌة، فٌجب عندها 
إدراج تسوٌة عادلة على لٌمة العمد أوعلى جدول التنفٌذ أو على االثنٌن معاً، 

 على أن ٌتم تعدٌل العمد على هذا األساس. 
مما سبك،  تسوٌة/عدٌلٌتوجب على المجهز تؤكٌد أي اعتراض على أي ت -

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

 

ً للمادة ) 11.1 ( من الشروط العامة للعمد، ال ٌجوز تعدٌل أو تؽٌٌر أي من 11وفما
 ٌل تحرٌري ٌولعه الطرفٌن.احكام العمد إال من خالل تعد

 تؼذٚم انؼوذ  .14

اإللتزامات المالٌة للعمد أو جزء منه ألي طرؾ  عن أن ٌتنازل لمجهزٌحك ل ال 1..2
باستثناء رهن العمد للمصارؾ المعتمدة فً العراق )المستحمات المالٌة(  آخر،

ً للتعلٌمات والضوابط النافذة الصادرة عن وزارة التخطٌط ، ما لم ٌحدد  ووفما
 . الشروط الخاصة للعمدخالؾ ذلن فً 

 لانتُبص .22

ٌتوجب على المجّهز تمدٌم السلع وتنفٌذ الخدمات وفك الجدول الزمنً للتنفٌذ  21.1
 الذي حدده المشتري فً لائمة متطلبات التعالد. 

ض كٙ  .21 ّٓ تأخٛش انًد
 انتُلٛز

أي من المتعالدٌن الثانوٌٌن  فً أي ولت خالل تنفٌذ العمد، إذا واجه المجّهز او 21.2
ً تعرلل )تعٌك( تمدٌم السلع وتنفٌذ الخدمات المطلوبة وفك الجدول  معه ظروفا
الزمنً، فٌتعٌن على المجّهز وفور ولوع هذه الظروؾ، إشعار المشتري 
ً بوالع التؤخٌر، وبفترة التؤخٌر المتولعة وبسببه أو أسبابه. بعد استالم  تحرٌرٌا

جّهز بالتؤخٌر، وبالسرعة المعمولة، ٌتعٌن علٌه إجراء تمٌٌم المشتري إشعار الم
مع أو  -للوضع، وبناًء علٌه ٌجوز للمشتري، ووفك تمدٌره، أن ٌمدد مدة التنفٌذ

على أن ٌوافك الطرفان على تمدٌد مدة   -من دون تطبٌك الؽرامات التؤخٌرٌة
 التنفٌذ هذه بتولٌعهما على تعدٌل للعمد بهذا الخصوص. 

 

( من الشروط العامة للعمد، فإن تؤخٌر 24باستثناء ما تنص علٌه المادة ) 21.3
 المجّهز فً تنفٌذ التزاماته فً تمدٌم السلع، ٌوجب فرض ؼرامات تؤخٌرٌة علٌه

( من الشروط العامة للعمد، إال إذا تم اإلتفاق على تمدٌد مدة 22بموجب المادة )
امة للعمد من دون تطبٌك أٌة من الشروط الع 21.2التنفٌذ عمالً بالفمرة 

 ؼرامات تؤخٌرٌة.
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( من الشروط العامة للعمد، إذا أخفك المجّهز بتمدٌم أي من 24ألؼراض المادة ) 22.1

أو كل السلع أو الخدمات فً المدة )المدد( المحددة فً العمد لذلن، ٌحك 
تعوٌضات أخرى تترتب له  أودون االجحاؾ بؤٌة حموق ومن  ،للمشتري
وذلن تحصٌلها  أو/و من لٌمة العمد التؤخٌرٌة الؽرامات إستمطاع ،العمد بموجب

 وفك المعادلة التالٌة: 
( الكلٌة)باألٌام مدة العمد÷  لٌمة العمد الكلٌة)الؽرامة التؤخٌرٌة  للٌوم الواحد=

×1.%-25)%  [ 
 -كما ٌمكن تخفٌض الؽرامة التاخٌرٌة وفما للمعادلة ادناه:

مدة ÷ )لٌمةاألعمال المتؤخرة لمخفضة للٌوم الواحد=الؽرامة التؤخٌرٌة ا
 ]  %(25-%.1( ×)باألٌامالعمد

، )أي مجموع أسعار المتؤخرة األعمال لٌمةٌجري تطبٌك المعادلة أعاله على 
السلع التً تم التؤخٌر فً تمدٌمها او الخدمات الؽٌر منفذة(، وذلن حتى التسلٌم 

الحد األلصى المسموح به للؽرامات،  الفعلً او تنفٌذ الخدمات، ووصوالً إلى
وعند الوصول الى الحد األلصى المسموح به للؽرامات ، ٌحك للمشتري سحب 

 ( من الشروط العامة للعمد. 23العمل وفك المادة )

 انـشايبد انتأخٛشٚخ  .22
ٔانًخلؼخ زغت َغت )

 اإلَدبص(

أخرى تترتب له تعوٌضات  أودون االجحاؾ بؤٌة حموق من  ،ٌستطٌع المشتري 23.1
( خمسة 15لمدة )تحرٌري  أنذارمن خالل سحب العمل  ،العمدب عند اإلخالل
 ً باإلخالل موجه إلى المجهز، وذلن وفك الموانٌن العرالٌة النافذة عشر ٌوما

 والتً تشمل تحمٌله فرق البدلٌن وفً الحاالت التالٌة:

يٍ هجم  عست انؼًم  .23
 طبزت انؼًم 

ّٜي ثزو ( أ) ل٣ْ أ١ ٖٓ أٝ ًبَٓ اَُِغ فالٍ أُلح أُؾلكح ُنُي ك٢ إما كَْ أُغ
( ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول؛21ٝكن أُبكح ) اُؼول, أٝ أ١ رٔل٣ل ُٜنٙ أُلح

  

 

إما ُْ رَزِٞف اَُِغ أُٞإلبد اُل٤ّ٘خ أُؾلكح ك٢ اُؼول أٝأفلن ك٢  ( ة)
 أٍزجلاُٜب فالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ رَِٔٚ أّؼبهأ رؾو٣و٣بً ٖٓ أُْزو١ ؛  

 

)ج(  إذا أخفك المجّهز بتمدٌم أي تسجٌل أو أي شهادة أخرى تتعلك بالسلع 
 المطلوبة فً المدة المحددة لذلن فً الشروط الخاصة للعمد؛ 

 

)د( إذا تبٌّن للمشتري بحسب الموانٌن العرالٌة النافذة، بؤن المجّهز لد تورط 
هر أو اإلعالة وفك بممارسات االحتٌال أو الفساد األداري أو التواطإ أو الم

فً تنافسه على العمد أو فً من الشروط العامة للعمد، وذلن  1.1المادة 
(  ٌوماً من أنذار المجّهز سحب 15؛ وعندها ٌجوز للمشتري وبعد ) تنفٌذه

( كما 23العمل من المجهز على هذا األساس؛ وتطبّك عندها أحكام المادة )
 (. 23.1لو كان سحب العمل لد تّم بموجب الفمرة )

 

)هـ( فً حال تم التثبت من اشتران أي من العاملٌن لدى المجّهز أثناء تمدٌم 
السلع، بممارسة االحتٌال أو الفساد أو التواطإ أو المهر أو اإلعالة وفك 

هذا  طرد/( من الشروط العامة للعمد، فعندها ٌتوجب فصل1.1المادة )
 العامل؛ أو

 

  من واجباته التعالدٌة األخرى. )و( إذا أخفك المجّهز بتؤدٌة أي 

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

 

أذا أحال أجزاء من المواد المجهزة الى مجهز آخر دون موافمة المشتري  ( ن)
 المسبمة ،

 

ة ( من الشروط العام23.1عندما ٌموم المشتري بسحب العمل وفك المادة ) 23.2
للعمد، فٌجوز للمشتري التعالد على تجهٌز سلع وخدمات مشابهة لتلن التً 
أخفك المجّهز فً تمدٌمها، وذلن وفماً لألحكام والوسائل التً ٌراها المشتري 
ً أمام المشتري بؤٌة  تكالٌؾ إضافٌة  مناسبة، وعلى أن ٌكون المجّهز ملتزما

 التً لد تنتج عن شراء هذه السلع والخدمات. 

 

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

ً او معسراً  جهزالمأذا أصبح  - ش أو تمدم بطلب  و تعرض لتصفٌة موجوداتهأمفلسا
 ألشهار أفالسه أو أعساره. 

 المحكمة المختصة بوضع أموال المجهز فً ٌد أمٌن التفلٌسة. أذا صدر لرار من - ش
 أذا عمد المجهز صلحاً ٌمٌه األفالس أو تنازل عن حموق لصالح دائنه.  -ج

عست انؼًم ثغجت  .24 
 اإلكالط
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أذا وافك المجهز على تنفٌذ التزامه التعالدي تحت أشراؾ هٌئة مرالبة مإلفة من  -د

 دائنٌه. 
جز على أموال المجهز من محكمة ذات أختصاص وكان من شؤن هذا أذا ولع الح -هـ 

 الحجز أن ٌإدي الى عجز المجهز عن األٌفاء بالتزاماته التعالدٌة. 
دون االجحاؾ وفً هذه الحالة، ٌتّم سحب العمل من دون أي تعوٌض للمجّهز، ومن  

 اً.أو ستترتب له الحم بموجب العمدلمشتري تعوٌضات تترتب ل أوبؤٌة حموق 

 

إن ( من الشروط العامة للعمد، ف23( و)22( و )12مع التمٌّد بؤحكام المواد ) 25.1
 أي من التزاماته بموجب العمد نتٌجة فشله فً تنفٌذ أو تنفٌذفً الالمجهز تؤخٌر 

ً  ٌكونأو  ٌإّدي ن، لظروؾ الماهرةالحدوث ظرؾ من   مطالبة ةأٌ فًسببا
 وذلنحسن األداء أو فً أنهاء العمد، ؽرامات تؤخٌرٌة أو فً مصادرة ضمان ب

 الظرؾ. ااألداء بهذ هذا ٌتؤثرالذي  بالمدر

 انظشٔف انوبْشح  .25

خارج عن  حدثي أٌعنً مصطلح "الظروؾ الماهرة" ألؼراض هذه المادة،  25.2
تشمل  ؛ٌنجم عن خطؤ أو إهمال المجهز ال ذيوال، وؼٌر متولع لمجهزا سٌطرة

لرارات /المثال ال الحصر ما ٌلً: أعمالالظروؾ الماهرة على سبٌل 
الحروب أو الثورات أو ( أو sovereign capacityالمشتري بسلطته السٌادٌة )
أو الحجر الصحً او الحظر على األوبئة  نتشارالحرائك أو الفٌضانات أو ا

 الشحن.

