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 نموذج دعوة تقديم العطاء 

 جمهورية العراق 

 (SOMOكة تسويق النفط )شر

 العدد :  
 التأريخ : 

 
 الى /                 

  الى  المصافي من  الحوضيات  بواسطة النفثا او /و  الوقود  زيت   منتوج  لنقل العامة  الدعوة م/
 /LT/(SH /012021(  (قصر   ام او / و  الزبير  خور  اءني موبية ) الجن الموانىء 

 
النفط)  يسر.1 العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص    دعوة  (شركة تسويق  مقدمي 
 من  النفثا  او/و  الوقود   زيت  يمنتوج  من  للتصدير  المتوفرة  للكميات  الحوضيات  بواسطة  البري  النقل  خدمات)

  / و   خورالزبير  مينائي)  الجنوبية  الموانىء  في  الجوالة  الناقالت   ظهر  على  حمولتها   ريغفت   الى  وصوال  المصافي

 (. )رقص ام او

العمل()  تتوفر لدى.  2 التعاقد / صاحب  الموازنة    أدخل أسم جهة  المالية ضمن  تحادية وينوي اإلالتخصيصات 
 ال تنطبق .]ط الخاصةشروع كما وردت في الشرومأدخل أسم ال [أستخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات

شركة   [تقديم طلب تحريري الى    بعد  (العربية)  ةشراء وثائق للعطاء باللغ   الراغبين فيبامكان مقدمي العطاء  .3
و الكائنة في بغداد حي المعتصم مقابل مدينة    العراقيةإحدى تشكيالت وزارة النفط    (SOMOتسويق النفط )

،  ةغير مطبق] غير مطبق [او  ] غير مطبق [غير المستردة البالغة   قوبعد دفع قيمة البيع للوثائ ] ألعاب بغداد
 أعاله .   في ينبزيد من المعلومات على العنوان المالحصول على الم الراغبين فيبأمكان مقدمي العطاء 

األ  .4 العنوان  الى  العطاءات  )  مقر  [  تي تسلم  النفط  تسويق  النفط    (SOMOشركة  وزارة  تشكيالت  إحدى 
بغداد  العراقية ألعاب  مدينة  مقابل  المعتصم  حي  بغداد  في  الكائنة  ترفضو    .] و  المتأخرة   سوف    العطاءات 

 ]غير مطبق  [  تيوسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان األ
خطاب ضمان   دق أو صك مص  [ضمان للعطاء    العطاءات  .يجب ان تتضمن]  غير مطبق  [في الزمان والتاريخ  

 ئة القابلة للتحويل. أو بالعملة المكاف  ]ة التقديرية للعقد ( من القيم%1في يغطي )مصر
 

 المالحظات /
الت  الطبيعة المناقصة بشرط ان    مع  مءتتالبإمكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى   -1   شريعات تتعارض مع 

 .العراق التعاقدات الحكومية في إجراءاتالقانونية المنظمة  

 في الوثائق القياسية ما لم تخالف شروط الدعوة العامة. الواردةتطبق الشروط  -2

 
 
 
 
 
 

 التوقيع                 
 

 ياسريخضر الالء ع                                                                        
 المدير العام                                                                              
 رئيس مجلس اإلدارة                                                                         
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 جدول المحتويات 

 

 

 الجزء األول: أجراءات التعاقد

 تالقسم األول : تعليمات لمقدمي العطاءا •

 : ورقة بيانات العطاءالثانيالقسم ا •

 العطاءائق : وثالثالثالقسم   •

 : الدول المؤهلة الرابعالقسم   •

 

 الجزء الثاني: جدول الفعاليات

 : جدول الفعالياتالخامسالقسم   •

 

 الجزء الثالث: شروط العقد ووثائق العقد

 : الشروط العامة للعقد  السادسالقسم   •

 عقد: الشروط الخاصة لل السابعالقسم   •

 داء والمخططات:مواصفات األ الثامنالقسم   •

 : وثائق العقداسعالتالقسم   •

 

 صيغة الدعوة لتقديم العطاء
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   أجراءات التعاقد  -األول  الجزء
 لعقود الخدمات غير األستشارية
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 تعليمات لمقدمي العطاءات:  القسم األول
 لعقود الخدمات غير األستشارية

 

 الفهرست 

 

 3             أ. عام

 3         عطاءنطاق ال -1 

 3          التمويل  درامص -2

 3       ن مقدمي العطاءات المؤهلي  -3

 3           العطاء تأهيل مقدم معلومات  -4

 5      طاء واحد  ع الحق بتقديم  لمقدم العطاء  -5

 5         ة العطاء كلف -6

 5        الزيارة الموقعية  -7

 

 6         وثائق المناقصة ب. 

 6        وثائق المناقصةمحتويات  -8

 6     وثائق المناقصة لتوضيح  صة خا إستفسارات  -9

 6       وثائق المناقصة تعديل   -10

 

 7         ج. إعداد العطاءات

 7         لغة العطاء  -11

 7       ق المكونة للعطاء الوثائ -12

 7        تسعير العطاء   -13

 8      عمالت تسعير العطاء و الحسومات   -14

 8        نفاذية العطاء  فترة -15

 9        ضمان العطاء   -16

 10        العطاءات البديلة  -17

 10       ياغة العطاء و التوقيعص  -18
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11                 ختم و تأشير العطاءات  -19

   

11      الموعد النهائي لتسليم العطاءات  -20

  

11        العطاءات المتأخرة   -21

  

12       سحب و تعديل العطاءات  -22

  

 

12                                                                     ييم . فتح العطاءات و التق هـ
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12        فتح العطاء   -23

  

13        سرية اإلجراء  -24

  

13        توضيح العطاءات   -25

  

13    العطاءفحص العطاءات و تحديد مدى استجابة  -26

  

14          بيةالحسا تصحيح األخطاء   -27

  

14               ألغراض التقييم  عملة تسعير العطاء   -28

              

 15                 تقييم ومقارنة العطاءات   -29

15               هامش تفضيل مقدمي العطاءات المحليين   -30

             

                                                                               

 15                     و. إحالة العقد 

            15                         حالةالمعايير المعتمدة لإل -31

16           كافة العطاءات حق صاحب العمل بقبول و رفض اي عطاء أو  -32

             

                                                             16     تفاق لتوقيع على اإلر باإلحالة و اإلشعاا  -33

16        ضمان حسن التنفيذ   -34

  

17       ن  الضماالدفعة المتقدمة  و -35

  

17       الفساد  الغش و ممارسات  -36
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 لعطاءاتتعليمات لمقدمي ا
 

 عام   -أ

 

 عطاءنطاق ال .1

 (ورقة بيانات العطاء)تم تعريفه في القسم الثاني  سي"    شركة تسويق النفط  أن "  1-1
للعقد ويتم    و الشروط المرجعية  وجه الدعوة لتقديم الخدمات الموصوفة في الملحق )أ(قد  

 .بيانات العطاء ورقةفي  المناقصةأدراج اسم ورقم 

ي الموعد المطلوب والمحدد فخدمات بأداء النجاز  إء الفائز  يتوقع من مقدم العطا     1-2
   ورقة بيانات العطاء  

 

 مصادر التمويل  .2

 . يتم تحديد مصادر التمويل في ورقة بيانات العطاء    2-1

 

 ةغير مطبقن والمؤهلالعطاءات  ومقدم  .3

من  إن    3-1 المناقصين  لجميع  مفتوحة  العطاءات  على  للحصول  الموجهة  الدعوة  هذه 

 والخدمات    لك  مناشيء  كون  و يجب أن ت  .  الرابع  القسمي  كما موضح فو  ول المؤهلةالد 

 مؤهلة.  ال دولال خدمة إلغراض تنفيذ العقد منالمعدات و المواد المست

 

العطاءات   3-2 مقدمي  على  القسم    كافة  يتعين  في  العطاء  استمارات    الثالث وبموجب 

المشترك   المشروع  )أو اعضاء  بانه  تعهد  الثانويين  تقديم  المقاولين  ليسو  صلة   مله  ت ( 

مباش بصورة  سابقا  أو  أيحاليا  أو  باألستشاري  مباشرة  غير  أو  باعداد   ةرة  قامت  جهة 

تم أقتراحه كمدير مشروع    ،  التصاميم و المواصفات وأي من وثائق المشروع للعقد  أو 

تقديم تسبيها  لأي من من  مع  صاحب العمل معها أو  تعاقد المؤسسة التي    و لن تعتبر  للعقد.

ل  الخدمات  الخدماألستشارية  على  األشراف  أو  مؤهللتحضير  تعتبر  لن  سوف    ه ات 

 صة. قللمشاركة في المنا

 

 مقدم العطاء   مؤهالت  .4

تقديم وصف أولي ألسلوب  الخدمات المقترح    كافة  على  مقدمي العطاءات   يتعين    4-1

ض ذلك  كان  كلما  والبيانات  والمخططات  الجداول  مع  بموجب   ا  روريتقديمها  وذلك 

 ء بالقسم الثالث.ارات تقديم العطاأستم

 

والوثائق المطلوبة في    تيةاألتضمين المعلومات      كافةات  عين على مقدمي العطاءيت  4-2

 القسم الثالث  في عطائهم ما لم ينص على خالف ذلك في ورقة بيانات العطاء: 

 

أو الشركة  بتأسيس  الخاصة  الوثائق األصلية  نسخ من  لها  )أ(  القانوني  و    ،  الوضع 

التسجيل ك   ،  مكان  و  الرئيس  عملها  مكان  العدل  و  كاتب  لدى  التخويل مصدق  تاب 

 بأسم الشخص المخول بتوقيع العطاء.

 السابقة.  الثالث )ب( حجم األلتزام المالي لمقدم العطاء لكل من السنوات 
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العطاء  )ج( خبرة الخدمات  الثالث للسنوات    مقدم  تنفيذ  في  مع    السابقة    ، المماثلة  

معززة بأسماء و عناوين اصحاب   سابق    والمنفذة  ،  الحالية  ؛   ك الخدماتتل   تفاصيل

 والتحقق من أدائه.   بهم  تادية الخدمة لهم لغرض األتصال ت العمل التي تم

والفنييند ) الموقع  ألدارة  القيادي  الكادر  وخبرة  مؤهالت  العقد.  (  لتنفيذ        المقترحين 
 ةغير مطبق

دققة من مدققين السابقة الم  الثالث بات الختامية للسنوات  التقارير الخاصة بالحسا(  هـ)

 الربح والخسارة. فيهامؤشرقانونين  

الماليةو) األمكانيات  توفر  على  أدلة  )تعريف   (  العقد  لتنفيذ  الالزم(  )الرأسمال 

 . باألرصدة والمصادر المالية األخرى(

احقية  ز) العمل  صاحب  تخويل  موقف  ستفساراأل(  العطاء  عن  من   اليلما  مقدم 

 ةغير مطبق المصارف التي يتعامل معها.

المتعلقة    (ح) أو  أيةبالمعلومات  الحالية  للعقود  محسومة  غير  للسنوات   نزاعات 

العطاء  الثالث   مقدم  أطرافها  أحد  التي  العالقة  طرافاأل  والسابقة  ذات  و   األخرى 

النزاعات  تلك  القمبلغ  للدعوات  موثق  )تاريخ  التحكيم؛  دعوات  أو  صادرة ال  ضائية 

لمشروع المشترك التي قد تتسبب في عدم عطاء أو أي من الشركاء في ابحق مقدم ال

 ةغير مطبق. تأهيله(

 كما محددة في ورقة بيانات العطاء.  ن وجدت(إ) حتياطية )ط( قائمة بالمواد اإل

ثانويةي) كمقاوالت  أحالتها  المقترح  األعمال  )   و  (  تزيد عن  قيمة 10التي  من   )%

 ة بقمط غير د.العق

 في الشروط المرجعية   المحددةلتنفيذ الخدمات    المقترحة من مقدم العطاء  خطةال(  ك)

 .التأهيل  متطلبات  معلومات  /( من القسم الثالث 2-3في الفقرة )  المشار اليهاو

( من القسم الثالث / 3-3خطة مقدم الخدمات ألدارة الخدمات المحددة في الفقرة ))ل(  

 ةغير مطبقل. التأهي متطلبات  معلومات 

م الثالث / معلومات ( من القس4-3للتدريب المحددة في الفقرة )( خطة مقدم العطاء  م)

 ة غير مطبق التأهيل.متطلبات 

 

العطاءات المقدمة من المشروع المشترك المؤلف من جهتين أو اكثر يجب أن تلبي    4-3

 ة غير مطبق .:بيانات العطاءة قورفي  ما لم ينص على خالف ذلك تيةاألالمتطلبات 

( أنفا لكل من 2-4)أ( يتعين أن يكون العطاء متضمنا  المعلومات المدرجة بالفقرة )

 طراف المكونة للمشروع المشترك.األ

المشترك للمشروع  المكونة  العطاء موقع من قبل األطراف   يكون  أن  يتطلب   )ب( 

 .كافة

 المشترك موضحة خة من أتفاقية المشروع  )ج( يتعين أن يكون العطاء متضمننا نس

 وتعهد بالتزامهم التضامني لتنفيذ العقد   .  التزامات كل من األطراف  المشاركين فيها

العقد  ذلك  وباألمكان األستعاضة    .بموجب شروط  النية في  أعالم  خطاب  بتقديم  عن 

من  برام  إ موقعة  المشترك  المشروع  المشاركين أتفاقية  المشروع   األطراف  في 

  للفوز مع مسودة لألتفاقية.هم ئعطا شح في حالة تر كافة لمشتركا

ادة المشروع المشترك )د( يتعين  أختيار أحد المشاركين في المشروع المشترك  لقي

غير   ستالم التوجيهات بالنيابة عن بقية األطراف المشاركين.ألوتخويله الصالحيات   

 ةمطبق
 ك. ئد للمشروع المشترلدفعات  من الشريك القا)هـ(يتعين أن يتم  تنفيذ العقد وأستالم ا

 ةغير مطبق
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يتعيين على مقدمي العطاءات تحقيق الحد األدنى من متطلبات التأهيل لغرض    4-4

 للفوز بالعقد : الترشيح 

من المنفذة  السنوي  الخدمات  حجم  بيانات   ه)أ(  ورقة  في  اليها  المشار  لتلك  المماثلة 

 العطاء للمناقصة.

من مقدم   اى من مشاريع الخدمات المنفذة سابقند بقة متضمنة الحد األسا ال  الخبرة  )ب(

 وكما محدد في ورقة بيانات العطاء.ذات الطبيعة والحجم المماثل الخدمات 

)ج( الحد األدنى من المعدات الواجب على مقدم الخدمات تأمينها لتنفيذ الخدمات كما 

 مبين في ورقة بيانات العطاء.

مدير  د ) يكون  أن  القي  المشروع(  العناصر  الخو  لمقدم  من ادية  المشروع  لهذا  دمة 

 ذوي الخبرة كما محددة في ورقة بيانات العطاء . 

أ  / و  النقدية  السيولة  توفر  غير  )هـ(  المصرفية  التسهيالت  أأل  المدينةو  لتزامات ي 

التي قد يستحقها مقدم العطاء   لدفعات المقدمة  المتوقعة  ل   و غير شاملأخرى سابقة   

 حددة في ورقة بيانات العقد.أبرامه و بالمبالغ الم عند أبرام العقد المزمع

 

معايير  ع الحد االدنى لفي حالة المشروع المشترك ، يتم تحديد مطابقة مقدم العطاء م 4-5

الفرعية   الفقرة   ، العطاءات  لمقدمي  التعليمات  )أ( ، )ب( و )ج( بجمع    4-4التأهيل في 

بال  المساهمين  كل  أنهمؤشرات  إال  المشترك.  الم  مشروع  تحديد صالحية  ساهم  لغرض 

يطابق   أن  المشترك فيجب عليه  بالمشروع  المعايير    أقل  من  %   40األقل  في  المسؤول 

من    %   25بينما يكون على الشركاء األخرين مطابقة  ،    لمقدم العطاء االنفرادي  المعتمدة  

ينت المعايير المطلب  لهذا  االستجابة  من  التمكن  عدم  ان  مساهمي  .  عطاء  رفض  عنه  ج 

 عند لن يتم أخذ موارد وخبرات المقاولين الثانويين بنظر االعتبار    و  المشروع المشترك.

لمع العطاء  مقدم  مطابقة  إال  تحديد   ، التاهيل  نص ايير  ذلكخالعلى    إذا  ورقة  في    ف 

 ةغير مطبق .بيانات العطاء

  

 لمقدم العطاء الحق بتقديم عطاء واحد .5

ال  5-1 مقدم  ع على  تقديم  واحد   عطاء  بصور طاء  إما  بالمشروع  ،  كمساهم  أو  إنفرادية  ة 

في حالة مشاركته    ) عدا  المشترك. وفي حالة تقديمه أو مشاركته بأكثر من عطاء واحد 

تقدم بعطاء بديل بناء على طلب أو موافقة    أو  ألحد مقدمي العطاءات   مقاول ثانوية  بصف

 . هة منمقدمالعطاءات أي من ال فان ذلك يؤدي الى عدم تأهيل صاحب العمل(

 

 ةغير مطبق كلفة العطاء .6

وتقديم    6-1   تهيئة  عن  الناجمة  الكلف  جميع  العطاء  مقدم  يكون  ه  ئعطا يتحمل  ولن   ،

 شكل من األشكال عن تحمل تلك الكلف.  صاحب العمل مسؤوال  بأي  

 

 ةغير مطبق الزيارة الموقعية .7

الخاص ص الموقع  بزيارة وفحية التامة ،  متحمال  المسؤولمقدم العطاء    قياميفضل    7-1

المطلوبة تسليم    بالخدمات  قبل  العطاء  بيانات  ورقة  في  الى   .ه  ئ عطاالمحدد  باألضافة 

الموقعدراسة   الكا  مجاورات  المعلومات  على  ا  باألضافة   ملةوالحصول  لمعلومات الى 

في   المناقصة المحددة  تكون ضرورية   ,  وثائق  قد  أ  و  التي  أو  بشكل  تؤثر  على  قد  خر 

لتهيئة العطاء   تمهيدا  .  أو تؤثر على التوازن المالي للعقد   ،  تنفيذ العقد في    مانهتحقيق التزا

الخدمات  تلك  لتنفيذ  بعقد  أهمال    .  للدخول  العطاء في أخير  تأوان أي   أو فشل من مقدم 

المقاول الذي سوف عفي  يالحصول على تلك المعلومات الضرورية المشار اليها أنفا لن  

ا  يرسى تحمل  من  العقد  الخدمات ملعليه  أنجاز  في  والمسؤوليات  واأللتزامات  خاطر 
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يتحمل مقدم العطاء الكلف الناجمة عن الزيارة  ضمن المدة والكلفة المحددة في العطاء .  

 الموقعية.  