 

فً ألرب ولت ن ٌرسل أ ى المجهزعللاهر، فإنه ٌتعٌن  ظرؾ عند حصول 25.3
ً  اشعاراً  وأسبابه. وما لم ٌوجه ذا الظرؾ هب فٌهٌعلمه المشتري الى  تحرٌرٌا

ً تعلٌمات تخالؾ ذلن، فٌتوجب على المجّهز ان ٌستمر فً  المشتري تحرٌرٌا
تنفٌذ واجباته التعالدٌة، وذلن فً الحدود المعمولة والعملٌة الممكنة، على أن 

الظرؾ الماهر من ٌسعى الٌجاد وسائل معمولة بدٌلة للتنفٌذ حٌث ال ٌمنعه 
 ذلن. 

 

  ،وفً الحاالت التالٌة ي ولت أفً و كلٌاً او جزئٌاً،العمد  أنهاء لمشتريٌحك ل 26.1
 تحمٌماً للمصلحة العامة.  -أ

فً حالة أستحالة تنفٌذ العمد ألي سبب أو أسباب ٌتفك علٌها على أنها خارجة عن  - ش
 أرادة الطرفٌن وأدت الى أستحالة التجهٌز.

ً  اشعاراً  راصدوعبر إ المالئمة،وذلن بحسب  ، ٌحدد جهزبذلن الى المتحرٌرٌا
( ونطاق إنهاء تنفٌذ المجهز convenienceفٌه بؤن األنهاء تم لعدم المالءمة )

   .األنهاءبموجب العمد، وتارٌخ نفاذ 

انؼوذ يٍ هجم  أَٓبء  .26
 for)طبزت انؼًم 

convenience) 
 

 مٌة،  فٌجوز للمشتري أن ٌختار : فً ما ٌتعلّك بالسلع المتب    26.2
)أ(  شراء أي جزء من السلع منجزاً مع التسلٌم وفك شروط وأسعار العمد؛ 

 و/أو 
)ب( إلؽاء ما تبمى من السلع والدفع للمجّهز مبلؽاً ٌ تّفك علٌه لماء السلع التً تم 
ً ولماء المواد واألجزاء التً سبك واشتراها المجّهز  تجهٌزها جزئٌا

 لعمد. ألؼراض ا

 

إذا تم أنهاء العمد وفك ما سبك، فإن حموق وواجبات والتزامات الطرفٌن، بما    26.3
فٌها المبالػ المستحمة للمجّهز، تخضع جمٌعها لإلجراءات المحددة فً المادة 

(21.) 
 

 

إذا حصل نزاع أو خالؾ من أي نوع كان بٌن المشتري والمجهز ٌرتبط أو  21.1
بذل ألصى الجهود لحل هذا النزاع  إلى ٌسعى الطرفان ٌنتج عن هذا العمد، س

 أو الخالؾ ودٌاً وذلن عبر التشاور فٌما بٌنهما. 

 تغٕٚخ انُضاػبد  .22

ٌوماً،  .3إذا فشل الطرفان فً حل هذا الخالؾ أو النزاع بالتشاور خالل  21.2
بته رؼبشعاراً الى الطرؾ األخر ٌعلمه فٌه إٌرسل فٌمكن أليٍ من الطرفٌن أن 

وفك هذا العمد، وٌحّدد فٌه الخالؾ موضوع التحكٌم، وال  اللجوء الى التحكٌم
ٌمكن اللجوء الى التحكٌم فً هذا الشؤن ما لم ٌتم توجٌه اإلشعار وفك ما نصت 

 علٌه هذه المادة. 

 

أي خالؾ أو نزاع تم بموجبه اإلشعار بالنٌة للجوء إلى التحكٌم وفك إن  21.2.1
. المنّوه عنها فً هذه المادة، سوؾ ٌتم تسوٌته عبر التحكٌمالتحكٌم  إجراءات

. وإذا لم ٌتم ٌمكن اللجوء الى التحكٌم لبل أو بعد تمدٌم السلع موضوع العمد
 اإلتفاق على التحكٌم ٌتم تطبٌك المانون العرالً لفض النزاعات.

ءات فً إجرا الشروط الخاصة للعمدت عتمد أحكام اإلجراءات المحددة فً  21.2.2
 التحكٌم. 
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 بصرؾ النظر عن إجراءات التحكٌم المنصوص عنها فً هذه المادة: 21.3

. ٌستمر الطرفان فً تنفٌذ التزاماتهم بموجب العمد اال اذا اتفما على ؼٌر أ 
 ؛وذلن

 .مستحمات مالٌة لهٌة أ دفع للمجهزٌ ان المشتريعلى ب. 
  

 

أو سوء السلون  (criminal negligence) الجرمً اإلهمالباستثناء حاالت  21.1
 (، 1المتعّمد، أو فً حال وجود أي خرق بموجب المادة )

المشتري، سواء بموجب العمد أو حسب  تجاه لتزمؤم)أ( ال ٌعتبر المجّهز 
 أو ناتجةمباشرة أو  ؼٌرأضرار  أو خسارة ةأٌ عنالمانون أو خالفه، 

 فًأو  األرباح فً خسارة أوفً اإلستخدام أو خسارة فً اإلنتاج  خسارة
بواجبات المجهز تسدٌد الؽرامات هذا االستثناء ال عاللة ل تكالٌؾ؛الفوائد 

 التؤخٌرٌة الى المشتري وفك العمد؛ و
 أو العمد بموجب) المجهز التزامأو سمؾ  إجمالً)ب( ال ٌجوز ان ٌتخطى 

( تجاه المشتري لٌمة العمد كاملة، على أن ذلن بخالؾ أو المانون بموجب
ٌشمل هذا السمؾ كلفة تصلٌح العٌوب او استبدال المعدات المعٌوبة.  ال

  

  –انسذ يٍ انًغؤٔنٛخ  .25
 Limitation of 

Liability 

تصاالت المرتبطة بالعمد وجمٌع المراسالت واإلكافة وثائك العمد ٌجب أن تكتب  21.1
اً الى هذه هذا وٌجري تفسٌر العمد استنادالعمد.  بلؽةاألطراؾ المتبادلة بٌن و

 اللؽة. 

 نـخ انؼوذ  .24

وتحت والٌة  الصلة وذات النافذةالعرالٌة  وانٌنمالالعمد وٌفسر وفك  هذاٌحتكم  1..3
 النظام المضائً العرالً.

 انوبٌَٕ انسبكى .32

 ،العمدهذا  شؤنه من أحد األطراؾ إلى اآلخر فً موجّ  (تبلٌػإشعار ) أيإن  31.1
 ً  المراسالت عبر الكابل " تشملعبر )"عبر الكابل أو ٌجب أن ٌكون تحرٌرٌا

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

اإلشؼبساد )يزكشاد  .31
 انتجهٛؾ(

لٌمها أو بدءاً من أي تارٌخ ٌ عتبر اإلشعار أو مذكرة التبلٌػ نافذة من تارٌخ تس 31.2
  الحك تحدده هذه المذكرة.

 

كامل المسإولٌة عندها ٌتحمل عندما ٌموم المجّهز بتمدٌم سلع من الخارج، فس 32.1
وؼٌرها من الرسوم  التراخٌص، رسومجمٌع الضرائب والرسوم وعن 

 تسدٌدها خارج العراق وحسب التشرٌعات النافذة. المطلوب  والجباٌات

 شائت ٔانشعٕوانؼ .32

كامل عندها ٌتحمل عندما ٌموم المجّهز بتمدٌم سلع من داخل العراق، فس 32.2
وؼٌرها من  التراخٌص، رسومجمٌع الضرائب والرسوم وعن المسإولٌة 

 الى الخدمات أو السلع تسلٌم حتىتسدٌدها المطلوب  الرسوم والجباٌات
 .المشتري

الة علٌها )الطرف الثانً المتعالد مع تتحمل الشركة المجهزة التً ٌتم االح 32.3
 . شركتنا (كافة الرسوم الكمركٌة

 

ّٜي ُزَل٣ل ٓجبُؾ ٓب٤ُخ  ٓطبُجبد أٝ ٓطبُجخػ٘لٓب ٣زْ رول٣ْ  ٖٓ عٜٔٞه٣خ اُؼوام ا٠ُ أُغ
ٗبرغخ ػٖ أٝ ثٔٞعت اُؼول, ٣غٞى ُِْٔزو١ اهزطبع ٝأ٣ٚبٌ اإلؽزلب  ثأ١ ٓجِؾ أٝ ٓجبُؾ 

ّٜي ,ثٌَْ ًبَٓ أٝ عيئ٢, ٖٓ فط بة اُٚٔبٕ )اما ًبٕ ٓٞعٞكاً( اُن١ أٝكػٚ أُغ
ُألؿواٗ أُنًٞهح ٍبثوب, ًٔب ٣ٝؾزلظ 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 ٙٔب ٕ ٓولّ ٖٓ أُغ
ٝاإلؽزلب  )ًٔ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
 

.االعوتطبػبد 33
ٔااليتٛبصاد انًشتجطخ 

طبنت ثٓب ًُ  ثبنًجبنؾ ان
  

 Withholding   and 

lien in respect of 

sums claimed 
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 نهؼوذ انخبطخ انششٔؽ انغبثغ. انوغى
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 الشروط الخاصة للعمد

ل الشروط العامة للعمد.  أوالتالٌة ت كمل  للعمد الخاصة الشروط إن  بٌن اإلثنٌن، تضاربكان هنان فً حال ت عّدِّ

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

 الوضوح وتظهر بٌن لوسٌن.

وزارة الصحة/البٌئة/الشركة العامة لتسوٌك االدوٌة والمستلزمات  :لمشتريإسم ا

  الطبٌة )كٌمادٌا(

 )ح( 1.1ش.ع.ع. 

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

 ضافة الى ما ورد فً التعلٌمات الى ممدمً العطاءات ٌتم اضافة ما ٌلً :ا 5.3  

٤ٔخ اُز٢ ُٜب ػالهخ ثز٘ل٤ن اُؼول كٕٝ إ ٣ٌٕٞ ري٣ٝل أُْزو١ ثبٌُزت اُوٍ   -

 أُغٜي َٓؤٍٝ ػٖ ٗز٤غخ رِي أُقبٛجبد.

٣زْ اػزٔبك اَُ٘قخ اال٤ِٕخ  ُِؼول ٝأُٞهؼخ ٖٓ اُطوك٤ٖ ٝأُؾلٞ خ ُلٟ    -

 .أُْزو١  ًٜٞٗب اَُ٘قخ أُؼٍٔٞ ثٜب ك٢ ؽبٍ االفزالف

شسٍ االسعبنٛخ ػٍ  توذو انوٕائى انتدبسٚخ االطهٛخ انٗ هغى االعتٛشاد هجم -

كم شسُخ ٔثخالكّ عٕف ٚوٕو انطشف االٔل ثلشع ؿشايخ اعتٛشادٚخ 

 22زغت َض انًبدح ػ.ع.ع

 5ش.ع.ع 

على المجهز تزوٌد الطرؾ االول بشهادة التحلٌل الصادرة من مختبرات الشركة المصنعة  -

 مختومة بختمهم مع كل شحنة 

المنتجة من لبله لدى لسم التسجٌل فً على الطرؾ الثانً المٌام بتسجٌل المستحضرات -

وزارة الصحة للمواد الؽٌر مسجلة واعادة تسجٌل للمواد المسجلة سابما والتً تحتاج الى 

 اعادة تسجٌل وتمدٌم المستمسكات التً تثبت ذلن الى لسم التسجٌل 

ائٌة فً حال كون المادة ؼٌر مسجلة وتمت االحالة علٌها بناء على لرار لجنة السٌاسات الدو

 فٌتوجب على المجهز : 

 ٌجب على البائع تسجٌل شركته ومواده فً وزارة الصحة العرالٌة -

ٌجب على البائع تسجٌل شركته خالل شهر واحد من تارٌخ االحالة فً وزارة الصحة -

العرالٌة على ان الٌتجاوز مدة ستة اشهر الكمال التسجٌل وبخالفه ٌتولؾ المشتري عن 

 التعامل مع البائع 

فً حال كون المادة ؼٌر مسجلة فلن ٌتم تسدٌد اي مستحمات الشركة لهذا العمد مالم ٌتم تاٌٌد -

 ماٌثبت تمدٌم وثائك تسجٌل المادة او اعادة تسجٌلها الى لسم التسجٌل

  

 6ش.ع.ع. 

 6.1ش.ع.ع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2ش.ع.ع.  ٌعتبر العمد نافذا من تارٌخ تولٌع العمد من لبل الطرفٌن 

 

   الة حسن االداء:كف

%( 5تمدم التامٌنات النهائٌة على شكل خطاب ضمان حسن التنفٌذ للعمد بنسبة ) - ش

اال  ضمانلغى الٌوالمن مبلغ العمد بعد التبلٌغ بكتاب االحالة ولبل تولٌع العمد ،

 .باشعار من لبل كٌمادٌا 

ٌخ تولٌع ٌوم( من تار21ٌجوز للشركات االجنبٌة تمدٌم التامٌنات النهائٌة خالل ) - ش

 العمد بعد موافمة اللجنة المركزٌة للمراجعة ومصادلة االحالة فً جهة التعالد 

التطلك التامٌنات النهائٌة اال بعد صدور شهادة المبول النهائً وتصفٌة الحسابات -ج

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

 . مبول لها بما ٌؤٌد كونها مؤهلة لالستخداماالجزاء وصدور شهادة ال

 مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتامٌنات النهائٌة. 

من لبل مصرؾ عرالً   المصرفًلضمان صدراٌحسن االداء ٌجب ان  ضمان  -د

حكومً او مصرؾ عرالً اهلً ، وال ٌجوز لتلن المصارؾ الحكومٌه والمعتمدة  

 1 .ش.ع.ع



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 12     اُوَْ اَُبثغ: اُْوٝٛ اُقبٕخ ُِؼول

 

البعد تمدٌم كفالة ممابلة صادرة من مصرؾ اصدار كفالة مصرفٌة لشركة اجنبٌة ا

( ذي تصنٌؾ صادر من احدى مإسسات التصنٌؾ الدولٌة Back to Back)اجنبً

((Moody’s standard and poor  وؼٌرها او لماء تؤمٌنات نمدٌة بما الٌمل عن

باللؽتٌن  ضمانكون الٌودون توسط المصرؾ العرالً للتجارة وان  ضمانمبلػ  ال

 .نكلٌزٌة وتكون اللؽة العربٌة هً المعول علٌهاالعربٌة واال

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

ومصدق ٌمدم الى المصرؾ وٌدرج على متن –وبموجب تخوٌل رسمً  ضمانال

 .او كتاب مرفك ٌصدر من المصرؾ المصدر لها ضمانال

ٌرسل الى كٌمادٌا من لبل  (تاب صحة صدور )سري وشخصًبك ضمانٌمترن تمدٌم ال  -و

ولصالح كٌمادٌا ولكٌمادٌا   ؼٌر مشروط ضمانكون الٌو ضمانالمصرؾ المصدر لل

حال مطالبتها بذلن دون اعتراض المراسلٌن او المجهزٌن   او مصادرته  حك تمدٌده

 .ومع اول مطالبه خطٌه لها

 حسن االداء: ضمانالتالً عند اصدار  لى الشركات والمكاتب العلمٌة مراعاةع -ز

 تصدر خطابات الضمان باسم الشركة المولعة للعمد. -1

 التؤكد من وجود رلم العمد فً سند خطاب الضمان. -2

ضرورة  ذكر الفمرة التالٌة فً سند خطاب الضمان )تخضع وتفسر هذه الكفالة  -3

 فً كافة االمور وفما لموانٌن جمهورٌة العراق(.

 مان مؽطى مالٌا من لبل المصرؾ.ان ٌكون خطاب الض -4

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

 وبتولٌع المدٌر المفوض للمصرؾ اومن ٌنوب عنه. لضمانالمصرؾ المصدر ل

ٌكون باللؽة العربٌة فمط او بالللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة على ان تكون اللؽة  -6

 فً نشوء اي نزاع.العربٌة هً المعول علٌها 

 ان ٌكون نافذ لمدة سنة من تارٌخ االصدار. -7

 ان الٌكون مشروطا اومباشرا. -8

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

 وأٌداعه فً حساب شركتنا( لضمانالضمان او نكول المجهز ٌتم مصادرة مبلػ ا

المعتمدة بموجب نشرة الصادرة من المصارؾ ٌتم استالم خطابات الضمان   -12

 .تصدر من البنن المركزي العرالً

 ٌجب ان ٌكون خطاب الضمان بعملة العمد -11

 

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

 .(8.3اُلووح)

 1.3ش.ع.ع.

 ة للعمد ٌتم اضافة ما ٌلً:من الشروط العام 1.1اضافة الى ما ورد فً 

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

ٗزبئظ اُلؾٕٞبد أُقزجو٣خ اُٖبكهح ٖٓ ٓقزجواد اُٖؾخ اُؼبٓخ اُؼواه٤خ 

)أُوًي ا٢ُ٘ٛٞ ُِوهبثخ ٝاُجؾٞس اُلٝائ٤خ,ٓقزجو اُٖؾخ أُوًي١ اُؼبّ(.ٝثؼل 

أٌُِْخ ُنُي ٤ٌُٝ  انًشكضٚخ االؽالم ندُخٖ هجَ ٔ ٝاُوجٍٞ ٕٓلٝه هواه اُلؾ

 .كوٜ ٗز٤غخ رؾ٤َِ أُقزجو

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

 ػ٠ِ ٗزبئظ أُقزجو.

رولّ ٓبكح ه٤ب٤ٍخ ُِزؾ٤َِ )ؽَت كٍزٞه االك٣ٝخ اُجو٣طب٢ٗ ,كٍزٞه االك٣ٝخ  - 

و٢ٌ٣ ,كٍزٞه االك٣ٝخ االٝهث٢( ٤َُذ ٓؼ٤ِٔخ ٓغ ّٜبكح ٝٛو٣وخ اُزؾ٤َِ االٓ

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

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

 1.1 ش.ع.ع.
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 ُ٘ب ٣غت إ رؼٞٗ ٖٓ هجَ أُغٜي. اُلٝائ٤خ اُزبثغ

 "1.2.1 : 

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 

 1.2ش.ع.ع. 

 

وز للمجّهز أن ٌموم باختبار جودة مستمل على مجموعة معٌّنة من السلع )ب( ٌج

 جاهزة للشحن، على أن ٌتحمل المجهز تكالٌؾ هذه االختبارات.  
 

)ج( عند وصول السلع إلى نمطة الوصول النهائً، على ممثل المشتري أن ٌموم 

الم المشتري بمعاٌنة السلع أو لسم منها للتؤكد من مطابمتها لشروط العمد، وإلع

بؤن السلع لد وصلت بحالة تبدو جٌدة. سوؾ ٌصدر المشتري إلى المجّهز 

متعلمة بالسلع )أو بمسم منها(. ٌجب إصدار شهادة االستالم   استالم  شهادة

 الى دخول المادة المجهزةمن تارٌخ   " ٌوم( 15)  عشرخمسة "  خالل 

 .مكان التجهٌز المحدد من لبل الطرؾ االول

 

فً حال اعتراض المجهز على نتائج الفحوص التً تجرٌها المختبرات  ) 1.2.2 

فٌعاد الفحص فً المختبر المركزي  1.1المشار الٌها فً الفمرة ش.ع.ع 

 ( للصحة العامة وتكون نتائج الفحص عندئذ لطعٌة .

 

 :  اضافة الى ما ورد فً الشروط  العامة ٌتم اضافة

لبالٌت او الكارتون الكبٌر( الرمز الوطنً ورلم ٌطبع على العبوة الخارجٌة )ا -  

وٌطبع على العبوة الداخلٌة واصؽر شكل صٌدالنً )امبول او  ,الطلب والكمٌة

-MOHوبصورة جٌدة عالمة تبٌن وزارة الصحة/ العراق ) (لنٌنة او شرٌط

Iraq) اسم المستفٌد، وعمر المادة )تارٌخ الصنع والنفاذ( وٌطبع رلم الوجبة،

(Batch No.ًعلى كافة العبوات الخارجٌة والداخلٌة واصؽر شكل صٌدالن ). 