     

الموعد   وعلى مسؤوليته الخاصة حضور مؤتمر ما قبل  العطاءيفضل  قيام مقدم      7-2          

نفقات المترتبة  الورقة بيانات العطاء ، و أن يتحمل    دد فيالمح  تقديم العطاءات ل  ي النهائ

 . كافة حضور المؤتمر لىع

 

 وثائق المناقصة ب. 

 

 وثائق المناقصة محتويات  .8

 ضافات واال على الوثائق المدرجة في الجدول أدناه    وثائق المناقصةتشتمل مجموعة  8-1

 عطاء:  مات لمقدمي المن التعلي 10 المادةالتي تصدر بموجب 

 مطبقة تعليمات لمقدمي العطاءات    األول القسم  

 ةغير مطبقورقة بيانات العطاء  الثاني  القسم  

 ةغير مطبق ستمارات تقديم العطاء ا    الثالث  القسم  

 ةغير مطبقالدول المؤهلة     الرابع القسم  

 ةغير مطبقجدول الفعاليات     الخامس القسم  

 مطبقة  شروط العقد العامة   دسالسا  القسم  

 مطبقة  شروط العقد الخاصة السابع    القسم               

 مطبقة المواصفات الفنية لألشغال والمخططات  )إن وجدت(    الثامن القسم  

 ة غير مطبقرات العقد استما   التاسع القسم  

 ةغير مطبق كافة ) أن وجدت(المالحق                

 

على    8-2 العطاءيفترض  التعل   مقدم  األستفحص   ، والمواصفات يمات  البنود   ،  تمارات 

حيث إن الفشل   ,ها  عنو مراعاة  تقديم المعلومات المطلوبة    في وثائق تقديم العطاء   كافة

يقع على  كافة    أوجهها  بالوثائق  غير مستجيب لتلك    ذلك أو تقديم عطاءا  ضمنيداء  في أ

لثالث و )ا  ل األقسامستبعاد. يجب إكماأو االللرفض  ه  ءعطايعرض  مقدم العطاء وعاتق  

 ةغير مطبقا مع العطاء بالعدد والنسخ المثبتة في ورقة بيانات العطاء. موتقديمه (الخامس 

 

 وثائق المناقصة إستفسارات خاصة لتوضيح  .9

 ،  وثائق المناقصةعلى توضيحات خاصة ب الحصول  في  اء  مقدم العط  يرغب عندما    9-1

إأن    يتوجب عليه العمل    الى  ا  شعار يقدم  )الفاكستحريريا   صاحب  برقيا   األيميل  أو  ( أو 

وعلى صاحب العمل االستجابة  على عنوانه المثبت في وثائق الدعوة الخاصة بالمناقصة. 

فترة زى  ال النهائي  يوما     14تقل عن  ال  ة  منيأي طلب إستيضاح يرد خالل  الموعد  من 

 كافة  العطاءات   يوإجابته عليه الى مقدم  وإعطاء نسخ من االستيضاح،    تقديم العطاءات ل

 جزئيا   ةمطبق. دون ذكر األسماء

 

 وثائق المناقصة تعديل  .10

  ا  قملحمن خالل إصداره    وثائق المناقصةعلى  تغيير    إجراء  صاحب العملل  يحق  10-1

 ةغير مطبق .ات تقديم العطاءبموعد ال يتجاوز الموعد النهائي لوذلك بالتعديالت 

 

أو    تحريريا    ويجب ايصاله  وثائق المناقصةمن    جزءا    العطاء الصادر  حقملعتبر  ي  10-2

األلكترونية(    برقيا   الرسائل  أو  الفاكس  بواسطة  العطاءات  كل  الى    )  مقدمي  من 
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في   من  و .  المناقصةالمشاركين  العطاءات  يتطلب  إستالمهممقدمي   العطاء  ملحقل  تأييد 

 ةغير مطبق. نية() بواسطة الفاكس أو الرسائل األلكترو برقيا  

 

و    10-3 العطاءات  لتقديم  النهائي  الموعد  تحديد  العمل  مقدمي يتعين على صاحب  منح 

االعتبار    المناسب الوقت    ات العطاء بنظر  الوارد ألخذ  عند  الملحق  في  ة  التعديالت 

 مطبقة  .من التعليمات لمقدمي العطاءات  2-20عمال  بأحكام الفقرة   ، عطاءاتهمل همإعداد 

 

 اءاتاد العط أعد -ج 

 

 اء لغة العط  .11

العطاء والمراسالت و الوثائق المتبادلة بين مقدم العطاء و صاحب   يجب أن يكون  11-1

غة ثانية ألي  العمل مكتوبة باللغة المشار إليها في ورقة بيانات العطاء, وباالمكان أعتماد ل

تشكل   التي  والمطبوعات  الداعمة  الوثائق  ترفق  إ  جزمن  أن  على  العطاء  بالترجمة   من 

 باللغة المحددة في ورقة بيانات العطاء ألغراض تفسير العطاء  الحرفية لها

 

 للعطاء  كونةالمالوثائق   .12

 :   يأت يان العطاء الذي يقدمه مقدم العطاء يجب أن يشتمل على ما  12-1

 مطبقة (  الثالث صيغة المحددة بالقسم طاء ) بالاستمارة الع (أ)

 مطبقة )ب( التأمينات األولية 

 غير مطبقة لفعاليات بارا  ال  مسع)ج( جدو

   مطبقة هيل والوثائقأ )د( استمارة معلومات الت

العطاء)هـ(   مقدم  قبل  من  أكمالها  المطلوب  المعلومات  المتضمن  )  المالحق  ن إ، 

 غير مطبقة ؛وجدت(

ااوم   ةيألإضافة   العطاءات    من  طلب يخرى  د  بموجب   مهاتقديمقدمي  ما    وإكمالها 

 مطبقة لعطاء. ورقة بيانات امثبت في 

 

في الحصول  في  الراغبين  العطاء    دميلمق  12-2 اليها  المشار  عقود  عدة  أو  عقد  على 

العقود. لالدعوة   مجموعة  أزاء  المقترحة  الحسم  بنسبة  مقترحهم  تقديم  العطاءات  مقدمي 

 غير مطبقة  (.عنها عدة عقود أن هذه الفقرة تنطبق فقط على المناقصات التي سينجم )

 

 تسعير العطاء  .13

خاص   13-1 العقد  هذا  العقد  بالخدمات    ان  بملحق  الشروط    )أ(الموصوفة  المتضمن 

 ووفق جدول الفعاليات    ) أن وجدت(  الثامن  المشار إليها بالقسمالمواصفات  المرجعية، و

 مقدم العطاء.والمسعر من   الخامسالقسم في المشار اليه  المسعر

على    13-2  واألسعيجب  النسب  تدوين  العطاء  الخدماتمقدم  فقرات  ازاء   كافة  ار 

القسم  من  جدول الفعاليات  المدرجة فيو( ، المرجعية شروطالالملحق )أ( )في الموصوفة 

عند تنفيذها حيث   مبالغها  سعر لن يتم صرفها  ءأزاالفقرات التي لم يرد  و أن    الخامس.  

فقرا بقية  متضمنة  ضمن  تنفيذها  كلفة  الفعاليات تعتبر  جدول  حتى  .المسعر  ت  يتمكن    و 

من   العطاء  عليه  تنفيذ  مقدم  يتوجب   ، الفعاليات  في جدول  الموصوفة  الفعاليات  من  أي 

في   ذلك  الفقرات طاء  عالمقدم  و سيعتبر  .  ه  ئ عطاتثبيت  تحقيق  يتمكن من   كافة   الذي ال 

 غير مطبقة الموصوفة في جدول الفعاليات غير مؤهل ألرساء العقد عليه. 
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  اخرى   اتعاب   ةوالرسوم وأي مارك  كوالالضرائب    للك  ون اسعار العطاء شاملةتك   13-3

 ا .يوم  28تتعلق بالعقد المعمول بها في الفترة التي تسبق الموعد النهائي لتقديم العطاء بـ  

المفعول  السارية  األعفاءات  وجدت( (عدا  العطاء. و أن  بيانات  ورقة  في   المحددة 

 )شامل( 

 

ذ العقد ل تنفييل خالالعطاء الى التعد المقدمة من مقدم  تخضع األسعار واألجور      13-4

العامةمن    6-6الفقرة    حكامأبموجب   العقد  الخاصة  الو/أو    شروط  أذا    لعقد باشروط  أال 

العطاء بيانات  ورقة  في  ذلك  خالف  على  ونص  العطاء  .  مقدم  المعلومات على  تقديم 

للعقد   كافة   المطلوبة العامة  والشروط  الخاصة  الشروط  خيار .بموجب  حسب   )مطبقة 

 صاحب العمل(

 

تلغر  13-5 الالزمض  التعويض  اضافيةلتنفيذ    حديد  العطاء خدمات  مقدم  على  يجب   ,

غير  (.  د العقد )استمارة ملحق  اإلجمالية و بموجب  السعار  با    مفصال    تحليليا  تقديم جدوال  

 مطبقة
 

 الدينار العراقي  :عمالت تسعير العطاء و الحسومات  .14

 :   تيةاألمالت لة و بالعفصمن مقدم العطاء بصورة منيتم إدراج السعر اإلجمالي  14-1

إدراج   (أ) الخدمات  أيتم  مدخالت  العطاء  لسعار  دولة صاحب  المحليمقدم  بعملة   ,

في ورقة    ذلك  خالفاذا نص على  إال    الدينار العراقي  )جمهورية العراق(  العمل

 .  بيانات العطاء

أس)ب(   إدراج  ايتم  مدخالت  العطاء  للخدمات  عار  من   ,  األجنبيمقدم  أي  باعتماد 

المعتمدة بصورة واسعة في التجارة العالمية أو كما محدد في   بيةاالجنالت  العم

 . ورقة بيانات العطاء

والدفعات   العقد  مبلغ  أن  العراقي  سيكون  )ج(  مبالغ بالدينار  تعديل  سيتم  جدول    . 

المقدمة بالعملة األجنبية لمقدم العطاء األجنبي الى الدينار العراقي بموجب  الفعاليات   

غير ( من التعليمات الى مقدمي العطاءات. 28) ار اليه في الفقرةيف المشسعر التصر

 مطبقة
على    14-2 العطاءيتعين  تفاصيل  مقدم  من  متطلبات    تقديم  األجنبية  إحتياجه  العملة 

 غير مطبقة .عطائهي ف المتوقعة

 

العمل  ل  14-3 بالعملة الصاحب  المتعلقة  متطلباتهم  تبرير  العطاءات  مقدمي  من  طلب 

ضمنيا  بالسعر االجمالي هي عقالنية  عملة األجنبية الواردة  بالنبية واثبات ان المبالغ  االج

 غير مطبقة  .ات مقدمي العطاء لتعليمات ( من ال1-14وفقا  ألحكام الفقرة )

 

 ة العطاءاذي نف فترة  .15

 مطبقةورقة بيانات العطاء. في نفاذية العطاء كما محددة  فترةتكون  15-1

 

ي العطاءات تمديد طلب من مقدمال صاحب العمل  يحق لستثنائية ،  في الظروف اال  15-2

محددة    فترة إضافية  زمنية  لفترة  العطاء  خالل نفاذية  من  أو  تحريري  إشعار  بموجب 

تمديد   رفض طلب بذلك. ويحق لمقدم العطاء      كافة  العطاءات رسالة ألكترونية الى مقدمي 

المق العطاء  ضمان  مصادرة  دون  عطائه  نفاذية  منفترة  ات  العطاء  يمقدمان  .هدم 

إال يطلب أو يسمح لهم باجراء تعديل على عطاءاتهم المقدمة لن التمديد  لطلب المستجيبين 



 13 

فترة  ان تمديد  المحد   نفاذية   عليهم  للفترة  العطاء  ) دة  ضمان  ال16بالفقرة  من  تعليمات ( 

 غير مطبقة .عطاءات مقدمي الل

 

 ضمان العطاء    .16

كج  16-1 العطاء  مقدم  على  إلتزاماته    زء  يجب  ضمانالمناقصة  في  من  العطاء   تقديم 

 مطبقة . ورقة بيانات العطاءفي بالصيغة والمبلغ المحدد   هرفقة عطائب

 

وبعملة دولة صاحب عطاء  انات الورقة بيمحدد في    العطاء كما  يكون مبلغ ضمان  16-2

   مطبقة  وكما مبين أدناه:   حويلالعمل أو باعتماد عملة قابلة للت

 . أو صك مصدقمصرفي ضمان بصورة خطاب  كون أن ي)أ( 

 .مصرف معتمد في العراق ومقبول من صاحب العملمن  )ب( أن يكون صادرا   

 مطبقة 

يكون  و)ج(   اأن  الصيغة  بموجب  المصرفي  الضمان  القسم خطاب  في  لمحددة 

 غير مطبقة. صيغة مقبولة من صاحب العمل ةأو أي (إستمارات العقد التاسع )

و    صاحب العملبموجب إشعار تحريري من  طلب  حال ال  بال  للدفع)د( أن يكون قا

 غير مطبقة. التعليمات لمقدمي العطاءات  ( من5-16بالفقرة ) لألسباب المدرجة 

   مطبقةلن يتم قبول النسخ المصورة. و صليةالنسخة األ )هـ( يتم تقديم

)و) لمدة  نافذا   يكون  أن  إنتهاء  28(  بعد  يوما   العطاءفترة  (    تمديد   واي  ات نفاذية 

 مطبقة ( من التعليمات لمقدمي العطاءات.  2-15تطبيقا للفقرة ) ،  الحق لها

 

النص عند    ذلكو  ،يعتبر العطاء غير مستجيب في حالة عدم أرفاق ضمان العطاء  16-3

( من التعليمات لمقدمي 1-16ضمين العطاءات ضمان العطاء عمال بأحكام الفقرة )على ت

 مطبقة العطاءات. 

 

العطاءات    16-4 لمقدمي  التأمينات  إرجاع  المرشحين  يتم  العطاء غير  مقدم  تقديم  حال 

خطاب  التنفيذ  ح  ضمان  الفائز  )سن  الفقرة  بأحكام  لمقدمي 34عمال  التعليمات  من   )

 قة مطب العطاءات.

 

بموجب شروط الدعوة وحسب   :ألتية ايجوز مصادرة ضمان العطاء في الحاالت    16-5

 ات شركة تسويق النفطسياق

عندما   عطا  يسحب )أ(  العطاء  من ءمقدم  المحددة  العطاء  نفاذية  فترة  خالل  ه 

العطاء بيانات  في ورقة  المحددة  العمل  في صاحب  اليها  المشار  الحالة  بأستثناء   ،  

 وألتعليمات لمقدمي العطاءات. ن ا( م2-15) الفقرة

 :   في)ب( عندما يفشل مقدم العطاء الفائز 

بموجب شروط الدعوة   .التعليمات لمقدمي العطاء( من 33رة )الفق  توقيع العقد بموجب   – 1

 ات شركة تسويق النفطوحسب سياق

 

بموجب التعليمات لمقدمي العطاء.  ( من 34الفقرة ) حسن التنفيذ بموجب  ضمان تقديم  – 2

 ات شركة تسويق النفط شروط الدعوة وحسب سياق 
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بإسم المشروع    ا  صادر  ركالخاص بالمشروع المشت  العطاءيكون ضمان  ب ان  يج  16-6

في بصورة قانونية    قد تشكل. اما إذا لم يكن المشروع المشترك  لعطاءل  المقدمالمشترك  

كافة المشترك  بالمشروع المساهمين بأسماء ضمان العطاءتقديم العطاء فيتم إصدار وقت 

بالمشروع المشترك الموكما مبين برسالة    مستقبال    فيه  المتوقع إشتراكهم قترح  التعريف 

 ات شركة تسويق النفطبموجب شروط الدعوة وحسب سياق تأسيسه.

 

  غير مطبقةالعطاءات البديلة   .17

 .ت العطاء ورقة بياناخالف ذلك في على نص إذا  إال ،لن تقبل العطاءات البديلة 17-1

 

الى اسلوب   ورقة بيانات العطاء  ما تكون فترة التنفيذ تنافسية فيتم االشارة فيعند   17-2

 .ذلك العطاءات في ضوء تقييم

 

الراغبين    17-3 العطاءات  لمقدمي  التي   فنيةبدائل  تقديم  في  بالنسبة  بالمتطلبات  خاصة 

عليهم   فيجب  للعطاء  المكونة  الوثائق  في  عطوردت  تقديم  متكامال   أوال   مع اءا   متفقا  

انات البي  وثائق  والرئيسة    يةالفنالمؤشرات  والمتطلبات األنفة الذكر متضمنا  نطاق العمل  

من   ( 4-17)بالفقرة    اليه  ، إال في حالة االعتماد على ما مشاروالمخططات والمواصفات 

االساسي العطاء  تقديم  الى  إضافة  العطاءات.  لمقدمي  مقد التعليمات  على  يجب  مي ، 

ت الالزمةالعطاءات  المعلومات  الحسابات    كافة  وفير  على  تشتمل  المواصفات   ووالتي 

مفصلة  و  لفنيةا المعتمد    وباألسعار    جداول  العمل  لنمط  أية  الى  إضافة     ،مقترحات 

عالقة   ذات  اخرى  بصورة    وتفاصيل  والبدائل  العطاء  تقييم  من  العمل  لتمكين صاحب 

باعت العمل  سيقوم صاحب  الشمولية.  البدائل  إن وجدت  فنيماد  األدنى    .ة   العطاء  لمقدم 

والذي   التقييم  المتطلبؤعطا يكون  بموجب  مع  متفقا   اله  قبول    فنيةات  يتم  ولن  األساسية. 

 البدائل المتعلقة بمستويات األداء المثبتة. 

 

ال  عندما  17-4 العطاء  في  نص يتم  بيانات  تقديم ب   العطاءات لمقدمي  السماح  على    ورقة 

من  بديلة    يةنفحلول   يتم  الخدمات أجزاء  لبعض  في ،  األجزاء  تلك  وصف  ذلك  عند 

لقسم الثامن. وفي هذه المشار اليها في ا  خططات ملواالشروط المرجعية(  )  المواصفات أو

 رقة بيانات العطاء.  و تلك البدائل في  تقييمالى اسلوب  االشارةيتم الحالة 

 

 صياغة العطاء والتوقيع   .18

العط  على  18-1 العطاء كما اء  مقدم  منها  يتكون  التي  الوثائق  نسخة أصلية من  يعد  أن 

الجزء الخاص باستمارة العطاءات بضمنها    ( من التعليمات لمقدمي12ي الفقرة )مبين ف

بصورة   يحويها  الذي  المغلف  على  التأشير  ويتم  العطاء  تقديم  استمارة  متضمنا  العطاء 

إضافية من العطاء وحسب ما   م نسخدي تقواضحة عبارة نسخة أصلية. وعلى مقدم العطاء 

في حالة   و  .ةتأشير على المغلف بعبار نسخة إضافيوالورقة بيانات العطاء    تنص عليه  

النسخة   إختالفوجود   على  االعتماد  يتم   ، االضافية  والنسخة  األصلية  النسخة  بين 

   األصلية.