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

اُجٚبػخ ٖٓ ثِل أُْ٘أ ُٝؾ٤ٖ ُٕٜٝٞب ا٠ُ ٓقبىٕ أُْزو١ ٍٝٞف ٣ٌٕٞ اُجبئغ 

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

  ٓالئٔخ.  

 2..1ش.ع.ع. 

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

 للسلع الممدمة من خارج العراق: - 

ماعدا  الشحن تؤمٌن شركة إشعار الى المجهز ٌبادرعند الشحن، 

(DDP) بكافة تفاصٌل عملٌة الشحن بما فٌها رلم العمد ً والمشتري تحرٌرٌا

لكمٌّة وتارٌخ ومكان الشحن ووسٌلة النمل والولت المتولع وتفاصٌل السلع وا

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

لبل ثمانِّ وأربعون عبر الشحن الجوي، على المجّهز ان ٌعلم المشتري الله 

ورلم من موعد ارسال السلع، وذلن باالضافة الى اسم شركة النمل  ( ساعة41)

.(. waybill numberالرحلة والولت المتولع للوصول ورلم أو بٌان الشحنة )

الفاكس  إرسال المستندات التالٌة الى المشتري بواسطةإلى كما وسٌبادر المجهز 

وٌرسل نسخة عن هذه المستندات الى شركة تؤمٌن ، البرٌد السرٌعومن ثّم ب

  :  (DDPماعدا ) الشحن

٣ج٤ّٖ ك٤ٜب اُلٞار٤و اُز٢  ٖٓ( 2َٗقز٤ٖ إٙبك٤ز٤ٖ ) ( َٗـ أ٤ِٕخ ٓغ3صالس ) (1)

ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ/اُْوًخ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ  إٍْ أُْزو١

ٝههْ اُؼول ٕٝٝق اَُِغ هَْ االفواط أٌُو٢ً ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ /

لاد ٝاُو٤ٔخ اإلعٔب٤ُخ. ٣غت إٔ ٣زْ رٞه٤غ اُلٞار٤و أٝ ؽٝا٤ٌُّٔخ ٝأٍؼبه اُٞ

 أل٤ِٕخ ٝرقزْ ثقزْ/ٛبثغ اُْوًخ؛ ِٛجبد اُلكغ ا

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

 11.1ش.ع.ع. 

 11.3و 
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(negotiable, clean, on-board through bill of lading),  ّّٚو ػ٤ِ ٓؤ

ٝىاهح أُْزو١ "رٌب٤ُق اُْؾٖ ٓلكٞػخ ٍِلبً", ٣ٝج٤ّٖ إٍْ 

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

ّْ ٕٝٞ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 ٍغَ أٝ ,(railway consignment note) اُؾل٣ل٣خ اٌَُي

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

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

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

ّْ ٕٝٞالً ؽز٠ ٗوطخ آُلكٞػخ ٍِلبً"  ٍٕٞٞ اُٜ٘بئ٢ 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 

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

 رَْٔ ًبكخ اُج٘ٞك ٓٞٙٞع اُؼول؛

ٓغ هبئٔخ  ٌُبكخ اُج٘ٞك أُْ٘أ بكادْٜٖٓ أُغٜي ُ ( ٍزخ َٗـ6ٝ)إَٔ ٝاؽل  (6)

أُٖلهخ ٖٓ هجَ اُجؼضبد اُلثِٞٓب٤ٍخ ٝ اُزلاٍٝ اُزغبه١ ماد اُِٖخ,

ً  ثِلاً  أُْ٘أ ثِل ًبٕ إماإال  أُْ٘أ, ثِل ك٢ ٝأُٞعٞكحاُؼواه٤خ أُقزٖخ   ػوث٤ب

لَّمكؼ٘لٛب رُ  ,اَُٞم اُؼوث٤خ أُْزوًخػٚٞاً ك٢  ّٜبكح أُْ٘أ كوٜ ٖٓ  َٖ

 ؛ أُْ٘أ ثِل ك٢أُقزٖخ  اُو٤ٍٔخ اَُِطبدهجَ 

جو١ ٝأُؼب٣٘خ أُولٓخ ز( َٗـ ػٖ ّٜبكح اُلؾٔ أُق6إَٔ ٝاؽل ٍٝزخ ) (4)

ّٜي ٖٓ ًٝبُخ أُؼب٣٘خ أٌُِّلخ ثنُي )ك٢ اُؾبالد اُز٢ رٌٕٞ ك٤ٜب أُؼب٣٘خ  ُِٔغ

 ٓطِٞثخ(؛

 آفو ٓؼ٤ٖ ٝٓطِٞة ألؿواٗ االٍزالّ/ أٝ اُلكغ. َٓز٘ل رؼبهلأ١  (8)

 

 للسلع الممدمة من داخل العراق:

عند توصٌل السلع أو لبله، ٌتعٌن على المجّهز إشعار المشتري تحرٌرٌاً بذلن وتمدٌم 

 المستندات التالٌة له:

٣ج٤ّٖ ك٤ٜب إٍْ اُلٞار٤و اُز٢  ٖٓ( أ٤ِٕزبٕ ٓغ َٗقز٤ٖ إٙبك٤ز٤ٖ 2َٗقزبٕ ) (1)

ٝههْ اُؼول ٕٝٝق اَُِغ ٝا٤ٌُّٔخ ٝأٍؼبه اُٞؽلاد ٝاُو٤ٔخ اإلعٔب٤ُخ.  أُْزو١

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

أٝ ٍغَ اُْؾٖ ػجو , (Delivery note) ُز٤َِْٓنًوح ا ػٖ زبٕ( أ2٤ِٕ) َٗقزبٕ (2)

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

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

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

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

ّْ ِيٓبد اُطج٤خ اُؼبٓخ ُز٣َٞن االك٣ٝخ ٝأَُز , ٝٓؤّو ػ٤ِٜب إٔ اُْؾٖ ٤ٍز

 ٕٝٞالً ؽز٠ ٗوطخ إٍُٞٞ اُٜ٘بئ٢ ثؾَت ٓب ٝهك ك٢ اُؼول؛

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

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

  هىٓخ؛
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كح ٙٔبٕ أُٖ٘ؼ٤خ اٝ اُؼ٤ٞة ٖٓ أُّٖ٘غ أٝ أُغٜي, ػ٠ِ إَٔ ٝاؽل ػٖ ّٜب (5)

  ؛إٔ رَْٔ ًبكخ اُج٘ٞك ٓٞٙٞع اُؼول

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

 ٝأُٞعٞكحأُٖلهخ ٖٓ هجَ اُجؼضبد اُلثِٞٓب٤ٍخ اُؼواه٤خ أُقزٖخ ٝ ماد اُِٖخ,

ػٚٞاً ك٢ اَُٞم اُؼوث٤خ  ػوث٤بً  ثِلاً  أُْ٘أ ثِل ًبٕ اإمإال  أُْ٘أ, ثِل ك٢

لَّمكؼ٘لٛب رُ  ,أُْزوًخ أُقزٖخ  اُو٤ٍٔخ اَُِطبدّٜبكح أُْ٘أ كوٜ ٖٓ هجَ  َٖ

 ؛أُْ٘أ ثِل ك٢

ّٜي ٖٓ ًٝبُخ أُؼب٣٘خ 6إَٔ ٝاؽل ٍٝزخ ) (4) ( َٗـ ػٖ ّٜبكح أُؼب٣٘خ أُولٓخ ُِٔغ

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

 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. ٝ  1أُلكٞػبد أَُزؾوخ ثؼل إٕلاه ّٜبكح االٍزالّ ٝكن أُبكح 

 ُ.ع.ع..

 

 باالضافة الى ما ورد اعاله ٌتم اضافة ما ٌلً:

كافة الشحنات ٌجب ان ترفك بموائم الشحن التجارٌة ولوائم التعبئة وشهادة المنشؤ   -

   االصلٌة المصدلة

ٌجب على المجهز تمدٌم مستندات الشحن لبل وصول االرسالٌة بمدة ال تمل عن   -

حنة او اي تاخٌر ٌنتج بسبب ٌوم وٌتحمل مسإولٌة اي نمص ٌظهر فً الش 15

  عدم توفر مستندات الشحن

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

 .تكون حسب احتٌاج)طلب( كٌمادٌا

استالم المواد المتفك على تجهٌزها عند وصولها الى مخازن وزارة الصحة  -

محضر  ن هذا االلتزام ولحٌن تنظٌموالٌتحلل م CIP/كٌمادٌا والتامٌن علٌها 

 نفاض اصولً فً مكان التسلٌم المتفك علٌه.

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

 .لائمة الشحن مع تارٌخ الصنع والنفاذ

 

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

 صالحٌة. وعلى المجّهز ان ٌكفل وٌتعهد بما ٌلً: ال

اكثر متبمً عند وصولها الى مخازننا وبعكسه  اوثلثً عمر المادة  -          

 22تفرض غرامة استٌرادٌة المنصوص علٌها فً الفمرة ش .ع. ع. 

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

 ك٢ أُٞإلبد اُل٤ّ٘خ؛ ٝاُ٘طبم أُؾلك 

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

أٝ ثَجت ٝعٞك  اُغٞكحؿ٤و ٓوجُٞخ  ٌٜٞٗب٘ب ٔخ أُقزٖخ ٝمُي ُاُ اَُِطبد

 ؛ ٝاُلٝاء ٗز٤غخ اٍزقلاٍِّج٤خ  ػٞاهٗ

 .ك٢ اُؼول أُؾلكحٝاُْوٝٛ  اُل٤ّ٘خ أُٞإلبد ثبٌُبَٓثإٔ اَُِغ رؾون  -

 15ش.ع.ع. 

وفك الضمانة المحددة أعاله، ٌحك للمشتري االعتراض على أيٍ من السلع  15.2

موضوع العمد على ان ٌتم تمٌٌد ذلن من تارٌخ صدور نتائج التمٌٌم الى 

 اجراء معاملة صرؾ المستحمات عند عدم وجود اعتراض خالل هذه الفترة. 

ً باالعتراض من المشتري، أن على المجّهز ولدى استالمه اشعاراً            تحرٌرٌا

ٌموم وبالسرعة الممكنة باستبدال السلع المتضمنة عٌوباً مصنعٌة، ومن 

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

مسإوالً عن إزالة وإخالء السلع المتضمنة عٌوباً مصنعٌة وٌتحمل كافة 
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 لن فور تسلم السلع البدٌلة. المخاطر وعلى نفمته الخاصة، وذ

فً حال النزاع أو الخالؾ فٌم بٌن المجّهز والمشتري، فعندها ٌتم اجراء (: 15.3

تحالٌل إضافٌة على العٌنات التً ٌحتفظ بها الم صنّع، وذلن فً مختبر 

مستمل ومحاٌد ٌتفك علٌه المجّهز والمشتري. فً حال أكدت التحالٌل هذه 

ٌتحمل عندها المجهز كلفة التحالٌل باإلضافة الى وجود عٌوب فً السلع، ف

كلفة االستبدال والتخلّص من السلع المتضمنة عٌوباً. أما فً حال اكدت 

  (التحالٌل على جودة السلع، فٌتحمل عندها المشتري كلفة هذه التحالٌل.

 الٌنطبك

محددة إذا فشل المجهز فً استبدال السلع المتضمنة عٌوباً ضمن المهلة ال   15.4

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

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

الخطوات الالزمة والضرورٌة، بما فٌها إخالء السلع من المولع والتخلص 

اؾ بؤٌة دون االجحمنها، وذلن على مسإولٌة ونفمة المجّهز، وذلن من 

. ٌحك للمشتري بموجب العمد لمشتريتعوٌضات أخرى تترتب ل أوحموق 

ً وللمدة التً  /حفظتخزٌنأٌضا  أن ٌطالب بتكالٌؾ  السلع المتضمنة عٌوبا

هذه التكالٌؾ  من أٌة  ستمطعتلً اإلشعار المنوه عنه أعاله، وأن ٌ

  مدفوعات مستحمة للمجّهز بموجب العمد.

 

: فً حال تم (recallsالسلع ) تداول / استردادالسلع من ال سحب 15.5

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

ً بكافة 14خالل أربعة عشر ) إشعاراً بذلن إلى المشتري ( ٌوماً، مرفما

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

وعلى نفمته الخاصة، بسلع أخرى تطابك ، فوراً االسترداد/موضوع السحب

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

ً أو إتالفها. إذا فشل المجّهز بالمٌام بمتوجبات  المتضمنة عٌوبا

بالسرعة المطلوبة، فعندها سٌموم المشتري باتخاذ  االسترداد/سحبال

  ب/السترداد السلع على نفمة المجّهز.التدابٌر الالزمة لسح

 

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

اُلٝائ٤خ اٝ ا١ عٜٚ ٓقزٖخ ٣زْ اٙبكخ ٓجِؾ أُٖبه٣ق االكاه٣خ ثٔب ٣ؼبكٍ َٗجخ 

% ٖٓ أُجِؾ ا٢ٌُِ ُِٔبكح اُلبِّخ ٓغ كوٗ ؿوآخ ربف٤و٣خ ك٢ ؽبٍ ػلّ 15

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

 أُزلن ػ٤ِٜب 

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

 .ٖٓ ا٤ٌُٔخ ا٤ٌُِخ ُِٔبكح أُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ %133ثَ٘جخ  اُٖؾخ /٤ًٔبك٣ب
أُٞاك اُلبِّخ ثبُزؾ٤َِ ٝأُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ ألٍجبة ك٤٘خ ٣غت ػ٠ِ اُجبئغ رؼ٣ٞ٘   - 

% ٖٓبه٣ق إكاه٣خ ٖٓ ًبَٓ ا٤ٌُٔخ 15% ٓغ 133رؼٞك ا٠ُ أُغٜي ٝثَ٘جخ 

اُلبِّخ أٝ أُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ ٝرلوٗ ؿوآخ رأف٤و٣خ ك٢ ؽباٍ ػلّ ّؾٖ ا٤ٌُٔخ 

 . ٔانُغجخ انًتلن ػهٛٓب كٙ انؼوذاُزؼ٤ٚ٣ٞخ ث٘لٌ أُلح 

تؼٕٚغ انًٕاد انًُتٓٛخ انًلؼٕل خالل يذح ٚتى تسذٚذْب ثأٚؼبص بئغ ٚدت ػهٗ انج  -

 يٍ انطشف االٔل)انًشتش٘ /كًٛبدٚب(. 

تؼٕٚغ نهًٕاد انلبشهخ ثبنتسهٛم خالل يذح انتدٓٛض ٔثبنُغجخ ٚدت ػهٗ انجبئغ   - 

 . ٙ انؼوذ يٍ تبسٚخ انتجهٛؾ ثزنك انًُظٕص ػهٛٓب  ك

قل٤خ اُز٢ رظٜو ك٢ اُج٤غ ٝا١ كَْ ٣ظٜو ك٢ ػ٠ِ اُطوف اُضب٢ٗ ٙٔبٕ اُؼ٤ٞة اُ   -

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

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

 .أُلك ٖٓ ربه٣ـ  ٜٞه ٗزبئظ اُلؾٕٞبد ُٜب
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ك٢ ؽبُخ إ اُْوًخ ُْ رْؾٖ ٓبكح اُزؼ٣ٞ٘   َٗجخ اُـوآخ اُزأف٤و٣خ  رلوٗ    -

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

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

اُؼول ٓزؼلك اُْؾ٘بد ٝثقالكٚ رلوٗ ؿوآخ ربف٤و٣خ ثبَُ٘جخ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب 

ل اُـوآبد أُزلن ػ٤ِٜب ٝك٢ ؽبٍ ػلّ ه٤بّ اُْوًخ ثبُزؼ٣ٞ٘ فالٍ أُلح ك٢ ث٘

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

اَُؼو ٖٝٓبكهح ًبكخ اُزب٤ٓ٘بد ُٜٝب اُؾن ثبُِغٞء إ٠ُ أُؾبًْ أُقزٖخ 

 ألٍزؾٖبٍ ؽوٞهٜب

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

ثؼل رٞى٣ؼٜب اٝ اٍزقلاّ اُجٚبػخ ك٢ أَُزْل٤بد ٝثؼل اُزله٤ن اُٚوٝه١ 

  .ٝاُزؾ٤َِ اما ًبٕ اُؼ٤ت ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُز٤ٖ٘ؼ٤خ

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

ٞاك ؿ٤و أُطبثوخ ُِٔٞإلبد أُطِٞثخ ٖٝٙٔ كزوح اُز٤َِْ ٝأُٞاك اُ٘بهٖخ ٝأُ

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

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

٤ٔخ اُْؾ٘بد األفوٟ ك٤غت إٔ رْؾٖ ث٘لٌ علُٝخ اُْؾٖ ٖٓ رأه٣ـ ّؾٖ اٌُ

اُزؼ٤ٚ٣ٞخ ٝثقالكٚ رلوٗ ؿوآخ ربف٤و٣خ ثبَُ٘جخ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ ث٘ل 

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

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

بد ُٜٝب اُؾن ثبُِغٞء إ٠ُ اَُؼوٝاأُٖبه٣ق األكاه٣خ ٖٝٓبكهح ًبكخ اُزب٤ٓ٘

 .أُؾبًْ أُقزٖخ ألٍزؾٖبٍ ؽوٞهٜب

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

٤ًٔبك٣ب ٝػ٠ِ ٝاُلبِّخ اٝ ؿ٤و أُطبثوخ ُِٔٞإلبد ك٢ ٓقبىٕ ٝىاهح اُٖؾخ 

 .ؽَبة أُغٜي

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

٣ّٞ  33ثبَُ٘جخ ُِٔٞاك االع٘ج٤خ ٝ اَُوق اُي٢٘ٓ أُزلن ػ٤ِٚ ٓغ أُغٜيفالٍ 

ٗناه ٣زٖٚٔ اُزؼ٣ٞ٘ ٍٝؾت أُبكح الا حاَتٓبء كتشثؼذ ثبَُ٘جخ ُِٔٞاك أُؾ٤ِخ 

٘ز٤ٜخ اٝ أُاُلبِّخ اٝ أُ٘ز٤ٜخ أُلؼٍٞ كبٕ ٤ًٔبك٣ب ُٜب اُؾن ثبرالف أُبكح اُلبِّخ 

 .ه٤ٔزٜب أُلؼٍٞ ٝاٍوبٛ ؽن اُْوًخ ثبٍزؼبكح أُبكح اٝ

 إن طرٌمة وشروط تسدٌد الدفعات المستحمة للمجّهز بموجب العمد، هً كالتالً: 

 عندها نفٌمك التنطبك (عام لطاعدولة و )شركة عامة جهة المجهز كان حال فً

وحسب التعلٌمات  دالعم لٌمة من% x الى الممدمة الدفعة لٌمة ٌرفع أن للمشتري

 } النافذة. 
 :انؼشام خبسج يٍ وذيخانً نهغهغ انذكؼبد . أ

 

 اُلٝاله االٓو٢ٌ٣أُلكٞػبد ثبُؼٔالد األع٘ج٤خ ٣غت إٔ رزْ ثبُؼِٔخ اُزب٤ُخ: 

 ٝٝكن ٓب ٢ِ٣:  ٝاُل٣٘به اُؼواه٢ ك٢ ؽبالد االٍزض٘بء اُقبٓ

  

 اُوَْ اُضبٖٓانذكؼخ انًوذيخ:)ال تطجن( (1)

 

ؽَت َٗت اُلكغ أُضجزخ ك٢ ْزو١ ا٠ُ أُغٜي أُ ٣َلك ػُذ انشسٍ: (2)

ٖٓ ه٤ٔخ اَُِغ ٓٞٙٞع اُْؾٖ, ثٞاٍطخ اػزٔبك َٓز٘ل١  ّوٝٛ اُؼول

ٚ. ٓٞٛ٘ ثِل ك٢ ٖٓوف ك٢ ُٖبُؼ أُغٜي كزؾ٣ٚغو١ ؿ٤و هبثَ ُِ٘و٘ 

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

 16.1ش.ع.ع. 
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 ٓخ ُِؼول؛  ٖٓ اُْوٝٛ اُؼب 11ك٢ أُبكح 

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

ثبُْٔزو١ أٝ ٣زَجت ثٜب ٗز٤غخ فطئٚ أٝ رو٤ٖوٙ. ٣ٝزؾَٔ أُغٜي رٌب٤ُق رضج٤ذ 

 اإلػزٔبك أَُز٘ل١ ٝرٌب٤ُق رؼل٣ِٚ. 