 

وموقعة المداد  بمطبوعة أو مكتوبة    مصورةالنسخ األصلية والل  كيجب أن تكون    18-2

-2-4الفقرة )عمال  بأحكام  اء  مخولين بالتوقيع من مقدم العطالص  األشخاص أو  شخالمن  

أوأ الحال.  ( وب   -4-3)  (  تقتضيه  التوقيعكما  إدخال على    يتم  تم  التي  العطاء  صفحات 

 توقيع العطاء.  المخولين ب األشخاص عليها  من  ضافات اإلتعديالت أو ال
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بق مع ا أية تحويرات أو إضافات عدا تلك التي تنطعلى    مل العطاءال يجوز ان يشت 18-3

ضيه الضرورة لغرض تصحيح أخطاء ا تقتأو كم، مات الصادرة من صاحب العمل  التعلي

يجب أن الحالة  تلك  وفي   ، العطاء  التعديالت من األشخاص   مقدم  تلك  أزاء  التوقيع  يتم 

 المخولين بتوقيع العطاء. 

 

 د. تقديم العطاءات 

 

 ختم وتأشير العطاءات   .19

والنس  19-1 النسخ األصلية  العطاء وضع  المصورة من  على مقدم  في أغلفة  ه  ئعطا خة 

ثم توضع األغلفة التي   ا  لة ومؤشرمنفص أو )نسخة إضافية( ومن  عليها )نسخة أصلية( 

  ةالداخليويتم غلق وختم األغلفة    تحتوي النسخ األصلية والنسخ اإلضافية في مغلف واحد 

 مطبقة  .ورة جيدةجية بص والخار

 

 أدناه:   في تكون المغلفات الداخلية والخارجية كما مبين  19-2

 مطبقة ورقة بيانات العطاء. بموجب العنوان المشار إليه في  العملصاحب الى معنونة  (أ)

في   محدد  كما  العقد  ورقم  اسم  عليها  مؤشرا   و)ب(  العطاء  بيانات  العقد    ورقة  شروط 

 مطبقة . الخاصة

قبل التأريخ و الوقت المحددين لفتح العطاءات وكما محدد    مالحظة بعدم الفتح    انبي)ج(   

 مطبقة قة بيانات العطاء. ورفي 

 

اإضافة     19-3 )الى  الفرعية  الفقرة  بموجب  المطلوبة  التعليمات 19-2لمعلومات  من   )

لتمكن  على المغلفين الداخليين لمقدم العطاء  لمقدمي العطاءات ، فيجب بيان اسم وعنوان  

مغ العطاء  إرجاع  لمقدمي من  التعليمات  بموجب  متاخرا   بكونه  االعالن  حالة  في  لقا  

 مطبقة  (.21) المادةطاءات الع

 

المسبق    19-4 الفتح  أو  إستخدام  بسوء  متعلقة  مسؤولية  أية  العمل  صاحب  يتحمل  لن 

 مطبقة للعطاء إن لم يكن المغلف الخارجي مؤشرا  ومغلقا  بموجب ما ورد أعاله. 

 

 الموعد النهائي لتسليم العطاءات  .20

الوقت في  وه  الأعيجب أن يتم تسليم العطاءات لصاحب العمل بالعنوان المثبت في    20-1

 مطبقة  .ورقة بيانات العطاء في  المحددين والتأريخ النهائيين

 

تعديل   20-2 باصدار  لتقديم العطاءات وذلك  النهائي  الموعد  العمل تمديد  يحق لصاحب 

من  10)  دةالمابموجب   العطاءات (  لمقدمي  حقوق  التعليمات  تكون  الحالة  هذه  وفي   ،

الع ومقدمي  العمل  من صاحب  كل  الموعد  طوواجبات  بموجب  تحديدها  تم  والتي  اءات 

 غير مطبقة النهائي األولي ، خاضعة للموعد النهائي الجديد لتقديم العطاءات. 

 

 العطاءات المتأخرة .21

يتم إست  21-1 يتم فتح أي عطاء  المولن  بعد  العمل  المحدد  المه من صاحب  النهائي  عد 

من20)   المادة  بموجب  وسيتم    (  العطاءات  لمقدمي  مغلالتعليمات  مقدم الى  قا   إرجاعه 

 مطبقة العطاء. 
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 غير مطبقة سحب وتعديل العطاءات  .22

إشعار    يحق  22-1 بتقديم  عطاءاتهم  أو سحب  تعديل  العطاءات  قبل    تحريريلمقدمي  بذلك  

 التعليمات لمقدمي العطاءات.من  ( 20) بالمادة ةئي المحدد الموعد النها

 

بالتعديل أو   الخاص  وتسليم االشعار شيرتأ  وغلق   و  أعداد يجب على مقدم العطاء     22-2

التعلميات لمقدمي العطاءات  ( من  19( و )18)   المادتينالسحب الخاص بعطائه بموجب  

 . وحسب طبيعة األشعار"سحب"  ل" أو"تعدي بعبارةالمغلفات الخارجية والداخلية تأشيرو

 

 تقديم العطاءات.لن يسمح بتعديل أي عطاء بعد بلوغ الموعد النهائي ل   22-3          

 

ما بين الموعد النهائي  الفترة  في  ه  ئعطا سحب  بتقديم أشعارب  قيام مقدم العطاء   ان    22-4

ورقة   في  المثبتة  العطاء  نفاذية  انتهاء  وتاريخ  العطاءات  أو  لتقديم  العطاء    موعد بيانات 

العطاء   نفاذية  فترة  )  تمديد  الفقرة  العطاءات،  2-15بموجب  لمقدمي  التعليمات  من  قد  ( 

مصادرة   عنه  عينتج  الى    طائهضمان  ا16)    المادةأستنادا  من  مقدمي للتعليمات  ( 

 العطاءات.  

 

إقتراح      22-5 العطاءات  أسعارهم  لمقدمي  على  ألسعار أو    تعديل  حسم   أقتراح 

بموجب هذه الفقرة أو إدراجها ضمن العطاء  عطاء معدلءاتهم وذلك من خالل تقديم طاع

 .  األصلي الذي يتم تقديمه

 

 يميقوالتهـ. فتح العطاءات 

 

 النافذة حسب القوانين والسياقاتفتح العطاء  .23

بموجب   23-1 المعدلة  العطاءات  بمضمنها  العطاءات  فتح  العمل  صاحب  على  يتعين 

التعليمات لمقدمي العطاءات، بحضور ممثلي مقدمي العطاءات الراغبين  ( من  22الفقرة )

 .  ورقة بيانات العطاءفي  والمكان المحددينالوقت في الحضور في 

 

العطاءات التي تم  وإن   فات المؤشر عليها "سحب" أوالسوف يتم فتح وقراءة المغل  23-2

)  قبول المادة  بأحكام  عمال  العمل  صاحب  من  أزاءها  سحب  التعليمات 22طلب  من   )

 تم أعادتها مغلقة. لمقدمي العطاءات فال يتم فتحها وي 

 

باعالن ما  يتعين على صاحب العمل خال    23-3 يعتقده ضروريا  فيما ل فتح العطاءات 

المبالغ الكلية لكل عطاء وأي عطاء   أوأسعار العطاء    أومقدمي العطاءات  يخص اسماء  

سحب   وأتعديالت    أوأية تخفيضات    أوقديم البدائل(  بديل )فيما إذا تم الطلب او السماح بت

الى  وأللعطاء    إضافة   ، وجودها  عدم  أو  التأمينات  متعلقة   وجود  اخرى  تفاصيل  أية 

يتم ولن  عطاء    بالعطاء.  أي  المتأخرة إبعاد  العطاءات  تلك  عدا   ، العطاءات  فتح  بجلسة 

العطاءات و التعديالت   أنو  ( من التعليمات لمقدمي العطاءات.  21)  المادةعمال بأحكام  

بموجب   تخضع  22)المادةالمقدمة  لن  سوف  العطاءات  لمقدمي  التعليمات  من  لية عمل ( 

الحقا  لا فتحها    اأذ تحليل  يتم  كان  اوقرائته لم  سبب  ألي  العطاءات   و  .علنا  فتح  يتم  لن 

 المتأخرة والمسحوبة وتعاد الى أصحابها  مغلقة.

 



 17 

تهيئة      23-4 العمل  صاحب  على  متضيتعين  العطاءات  فتح  إجتماع  منا   محضر 

( الفقرة  بموجب  للحاضرين  أعالنها  تم  التي  التعليم3-23المعلومات  من  لمقدمي (  ات 

 العطاءات . 

 

 سرية االجراء   .24

الكشف    1-24 يتم  ولن  بفحص  الخاصة  المعلومات  وعن  ومقارنة  توضيح  تقييم 

ألشخا أو  العطاءات  لمقدمي  العقد  باحالة  والتوصيات  لهم العطاءات  ليس  أخرين  ص 

م العطاء الفائز وتبقى سرية. عالقة رسمية بهذه االجراءات لغاية االشعار باالحالة لمقد 

بمراحل دراسة العطاءات مقدم العطاء للتأثير على صاحب العمل  ه  ان أي إجراء يتخذ 

 مطبقة العطاء ورفضه.   أستبعاد وفتحها وإتخاذ القرارات باالحالة قد ينتج عنه 

 

االشبعد    2-24 باالحالةصدور  عن  عار  بالتحقق  يرغب  الذي  العطاء  لمقدم  يمكن   ،

عطا  إختيار  يتم  لم  بموجبها  التي  العمل ئهاألسس  لصاحب  الشأن  أشعاربهذا  تقديم   ،

يقدم توضيحا  كتابيا    بذلك.  ال يحق لمفدم العطاء االستفسار عن  أن    عليه  والذي يجب 

به   الخاص  العطاء  عن  سوى  االخرى  على العطاءات  الحصول  يجوز  ال  حيث 

 غير مطبقة معلومات تخص عطاءات المتنافسين. 

 

 عليمات النافذة حسب القوانين والتتوضيح العطاءات   .25

الفحص   25-1 أجراءات  تسهيل  ولغرض  األمر(  تطلب  )في حالة  العمل  يحق لصاحب 

ومقو العطاءات التقييم  وتفاصيل  ارنة  عطائه  لتوضيح  عطاء  مقدم  أي  من  االستفسار   ،

قا اخرى  معلومات  وأية  الفعاليات  بجدول  المقدمة  العمل. ألسعار  اليها صاحب  يحتاج  د 

الفاكسيميل او   بأعتماد   أو  ،تحريريةيه بصورة  واالجابة عل  طلب التوضيح   أشعاريكون  

بإجر يسمح  لن  أنه  إال  اللكترونية  أو الرسائل  األسعار  بتغيير  السماح  أو  إقتراح  أو  اء 

فيما   عدا  العطاء  تأكيدهمكونات  طلب  بما  أخطاء يتعلق  من  تصحيحه  أو  توضيحه   ،

( من 27) المادةت عمال بأحكام صاحب العمل خالل مرحلة تقييم العطاءا  هااكتشفحسابية 

 التعليمات لمقدمي العطاءات. 

 

25-2    ( للفقرة  ي1-25أستكماال  لن   ، العمل (  بصاحب  باالتصال  العطاء  لمقدم  سمح 

دءا  من وقت فتح العطاءات ولغاية احالة العقد. وفي  بخصوص أي شأن متعلق بعطائه ب

 أشعار صاحب العمل بها تحريريا. لعطاء تقديم معلومات أضافية فعليه حالة رغبة مقدم ا

 

العم    25-3 التأثير على صاحب  بهدف  العطاء  به مقدم  يقوم  ل في كل من  ان أي عمل 

 ائه. مرحلة تقييم العطاءات أو احالة العقد قد ينتج عنه رفض عط

 

 حسب القوانين والتعليمات النافذة  فحص العطاءات وتحديد مدى إستجابة العطاء  .26

يلي للعطاءات ، يتعين على صاحب العمل تحديد فيما بالتقييم التفصقبل المباشرة      26-1

 إذا كان كل عطاء 

 ، ( من التعليمات لمقدمي العطاءات 3))أ( متفقا  مع معايير التاهيل المحددة في الفقرة  

 )ب( موقعا  بصورة صحيحة ،  

 )ج( أن تكون التأمينات المطلوبة مرفقة مع العطاء ،

 لبات وثائق تقديم العطاءات. بكامله مستجيبا  لمتط)د( أن يكون العطاء  

 



 18 

 ق المناقصةوثائان العطاء المستجيب هو الذي يطابق بنود و شروط ومواصفات      26-2

أي   وخال  كافة   جوهرية    ةمن  التأنحرافات  ان   . اإلنحرافات أوتحفظات  أو  حفظات 

 الجوهرية هي تلك التي: 

 

 . ة و أو إداء الخدمات )أ( تؤثر بصورة جوهرية على نطاق و نوعي 

مقدم   التزامات  أو  العمل  صاحب  حقوق  مع  تتوافق  ال  و  جوهرية  بصورة  تحد  )ب( 

 ؛ أو وثائق المناقصةمحدد في العطاء بموجب العقد ال

عادلة على التنافس مع  بقية مقدمي العطاءات  ا يؤثر بصورة غير  )ج( والتي تصحيحه  

 التي  عطاءاتهم مستجيبة بصورة جوهرية. 

 

يجوز   والإذا كان العطاء غير مستجيب جوهريا ، يتم إستبعاده من صاحب العمل   26-3

مستجيبا   سحب للمت  الحقا  جعله  أو  األخطاء  تصحيح  خالل  من  أو   طلبات  األنحرافات 

 .  وثائق المناقصةغير المتوافقة مع   التحفظات 

 

 

 حسب القوانين والتعليمات النافذةتصحيح األخطاء الحسابية   .27

العطاءات   27-1 تدقيق  العمل  صاحب  على  تصحح    يتعين  حسابيا.  جوهريا  المستجيبة 

 : تية األ األخطاء الحسابية بموجب األسس 

ذي يتم الحصول عليه من رة الللفق  ختالف بين سعر الوحدة والمبلغ الكلي)أ( عند وجود إ 

الوحدة   ، في هذه الحالة يتم أعتماد سعرخالل عملية ضرب سعر الوحدة الواحدة بالكمية

 . هئضو ي في ويتم تصحيح المبلغ الكل

)ب( عند ظهور خطا حسابي في المجموع الكلي من خالل إجراء عملية جمع أو طرح 

 طاء.ت لتصحيح المبلغ الكلي للع، يتم أعتماد مبالغ الفقراام مبالغ الفقرات ألرق

وكتابة    رقما   المبالغ  بين  إختالف  حدوث  عند  المدونة)ج(  المبالغ  تكون  هي    ،  كتابة  

 المعتمدة. 

 

المثبت      27-2 المبلغ  تعديل  العمل  صاحب  على  اجراءات   العطاء  في  يتعين  بموجب 

المشار العطا  في  اليها  تصحيح األخطاء  نتائج  أعاله و أستحصال موافقة مقدم  ء وتكون 

م العطاء. في حالة عدم قبول مقدم العطاء للمبالغ المصححة سيتم  التصحيح إلزامية لمقد 

باحك  بذلك عمال  العطـاء  ضمان  مصادرة  الممكن  ومن  ورفضـه،  العطاء  ام  أستبعاد 

 ت. ( من التعـليمات لمقدمـي العطاءاب - 5-16الفقــرة )

 

 بقةغير مط ألغراض التقييم عملة تسعير العطاء .28

فقرات    28-1 ألسعار  المختلفة  بالعمالت  المبالغ   تحويل  العمل  صاحب  على  يتعين 

التي تم    فقط  غير شاملة المبالغ األحتياطية بل أجور العمل اليوميةالعطاء الواجبة الدفع ) 

ات لمقدمي العطاءات  ( من التعليم27تسعيرها تنافسيا(  والتي تم تصحيحها وفقا للمادة )

و بموجب سعر البيع    )حمهورية العراق( الدينار العراقي   لعملصاحب ادولة    عملةالى  

النهائي لتقديم العطاء   لموعدفي ا  ت مماثلةاماللمعالبنك المركزي العراقي    في  المعتمد 

 .  ( من ورقة بيانات العطاء 1-20المحدد في الفقرة) 
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 حسب القوانين والتعليمات النافذة  تقييم ومقارنة العطاءات  -29

مستجيبة  يتع ي  29-1 أعتبارها  تم  التي  العطاءات  مقارنة  و  تقييم  العمل  صاحب  على  ن 

 ( من التعليمات لمقدمي العطاءات . 26) بالمادة بأحكام  للمتطلبات بصورة جوهرية عمال

 

العطاءات   29-2 تقييم  عند  العمل  ما   ،  يتعين على صاحب  باعتماد  العطاء  تحديد سعر 

 أدناه:  في مدرج

( من التعليمات لمقدمي 27)  المادةتصحيحات لألخطاء عمال بأحكام    )أ( إجراء أية

 العطاء .

االحتياط المبالغ  إستثناء  الفعاليات غ  لومبية  )ب(  جدول  في  العام  القسم   -األحتياط 

)الخامس( ، ولكن باضافة اجور العمل باليومية عندما يتم طلب ذلك بالمواصفات  

 )او الشروطةالمرجعية( القسم )الثامن(. 

تغييرات أو إنحرافات مقبولة     ة)ج( إجراء تعديل مناسب على مبلغ العطاء نتيجة أي 

( من التعليمات لمقدمي العطاءات 17)المادة  يمها بموجب  أو عطاءات بديلة تم تقد 

 و –

)د( إجراء تعديل مناسب على مبلغ العطاء يعكس التخفيضات أو تعديل باألسعار 

وبموج العطاء  مقدم  قبل  من  )المقدمة  الفقرة  لمقدمي  22-5ب  التعليمات  من   )

 العطاءات.  

 

بدييحتفظ صاحب العمل بحق قبول أو رفض أي تغيير وإ     29-3 .  لنحراف أو مقترح 

عناصر أخرى الواردة  ةو أيألن يتم أعتماد التغييرات اواألنحرافات أو المقترحات البديلة 

والتي قد ينجم عنها    اقصةالمن  وثائقالمتطلبات المحددة في    لىعفي العطاءات التي تزيد  

 فوائد غير ملموسة لصاحب العمل.    

 

 مطبقة  لمحلييناألفضلية لمقدمي العطاءات اهامش   -30

تقييم    1-30 مرحلة  خالل  تفضيل  هامش  أي  المحليين  العطاءات  مقدمي  منح  يتم  لن 

 العطاءات.  