 % ػ٘ل رول٣ْ َٓز٘لاد اُْؾٖ  53: (ٚكٌٕ ششؽ انذكغ 3)

ٞاك ا٠ُ ٓقبىٕ ٝىاهح اُٖؾخ/٤ًٔبك٣ب ٝهجُٜٞب ٝاٛالم % ثؼل ٍٕٝٞ ا53ُٔ

 ٕوكٜب. 

خالل  لسم الدفعات بالعملة المتفك علٌها ببنود العمدالمشتري الى المجهز  ٌسدد

ً ( .3) نٌ]ثالث دفع )ٌبٌّن اسم المشتري ورلم العمد من تارٌخ تمدٌم طلب  [ٌوما

ً وفك األصول كنسخ ة أصلٌة ومختوماً ووصؾ الدفعة والمبلػ االجمالً، مولعا

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

على المجهز تمدٌم شهادة صحٌة عند اصدار االعتماد المستندي تؤكد سالمة 

الطوالم والبضائع من  فٌروس كورونا من الدول المادمة  منها عند طلب فتح 

 االعتماد المستندي

 يٍ داخم انؼشام:  خوذيهغهغ انًن نذكؼبد . ة

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

 ٣زْ ككغ َٓزؾوبد أُغٜي ٝكن اال٤ُخ اكٗبٙ ٝػ٘ل ٝهٝك اُزق٤ٖٔ أُب٢ُ  :
 % ثؼذ انلسض ٔانوجٕل ٔثؼذ ٔسٔد انتخظٛض انًبنٙ 122َغجخ  (1)
 ٤ؼخ أُبكح ٝٓجِؾ اُؼول.رٌٕٞ اُْوٝٛ اػالٙ ثبرلبم اُطوك٤ٖ ٝؽَت ٛج (2)

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

 ٝكن ّوٝٛ االػالٕ
 16.3ش.ع.ع. 

 

 باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعمد ٌتم اضافة : 11.2

الخدمات ؼٌر االستشارٌة  او ٌجوز لجهة التعالد زٌادة كمٌة السلع او المواد -

من مبلػ %.2بما الٌزٌد عن   او تعدٌل مواصفاتها الفنٌة المتعالد علٌها 

   .العمد

 11ش.ع.ع.

 باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعمد ٌتم اضافة : 11.1

عدم اجراء اي تؽٌٌر فً العمد من لبل المجهز اال بموافمة الطرفٌن  -

لثانً مخال بالتزاماته التعالدٌة وٌحك لكٌمادٌا اتخاذ وبخالفه ٌعتبر الطرؾ ا

% وال تزٌد عن 1االجراءات المانونٌة او فرض ؼرامة بنسبة ال تمل عن 

 صلة والمخالفة لشروطنا التعالدٌة.% للكمٌة المشحونة للمادة الوا5

 11ش.ع.ع.

 1..2ش.ع.ع.  " أو جزء منه ٌجوز التنازل عن العمد ال" المتبع فً العراق:]ى

 

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

 تمدٌد العمد:

اذا طرأت اٌه زٌادة او تؽٌٌر فً االعمال بالنسبة للمماوالت  -أ -اوال:

ً وكان من  ً او نوعا المختلفة او الكمٌات المطلوب تجهٌزها كما

ك علٌه بحٌث الٌمكن شؤن ذلن ان ٌإثر فً تنفٌذ المنهاج المتف

 .اكمالها ضمن المدة المتفك علٌها بموجب العمد االصلً

اذا كان تؤخٌر تنفٌذ العمد ٌعود السباب او اجراءات تعود للجهة  -ب

المتعالدة او اي جهة مخولة لانونا او ألي سبب ٌعود لمتعالدٌن 

 .(اخرٌن تستخدمهم جهة التعالد )صاحب العمل
الد ظروؾ استثنائٌة الٌد للمتعالدٌن فٌها ولم اذا استجدت بعد التع -ج 

 21ش.ع.ع.



 
اُؼوام عٜٔٞه٣خ

  

 11     اُوَْ اَُبثغ: اُْوٝٛ اُقبٕخ ُِؼول

 

ٌكن بالوسع تولعها او تفادٌها عند التعالد وترتب علٌها تاخٌر فً 

 .اكمال االعمال او تجهٌز المواد المطلوبة بموجب العمد
ٌشترط تطبٌك احكام هذه المادة بان ٌتمدم المتعالد بطلب تحرٌري الى جهة    -ثانٌا:

( ٌوما لعمود التجهٌز و تبدا من تارٌخ 15خالل مدة )التعالد او من تخوله 

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

عن اي طلب لتمدٌد المدة والتمبل اٌة طلبات تمدم بعد صدور  شهادة االستالم 

 االولً المذكورة فً شروط العمد.

 :كاالتًتكون    ض الؽراماتالفمرة الخاصة بفر  1

 اوال:ؼرامات عمدٌة

% من كمٌة 5% وال تزٌد عن 1ٌحك لكٌمادٌا فرض ؼرامة بنسبة ال تمل  -1

 المادة المشحونة فً حالة:
اجراء اي تؽٌٌر فً العمد من لبل المجهز بدون موافمة الطرؾ االول -أ

 11.1وكما منصوص علٌه فً الفمرة ش.ع.ع 

لمستندات والوثائك المطلوب تمدٌمها من لبل فً حالة وجود اي نمص با-ب

 المجهز 

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

الخاصة بالتعبئة .1فً حال مخالفة ما ورد  فً الفمرة ش.ع.ع  -د

 . والتوضٌب

فً حال ارتكاب اي مخالفة من لبل المجهز )الطرؾ الثانً( تستوجب -هـ

 لبل المشتري )الطرؾ االول( فرض الؽرامة من 

 ثانٌا:ؼرامات تاخٌرٌة 

علُٝخ اُْؾٖ ٝاُز٤َِْ أُنًٞهح ك٢ كووح اُز٤َِْ   ٝكنأُٞاك  ْ ٤رَِ - أ

ٝاُْؾٖ ٝثقالكٚ رلوٗ ؿوآخ ربف٤و٣خ ػٖ ًَ ٣ّٞ ربف٤و ٝكٕٝ اّؼبه 

 َٓجن ٝٝكن أُؼبكُخ اُزب٤ُخ:

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

اُـوآخ ٤ُِّٞ =  % X 13ا١ رـ٤٤و  ك٢ أُلح(  +)ٓلح اُؼول اال٤ِٕخ 

اُـوآخ % ٖٓ ٓجِؾ اُؼول ٝثؼل ثِٞؽ 13اُٞاؽل ٝػ٠ِ إ الرزغبٝى 

االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ ٝؽَت  ؽلٛب االػ٠ِ ٣ٖبه ا٠ُ ارقبماُزبف٤و٣خ 

( ٍ٘خ 2ْ )هه ٖٓ رؼ٤ِٔبد ر٘ل٤ن اُؼوٞك اُؾ٤ٌٓٞخ 3ٝ 13ٗٔ أُبكح 

2314. 

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

   اٙبك٤خ اٝ ػ٘ل اٍزؾوبهٜب ك٢ ؽبُخ اُْؾٖ أُغيء

٣زْ رقل٤٘ ٓجِؾ اُـوآخ ٝؽَت َٗت االٗغبى ُالُزيآبد اُزؼبهل٣خ      -ط

م ٕوف أُؾلكح ك٢ اُؼول ُِْٝؾ٘بد اُز٢ ٕلهد ك٤ٜب هواه ثأٛال

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

X13.ؿوآخ ا٤ُّٞ اُٞاؽل = % 

 

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

% ٝالري٣ل ػٖ 1ارقبم االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ اٝ كوٗ ؿوآخ ثَ٘جخ الروَ ػٖ 

 ٤ٌُِٔخ أُْؾٞٗخ ُِٔبكح اُٞإِخ ٝأُقبُلخ ُْوٝٛ٘ب اُزؼبهل٣خ.% 5

 22ش.ع.ع. 

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

ومن خالل البرٌد  فً حال عدم استجابة المجهز خالل فترة االنذار

ٌوم من تارٌخ صدوره  15وخالل   االلكترونً المعتمد والمثبت فً العمد

من تعلٌمات تنفٌذ  .1ٌتم اتخاذ االجراءات المانونٌة وحسب نص المادة و

 23ش.ع.ع. 
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فٌما ٌخص مصادرة او االحتفاظ  2.14لسنة  2العمود الحكومٌة  رلم 

 3بالتؤمٌنات المانونٌة على ان ٌتم تنفٌذ العمد على حسابه استنادا لنص المادة 

  .من التعلٌمات اعاله ووفك اسالٌب التنفٌذ

 24ش.ع.ع. يٍ انششٔؽ انؼبيخ .  24تى االػتًبد ػهٗ انششٔؽ انًزكٕسح كٙ انلوشح سهى ٚ 

 ٛنٙ  اُلووح ٖٓ اُْوٝٛ اُؼبٓخ ُِؼول  رٌٕٞ ًبُزب٢ُ: 

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

ج٤ن ػ٘ل ؽٍٖٞ فالف ٝأُْزو١ ٝاُوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ ٢ٛ اُوٞا٤ٖٗ اُٞاعجخ اُزط

 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

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

 .ارقبم االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثؾوٚ

 21.2.2ش.ع.ع. 

 21.2ش.ع.ع. 

 21.2.1ش.ع.ع. 

 21.3ش.ع.ع. 

 21ش.ع.ع.  ال ر٘طجن   

 .((dg@kimadia.iqٛٞ ))٤ٌُٔبك٣ب  االٌُزو٢ٗٝ اُجو٣ل 

بواسطة الكابل على أن  وما إذا كان ممبوالً  التبلٌػ الؼراضه ز المج عنوان]أدخل:  

 [ٌتبع ذلن كتاب تحرٌري

ٌكون المكتب العلمً الممثل للشركات هو المحل المختار للتبلٌؽات المضائٌة وكذلن  -

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

 .حد الطرق المعتمدة فً توجٌه االنذارا برٌد االلكترونًٌعتبر ال -

 31.1ش.ع.ع. 

 

اُل٣ٕٞ اُؾ٤ٌٓٞخ ثٔٞعـت هبٕٗٞ رؾ٤ٖـَ اُل٣ٕٞ اُؾ٤ٌٓٞخ ههـْ ػ٠ِ  ٍزؾٖبٍاإل ٣زْ 

 .1144( َُ٘خ 56)

 113فٚٞع اُؼول ا٠ُ اُوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ ثٔب ك٤ٜب اُوٞا٤ٖٗ أُزؼِوخ ثبُٚو٣جخ ههْ   -

ُِؼوٞك أُجوٓخ ث٤ٖ عٜبد اُزؼبهل  ٝرؼ٤ِٔبد اُزؾبٍت اُٚو٣ج٢ 1182َُ٘خ 

 2312َُ٘خ  41ههْ  ٝهٍْ اُطبثغ 2338َُ٘خ  2اُؼواه٤خ ٝاالع٘ج٤خ ههْ 

 .ُؼل٤ُخ ٝاعٞه االػالٕ ٝاػبكح االػالٕٝاُوٍّٞ ا

   ٓئخ  (٣331زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ ٓوبثَ ِٛت اٍزجلاٍ ٓ٘لن ؽلٝك١ ثٔجِؾ هلهٙ )-1

 اُق ك٣٘به ػواه٢.

اُق ك٣٘به ػواه٢ ػٖ ًَ ٓؾٚو  ٕػْوٝٝ (ف25ٌٔ) ٣زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ هلهٙ -2

 ٗلبٗ ٝرلو٣ؾ ٝرؾ٤َٔ ٌَُ ّؾ٘خ رَٖ ا٠ُ أُقيٕ أُؼ٢٘ ا٤ُٕٞب.

ك٣٘به ػٖ ٝهٞف ٝٓج٤ذ اُْبؽ٘بد   قاُ  ح( ػْو٣31زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ هلهٙ ) -1

اُقبٕخ ث٘وَ االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ ا٠ُ ٓقبىٕ ٝىاهح اُٖؾخ 

 ./٤ًٔبك٣ب

اُق ك٣٘به ػواه٢ ػٖ ًَ ِٛت اػزواٗ  ٕٞفَٔٓئزبٕ ٝ ( 325)اٍز٤لبء ٓجِؾ  ٣زْ -2

 ؽبُخ اٍز٤واك٣خ.ا٣ولّ ٖٓ هجَ أٌُزت اُؼ٢ِٔ اٝ اُْوًخ ػٖ أ١ 

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

 .ؽز٠ ٍٕٝٞ أُٞاك ا٠ُ ٓقبىٕ اُْوًخ ٝفبهط اُؼوام ٣زؾِٜٔب اُجبئغ

م انششكخ انًدٓضح انتٙ ٚتى االزبنخ ػهٛٓب )انطشف انثبَٙ انًتؼبهذ يغ تتسً -   

 . ششكتُب ( كبكخ انشعٕو انكًشكٛخ

 اعتٛلبء اخٕس َشش االػالٌ االٔل اػبدح االػالٌ . -

انق دُٚبس خًغٌٕ  ( 25هشص ْٛئخ اَتوبء االدٔٚخ يوبثم )ٔاخٕس ثٛغ اعتًبسح  -

 . شبيهخ نهوبئًخ ان

انق دُٚبس خًغٌٕ ( 25ٔهشص ْٛئخ اَتوبء االدٔٚخ يوبثم ) اخٕس ثٛغ اعتًبسح -

 نهوبئًخ االعبعٛخ  .

 32ش.ع.ع. 

mailto:%20البريد
mailto:dg@kimadia.iq
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 الشروط الخاصة للعمد

 انًغتسؼشاد انظٛذالَٛخ

 )أحكام إضافٌة(

 

 للسلع الممدمة من الخارج:

ًٝٔب ٛٞ ٓوزوػ  ٌَُ ث٘ل ٖٓ اُج٘ٞك أُولٓخ,إَٔ ّٜبكح أَُزؾٚواد ا٤ُٖلال٤ٗخ  (1)

 .(WHOاُؼب٤ُٔخ )ٖٓ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ 

ٓقطٜ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ ُْٜبكاد ّٜبكح إفزجبهاد ٓواهجخ اُغٞكح ٝكن "  (13)

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

 ٝاُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ٝاُزؼو٤ْ ٝاُؾل ٖٓ اُغواص٤ْ (quantitative assays) ا٤ٌُٔخ

 pyrogen content uniformity, microbialن اُؾبُخ )ٝك ٖٓ االفزجبهادٝؿ٤وٛب 

limit.)  

/ اَُِطخ ماد اُٖالؽ٤خ ٓغ ٍزخ أُوكأإَٔ ّٜبكح اُٞىٕ اُٖبكهح ػٖ ٍِطخ   (11)

 ( َٗـ ػٜ٘ب. 6)

 

 11.3 و   11.1ش.ع.ع.  
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 الشروط الخاصة للعمد

 اُِوبؽبد 

 )أحكام إضافٌة(

 للسلع الممدمة من الخارج:

 ٤ٛئخٕبكهح ػٖ  (Lot Release Certificateإٕلاه أُغٔٞػخ ) َٗقخ ٝاؽلح ٖٓ ّٜبكح (1)

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

 .اَُِغ ٣غو١ ّؾٜ٘ب

عٞكح ٓقطٜ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼب٤ُٔخ ُْٜبكاد ّٜبكح إفزجبهاد ٓواهجخ اُغٞكح ٝكن " (13)

 كؾٔ ا٤ٌُٔخل٤ُٝخ", ٝاُز٢ رَْٔ اُ ُزغبهح٠ اأَُزؾٚواد ا٤ُٖلال٤ٗخ أُ٘زوِخ اُ

(quantitative assays) ْٝؿ٤وٛب  ٝاُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ٝاُزؼو٤ْ ٝاُؾل ٖٓ اُغواص٤ ٖٓ

 (.pyrogen content uniformity, microbial limitٝكن اُؾبُخ ) االفزجبهاد

( َٗـ 6)إَٔ ّٜبكح اُٞىٕ اُٖبكهح ػٖ ٍِطخ أُوكأ/ اَُِطخ ماد اُٖالؽ٤خ ٓغ ٍزخ  (11)

 .ػٜ٘ب

 

 للسلع الممدمة من داخل العراق:

 ٤ٛئخٕبكهح ػٖ  (Lot Release Certificateَٗقخ ٝاؽلح ٖٓ ّٜبكح إٕلاه أُغٔٞػخ ) (1)

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

 .اَُِغ ٣غو١ ّؾٜ٘ب

 و   11.1ش.ع.ع.  

11.3 

 ] مواد نموذجٌة:

و/أو بٌانات  (bio-availabilityفر البٌولوجً )احول التو اإلثباتاتفظ المشتري بحك طلب ٌحت

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

الصالحٌة وؼٌرها من البٌانات المتعلمة بإستمرار السلع بشكلها التجاري النهائً لتؤكٌد مدة 

 ٌن السلع، وذلن عند الطلب.حفظ/تخز

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

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

 المسببات فوراً. ان ٌتخذ التدابٌر الضرورٌة لتوجٌه المجّهز للبدء بالتحمٌك الالزم حول 

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

  فً هذه الحالة. [ WHOالمعتمدة من لبل منظمة الصحة العالمٌة 

 15.1ش.ع.ع.  
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 133     َٓز٘لاد اُؼولاُوَْ ااُضبٖٓ: 

 انؼوذ يغتُذاد :انثبيٍ انوغى
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 134     َٓز٘لاد اُؼولاُوَْ ااُضبٖٓ: 

 

 

 المسم الثامن : مستندات العمد

 

 مستندات العمدحول إعداد  مالحظات

 

 

 

لٌاسٌة  جنماذ مدمتخصصٌة هذه تالمطاعات لنموذجٌة لال منالصةالالعمد النموذجٌة المزودة فً وثائك  مستنداتإن 

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

 

الفراؼات و/أو التعلٌمات إلدراج المعلومات فٌها، ٌجب أن ٌبمى نص اتفالٌة  : باستثناء ما ٌحدد فًالعمد اتفالٌة نموذج

 هذه(. تخصصٌةالمطاعات لنموذجٌة لال المنالصةوثائك العمد دون تؽٌٌر فً وثائك المنالصة )أي كما هو وارد فً 

لٌة العمد، وذلن عبر إدراج عند ترسٌة العمد، ٌمكن للسطة المتعالدة إضافة التفاصٌل النهائٌة الالزمة فً نموذج اتفا

 .2اٌة تؽٌٌرات ضرورٌة على الممطع 

من الشروط العامة للعمد، على ممدم العطاء الفائز تمدٌم ضمان حسن  1.1األداء: عمالً بالفمرة  ضمان حسن نموذج

ال وجود ( ٌوماً فً ح21( من تارٌخ ابالؼه بترسٌة العمد، أو تسعة وعشرٌن )14األداء خالل أربعة عشرة ٌوماً )

 .36.1شكاوى او اعتراضات وفماً للتعلٌمات إلى ممدمً العطاءات 

 

من الشروط العامة للعمد، على ممدم العطاء الفائز تمدٌم ضمان  16.1: عمالً بالفمرة الممدمة للدفعة المصرفً الضمان

ن الشروط العامة للعمد م 16.1مصرفً لتؤمٌن الدفعة الممدمة، اذا كانت الشروط الخاصة للعمد المتصلة بالفمرة 

 تسمح بذلن.
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 135     َٓز٘لاد اُؼولاُوَْ ااُضبٖٓ: 

 

 

 

 مستندات العمد

 

 135 اُؼول ارلبه٤خ ٗٔٞمط .1

 138 األكاء ُؾَٖ أُٖوك٢ اُٚٔبٕ .2

 131 أُولٓخ ُِلكؼخ أُٖوك٢ اُٚٔبٕ ٗٔٞمط .3
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 136     َٓز٘لاد اُؼولاُوَْ ااُضبٖٓ: 

 

 انؼوذ اتلبهٛخ ًَٕرج .1

 

 ٛنٙ اُؼول ارلبه٤خ أُثوٓذ

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

 ث٤ٖ

 .....إكاهح أُضبٍ, ٍج٤َ ػ٠ِ ,انوبََٕٛخ اندٓخ نُٕع ٔطق :اكفَ] ٢ٛٝ ,[انًشتش٘ اعى :اكفَ] (1

 ػِٜٔب ٕاٝػ٘ٞ اُؼوام هٞا٤ٖٗ رؾذ ٓ٘لهعخ خػبٓ ّوًخ اٝ , اُؼواه٤خ اُؾٌٞٓخ ٞىاهح...ك٢ُ ربثؼخ