 

 و. احالة العقد 

 

 لتعليمات النافذةانين واسب القوتنطبق وح المعايير المعتمدة لالحالة -31

مل ( من التعليمات لمقدمي العطاءات، يقوم  صاحب الع32 بأحكام الفقرة )عمال    31-1

 وثائق المناقصةمستجيبا  بصورة جوهرية له  ؤعطابأحالة  العقد لمقدم العطاء الذي كان  

م مقد في   ما يأتيبعد أستكمال تحليل العطاءات ، مع توفر  أه األوطؤعطا والذي كان سعر 

 : العطاء

 ( من التعليمات لمقدمي العطاءات ، و  3يكون مؤهال  بموجب شروط المادة ))أ( ان  

 ( من التعليمات لمقدمي العطاء. 4تقييمه أستنادا لشروط المادة )ون قد تم )ب( أن يك

 

في األحالة عمال   مجموعة العقود أعتماد التجزئة أو    وثائق المناقصةأذا تضمنت      31-2

األسعار   أأوط( من  التعليمات لمقدمي العطاءات ، يتم بذلك اعتماد  2-12لفقرة )بأحكام ا

نفس  في  اخرى يتم احالتها  عقود  مع  بالمقارنة    م العطاءتقيي عند    للعطاءات كعنصر محدد 
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عطائه   في  العطاء  مقدم  من  مقترحة  حسومات  أية  االعتبار  بنظر  األخذ  مع   ، الوقت 

 يه.لغرض إحالة أكثر من عقد واحد ال

 

 مطبقة  كافةحق صاحب العمل بقبول أو رفض أي عطاء أو العطاءات  -32

الفقرة )  32-1 التعليمات لمقدمي العطاءا( م31بغض النظر عن  صاحب العمل لت ،  ن 

والغاء أجراءات التعاقد ورفض جميع العطاءات في أالحق برفض أو قبول أي عطاء ،  

دون   من  ذلك  ويكون   ، العقد  أبرام  قبل  وقت  أيةنتج  تأن  أي  مقدم   عنه  تجاه  مسؤولية 

 لعمل. العطاء أو مقدمي العطاءات المتأثرين بتلك الخطوة المتخذة من صاحب ا

 

 حسب القوانين والتعليمات النافذةو مطبقة االشعار باالحالة والتوقيع على االتفاق -33

الف  33-1 العطاء  مقدم  إعالم  العطاء  نفاذ  مدة  انتهاء  وقبل  العمل  صاحب  ائز  على 
 ( حالةال بخطاب )والمعرفه الحقا  بقبول العطاء تحريريا بقبول عطاءه. أن رسالة االشعار

وط العامة للعقد سوف تتضمن المبلغ الواجب دفعه من ة العقد والشر في كل من صيغ
( وصيانتها  الخدمة  وأنجاز  تنفيذ  عن  للمقاول  العمل  صيغة  صاحب  في  الحقا  المعرف 

 .قد بمبلغ العقد(العقد والشروط العامة للع
 

 ت أبرام العقد.  سوف يشمل إشعار االحالة متطلبا 33-2

 

المبرمة بين    كافة   ، على االتفاقات وثائق المناقصةفي    تتضمن صيغة العقد المحددة  33-3

الفائز. وسيتم توقيعه من صاحب العمل وإرساله الى مقدم   صاحب العمل ومقدم العطاء 

الفائز مع   الفائزيجب على ماألحالة.  خطاب  العطاء  العطاء  )  قدم  يوما من (  15وخالل 

حسن    العمل مع ضمانحب  اصالى  أن يوقع العقد ويرجعه  أستالم خطاب األحالة    تأريخ

 مطبقة (. 34المادة ) التنفيذ المطلوب عمال بأحكام 

 

33-4  ( الفقرة  بموجب  اإلجراءات  إتمام  وبصورة  3-33عند  العمل  صاحب  يقوم   ،  )

مقدم باشعار  العطاءمباشرة  مقدم  باسم  الفائزين  غير  العطاءات  سيتم    ي  وبأنه  الفائز 

 مطبقة   ت ممكن.بأسرع وق  همإرجاع ضمان العطاء المقدم من

 

عن  التحقق  في  مقدمي العطاءات ، بعد صدور كتاب االحالة ،    أي من اذا رغب      33-5

لعمل.  عند األسس التي بموجبها لم يتم إختيار عطائه ، تقديم طلب بهذا الشأن لصاحب ا

الع مقدم  باجابة  العمل  يقوم صاحب  كتابيا   ذاك  بذلك  الفائز  غير  الممكنة  طاء  . بالسرعة 
 طبقةغير م

 

 ضمان حسن التنفيذ  -34  

التنفيذ و خالل   34-1 الفائز تسليم صاحب العمل ضمان حسن   يتعين على مقدم العطاء 

الموصوفة في ورقة بيانات يغة  من تأريخ أستالم كتاب األحالة بالمبلغ وبالص   ا  ( يوم15)

لعامة. األحالة و شروط العقد اكتاب  في  مالت المذكورة  ، تحدد صيغة ونسب العالعطاء

 موجب شروط الدعوة وحسب سياقات شركة تسويق النفط مطبقة ب
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إذا قدم مقدم العطاء الفائز ضمان حسن التنفيذ بصورة ضمان مصرفي ، فيجب     34-2

 مطبقة  .)جمهورية العراق( صاحب العمل تمد في دولةمن مصرف مع ذلك إن يكون

 

الفائز    34-3 العطاء  مقدم  تمكن  عدم  الفقرةطلباالمتتنفيذ  من  عند  في  من  1-34)  ت   )

ناكال   المقاول  أعتبار  يتم  الحالة  هذه  ففي  العطاءات  لمقدمي  مصادرة تتم  و   التعليمات 

 مطبقة  ضمان حسن التنفيذ وتنفيذ العمل على حسابه.

 

 غير مطبقة المقدمة والضمان  لدفعةا -35

مثبت   35-1  وكما  المقاولة  مبلغ  على  مقدمة  سلفة  بصرف   العمل  صاحب  في   يقوم 

 .  ورقة بيانات العطاءة وفي شروط العقد وبالقيمة المحدد 

 

 ممارسات األحتيال والفساد  -36

ثانويون  ان يلتزم مقدمو العطاء والمقاولون ومقاولوهم ال  على  يشترط صاحب العمل   36-1
بأعلى معايير االخالق خالل عملية التعاقد   والمجهزون واالستشاريون المتعاقدون معهم

 مطبقة  د.وفي سبيل تحقيق هذه السياسةوتنفيذ العق

 غير مطبقة يعتمد صاحب العمل التعاريف التالية لغرض هذه النصوص  -أ
س بشكل مباشر  استالم أو التما  أو  إعطاء  أو  تعني تقديم  و  "الممارسات الفاسدة" .1

قيمة للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية    يذ غير مباشر أي غرض    أو
 وريد أو تنفيذ العقد عامة خالل عملية الت

تعني أي سوء تمثيل أو حذف لي من الحقائق بهدف  و    " ة حتيالياالممارسات  ال" .2
 غير مطبقة التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد 

تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي  و  "  "ممارسات التواطؤ .3
وضع   بهدف  العمل  صاحب  علم  دون  أو  بعلم  وغير  العطاء،  وهمية  أسعار 

 غير مطبقة  تنافسية.

غير    مأاء أو التهديد بإيذاء، سواء بشكل مباشر  تعني إيذ و  قهرية"  الممارسات  ال" .4
م في عمليات التوريد أو  مباشر، الشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير على مشاركته 

 غير مطبقة التأثير على تنفيذ العقد 

 غير مطبقة  :تيما يأ ممارسة العاقة وتعني  .5

حجب الدلة الالزمة للتحقيق او    وأ التغيير في الوثائق  أو  التزوير  أو التالف المتعمد    -الو ا
ممار  في  العمل  صاحب  من  التحقيق  اجراءات  لعاقة  للمحققين  زور  بشهادة  سات الدالء 

وأعاقة أي أوالتحرش أو الممارسات القهرية أو التهديد أالتواطؤ  أواالحتيال  أوالفساد االدارية 
 معلومات تتعلق بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات التحقيق.  ةيم أيومنعه من تقد  طرف
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العمل    -ثانيا   صاحب  تعيق  التي  والمراجعة  ن  عالممارسات  التدقيق  اجراءات  متابعة 
 .أدناه ( من التعليمات لمقدمي العطاءد -1-36تناد الى الفقرة الثانوية )بالس 

 
اره إلرساء العقد عليه  ذا تبين أن مقدمه الذي تم اختيسيرفض مقترح إرساء العطاء إ  -ب 

أو  ية  ئتواط، في ممارسات فاسدة أو احتيالية أو  قد تورط، بشكل مباشر أو من خالل وكيل
 لعقد المعني. للحصول على ا أثناء تنافسه أو أعاقه قهرية

بما  فرض  تس   -ج العطاء عليه،  اختياره إلرساء  تم  أو فرد  أية مؤسسة  في  عقوبات على 
لفترة محددة من الوقت، إذا تبين في    مأذلك إعالن عدم الهلية، سواء لجل غير محدد  

قت أن المؤسسة قد تورطت بشكل مباشر أو من خالل وكيل، في ممارسات فاسدة أو أي و 
أثناء تنفيذ   و/اوأو قهرية أو أعاقه أثناء التنافس للحصول على العقد  ية  ئ تواطحتيالية أو  ا

 ذلك العقد. 
ضافة شرط في وثائق العقد, والعقد الممول من صاحب العمل ينص على قيام مقدمي أ  -د 

  ن عالستشاريين بالسماح لصاحب العمل بالكشف    أو  المقاولين  أو  المجهزين  أو  العطاءات 
وسجالتهم, ووثائقهم ذات العالقة بأجراءات التعاقد وتنفيذ العقد والسماح بتدقيقها  تهم,  حسابا 

 عينين من قبل صاحب العمل.من المدققين الم
 

-1الفقرتين )في    ةط الوارد أضافة الى ما تقدم على مقدم العطاء أن يكون قد أحاط بالشر   36-2
 ( من الشروط العامة للعقد.2-6-2( و )7
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 ورقة بيانات بالتعليمات لمقدمي العطاءات  :لثانيالقسم ا
 االستشاريةلعقود الخدمات غير 

 

 عام -أ
 شركة تسويق النفط: عملأسم صاحب ال 1.1

المباشرة الدعوة  ورقم   بواسطة  النفثا  او/و  الوقود  زيت  منتوج  لنقل  العامة  الدعوة:  (عامة)  أسم 

المرقم قصر  ام  او  /و  بيرالز   خور  يناءم)  الموانىء  الى   المصافي  من  الحوضيات   ة ( 

(SH/LT/2021/01) 

 موعد أنجاز العقد في   2.1

 ال تنطبق  درالية لجمهورية العراقمصدر التمويل: الموازنة الف 1.2

ها من قبل مقدم العطاء والمشار اليها في استمارات تقديم  تقديم واجبالالمعلومات و الوثائق 2.4

 مطبقة  :ما يأتيالعطاء تتضمن 

، موقع التسجيل  الوثائق الخاصة بتأسيس الشركة ووالوضع القانوني لها لية مننسخ أص (أ

شخص المخول بالتوقيع مصدق من كاتب ويل بالخطاب تخ  ، ووموقع عملها الرئيس

 مطبقة  العدل.

 مطبقة. نفذة خالل السنوات الثالث الماضية من مقدم العطاءالكلفة الكلية للخدمات الم ( ب

المنفذة من مقدم العطاء خالل   احية النوعية والحجممماثلة من نالسابقة ال عقود الخدمات (ج

، مع ذكر أسماء و عناوين  مات المنجزةالسنوات الثالث السابقة مع تفاصيل تلك الخد

طلب المزيد من المعلومات عن تلك    الجهات المستفيدة التي قد يلجأ صاحب العمل الى

 مطبقة .العقود

 مطبقة  لهذا العقد.   دية و الكوادر الفنية  المقترحة(  مؤهالت و خبرة الكوادر القياد

لسابقة المصدقة من المدققين القانونين     تقارير الحسابات الختامية للسنوات الثالث ا  هـ(     

 مطبقة  وضحة االرباح والخسارة المتحققة.م

صدة و  أسمال التشغيلي المالئم لتنفيذ العقد )مع مداخل للتحقق من األررال توفر لىأدلة ع (و

 غير مطبقة(؛   مصادر التمويل األخرى

غير   دم العطاء.البنوك التي يتعامل معها مقلبحث والتحقق من اتخويل صاحب العمل  ( ز
 مطبقة

المعلومات الخاصة باي من النزاعات القانونية الحالية أو خالل السنوات الثالث الماضية  (ح

)تاريخ    و مقدار تلك النزاعات.بمقدم العطاء واألطراف األخرى ذات العالقة ذات العالقة 

الشركاء   موثق للدعوات القضائية أو دعوات التحكيم الصادرة بحق مقدم العطاء أو أي من

 غير مطبقة في المشروع المشترك التي قد تتسبب في عدم تأهيله( .

%( من قيمة العقد مع ذكر 10) لىاألعمال المقترح أحالتها كمقاوالت ثانوية التي تزيد ع  ط(

 انوني لكل من المقاولين الثانويين. اء و مؤهالت و خبرات و الوضع القاسم

       

اء )المشروع المشترك( بموجب القسم الثاني / جب تقديمها من مقدم العطالوثائق والمعلومات الوا 3.4

 تي:ما يأ متطلبات التأهيل تتضمن 

( من التعليمات لمقدمي  2-4)أنفا والمشار اليها في الفقرة  بة المطلو الوثائق والمعلومات أ(

 مطبقة  .عطاءات ومن كل مشارك في المشروع المشترك ال

 لمشاركينل ليصبح ملزما  كافة من قبل أطراف المشروع المشترك ا  موقع يجب أن يكون  العطاء  ب( 

 مطبقة  . كافة

كل من ترك موضحة التزامات يتعين أن يكون العطاء متضمننا نسخة من أتفاقية المشروع المش  ج(

تنفيذ العقد بموجب شروط العقد؛  بالمشاركين فيها وتعهد بالتزامهم التضامني   كافة األطراف

برام أتفاقية المشروع المشترك موقعة من قبل في إاألستعاضة بتقديم خطاب أعالم بالنية  وباألمكان

 تفاقية.هم للفوز مع مسودة لألئطراف المشاركين في المشروع المشترك في حالة ترشح عطا األ

وتخويله د(   المشترك  المشروع  لقيادة  المشترك   المشروع  في  المشاركين  أحد  أختيار  يتعين  

 ستالم التوجيهات بالنيابة عن بقية األطراف المشاركين. أل  الصالحيات

 هـ( يتعين أن يتم  تنفيذ العقد وأستالم الدفعات  من الشريك القائد للمشروع المشترك. 
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ر غيذة خالل السنوات السابقة )أدخل عدد السنين( يجب أن ال يقل عن:  خدمات المنفمعدل حجم ال أ-4.4
 مطبقة

السابقة يجب أن ال   (أدخل عددالسنين)ة السابقة لمقدم الخدمة خالل السنوات دنى للخبر ان الحد األ ب- 4.4

 سنوات  3: تقل عن

 مطبقة لخدمات بالحد األدنى:فيذ اا لتنالمعدات الضرورية الواجب على مقدم الخدمة تأمينه ج- 4.4

 مطبقة . اهوالكادر القيادي للمشروع كما مبين أدن يجب أن يكون مدير المشروع د -4.4

 مطبقة أدخل حجم السيولة النقدية الواجب توفرها للمشروع.: هـ-4.4

 غير مطبقة زمن وتأريخ أجراء الزيارة: 1.7

 : ألتصال حول الزيارةبا اسم الشخص المخول

 تف الشخص المخول: ها رقم

 للشخص المخول:  األلكترونيعنوان ال

 

 غير مطبقة عنوان موقع عقد المؤتمر : 2.7

 عقد المؤتمر: تأريخ زمن و 

 بيانات  تقديم العطاء -ب

و  2.8

1.18 

 .تانالعطاء : النسخة األصلية للعطاء ونسختان مصور مقدم أكمالها وتقديمها منالنسخ المطلوب 

 

 ء طاأعداد الع

 ( العربية)لغة العطاء :  1.11

 مطبقة  (:لعربيةلغة ال ا)وفي حالة وجود خالف في التفسير يتم أعتماد 

 

   البيانات األضافية الواجب تقديمها من قبل مقدم العطاء: 1.12

1.14 

 )أ(

 غير مطبقة يتعين على مقدمي العطاءات تقديم عطائهم بالدينار العراقي .

 

 عد النهائي لتقديم العطاء. يوما من المو  (45)ء مدة نفاذية العطا 1.15

 

أو خطاب ضمان مصرفي صادر   صك مصدقبصيغة   معلى مقدم العطاء أرفاق ضمان العطاء بعطائه 1.16

من صاحب   ومعتمد من البنك المركزي وأن يكون مقبوال  ن مصرف معتمد في جمهورية العراق ع

 مطبقة  العمل.