 ٝ ٢ِ٣(, ٓب ك٢ "أُْزو١" ٣لػ٠ )اُن١ [انًشتش٘ ػُٕاٌ :اكفَ] ك٢ اُوئ٢َ٤

 ػِٜٔب ٝػ٘ٞإ [أُغٜي ثِل :اكفَ] هٞا٤ٖٗ رؾذ ٓ٘لهعخ ّوًخ ٢ٛٝ ,[ًدٓضان اعى :اكفَ] (2

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

 

ب ّٔ  نهغهغ يٕخض ٔطق :اكفَ] أ١, /اُؼو٤ٙخ,٘ضو٣خاُ ٝاُقلٓبد اَُِغ ثؼ٘ ثقٖٞٓ ُٔ٘بهٖخ كػب هل أُْزو١ ًبٕ ُ

 ثبنكهًبد انؼوذ هًٛخ :اكفَ] ثو٤ٔخ ٝاُقلٓبد اَُِغ ٛنٙ ُزول٣ْ أُغٜي هجَ ٖٓ أُولّ اُؼطبء ػ٠ِ ٝاكن ٝهل [ٔانخذيبد

  ٢ِ٣( ٓب ك٢ اُؼول ه٤ٔخ ٣لػ٠ )اُن١ [ٔاألسهبو

 ٢ِ٣: ٓب ػ٠ِ ارلوب اُطوكبٕ إٔ اإلرلبه٤خ ٛنٙ ٝرؤًل

 شبروطالوردت ازاءهبا فبً  التبً المعبانً نفبس لهبا االتفالٌبة هبذه فً  الواردة والعبارات الكلمات معانًإن  .1
 لعمد.العامة ل

َّ 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)

 

 للعمد العامة الشروط)ج( 

 

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

 

 ساسٌةوجداول األسعار األ هزجالم( عطاء ـ)ه

 

  لائمة متطلبات التعالد)و( 

 

 المشتري من المبول خطاب)س( 

 

 [ىأخر وثائك ةأٌ: هنا ٌضاؾ)ح( ]
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 134     َٓز٘لاد اُؼولاُوَْ ااُضبٖٓ: 

 

بموجبب ومعالجة اي خلل فٌها من النواحً كافبة بتمدٌم السلع والخدمات  جهزالم ٌتعهد. باإلتفاق مع المشتري، 3

 .العمد اتفالٌة فً محددهو كما  المبالػ التً ستدفع له من لبل المشتريممابل وذلن العمد  شروط

 

ممابل   لمجهزالى ا ،بموجب احكام العمدتحك أو سٌس او اي مبلػ اخر مستحك لٌمة العمد بدفع المشتري ٌتعهد. 4

 .ت والطرق المحددة فً العمدفً االولاوذلن ومعالجته اي خلل فٌها، تمدٌمه السلع والخدمات 

 

 

 ُٖبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ أُْزو١

 اُزٞه٤غ: _____________________________________________________

 [ٖٓ٘ت اٝ أ١ رؼو٣ق افواكفَ: ]          

 

 ثؾٚٞه _____________________________________________________

 

 ُٖبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ أُغٜي

  اُزٞه٤غ:_______________________________________________________

 [ٖٓ٘ت اٝ أ١ رؼو٣ق افواكفَ: ]          

 

 ثؾٚٞه _____________________________________________________
 

 

 اتفالٌة العمد

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

 بٌن

 

 ، "المشتري"[اسم المشتري ادخل:]

 "المجهز" ،[المجهزاسم  ادخل:]و
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 138     َٓز٘لاد اُؼولاُوَْ ااُضبٖٓ: 

 

 األداء نسغٍ انًظشكٙ انؼًبٌ   .2

وذج البنن المركزي وٌفضل استخدام نم الصلة ذاتوفماً لشروط العمد  هذا المصرؾ نموذج الضمان المصرفً ٌمأل[

 [العرالً

 

 : اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتبادخل]___________________________________  

ر  [الُمصدِّ

 [: اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ ]المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 __________________:رلم ألداءا حسن ضمان
 

 فٌما ٌسمى)[ جهزاسم الم :أدخل]"العمد"( المولّع فٌما بٌنكم وبٌن ٌسمى فٌما ٌلً بؤنه تم إبالؼنا بإتفالٌة العمد )نفٌد 

 .()ٌسمى فٌما ٌلً "العمد"[ : وصؾ السلعأدخل] مدٌملت ،[______________ بتارٌخ، ("جهز"الم ٌلً

 

 وب.  مطلاألداء نعً، حسب شروط العمد، بؤن ضمان حسن  فإننا وعلٌه،

 

 تتجاوز ال مبالػ أو مبلػ أي بدفع للنمض لابل ؼٌر بشكل نلتزم[ اسم المصرف :أدخل] نحن ،جهزالممن  بطلب

فور تسلمنا منكم أول طلب وذلن  ،(المبلغ بالكلمات :أدخل]_____( ) [باألرلام المبلغ :أدخل] مبلػ بمجملها

دون وذلن  ،العمدالتعالدٌة بحسب هذا )بالتزاماته(  التزامهلد أخل ب المجهزتحرٌري مصحوبا بإفادة تحرٌرٌة تفٌد بؤن 

  او المبلػ المحدد لذلن. طلبكمأو أسباب الحاجة ألن تثبتوا أو توضحوا أساس 

 

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

 .لبله أو التارٌخ ذلن فً المصرؾ هذا فً نستلمه أن ٌجب الضمان هذا تحت للدفع طلب أي فإن

 

عدا المادة الفرعٌة  ،451هذا الضمان للموانٌن الموحدة لطلب الضمانات إصدارات ؼرفة التجارة الدولٌة رلم  ٌخضع

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

 

 

 

 

__________________  

 )توالٌع([ تولٌع[
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 131     َٓز٘لاد اُؼولاُوَْ ااُضبٖٓ: 

 

 انًوذيخ نهذكؼخ انًظشكٙ انؼًبٌ  .3
 

ٌمأل المصرؾ نموذج الضمان المصرؾ هذا ي وفماً لشروط العمد ذات الصلة وٌفضل استخدام نموذج البنن [

 [المركزي العرالً

 

ر : اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتبادخل]___________  ____________________  [الُمصدِّ

 [: اسم وعنوان المشتريدخلا: _______________________ ]المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 : ____________________رلم الممدمة الدفعة ضمان

 

 فٌما ٌسمى)[ جهزاسم الم :أدخل]"العمد"( المولّع فٌما بٌنكم وبٌن ٌسمى فٌما ٌلً نفٌد بؤنه تم إبالؼنا بإتفالٌة العمد )

 ()ٌسمى فٌما ٌلً "العمد"[ : وصؾ السلعأدخل] مدٌملت ،[______________ بتارٌخ، ("جهز"الم ٌلً

 

المبلغ  :أدخل]_____( ) المبلغ باألرلام[ :أدخل]بمٌمة  ممدمة دفعة تمدٌم ٌجب أنه العمد، شروط بحسب ،درنن إننا

 (، ممابل ضمان الدفعة الممدمة. بالكلمات

 

للنمض بدفع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز  [ نلتزم بشكل ؼٌر لابلاسم المصرف :أدخل، نحن ]جهزبطلب من الم

(، فور تسلمنا منكم أول طلب تحرٌري المبلغ بالكلمات :أدخل]_____( ) المبلغ باألرلام[ :أدخلبمجملها مبلػ ]

لام باستخدام الدفعة  جهزمال ألن ،العمد جاه)بالتزاماته( ت لد أخل بالتزامه المجهزمصحوبا بإفادة تحرٌرٌة تفٌد بؤن 

 .تمدٌم السلعة ألؼراض ؼٌر تكالٌؾ الممدم

 

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

 [. : اسم وعنوان المصرفأدخل] فً___________ على رلم حسابه  أعالهالمذكورة 

 

، او فً الٌوم 1المنا النسخة )النسخ( من ______فً مهلة الصاها، بعد است ٌة هذا الضماننفاذتنتهً 

وبالتالً، فإن أي طلب للدفع تحت هذا ، أٌهما أسبك. 22________، من شهر _________، ______

 الضمان ٌجب أن نستلمه فً هذا المصرؾ فً ذلن التارٌخ أو لبله.

 

 ٌخضع هذا الضمان للموانٌن الموحدة لطلب الضمانات،  فً العراق. 

 [عتولٌ]

                                                           
اُقبٕخ ٝأُؾلكح )هاعغ اُْوٝٛ  (INCOTERMSاكفَ اُٞصبئن اُقبٕخ ثــ"ر٤َٕٞ/ر٤َِْ" اَُِغ ٝكوبً ُِٖٔطِؾبد اُزغبه٣خ اُل٤ُٝخ )  1

 (11اُقبٕخ ُِؼول 
2
 أُْزو٤ٍ١ؾزبط اُؼول,  ر٘ل٤نإٔ ٣ؼِْ ثأٗٚ ك٢ ؽبٍ رٔل٣ل ٓلح  أُْزو١ ػ٠ِاألٍب٢ٍ.  ٘ل٤نعلٍٝ اُز ك٢أُؾلك  /اُز٤َِْاُز٤َٕٞ ربه٣ـ أكفَ 

ً رؾو٣و٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٛنا اُطِت  ٖٔوف.إ٠ُ ِٛت رٔل٣ل ٛنا اُٚٔبٕ ٖٓ اُ  ػ٘لك٢ اُٚٔبٕ.  بأُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜ اُ٘لبم٣خ اٗزٜبء ربه٣ـ ٝهجَ ٣ب

 رٔل٣ل ٠ػِ ٖٔوفاُ: "٣ٞاكن األف٤وح هجَ ٓبإ٠ُ اُ٘ٔٞمط, ك٢ ٜٗب٣خ اُلووح  زب٢ُإٙبكخ اُ٘ٔ اُ ٙوٝهح أُْزو١إػلاك ٛنا اُٚٔبٕ, هل ٣وٟ 

ُٔضَ ٛنا اُزٔل٣ل, ػ٠ِ إٔ ٣ولّ ٓضَ  زؾو٣و١اُ أُْزو١ٝاؽلح[, هكا ػ٠ِ ِٛت  ٍ٘خ | أّٜو]ٍزخ  رزؼلٟ ال ُٝلزوح ٝاؽلح ُٔوح اُٚٔبٕ ٛنا

 ٛنا اُٚٔبٕ." إٗوٚبء كزوح ٗلبمهجَ  ٖٔوفٛنا اُطِت إ٠ُ اُ