ن نافذة لمدة  تأمينات أولية على شكل خطاب ضما)( من مبلغ العطاء %1يبلغ ضمان العطاء نسبة ) 2.16

 يوم(  90

 ليم العطاء تس -د

 مطبقة  اءات الى عنوان صاحب العمل األتي:يم العط يتم تسل 2.19

 

 

 على أغلفة العطاء: يتم تثبيت المعلومات التالية 

 الموانىء الى المصافي من الحوضيات بواسطة  النفثا او/و الوقود زيت منتوج نقل أسم العقد:

 (SH/LT/ 2021/01) الدعوة المباشرة:المناقصة أو رقم 

 

 ]30/11/2021المصادف  الثالثاءيوم  [من   ]ظهرا   12 [العطاء  : الساعة الموعد النهائي لتقديم 1.20

 

 عطاءاتفتح و تحليل ال -هـ 

في   ] 30/11/2021المصادف  الثالثاءيوم  [من   ]ظهرا   12  [يتم فتح العطاءات في الساعة  1.23

ل مدينة ألعاب الكائنة في بغداد حي المعتصم مقاب( SOMOشركة تسويق النفط ) العنوان األتي :
 بغداد

 أبرام العقد  -و

كفالة حسن التنفيذ يجب أن تكون بالصيغة المقبولة من صاحب العمل و بصيغة خطاب ضمان صادر   1.34
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العقد على شكل خطاب ضمان د وبعملة ( من قيمة العق%5ة )بنسب من مصرف معتمد في العراق

 يوم من إنتهاء العقد   90ة وط نافذ لمدمشرغير 

 غير مطبقة  هذا العقد.ب (غير مسموح بها وح أو: )أدخل مسمدفعة المقدمةلا 1.35
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 : الدول المؤهلة  ابعالرالقسم 
 لعقود الخدمات غير األستشارية

 
 الخدمات في العقود الممولة من صاحب العمل:أو فيذ االشغال ن تأو  التاهيل لتوفير السلع 

 
ن الدول كافة لتجهيز السلع لصاحب العمل الحق بالسماح للمؤسسات واالشخاص م .1

ا االشغال  تنفيذ  ااو  للمشاريع  الخدمات  تقديم  وكاستثناء  و  العراقية  الحكومة  من  لممولة 
في السلع المصنعة  او  الدول  المؤسسات في  المناقصات وفي ال  من   هاتمنع  مشاركة في 

 الحاالت التية: 
قامة أمن  تحظر    العراق   لجمهورية  التشريعات او التعليمات الرسمية الساريةأذا كانت    -أ

التجارية مع تلك الدولة شريطة ان يكون صا  حب العمل مقتنعًا بان مثل هذا العالقات 
 تنفيذ االشغال. الحظر لن يحول دون تحقيق التنافس المثمر لتجهيز السلع او 

ستجابة لقرار صادر من االمم المتحدة / مجلس االمن تحت الفصل السابع من  أ  -ب 
دولة صاحب العمل من التعاقد لستيراد اية سلع،   هتحدة تحظر بموجبدستور االمم الم

الخدمات، تقديم  أو  الشغال  الدولةاوتنفيذ  تلك  أو   مع  أشخاص  إلى  مبالغ  اية  دفع  أو 
 لدولة.كيانات في تلك ا

 
. ولغرض اطالع مقدمي العطاءات على ذلك, فأن السلع والخدمات والمؤسسات في الدول  2

 راك في هذه المناقصة بموجب االرشادات أنفا. ة من االشتمحظور  أدناه في المذكورة
 أ(-1فيما يتعلق بالفقرة )   (أ

 ــــــــــــــــــــــــ                           

 ال يوجد         ــــــــــــــــــــــــ                          
 ب(-1فيما يتعلق بالفقرة )  (ب 

 حكومة األمريكية المجلس األمن و األمم المتحدة و  باتعقو كافة الدول المشمولة بالئحة 
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 الجزء الثاني: جدول الفعاليات 
 لعقود الخدمات غير األستشارية

 غير مطبقة 

 



 28 

 جدول الفعاليات   – الخامسالقسم 
 خدمات غير األستشاريةد اللعقو

 غير مطبقة 
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 الجزء الثالث : شروط العقد وأستمارات العقد

 ستشاريةلعقود الخدمات غير األ

 غير مطبقة 
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 القسم السادس: الشروط العامة للعقد
 االستشاريةلعقود الخدمات غير 

 

 3          األحكام العامة  -1

 3       غير مطبقة  التعاريف  -1-1

 4        لحاكم القانون ا -1-2

 4       غير مطبقة  اللغة  -1-3

 4         المراسالت -1-4

 4        الممثلون المخولون -1-5

 4         الموقع  -1-6

 5   غير مطبقة  التدقيق من صاحب العمل الكشف و  -1-7

 5       الضرائب و الرسوم -1-8

  5        ضمان حسن التنفيذ -1-9

 5       غير مطبقة قدمة ضمان الدفعة الم -1-10

 5    المباشرة ، األنجاز ، التعديالت ،و انهاء العقد  -2

 5         نفاذية العقد -2-1

 6        المباشرة بالخدمات  -2-2

  6     غير مطبقة  لألنجاز الموعد المحدد -2-3

 6         التعديالت  -2-4

 6        القوة القاهرة  -2-5

 8      ب العمل أنهاء العقد من صاح  -2-6

 9     تعليق و أنهاء العقد من مقدم الخدمات  2-7

 10       التزامات مقدم الخدمات  -3

 10       غير مطبقة  ة كام عامأح  -3-1

 11      غير مطبقة  تضارب المصالح  -3-2

 11         غير مطبقة ةالسري  -3-3

 12               التأمين من مقدم الخدمة  -3-4

 13  ة غير مطبق  مة عند طلب موافقة العملت مقدم الخدأجراءا -3-5

 14 غير مطبقة  التقارير و المخرجات التي من مسؤولية مقدم الخدمات -3-6

 15        الغرامات التاخيرية -3-7

 15   غير مطبقة  مقدم الخدمات  والخدمات و منتسب ق نطا -4

 15      غير مطبقة  ق الخدمات نطا -4-1

 15      غير مطبقة  تالخدمامقدم   و منتسب -4-2

 16     غير مطبقة  التزامات صاحب العمل -5

  16     غير مطبقة  المساعدات و األعفاءات  -5-1

 16  غير مطبقة   أجراء التغيير و القانون الواجب التطبيق  -5-2

 16    غير مطبقة  تأمين الخدمات والتسهيالت  -5-3
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 17     غير مطبقة   الدفع لمقدم الخدمات  -6

 17     غير مطبقة  ت بمبالغ مقطوعة الدفعا -6-1

 17      غير مطبقة   مبلغ العقد -6-2

 17     غير مطبقة  دفع شروط و توقيتات ال -6-3

 18    غير مطبقة  الدفع عن الخدمات األضافية  -6-4

  18   غير مطبقة  تأخر دفع السلف لىالفائدة المترتبة ع -6-5

 18      غير مطبقة  تعديل األسعار -6-6

 19      غير مطبقة   يوم العمل  -6-7

 19      غير مطبقة  السيطرة النوعية  -7

 19        طبقةغير م تحديد العيوب  -7-1

 19    غير مطبقة  أصالح العيوب  و رداءة األداء -7-2

  20      غير مطبقة   فض النزاعات  -8

 20      غير مطبقة   الحل الودي  -8-1

 21      بقة غير مط   التحكيم  -8-2

 21      غير مطبقة   أمر التغيير -9

  21      غير مطبقة    عام 9-1

  21    غير مطبقة   األشعار بأجراء التغيير  9-2

  21 غير مطبقة  العمل في لمباشرة بامقدم الخدمة أشعار صاحب العمل  9-3
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 القسم الخامس: الشروط العامة للعقد
 فهرست

 عامة األحكام ال -1
 أدناه التعاريف المدرجة أزاءها.في  ما لم يكن محتوى النص يتطلب غير ذلك ، فان للمصطلحات المدرجة 

  
 اريف تعال 1.1

ات المكونة للخدمات المطلوب تنفيذها من مقدم الخدمة والتي  جدول الفعاليات: هي القوائم المسعرة للفقر  -أ
 من العطاء. إً تشكل جز 

سلطة عامة   ةر العراقية ، الصادرة عن أيو النظمة و التعليمات والوام القوانين النافذة: هي التشريعات -ب
 مخولة قانونا

 من صاحب العمل.  ريخ النجاز للخدمات من مقدم الخدمات والمؤيدةتا عنييموعد النجاز:  -ج
التي تم  ذات الطبيعة التجارية و المنية الخاصة أو  الفنية    كافة  المعلومات السرية : تعني المعلومات  -د

لى  طريقة أخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أحد الطراف ا ةالكشف عنها تحريريا أو شفويا أو بأي
العقد بضمنها بصورة خاصة أية معلومات عن أي من    طرف أخر سواء تم ذلك قبل أو بعد توقيع أتفاقية

 . الطرفين مثال على ذلك المعرفة ، المشاريع، السرار، وشؤون العمل
المدرجة    كافة   العقد: يعني أتفاقية العقد و كتاب الحالة و الشروط العامة والخاصة  للعقد مع الوثائق  -هـ

 ( من أتفاقية العقد.  1) بالمادة
العقد:   )يوـ مبلغ  المادة  أحكام  الخدمة بموجب  تنفيذ  دفعه عن  الواجب  المبلغ  العامة 6عني  الشروط  ( من 

 للعقد.  
 مع مقدم الخدمة لتنفيذ الخدمات.  صاحب العمل: تعني الطرف الذي سيتعاقد -ز
 العملة المحلية لدولة صاحب العمل.    عملة أخرى غير ةالعملة الجنبية: تعني أي -ح
 مة جمهورية العراق.الحكومة: تعني حكو  -ط
الفقرة الطرف المؤمن: تعني الطرف المسؤول عن اجراء وأدامة كل نوع من أنواع ا  -ي لتأمين المحدد في 

 ذات العالقة. 
 العملة المحلية: تعني عملة جمهورية العراق ) الدينار العراقي(.  -ك
التي تؤلف  يالعضو:    -ل الجهات  المشترك عندما يكون مقدا عني أحد  الخدمة مشروعلمشروع  , اً مشترك  اً م 

الجهات   تعني  الكافة  العضاء  والعضو  المشترك  المشروع  في  الجهة  يمسؤول  المشاركة  عني 
الحقوق  في  للخدمة  المقدم  المشترك  المشروع  بتمثيل  تقوم  التي  الخاصة  الشروط  في  المحددة 

 اء صاحب العمل بموجب العقد. واللتزامات أز 
 مل أو مقدم الخدمة كما ترد في النص واالطراف تعني كليهما. عني أما صاحب العيالطرف:  -م
يتم أستخدامهم من مقدم الخدمة أو من المقاول الثانوي كمستخدمين   : تعني الشخاص الذينون العامل  -ن

 لتنفيذ الخدمة أو أي جزء منها. 
 صاحب العمل.ه لتقديم الخدمة من ئي الشخص او المؤسسة الذي تم قبول عطامقدم الخدمة: تعن –س 

 حب العمل.  عطاء مقدم الخدمة: تعني وثائق العطاء الكاملة المقدمة من مقدم الخدمة الى صا -ع
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الى    -ف الخدمة  مقدم  من  المقدمة  العطاء  وثائق  تتضمنها  التي  الخدمة  مواصفات  تعني  المواصفات: 
 صاحب العمل.  

بموجب العقد وكما موضحة في الملحق    الخدمة: تعني العمال التي يتطلب تنفيذها من مقدم الخدمة  -ص
 دم الخدمة.  )أ( وفي المواصفات وجدول الفعاليات التي يتضمنها عطاء مق

ة  عمال باالحكام الفقر عليها    جهة يقوم مقدم الخدمة بأحالة جزء من الخدمة  ةعني أييالمقاول الثانوي:    -ق
 (.  4( والمادة )3-5)

الفعاليات، و   و  نطاق الخدمات  ولملحق )أ( التي تعرض الهداف  الشروط المرجعية: تعني الوثيقة في ا   -ر
 مات و النتائج والمخرجات المتوقعة . المهام التي ستنفذ من مقدم الخد

نين العراقية والتي سيتم المعرفة بغير القانونية بموجب القواكافة  العمال غير القانونية: تعني الفعال    -ش
 راقية.التعامل معها بموجب القوانين الع

 ( يوم.  365اليوم : يعني أي يوم تقويمي ، والسنة تعني ) -ت
 
 القانون الحاكم:   1-2

 مطبق  ع هذا العقد في معانيه وتفسيره والعالقة بين الطراف الى القانون العراقي و التعليمات النافذة.يخض
 
 مطبقة غير  اللغة: 1-3
الخاصة    الشروط  في  العقد والمراسالت كما مثبتة  لغة  فيتم لعقد، وفباتكون  لغة  بأكثر من  العقد  أبرام  ي حالة 

 لمعتمدة عند الختالف في التفسير.الشارة في الشروط الخاصة الى اللغة ا
 

 مطبق : المراسالت 1-4
تم ارسالها الى الشخاص المخولين لكل طرف  تحريرية وي  كافة   الشعارات والطلبات والموافقاتيجب أن تكون    

  لموثق الستالم على العناوين المحددة في الشروط الخاصة للعقد.كتروني ابالبريد المسجل أوالبريد ال
 
 مطبق :ممثلون المخولون ال 1-5
وثائق    أية  طلب  او  أجراء  أي  لتنفيذ  الموافقات  او  الطلبات  ا  سواءتوجه  العمل  قدم  م  م منكانت من صاحب 

 الخدمة من خالل الشخاص المخولين المشار اليهم في الشروط الخاصة للعقد 
 

 مطبق وقع:الم 1-6
ال  الملحق )أ( من  المواقع المحددة في  مواصفات أو أي موقع أخر يتم أختياره من صاحب تنفيذ الخدمات في 

 فًا أن كانت في دولة صاحب العمل. العمل في حالة عدم الشارة الى موقع تنفيذ أحد فعاليات الخدمة بالملحق أن
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 غير مطبقة  الكشف والتدقيق من قبل صاحب العمل: 1-7
مق  على  العمل  يتعين  لصاحب  السماح  الخدمة  عبادم  و   نلكشف  و حساباته  الخدمة  بتنفيذ  المتعلقة  سجالته 

 تدقيقها من مدققين معينين من صاحب العمل أذا تم ذلك بناء على طلب من صاحب العمل. 
    
 مطبق  :الضرائب والرسوم 1-8
ول بها بموجب القانون الواجب  لضرائب والرسوم المعملن لديهم  و ن والعاملو الثانوي  وهيخضع مقدم الخدمة ومقاول 

نص على خالف  ي  ما لم قد أخذت بنظر العتبار في مبلغ العقد    أنها  رية العراق والتي يفترضالتطبيق في جمهو 
 ذلك في الشروط الخاصة للعقد . 

 
 مطبق ضمان حسن التنفيذ: 1-9 

تجاوز الموعد المحدد  فترة ال ت في  يتعين على مقدم الخدمة تقديم ضمان حسن التنفيذ مقبول من صاحب العمل  
صادر    ،ت المحددة في الشروط الخاصة  بصيغة خطاب ضمان مصرفي بالمبلغ والعمال  ،   في خطاب الحالة 

لفترة    اً ونافذ  اً ل . يجب أن يكون ضمان حسن التنفيذ  مدامن مصرف أو مؤسسة مالية مقبولة من صاحب العمع
 يوما بعد موعد أكمال العقد.  28

 
 غير مطبقة مقدمة:  ضمان الدفعة ال 1-10

الدفعة المقدمة أال بعد تقديم ضمان الدفعة المقدمة بصيغة خطاب ضمان مصرفي صادر  ال يستلم مقدم الخدمة  
صاحب ع من  مقبولة  مالية  مؤسسة  أو  مصرف  وعمالت   ن  لمبلغ  المساوية  المحددة  والعمالت  بالمبلغ  العمل 

 الدفعة المقدمة . 
مل من مقدم الخدمة ويتم تخفيض  أسترداد الدفعة المقدمة بالكا  يتم أدامة ضمان الدفعة المقدمة ولحين أستكمال

 ضمان الدفعة المقدمة بنسبة المبالغ المستردة منها.   

 
  ت و أنهاء العقدالمباشرة ، األنجاز ،التعديال  -2

 
 :  نفاذية العقد 2-1

محدد أخر  موعد  أي  أو  الطرفين  من  عليه  التوقيع  تاريخ  من  المفعول  نافذ  العقد  الشروط    يصبح  في 
 الخاصة بالعقد.  
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 المباشرة بالخدمات:  2-2
 غير مطبقةالبرنامج:  2-2-1

ا يوضح  برنامج  تقديم  الخدمة  مقدم  على  يتعين  بالخدمات  المباشرة  العامة  قبل  لساليب 
البرنامج   بموجب  الخدمات  تنفيذ  يتم  للمصادقة,  الفعاليات  تنفيذ  وزمن  ومراحل  والتحضيرات 

 المصدق وكلما تم تحديثه.
 حسب القوانين والتعليمات النافذةتاريخ المباشرة:  2-2-2

أي تاريخ يحدد في  يوما من تاريخ نفاذ العقد أو   30يتعين على مقدم الخدمة المباشرة بتنفيذ الخدمة خالل  
 الشروط الخاصة للعقد.  

 
 غير مطبقة الموعد المحدد لالنجاز:   2-3

ز الفعاليات  على مقدم الخدمة أنجا( يتعين  6-2تم انهاء العقد بصورة مسبقة عماًل بأحكام الفقرة )ما لم ي
لالنجازفي  كافة   المحدد  الخاصة    و  التاريخ  الشروط  في  محدد  مباكما  ينجز  لم  واذا  الخدمة  لعقد,  قدم 

( الفقرة  تأخيرية بموجب  دفع غرامة  عليه  يتوجب  المحدد لألنجاز  الموعد  في  (, وفي هذه  8-3الفعاليات 
 لفعاليات الفعلي. الحالة يصبح موعد النجاز هو موعد أنجاز ا

 
 التعديالت:  2-4

ال ومبلغ  الخدمة  نطاق  على  تعديل  وأي  العقد  وشروط  فقرات  على  تعديل  أي  أجراء  يجوز  أال  ال  عقد 
 شروط الدعوة   مطبقة حسببأتفاق خطي بين الطرفين. 

 
 

 حسب ما منصوص عليه في الدعوةالقوة القاهرة:  2-5
 تعريف القوة القاهرة:   2-5-1

ن طرفي ذ هذا العقد تعني "القوة القاهرة " أية حوادث خارج أرادة أو مسؤولية أي ملغراض تنفي
طيع تداركه أو تجنب وقوعه والذي تجعل أمكانية  قيام العقد ، ولم يكن يتوقع حدوثه، وال يست

ذلك الطرف بتنفيذ ألتزاماته بموجب العقد مستحيلة في ذك الظرف.أن حوادث القوى القاهرة هي  
 ددة في الشروط الخاصة بالعقد.تلك المح

 األشعار بحدوث القوة القاهرة: 2-5-2
لطرف إللتزاماته األساسية بموجب العقد ،  انت الظروف القاهرة سببا  حائال  دون إنجاز اإذا ك 

محددا    القاهرة  القوة  يشكل  الذي  الظرف  أو  بالحدث  األخر  الطرف  إشعار  حينئذ  عليه  فيجب 

ي تعذر أو سيتعذر إنجازه . يتعين اإلشعار باسرع وقت بعد أن أصبح الطرف اإللتزامات و اإلداء الذ

 .  لقاهرةذلك الحدث او الظرف الذي يشكل القوة ابيقنا  مت

،و   بعد إصدار  بذلك  الطرف  القاهر   هيكون  الظرف  دام  ما  إلتزاماته   إنجاز  ، معذورا  من  اإلشعار 

 حائال  دون ذلك .  

هذعلى   في  حكم  أي  من  األطراف الرغم  من  أي  إلتزامات  على  القاهر  الظرف  ينطبق  ال   ، البند  ا 

 عات للطرف اآلخر بموجب العقد .بتسديد الدف

 

 ات المطلوبة لتقليص التأخير بسبب الظروف القاهرة الواجب 2-5-3
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تأخير  أي  لتقليل  معقولة  بصورة  و  المحاوالت  كل  إستخدام  األوقات  بكل  و  كل طرف  على  يتعين 

 العقد كنتيجة للظرف القاهر.  بإإلداء بموجب

 اء تأثره بإلظرف القاهر . يتعين على الطرف إشعار الطرف اآلخر عند إنته

 ترتبة عن الظروف القاهرة النتائج الم 5-4- 2

تعذر قام   على إذا  الذي  و  القاهر  الظرف  بسبب  العقد  بموجب  األساسية  إلتزاماته  تأدية  الخدمة  مقدم 

، و تكبد بذلك تأخيرا  و    ]اإلشعار بإلظروف القاهرة    [  2-5-2فقرة  ه باصدار اإلشعار بموجب الءإزا

 :   أتيم الخدمة المطالبة بما يمل كلفة ما بسبب ذلك الظرف القاهر، فيحق لمقدأو تح /

 

 )أ(    تمديد مدة العقد لذلك الـتـأخير الحاصل ، أو  

 ز العقد.و  )ب( التعويض عن الكلف التي تكبدها عن تأخر أو ما سيتأخرعنه أنجا

 

تفاق على أو اعداد تقديراته للكلف ألبايتعين على صاحب العمل بعد تسلمه هذا االشعار أن يباشر  و  

 من تاريخ أستالم أشعار المطالبة.  أيام( 10خالل )المذكورة 

 القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الثانوي :  2-5-5

عقد  أي  بموجب  مستحقا  ثانوي  مقاول  أي  كان  القاهرة   اذا  القوة  نتيجة  بالخدمات العفاء  اتفاقية  أو 

تلك األحداث أو الظروف   روط أوسع من تلك المحددة في هذه المادة ، فانبموجب شروط اضافية او ش

اعفاء بموجب   أدائه وال تخوله أي  الخدمة في حالة عدم  القاهرة ال تعفى مقدم  للقوة  االضافية أو االوسع 

 أحكام هذه المادة.

 انهاء العقد اختياريا ، الدفع واالخالء من مسؤولية األداء : 2-5-6

أدا تعذر  لمدة  اذا  الخدمة  مقدم  من  جوهرية  بصورة  الخدمات  القوة 30)ء  بسبب  باستمرار  يوما   )

( الفقرة  بموجب  بشـــــــأنها  اشعار  ارسال  تم  التي  تتجـــاوز 2-5-2القاهرة  متتابعة  لفترات  أو   )

 يوما بسبب نفس القوة القاهرة التي تم ارسال االشعار بشأنها ، فعندها يمكن( 60بمجموعها أكثر من )

بان الى الطرف اآلخر اشعارا  العقد ألي طرف ان يرسل  انهاء  الحالة ، يصبح  العقد . وفي هذه  هاء 

  ( بعد   باتخاذ 7نافذا  المباشرة  الخدمات  مقدم  على  ويتعين   ، االشعار  ارسال  تاريخ  من  أيام   )

 لتوقف عن أداء وازالة معداته. االجراءات ل

العقد بهذه الصورة ، يتعين على   نجازها دمات التي تم اخصاحب العمل ان يقوم بتقدير العند انهاء 

 ي: أتمن مقدم الخدمات واصدار شهادة دفع تتضمن ما ي

 

د في المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي جزء من الخدمات تم انجازه من مقدم الخدمات وله سعر محد  -أ 

 العقد .

دمات في تلك الظـــروف بشكل معقــول التكاليف واالعباء المالية االخرى التي تكبدها مقدم الخ  -ب 

 نتيجة توقعــــــه النجــاز الخدمات . و ضروري 

كلفة ازالة معدات مقدم الخدمات من الموقع ، واعــــادتها الى مخــــــازنه في بلده ) أو الى  أي   -ج

 شريطة عدم تجاوز كلفة اعادتها الى بلده ( . و مكان آخر 

مات بصورة متفرغة ، وذلك الخدمات  الذين كانوا قد استخدمهم ألداء الخدكلفة ترحيل أفراد مقدم    -د

 عند انهاء هذا العقد .  

يحق لمقدم الخدمات األعتراض غلى التقديرات المحددة من  صاحب العمل وذلك عمال بأحكام المادة 

 النزاعات( . ( )فض8)

 االخالء من مسؤولية اإلداء بموجب القانون :  2-5-7

دث او ظرف خارج عن سيطرة الفريقين ) من اي حكم اخر في هذه المادة ، اذا نشأ اي ح  الرغمعلى  

بما في ذلك القوة القاهرة ولكن ليس محصورة بها ( ، وجعل وفاء احد الطرفين او كليهما بااللتزامات 

ء الطرفين ال او مخالفا للقانون ، او يؤدي بمقتضى القانون الذي يحكم العقد الى اعفاالتعاقدية مستحي

 من االستمرار في تنفيذ العقد . 

 دئذ وبعد اشعار من اي من الطرفين الى الطرف االخر بذلك الظرف او الحدث : عن

 

ما    بخصوص اي ن من االستمرار في االداء ، ولكن بدون االجحاف بحقوق اي  منهايعفى الطرف  -أ

 اخالل سابق بالعقد .
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ما يستحق   حب العمل ان يدفعه الى مقدم الخدمات ، هو نفسيكون المبلغ الذي يترتب على صا  -ب  

( الفقرة  احكام  بموجب  الفقرة  6-5-2دفعه  بموجب  انهاؤه  تم  قد  العقد  ان  لو  كما   ، انفا   )

 المذكورة.

 

 ما منصوص عليه في الدعوة مطبقة حسب   انهاء العقد من صاحب العمل: 2-6

 : االشعار بالتصحيح 2-6-1

له طالبا   ا  شعارأحب العمل  صا  يرسل،  داذا اخفق مقدم الخدمة في أداء اي من التزاماته بموجب العق 

 مطبق  . ( يوما7مدة )منه تصحيح هذا االخفاق وعالجه خالل 

 انهاء العقد من قبل صاحب العمل :   2-6-2

 : تيةالعقد في الحاالت األيحق لصاحب العمل انهاء  

 

)  -أ المادة  بموجب  التنفيذ  حسن  ضمان  تقديم  في  الخدمات  مقدم  اخفق  اال9-1اذا  في  او   ستجابة(، 

 مطبق  .(1-6-2الشعار بالتصحيح كما ورد في الفقرة )

اذا تبين بوضوح من خالل ممارسته انه الينوي اذا تخلى مقدم الخدمات عن أداء الخدمات  -ب ، او 

 مطبق  .ار في تنفيذ التزاماته بموجب العقداالستمر

التنازل عن العقد دون بمقدم خدمة ثانوي ، او  الى  ان مقدم الخدمات قام بتحويل الخدمات بكاملها    -ج

 ءًا( )كاًل أو جز  مطبق .الحصول على الموافقة المطلوبة  

 تنطبق  الان مقدم الخدمات قد اصبح مفلسا او معسرا، او تعرض لتصفية موجوداته .  -د

االداري    -هـ الفساد  باي من ممارسات  الخدمات  قيام مقدم  العمل  اتضح لصاحب   أواالحتيال    أواذا 

 للحصول على العقد او تنفيذه .االعاقة  اثناء المنافسة  أوالقهر  أوالتواطؤ 

 لهذا الغرض: ألتيةيعتمد صاحب العمل التعاريف ا  

الفاسدة"  -1 تقديم  "الممارسات  غير   أو  طاءإع  أو  وتعني  أو  مباشر  بشكل  التماس  أو  استالم 

لية  قيمة للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خالل عم  يمباشر أي غرض ذ

 مطبق  التوريد أو تنفيذ العقد

التأثير على    تعني" حتياليةاألممارسات  ال"  -2 الحقائق بهدف  أي سوء تمثيل أو حذف ألي من 

 مطبق دعملية التوريد أو تنفيذ العق

ممارسات التواطؤ" تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي العطاء، بعلم  "  -3

 غير مطبقة بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.أو دون علم صاحب العمل 

قهرية" تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، األشخاص الممارسات  ال"  -4

ممتلكاتهم العقد  أو  تنفيذ  على  التأثير  أو  التعاقد  عمليات  في  مشاركتهم  على  غير  .  للتأثير 

 مطبقة

 تي:ما يأممارسة األعاقة وتعني  -5

المتعمد    -الاو الوثائق وحجب األأو  التزوير    أواألتالف  دلة الالزمة للتحقيق او التغيير في 

صاحب   من  التحقيق  اجراءات  ألعاقة  للمحققين  زور  بشهادة  في األدالء  العمل 

الفساد االدارية   التهديد أالتواطؤ    أواالحتيال    أوممارسات  القهرية أو  و الممارسات 

معلومات تتعلق بالتحقيق أو منعه   ةمنعه من تقديم أيوأعاقة أي طرف وأوالتحرش  أ

 مطبق جراءات التحقيق.من متابعة ا

التدقي-ثانيا   اجراءات  متابعة  من  العمل  صاحب  تعيق  التي  والمراجعة الممارسات  ق 

 غير مطبقة الشروط العامة للعقد.( من 7-1باألستناد الى الفقرة )

الظروف ،  في  2-6-2-1 او  الحاالت  لمدة   اي من هذه  الخدمة خطيا  العمل ، بعد اشعار مقدم  يجوز لصاحب 

العقد و14) الخدمات  ( يوما,أنهاء  ينعاقصاء مقدم  ان  باشعار  العمل  انه يمكن لصاحب  اال   . الموقع  العقد ن  هي 

 فورا اذا حصلت اي من الحالتين ) د ( أو )هـ( اعاله . 

 

يؤثر على اية  حقوق اخرى لصاحب العمل تتحقق له      ان اختيار صاحب العمل النهاء العقد يجب ان ال   2-6-2-2

 بموجب العقد ، او خالفه . 
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ويق  2-6-2-3 الموقع  يغادر  ان  الحالة  هذه  مثل  في  الخدمات  مقدم  على  " يتعين  العمل جميع  بتسليم صاحب  وم 

باالضافة    .  " الخدمات  مقدم  جهوده  لوثائق  تولي  الخدمة  مقدم  على  يتعين  ألتخاذ باأللتزام  كافة  ذلك 

اوليه الثانويين لهذه الخدمة. أرشادات تضمنها األشعار بصدد أي من مق  ةأجراءات فورية معقولة تجاه أي

 غير مطبقة

احب العمل ، ان يكمل خدمات مقدم الخدمات  و/أو ان يستخدم أي مؤسسات  بعد أنهاء العقد، يحق لص  2-6-2-4

ؤسسات استخدام ايا من وثائق مقدم الخدمات ، اخرى الكمالها . ويجوز عندئذ لصاحب العمل وهذه الم

الفقرةو أية وثائق أخرى أعدت من قبل أو لصالح مق (  4-6-2)  دم الخدمات  و تم الدفع عنها بموجب 

 مطبق  نهاء العقد(.الدفع بعد أ)

 غير مطبقة التقييم بتاريخ انهاء العقد: 2-6-3

العمل   نافذا    بعد ان يكون  –وباسرع ما يمكن عمليا    –على صاحب  العقد قد اصبح  بانهاء  االشعار 

م الخدمات واية مبالغ اخرى تستحق لمقدم  ( ، ان يقوم باالتفاق على قيمة وثائق مقد2-6-2بموجب الفقرة )

 بل الخدمات المنفذة بموجب العقد . الخدمات مقا

 غير مطبقة الدفع بعد انهاء العقد: 2-6-4

( ، ان يقوم 2-6-2العقد قد اصبح نافذا بموجب الفقرة )لصاحب العمل ، بعد ان يكون االشعار بانهاء  

 : ما يأتيب

 

 غير مطبقة  .الباتهان يباشر باتخاذ االجراءات المتعلقة بمط -ا

غ الى مقدم العطاء الى حين التحقق من تكاليف أداء الخدمات المنفذة من مقدم ايقاف دفع اية مبال  -ب

دم الخدمات ) ان وجدت( ، واية تكاليف اخرى تكبدها الخدمات ، وتحديد الغرامات المتحققة على مق

 غير مطبقة .صاحب العمل 

خسائر  -ج اية  مقابل  الخدمات  مقدم  حســـاب  من  يقتطع  صــاحب  ان  تكبدها  واية   واضرار  العمل 

تكــــــاليف  اضافية تم صرفها لغرض اكمال أي من خدمات مقدم الخدمات ، وذلك بعد احتساب اية 

ل تستحق  ) مبالغ  الفقرة  بموجب  العقد  انهاء  مقابل  الخدمات  هذه 3-6-2مقدم  مثل  استرداد  وبعد   ،  )

 .ق الى مقدم الخدماتلعمل بدفع اي رصيد متبالخسائر واالضرار والتكاليف االضافية يقوم صاحب ا

 غير مطبقة

 حق صاحب العمل في انهاء العقد للصالح العام :   2-6-5

ما يخدم المصلحه العامة ، حيث يصدر اشعارا بذلك ب اي وقت    يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في

لالشعار مقدم الخدمة ( يوما من بعد تاريخ تسلم 28الى مقدم الخدمة . ويعتبر االنهاء نافذا بعد مرور )

، اال انه اليحق   بعدأالمذكور ، أو من تاريخ اعادة ضمان حسن التنفيذ اليه من صاحب العمل ، ايهما  

العمل   الترتيب لصاحب  أو  بنفسه  الخدمات  بأكمال  ليقوم   " الفقرة   " هذه  بموجب  العقد  ينهي  ان 

غير   (.1-7-2ب الفقرة )الخدمة بموج  ألكمالها من مقدم خدمة اخر,او لتفادي انهاء المقاولة من مقدم

 مطبقة

مقدم  الى  الدفع  العمل  صاحب  على   ، الفقرة  هذه  بموجب  العمل  صاحب  من  العقد  أنهاء  حالة  في 

للفترة  ال العقد ،  المنفذة بموجب  غاية  تاريخ أستالم مقدم الخدمات ألشعار الى  خدمات عن الخدمات 

 أنهاء العقد. 

-6-2ى مقدم الخدمات التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا الحكام الفقرة)علبعد هذا االنهاء ، يتعين                 

6.) 
 
 غير مطبقة دمة: انهاء العقد من مقدم الختعليق العمل و  2-7
2-7-1  ( تقل  ال  بفترة  تحريريًا  العمل  صاحب  أشعار  بعد  الخدمة  لمقدم  حالة  30يحق  في  العقد  أنهاء  يومًا   )

 :  ما يأتيد( أدناه وك-رات الثانوية )أبالفق  حدوث أي من الحاالت المشار أليها
لية خالل اذا لم يستلم مقدم الخدمة اي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرح  -أ  

( يوما من  انقضاء المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خاللها بموجب 42)

 غير مطبقة( من الشروط الخاصة. 5-6احكام الفقرة ) 

جوهرية في اداء التزاماته بموجب العقد بصورة حب العمل بصورة  اذا اخل صا  -ب  

للعقد و/او على قابلية   قد تتسبب بالتاثير المادي والمعاكس على التوازن االقتصادي

 غير مطبقة .مقدم الخدمات ألداء ألتزاماته بتنفيذ العقد 
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 ير مطبقةغاذا حدث تعليق مطول للعمل ، مما يؤثر على أداء الخدمات بكاملها.  -ج 

، يمكن لمقـدم الخـدمات بعـد اشـعار صـاحب من هذه الحوادث او الظروف  ففي اي                  

يوما ، ان ينهي العقد ، اال انه يمكن لمقدم الخـدمات باشـعار  (14)  مدةالعمل خطيا  

 ان ينهي العقد فورا باألستناد الى الفقرة الثانوية )ج( .

خـرى تتحقـق لـه العقد يجب ان ال يضر بايـة حقـوق ا  ان اختيار مقدم الخدمات النهاء 

 بموجب العقد او لغير ذلك من االسباب .
 غير مطبقةاخراج معداته من الموقع: توقف خدمات مقدم الخدمات و 2-7-2

بعد ان يصبح اي من االشعارات المتعلقـة بانهـاء العقـد مـن صـاحب العمـل بمـا يخـدم 

رتب على حصول او باالنهاء االختياري المت( ، 5-6-2مصلحته بموجب احكام الفقرة )

ان  ( ، نافذا ، فانه يتعـين علـى مقـدم الخـدمات 6-5-2قوة قاهرة بموجب احكام الفقرة )

 ي : أتيباشر على الفور بما ي

خدمات ، اال اذا كان أداء مثل هذه الخدمات قد صدرت تعليمات   ةالتوقف عن أداء أي  -أ

ا حماية  لغرض  العمل  صاحب  من  لسالبشانه  او  الممتلكات  او  مة الشخاص 

 غير مطبقة الخدمات .

المواد  يزات اآللية وان يسلم وثائق مقدم الخدمات ) والوثائق المتعلقة بالعقد( والتجه -ب 

 غير مطبقة االخرى التي تم الدفع له مقابلها . 

منها   -ج يلزم  ما  باستثناء   ، الموقع  من  االخرى  والمستلزمات  المعدات  كل  يزيل  ان 

 غير مطبقة ر الســـــــالمة ، وان يغادر الموقع. المو

 غير مطبقة  الدفع عند انهاء العقد : 2-7-3

ان يكون االشعار الصادر بانهاء العقـد بموجـب الفقـرة     يتعين على صاحب العمل ، بعد 

 : ما يأتي( قد اصبح نافذا ، ان يقوم ب2-7-1)

 مطبقة  غير اعادة ضمان حسن التنفيذ الى مقدم الخدمة . -أ

   غير مطبقة .( 6-5-2ان يدفع استحقاقات مقدم الخدمات حسب احكام الفقرة ) -ب 

لناجمة عن اي ضرر او خسارة اخرى تكبدها مقدم ن يدفع لمقدم الخدمات المبالغ اا  -ج

 غير مطبقة  الخدمات نتيجة لهذا االنهاء.

 

 غير مطبقة ألتزامات مقدم الخدمة -3
 
 غير مطبقةاحكام عامة:  3-1

التقنيات و  ءبكل إهتمام وكفا  هتزاماتليقوم مقدم الخدمات بـتأدية الخدمات و اإليفاء بإ ة و إقتصاد و بموجب 

مراقبة و تطبيق الممارسات اإلدارية الحكيمة , و إستخدام الى  إضافة    ،مهنية المقبولة عموما   لالممارسات ا

ت التصرف فيما يتعلق بأي شأن في هذا العقد أو  التقنيات المتطورة والطرق اآلمنة . يتعين على مقدم الخدما

صالحه الشرعية في اي  ملصاحب العمل و العمل بكل األوقات على حفظ  و دعم    ، كناصح وفيبإلخدمات  

 تعامل مع المقاولين الثانويين أو األطراف الثالثة . 

 

و ذوي خبرة في    مواصفات مرضية و مؤهلين بصورة جيدة  وييتعين أن يكون مستخدمو مقدم الخدمات ذ

مجال عملهم أو إختصاصاتهم. يحق لصاحب العمل طلب تنحية أو ) العمل على تنحية ( أي شخص مستخدم 

 ا فيهم مقاوليه الثانويين ،عند إمكانية تطبيق ذلك ، و الذي :مللمهمة ب

 

 اإلهتمام.  عدمممارسة سؤ التصرف أوعلى )أ(    يصر 

 ة او بإهمال.ء)ب(   يؤدي الواجبات بصورة غير كفو

 )ج(   يفشل بإدائه بما يتوافق مع أي من احكام العقد.

 أو المحافظة على البيئة . ة)د(   يصرعلى انتهاج أي سلوك مضر بالسالمة أو الصح

 



 40 

 غير مطبقة: تضارب المصالح 3-2
 عدم أستفادة مقدم الخدمة من العموالت والخصومات:  3-2-1

المشار   الخدمة  لمقدم  المستحقات  )أن  بالمادة  بالعقد 6أليها  المحددة  المستحقات  من  تتكون   )
الست سبيل  على  قبول  عدم  الخدمة  مقدم  على  ويتعين  حصرًا  الشوالخدمات  أية  فادة  خصية 

لك الخدمات بموجب العقد  تعموالت تجارية أو خصومات أو دفعات مماثلة مستحقة عن تأدية  
ا  العقد, وعلى مقدم  ألتزاماته بموجب  أنهاء  قيام عامليه  أو عن  بذل جهده لضمان عدم  لخدمة 

 وأي مقاول ثانوي أو وكيل من أستالمهم لية مستحقات أضافية مماثلة.
 من المشروع من قبل مقدم الخدمة او منتسبيه: ستفادة عدم األ 3-2-2

الثانويين أو منتسبيهم سيعتبر غير مؤهل   على مقدم الخدمة أن يعي بأنه أو أي من مقاوليه 
مناقصة لتجهيز المواد أو تنفيذ الشغال أو تقديم الخدمة )عدا تلك الخدمات    ة في أيلألشتراك  

جمة عن او متعلقة بالخدمة التي يقدمها طوال فترة تنفيذها او التي من ألتزاماته أو تمديد لها(  نا
 بعد أنتهائها.  

 غير مطبقةفعاليات تضارب المصالح:  3-2-3
أي   أو  الخدمة  قيام مقدم  الثايجب عدم  أو عدم  من مقاولية  أو منتسبيهم بصورة مباشرة  نويين 

 مباشرة بأي من الفعاليات التية: 
تخصصة في دولة صاحب العمل قد تتعارض مع الخدمات  أية أعمال تجارية أو خدمات م -أ

 المعهده اليه بموجب هذا العقد خالل فترة تنفيذه لهذا العقد.  
عملهم -ب فترة  خالل  حكوميين  موظفين  خالل   أستخدام  أو  أي   الرسمي  لداء  بأجازة  تمتعهم 

 مهام بموجب هذا العقد. 

 قد بعد أنجاز هذا العقد. لعباأي فعاليات أخرى مشار اليها في الشروط الخاصة  -ج
 

 غير مطبقة  السرية: 3-3
 الحصول على المعلومات ) بشكل مطبوعات أو نسخ الكترونية(:  3-3-1

الخدمات                   تنفيذ  طر خالل  لي  يسمح   ، العقد  بشكل    بموجب   ( المعلومات  على  الحصول  ف 
الكترونيا( ، السابقة والحاضرة و  المتعلقة بأبحاث وتطوير وفعاليات المستقبلية و مطبوعات و/أو 

ذلك  تم تصنيفها من  الخر والتي  للطرف  العائدة  التقنية  العمل والمنتجات والخدمات والمعرفة 
 نها سرية.الطرف عند الفصاح عنها بأ

 بسرية مع موجودات صاحب العمل:التعامل  3-3-2
خطط و التقارير و البرمجيات و التوصيات و الخرائط والمخططات والصور الفوتغرافية وال   أن                  

التخمينات والوثائق وأية بيانات قام بتجميعها أو أستالمها مقدم الخدمة من صاحب العمل خالل  
مل ويجب أن تعامل كوثائق سرية ويتم تسليمها لصاحب الع  تهاف تصبح ملكيتنفيذ الخدمات سو 

افقط   المخولين  الى  أنجامن  لشخاص  عند  العمل  عند  صاحب  أو  العقد  بموجب  العمال  ز 
 أنهائه.

 العناية بالوثائق السرية: 3-3-3
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     الخر بنفس الطريقة التي   لوثائق السرية للطرف ايتعين على كل طرف التفاق على حماية سرية                 
 .يحافظ بها على سرية موجوداته و المعلومات السرية من هذا النوع

 لمسبقة على أنتاج وأستنساخ المعلومات السرية: استحصال الموافقة ا 3-3-4
للجهة                 تحريرية  موافقة  أستحصال  بدون  السرية  المعلومات  أنتاج  أعادة  أو  أستنساخ  يجوز  ال 

 فصحة عنها. الم
 عن المعلومات السرية لصاحب العمل: األفصاح 3-3-5

الثانويي               مقاوليه  و  الخدمات  مقدم  على  الفصاح  يتعين  عدم  منهما  أي  لدى  العاملين  من  وأي  ن 
خالل مدة العقد أو بعد انتهائه  عن أي من الموجودات والمعلومات السرية المتعلقة بالمشروع  و  

أو عملياته بدون أستحصال الموافقة التحريرية المسبقة  عقد أو أعمال صاحب العمل  الخدمات وال
 لصاحب العمل. 

 غير مطبقة موجودات صاحب العمل: 3-3-6
التقارير و الوثائق الخرى و البرمجياتالمواصفات و المخططات و الخرائط و   إن                 كافة  التصاميم و 

الموضحة الخدمات  مقدم  من  ع  المقدمة  وتبقى  تصبح  سوف  )ب(  الملحق  لصاحب في  ائديتها 
الوثائق و البرمجيات العمل و على مقدم الخدمات قبل موعد أنهاء العقد أو أكماله ، تسليم هذه  

 الى صاحب العمل ، مع جرد تفصيلي بها.كافة 
 
 التأمين من مقدم الخدمة:   3-4
 المتطلبات العامة للتأمين: 3-4-1

 تي:أما يجب على مقدم الخدمة القيام بيتو                  
ه الثانويين كما ومن مقاوليه الثانويين على نفقته )أو نفقة مقاولي  ه اجراء التأمين وادامته من  -أ  

يتطلبه المر( ضد الحوادث ولتعويض المخاطر المحددة في الشروط الخاصة وبموجب شروط 
 ومحددات مقبولة من صاحب العمل. 

 اء التأمين وأدامته ودفع أقساطه.  مل حال طلبه بما يثبت قيامه باجر تزويد صاحب الع -ب 
المث  -ج المحددة  المدة  خالل  المؤمن  الطرف  على  )  يتعين  للعقد  الخاصة  الشروط  في  بتة 

 محسوبة من تأريخ المباشرة( ، تقديم الى الطرف الثاني: 
 و،  الدليل بأن التأمين الموصوف في هذه المادة أصبح فعاالً  –أوال 
التأمين    -ثانيا الفقرة )نسخ من بوليصة  الخدمات  2-4-3الموصوفة في  التامين من مقدم   ( )

وال ومعداته(  الخدمات  معدات  )عن  و  3-4-3فقرة  لألشخاص  الصابات  ضد  التأمين   (  )
 الضار بالممتلكات(. 

مينـات المطلوبـة منـه أاذا تخلف " الطرف المؤمن " عن استصـدار وادامـة اي مـن الت  -د

قـديم  اثبـات  مقبـول ونسـخ  الوثـائق وفقـا  لمتطلبـات قا لشروط العقد ، او اخفق  في  توف

االخر ) باختياره وبدون اجحاف بـاي مـن حقوقـه او هذه " الفقرة "، فانه  يحق  للطرف  

مين بالتغطيات المطلوبـة ، وان يـدفع مـا يترتـب عليهـا أاجراءاته ( ان يستصدر وثائق الت

االقسـاط الـى الطـرف االخـر ، طرف المؤمن له ان يسدد قيمـة هـذه  من اقساط ، وعلى ال

 ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة .
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 غير مطبقة موجودات صاحب العمل ومعدات المقاول: لىلتأمين عا 3-4-2
يتعين على " الطرف المؤمن " ان يؤمن على موجودات صاحب العمـل عـن المخـاطر و                 

ات ومـواد مقـدم الخـدمات بمبلـغ اليقـل عـن األضرار ذات العالقة بتنفيذ الخدمات ، ومعد

يهـا كلفـة الهـدم ونقـل االنقـاض و التحمـيالت األداريـة قيمتها االستبدالية الكاملة مضافا ال

لعقد، ويجب ان يسـري هـذا التـامين اعتبـارا باوالربح  و كما محددة في الشروط الخاصة 

( 1-4-3)أوال( مـن الفقـرة ) وب به تقديم االثبات بموجب الفقرة الثانويـةمن التاريخ المطل

 أريخ أكمال العقد.غاية تى لا) المتطلبات العامة ألجراء التامين( و

    التأمين ضد األصابات لألشخاص و األضرار بالممتلكات:  3-4-3
اي وفاة او    عنالطرفين  يتعين على "الطرف المؤمن " ان يؤمن ضد مسؤولية كل من                

ممتلكات مادية وذلك لما يمكن   ةخسارة او ضرر يمكن ان يلحق باي ةاصابة جسدية او اي

نفيذ الخدمات التي يقوم بها مقدم الخدمات قبل موعد أنتهاء العقد )) بأستثناء  ان ينتج عن ت 

-3)  قرة معدات الخدمات و معدات ومواد مقدم الخدمات المؤمن عليها بموجب أحكام الف 

( ((، . يجب ان ال  3-4-3جب احكام الفقرة )( او عن أي اشخاص مؤمن عليهم بمو4-2

 المبلغ المحدد في الشروط الخاصة للعقد.  تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن

 غير مطبقة التأمين على مستخدمي مقدم الخدمة: 3-4-4

 عـنظ علـى سـريان التـامين علـى المسـؤولية  يتعين على مقدم الخدمات ان يستصدر ويحاف                 

قـد ضرار والخسائر والنفقات )بما فيها اتعاب ومصاريف التقاضي ( التـي المطالبات واال

تنــتج عــن اصــابة مــرض او اعــتالل او وفــاة اي شــخص يســتخدمه المقــاول او اي مــن 

 العاملين لديه .
  

 أجراءات مقدم الخدمة عند طلب موافقة صاحب العمل:  3-5
العميت موافقة صاحب  تحريريًا  الطلب  الخدمة  مقدم  على  بأي من عين  المباشرة  قبل  المسبقه  ل 

 : تيةالمور ال
 حسب العقد عاقد مع مقاول ثانوي لتنفيذ أي جزء من الخدمات. الت -أ          
المنتسبين    -ب     القيادية والمقاولين  غتعيين أي فرد من  بالملحق)ج( )الكوادر  المحددين      ير 

 غير مطبقةالثانويين( في موقع قيادي. 

 غير مطبقة اليات. تغيير برنامج تنفيذ الفع –ج    
 حسب العقد لعقد. باعليه في الشروط الخاصة أي أجراء أخر قد ينص   –د    
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 التقارير والمخرجات التي من مسؤولية مقدم الخدمات :   3-6
 المخرجات: التقارير و  3-6-1

يم التقارير والوثائق المحددة في الملحق )ب( الى صاحب العمل بموجب على مقدم الخدمة تقد
 ات المحددة في ذلك الملحق. الصيغة والعدد والتوقيت

 محاضر أجتماعات لجنة المشروع:  3-6-2
يتعين على مقدم الخدمة أن يعد ويقدم محاضر الجتماعات الى صاحب العمل كمسودة لغرض                   

( يوما من تأريخ أستالمه  14خالل )صادقة من قبله. يتعين على صاحب العمل و المراجعة والم
المحاضر   مقدملمسودات  اعالم  أو  عليها  بأي  المصادقة  يتسن  الخدمة  لم  عليها.أذا  تعديالت   ة 

( يوما 14تعديالت بأنتهاء  الفترة البالغة)  ةلصاحب العمل المصادقة أو أعالم مقدم الخدمات باي
صادقة صاحب العمل على المحاضر حاصلة . أن المحاضر ال تعدل في العقد  أنفا ، تعتبر م

 ملحق للعقد . ، أال أذا أعدت بصيغة
 : المخرجات 3-6-3

المخرجات الواجب تقديمها بموجب العقد هي تلك المدرجة في الملحق )أ( و )ب( و يتعين على                 
الدارة سيتولون  الذي  الشخاص  تسمية  الخدمات    الطرفين  قبول   ، المصادقة  و  والمشاركة 

الع الشخاص  تسمية  يتم  القبول.  شهادة  على  الشر ياملبالتوقيع  في  العمل  صاحب  لدى  وط  ن 
 الخاصة.  

 غير مطبقةأستالم المخرجات:  3-6-4
 : تيةعلى مقدم الخدمة تسليم المخرجات الى صاحب العمل بأحد الوسائل ال              

 بواسطة البريد اللكتروني المتضمن خدمة تأييد الستالم.  أ(                
 ب(  بواسطة البريد المسجل.              

( أيام عمل من تأريخ  3مل أرسال تأييد الستالم الى مقدم الخدمة خالل )يتعين على صاحب الع
ق لمقدم ( أيام ، يح7أستالم المخرجات . أذا لم يؤيد صاحب العمل أستالمه للمخرجات خالل )

( يوما 14الخدمات أعتبار المخرجات قد أستلمت من صاحب العمل. لصاحب العمل و خالل )
لم يتم التحفظ على المخرجات من داء تحفظاته عليها تحريريا. أذا  أستالم المخرجات أب  من تأريخ

صاحب  مصادقة  حصول  أعتبار  الخدمات  لمقدم  يحق    ، المصادقة  فترة  خالل  العمل  صاحب 
ومن ثم قام بالتراجع عنها وسحبها   عليهالى المخرجات. أذا قام صاحب العمل بالتحفظ  العمل ع

أذا قام و  تأريخ المصادقة على المخرجات.    هولعمل  التحفظات من صاحب ا   فيعتبر تأريخ سحب
بتعديل  الخدمات  مقدم  وقام  المصادقة  فترة  خالل  المخرجات  على  بالتحفظ  العمل  صاحب 

بح مالئمة للتحفظات ، فتعتبر المخرجات مصادق عليها من تأريخ أستالم المخرجات بموجبها لتص
مقد بأنجاز  لألشعار  العمل  للتعديالتصاحب  الخدمات  بأن   م  الطرفان  يتفق  المخرجات.  على 

بالمصادقة النهائية على تلك    اً أستخدام أي من المخرجات أو أي من مراحل المشروع يعني أقرار 
موضوع  المخرجات  أو  و المرحلة  المصادقات  على  العتماد  الخدمات  لمقدم  يحق   . البحث  ة 

 . كافة الموافقات
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 المصادقات :   3-6-5
 ء الساسية هي: أن المبادى               

التعبيري بأن المخرجات متوافقة  مع التفاقية و/أو   (أ التأييد الضمني أو  المصادقة تعني 
 الدارة و خطت التسليم المتفق عليها بين الطرفين.

مصادق (ب المخرجات  التوافق    عليها  تعتبر  بعدم  مالحظاته  العمل  صاحب  يقدم  لم  ما   ،
 نية المحددة للمصادقة على المخرجات . ات خالل الفترة الزمالمدعومة بصدد المخرج

المحددة   الزمنية  الفترة  خالل  المدعومة  التوافق  بعدم  مالحظاته  العمل  صاحب  قدم  أذا  ج( 
فت  ، المخرجات  على  بسحب للمصادقة  العمل  صاحب  قيام  حال  حاصلة  المصادقة  عتبر 

 مالحظاته.
لخدمات يتضمن المصادقة  مرحلة من ا  ةيأت أو  د( أن التفاق حاصل، بأن أستخدام المخرجا
 على تلك المخرجات والمرحلة من الخدمات. 

 هـ( تكون المصادقة قطعية و ال يجوز الطعن بها لي سبب. 
 

 ق وحسب بنود العقد تنطب الغرامات التأخيرية : 3-7
ك  التأخيرية  الغرامات  دفع  الخدمات  مقدم  على  العمل  غرامةيتعين  صاحب  اساس   الى    على 

لعقد عن كل يوم تاخير في عدم  بام و كما محددة في الشروط الخاصة  اليو بالنسبة المحتسبة ب
لمتطلبات  ) توقيتات الستجابة  الخدماتتحقيق  الجدول(  المختلفة    فعاليات  رقم    المحددة في 
 ( من الملحق )أ( ) الشروط المرجعية(.  2)

 
 غير مطبقة مقدم الخدمات ونطاق الخدمات و منتسب -4

 
 :نطاق الخدمات 4-1

الملحق )أ( ، و                    المرجعية في  الشروط  المحددة في  الخدمات  الخدمات تنقيذ  يتعين على مقدم 
 المدرجة في العقد.   كافةالمتطلبات الخرى 

 
 مقدم الخدمات: ومنتسب 4-2
 وصف لمنتسبي مقدم الخدمات:  4-2-1

الدنى وفترات   والخبرة بالحد  على مقدم الخدمة أعداد تقرير بالعناوين الوظيفية ووصف المهام
تولي المنصب للعاملين القياديين وبالصيغة المحددة في  الملحق )ج(. وتخضع قوائم العاملين  

العنوان حسب  المصنفة  الى    القياديين  الثانويين،  المقاولين  أسماء  كذلك  و  والسم   الوظيفي 
 مصادقة صاحب العمل. 
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   لدى مقدم الخدمة: أنهاء و/أو أستبدال العاملين  4-2-2
وافق صاحب العمل على خالف ذلك ، ال يجوز أجراء أي تعديل لي من العاملين في المناصب ي  ما لم -أ

ية لستبدال أي من العاملين القياديين لمقدم الخدمة من قبله  القيادية اال أذا أتضح وجود حاجة ضرور 
 ته أو أفضل.  ءوكفا تمتع بنفس مؤهالتهلسباب خارجة عن أرادته, يتوجب عليه اذًا أستبداله بشخص ي

 لمقدم الخدمة كان :   لدى اذا وجد صاحب العمل بأن أي من العاملين -ب

 الئقة أو صدر بحقه حكم جنائي. أواًل: قد قام بصورة متكررة بالتصرف بصورة غير 
حريريا من ه بشكل ملحوظ عند ذاك يتوجب على مقدم الخدمة حال أستالمه طلبا تئثانيًا: قد أخل في أدا

ال ذصاحب  البديل  أقتراح  لستبداله  الموجبة  السباب  موضحًا  من    يعمل  المقبولة  والخبرة  المؤهالت 
 صاحب العمل.  

مطالبة بمبالغ أضافية ناجمة عن أو بسبب يعود لستبعاد و/أو   ةأيال يحق لمقدم الخدمة تقديم    –ج  
 يا( أوال و ثان-وية )بأستبدال أي من منتسبيه لألسباب المبينة بالفقرات الثان

 
 غير مطبقة ألتزامات صاحب العمل – 5

 
 غير مطبقةالمساعدات واألعفاءات:   5-1

ات المساعدة الضرورية لتسهيل على صاحب العمل بذل أقصى جهده لضمان منح مقدم الخدم
 تنفيذ الخدمات بموجب العقد.

 
 غير مطبقة أجراء التغيير في القانون الواجب التطبيق:  5-2

القانون الواجب التطبيق بعد  اذ العقد فيما يتعلق بالرسوم والضرائب ا حدث أي تغيير في  أبرام 
مة. يتوجب عند ذاك زيادة أو مما أثر في زيادة أو تقليص كلفة الخدمة المنفذة من مقدم الخد

المشار   المبالغ  التعديل في  الطرفين ويتم أجراء  بأتفاق  الدفعات والتعويضات وفق ذلك  تقليص 
 () قيمة العقد(.2-6ليها في الفقرة )ا

 
 غير مطبقةالخدمات والتسهيالت:  تأمين 5-3
 المعلومات الكاملة والصحيحة  5-3-1

الخدمات   مقدم  تزويد  العمل  صاحب  والمتعلقة على  الضرورية  والصحيحة  الكاملة  بالمعلومات 
 بأداء الخدمات بموجب العقد.

 الممارسات الخاصة 5-3-2
 فعاليات.لعمل أعالم مقدم الخدمات بالممارسات الخاصة و متطلبات اليتعين على صاحب ا

 
 تعاون صاحب العمل مع مقدم الخدمة  5-3-3

و   الخدمات  مقدم  مع  التعاون  العمل  صاحب  منتسبيه  على  تعاون  مقاوليه    كافةضمان  و 
 الثانويين أو طرف ثالث تحت مسؤوليته ، لتسهيل تنفيذ الخدمات. 

 يالت المقدمة من قبل صاحب العملالتسهالخدمات و  5-3-4
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 أمين التسهيالت المحددة في الملحق )هـ( الى مقدم الخدمات. يتعين على صاحب العمل ت
 

 الدفع لمقدم الخدمات  – 6
 
 غير مطبقةعات بمبالغ مقطوعة: الدف  6-1

يجب أن ال تزيد الدفعات المسددة الى مقدم الخدمة  عن مبلغ العقد ويجب ان تكون الدفعات  
المبالغ  ب و  الثانويين  المقاولين  مبالغ  متضمنة  مقطوعة  الخدمة  ال  كافةصورة  مقدم  تكبدها  تي 

( يجوز تعديل مبلغ العقد 2-5ة ) لتنفيذ الخدمات الموصوفة في الملحق )أ(. خالفا لما ورد بالفقر 
بالفقرة )ع اليها  المشار  المبالغ  الدفعا2-6ما يزيد عن  أتفاق الطراف على  ت ( فقط في حالة 

   (.4-6( و )4-2الضافية بموجب الفقرات )
  

 مطبق مبلغ العقد: 6-2
 في الشروط الخاصة للعقد.  ةقيمة العقد كما محدد تكون                 

 
 وقيتات الدفع:  شروط و ت 6-3
 غير مطبقة الدفع الى مقدم الخدمات 6-3-1
 محدد في الشروط الخاصة للعقد. يتم تسديد السلف الى مقدم الخدمات وفق جدول صرف السلف ال     
 غير مطبقة  الموعد النهائي لصرف السلف 6-3-2

الوثائق ذات  ( يوم عمل من تأريخ أستالم أستمارة طلب السلفة مع  30ف السلف خالل )يتم صر 
في جدول صرف  السلف المحدد في الشروط الخاصة للعقد   ةالعالقة أو أكمال الفعاليات المحدد

 عمل للسلفة النهائية.  ( يوم42، و خالل )
 غير مطبقة  السلفة المقدمة  6-3-3

مقدم الخدمات باستالم السلفة المقدمة ، فيتم صرف    لعقد باحقيةباأذا نصت الشروط الخاصة  
ة المقدمة بعد قيام مقدم الخدمات بتسليم صاحب العمل ضمان السلفة المقدمة بالمبلغ و السلف

تم استرداد السلفة المقدمة بأقساط متساوية ابتداء من السلفة  العمالت المساوي للسلفة المقدمة. ي
 اد السلفة المقدمة بالكامل في السلفة الشهرية السادسة.  الشهرية الثانية على أن يتم أسترد
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 غير مطبقة الدفع عن الخدمات األضافية: 6-4
التف تم  كلما  الضافية  الخدمات  عن  الدفع  الواجبة  المستحقات  تحديد  عمال لغرض  عليها  اق 

 ( ، يتم أعتماد جدول أجور العمل و المصروفات المدرج في الملحق )د(. 4-2باحكام الفقرة )
 بقة غير مطالفائدة المترتبة عن تأخر دفع السلف:  6-5

أذا تأخر صرف السلفة من صاحب  ف.    لعقدبافي حالة األشارة الى ذلك في الشروط الخاصة  
( لفترة  التا15العمل  عن  يومًا  الخاصة  (  الشروط  في  لصرفها  المحدد   فائدة  تحققتلعقد  باريخ 

نسبتها في الشروط الخاصة    ةدعن كل تأخير كما محد كتعويض  لمقدم الخدمة على مبلغ السلفة  
 للعقد.

 
 غير مطبقة تعديل األسعار: 6-6
جعة أسعار العقد  . عند ذاك بالمكان مرا  لعقدبافي حالة األشارة الى ذلك في الشروط الخاصة           6-6-1

بعد  يتم  الحاالت  هذه  مثل  وفي  الخدمة,  مكونات  كلفة  في  الحاصلة  للتغيرات  وفقًا  وتعديلها 
الواجب المبلغ  المقدمة نعديل الدفع في كل سلفة بعد طر   مصادقة  السلفة  ح الستقطاعات عن 

 :  تيةلة الالمبلغ الواجب الدفع بموجب مؤشر تعديل السعار لكل عملة دفع يتم أعتماد المعاد
Imc+ Cc  LmcPc = Ac + Bc  

                       Loc           Ioc 

Pc ة "قد قابل للدفع بعملة محدد: مؤشر تعديل السعار لجزء من مبلغ العc ." 
Ac , Bc , Cc   :هي معامل محددة في الشروط الخاصة تمثل التي: 

Ac  للتعديل ) ثابت(: تمثل معامل أحد مكونات الكلفة الغير قابل 
Bc تمثل معامل مكون الكلفة الخاصة بأجور العمل القابلة للتعديل : 
Cc    القابلة ال: تمثل معامل المكونات الخرى  العقد  واجب الدفع بتلك العملة  للتعديل من مبلغ 

"C " 
Lmc   يمثل مؤشر الجور العمل السائدة في أول يوم من الشهر الذي يمثله مبلغ السلفة : 
Loc  :    ب العطاءات  فتح  موعد  يسبق  بتاريخ  السائدة  العمل  لجور  مؤشر  يومًا    28يمثل 

 " Cكالهما للمبالغ بالعملة "
Imc في أول يوم من الشهر الذي يمثله مبلغ السلفة جور لبقية مكونات الكلفة : يمثل مؤشر لأل 
Ioc  العط فتح  موعد  يسبق  بتاريخ  المكونات  لتلك  السائدة  لألجور  مؤشر  يمثل  ب :  اءات 
 ". Cىيومًا كالهما للمبالغ الواجبة الدفع بالعملة "28

ديل لكلفة فيتم تعديل مؤشر تعمختلفة لحد مكونات ا   ةاذا تم أعتماد تعديل السعار بأعتماد عمل
 حيث:   Zo/Znك المكونة بمعامل تصحيح لالسعار لت

Zo    تعديل السعار في الموعد  : تمثل قيمة العملة الجديدة لما يقابله جزء واحد من عملة مؤشر
 يومًا من تاريخ فتح العطاءات(.   82الساسي )

Zn   في الزمن    عملة مؤشر تعديل السعار  : تمثل قيمة العملة الجديدة لما يقابله جزء واحد من
 المعتمد لتعديل السعار. 



 48 

السعار يتم تعديل   اذا تغيرت قيمة مؤشر تعديل السعار بعد ان تم أستخدامه في احتساب تعديل       6-6-2
. القادمة  السلفة  في  السعار  تعديل  مؤشر  قيمة  تعديل   و  أحتساب  أحتساب  عند  يفترض 

كلفة الناجمةعن المتغيرات في كلف مكونات في ال  كافة  بار المتغيراتالسعار الخذ بنظر العت
 العمل.

  
 غير مطبقةيوم العمل:  6-7
 أجور العمل باليومية 6-7-1

ق  ذلك  كان  الخدمة    ابالً اذا  مقدم  عطاء  في  المحددة  اليومي  العمل  أسعار  تستخدم  للتطبيق 
ال صاحب  يكون  عندما  فقط  الصغيرة  الضافية  الخدمات  كلفة  بتوجلحتساب  قام  قد  يه   عمل 

 طلب مسبق تحريري لتنفيذ الخدمات الضافية هذه القابلة للدفع بهذا السلوب . 
 أستمارات العمل باليومية 6-7-2

مقدم    أن كل   توثق من  أن  اليومية يجب  العمل  أسعار  بأعتماد  قيمتها  دفع  يتم  التي  العمال 
اجعتها وتوقيعها  ارة تنجز يتم مر كل أستم  ، و  الخدمة في أستمارات معتمدة من صاحب العمل

( الثانوية  الفقرة  في  محدد  كما  العمل  صاحب  ممثل  تلك 5-1من  تنفيذ  من  يومين  خالل   )
 الخدمة. 

 صاحب العمل على أستمارات العمل باليوميةتوقيع  6-7-3
يتم دفع مستحقات مقدم الخدمة عن العمال المنفذة بأعتماد الجور اليومية بعد أن يتم توقيع  
 اليومية لتلك العمال من صاحب العمل. ستمارات العمل بأ

 
 غير مطبقة السيطرة النوعية –7

 
 تحديد العيوب:  7-1

و   النوعية  السيطرة  مبادىء  ع أن  كما  نالكشف  العمل  صاحب  من  في    هي  الخدمات  مثبتة 
  ت لعقد.على صاحب العمل تدقيق أداء مقدم الخدمة وأشعاره بأية عيوب تمباالشروط الخاصة  

ل هذا التدقيق ال يعفي مقدم الخدمة من ألتزاماته. يحق لصاحب العمل اليعاز أن مثمالحظتها, 
 لتي يعتقد فيها عيوب. الفحص على الخدمة لكشف عن العيوب واجراء اباالى مقدم الخدمة 

  
 أصالح العيوب ورداءة األداء:  7-2

العقد  متطلبات  مع  المطابقة  غير  الخدمات  رفض  العمل  صاحب  على  يتعين  في    و  .  أ( 
هذه   التيالحاالت   مثل  قبول  يتم   ، العمل  صاحب  لصالح  السياق  هذا  عن  النحراف  يكون 
 بموجب أحكام هذه الفقرة.وفقًا للصالحيات الممنوحة الخدمات 

ب( بصورة عامة يتعين على صاحب العمل أعطاء مقدم الخدمات الفرصة لتصحيح أو أستبدال  
  و ما لم ك ضمن جدول توقيتات أداء الخدمات .  يق ذلالخدمات غير المطابقة عندما يمكن تحق

أجراء   كلف أضافية على صاحب العمل عن  ةترتب أيتالعقد على خالف ذلك ، فلن  في  نص  ي
 مثل هذه التصحيحات و الستبدال.
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ج( في الحاالت غير المشمولة بالفقرة الثانوية)ب( من هذه الفقرة ، يتوجب على صاحب العمل 
ت عندما يكون النحراف في الخدمات كبير وعجز مقدم الخدمة عن  لخدمابصورة عامة رفض ا

ال الجراءات  أتخاذ  العمل  على صاحب  يتعين  النحراف   أي    كافة  ضروريةأصالح  لصالح 
المحددة   الدارية  التحميالت  أضافة  بعد  النحراف  هذا  أصالح  كلفة  أستقطاع  و  أنحراف 

 لمقدم الخدمات.  ستحقةمن السلفة الشهرية الم ، بالشروط الخاصة
يحق لصاحب العمل القرار أما بقبول أو رفض ،    ةد( أذا كانت اآلنحرافات في الخدمات بسيط

الطلب من   لها لم يقبل صاحب العمل الخدمات ذات النحراف البسيط ، فيحق  أذ  والخدمات .  
المعالجة في   لم تنجح  أذا  الخدمات . أما  الخدمات معالجة النحراف في  النحراف    أزالة مقدم 

 سعر. ال  في البسيط في الخدمات ، فيحق لصاحب العمل قبول الخدمات مع أجراء خصم
شجيع حاالت تكرار النحراف في تنفيذ الخدمات ، بضمنها هـ( يتعين على صاحب العمل عدم ت

تلك النحرافات البسيطة باجراء مناسب كرفض الخدمات و توثيق هذه النحرافات في التقارير 
 بأداء مقدم الخدمات.خاصة ال

مقدم   الى  وقت  بأسرع  تسليمها  يتم  و  الرفض  أسباب  الرفض،  أشعارات  تتضمن  أن  يجب  و( 
السر  أن  تسليم  الخدمات.  بتوقيتات  اللتزام  عدم  آلن  ضروري  الرفض  أشعارات  تسليم  في  اع 

أن   يجب  قانونيا.  الخدمات  قبول  الحيان  بعض  في  عنها  ينجم  قد   ، بالرفض  تكون  التبليغ 
 : في الحوال التيةالشعارات  تحريرية 

وقع مقدم  عندما تكون الخدمات الجاري تنفيذها و التي تم رفضها في موقع أخر غير م  –أوال  
 الخدمات الرئيس.

 في حالة أصرار مقدم الخدمات على طلب المصادقة على الخدمات غير المطابقة . –ثانيا 
 بدون عذر مقبول. اً متأخر  خدماتعندما يكون تسليم اوأداء ال –ثالثا 

     
 شركة تسويق النفط التعليمات النافذةحسب   فض النزاعات – 8

 
 الحل الودي:   8-1

الطرفين بذل أفضل جهدهم لحل أي نزاع ناجم وديا قبل اللجوء الى التحكيم . أال  يتوجب على  
بعد أو  في  التحكيم  الى  اللجوء  يتم   ، ذلك  خالف  الطرفان  يتفق  لم  وما   ، و    أنه  الثاني  اليوم 

يلي الذي  حتى    الربعين  للتحكيم  اللجوء  في  الرغبة  و  الرضا  بعدم  أشعار  يتم  و  توجيه  لم  لو 
 وديا . معالجة النزاع
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 شركة تسويق النفط  التعليمات النافذةحسب التحكيم:  8-2
        

ته وديا   لعقد ، يكون  أي خالف لم تتم تسويبانص على خالف ذلك في الشروط الخاصة  ما لم ي 

 :   و كما يأتي للتسوية بواسطة التحكيم ا  خاضعا  أخير

 

حكيم بموجب اجراءات و قواعد التحكيم ود مع المقاولين االجانب يجوزاللجوء الى التلعقفي ا  -أ

العالمية المتبعة من هيئة التحكيم الدولية كتلك الصادرة عن غرفة التجارة العالمية او ينسترال او 

 عربية للمقاولين على أن يتم النص عليه في بيانات العقد  . غرفة التحكيم ال

 حكيم في العراق .ى خالف ذلك في بيانات العقد ، يتم اجراء التنص علما لم ي-ب

 يخضع قرار التحكيم المعتمد للقوانين العراقية .  -ج

( ) اللغــة( فـي اجــراءات 1-3يـتم اعتمــاد لغـة االتصــاالت المحـددة بموجــب الفقـرة ) –د 

 التحكيم المتبعة .

 التحكيم وفقا  للقوانين العراقية .         لعقود مع المقاولين المحليين يتم اعتماد قواعدفي ا  –هـ 

 

تتمتع هيئة التحكيم بصالحية كاملة لكشف و مراجعـة وتنقـيح أيـة شـهادة أو تقـديرات أو  

مـن أسـتدعاء أي  تعليمات أو أراء أو تقييم يعود الى صاحب العمل، وليس هناك مـا يمنـع

بخصوص أي شـأن  متعلـق  من ممثلي األطراف كشهود و لبيان األدلة أمام هيئة التحكيم 

 بالخالف.

رة  بالتحكيم قبل أو بعد أكمـال الخـدمات ، ويجـب أن ال تتـأثر التزامـات أي يجوز المباش 

 من الطرفين أذا تمت المباشرة بأجراءات التحكيم أثناء تنفيذ الخدمات .

    
 غير مطبقةأمر التغيير  -9

 

 عام  9-1

الفقرة، يحق لصا الواردة في هذه  الشروط  الى  العمل في أي وقت الطلب من مقدم  أستنادأ  حب 

ر هو ذلك الذي ينجم عنه تقديم خدمات  يير على الخدمات. أن التغييالخدمات   تحريريا  أجراء تغ 

 أضافية: 

 التي لم ترد ضمن الخدمات في العقد.  –أوال 

 التي يترتب عنها نفقات أضافية  أو زمن أضافي على مقدم الخدمات. – ثانيا

 

 راء التغييرات األشعار بأج 9-2

ير على  يالتغيرات ، على مقدم الخدمات أن يحدد تحريريا تأثير هذا التغ  في ضوء طلب مثل هذه

التزامه بموجب األتفاقيةعلى ت  تهقابلي ها على  ؤاوأية تعديالت )أن وجدت( يتطلب أجر  .  حقيق 

. الخدمات  الدفع عن  الواجب  العقد  له أو مبلغ  الزمني  الجدول  أو  أ  المشروع  تعديل و    نو  أي 

يتم أن  يجب  العقد  .    على  الطرفين  بين  ثنائيا  عليه  أشعار و  األتفاق  الخدمات  مقدم  على  يتعين 

مات  ( أيام عمل من تأريخ استالم مقدم الخد10مع عرض  التفاصيل خالل )بذلك  صاحب العمل  

 ر أو خالل أي مدة أخرى يتفق عليها بين الطرفين.يلطلب أجراء التغي

 

 التغيير لمباشرة بباحب العمل لمقدم الخدمة أشعار صا  9-3

رغبته                     بمدى  الخدمات  مقدم  أشعار  العمل  على صاحب  التغ   في  يتعين  مقترح  يتنفيذ  بموجب  ير 

عدم   الخدمات  مقدم  على  الخدمات.  تغي مقدم  باي  حصول  يالمباشرة  بعد  أال  الخدمات  على  ر 

 موافقة صاحب العمل عليه.   

 
 

 
 



 51 

 لعقد باالشروط الخاصة  القسم السابع :
 د الخدمات غير األستشاريةلعقو

 

رقم المواد  

في 

الشروط 

 العامة

 التعديالت واألضافات على مواد الشروط الخاصة 

 العراقأسم دولة المشروع:  )ب( 1-1

 

 الــى المصــافي مــن الحوضــيات بواسطة النفثا  او/و  الوقود  زيت  منتوج  خدمات نقل  أسم المشروع: ( هـ)   1-1

 الموانىء

 (SOMO)  شركة تسويق النفط ل:أسم صاحب العم ( ز)1-1

 

 غير مطبقة ع المشترك:اسم العضو المخول لتمثيل المشرو ( م) 1-1

 

 اسم مقدم الخدمة:  ( ف)1-1

 

 العراقي  القانونالقانون الحاكم:  1-2

وفي حالة وجود خالف في   (اللغة العربية) والمراسالت : تكون لغة العقدالعقد و المراسالت لغة 1-3

 (.اللغة العربية)أعتماد النص في التفسير يتم 

 

 :تيةب العمل ومقدم الخدمة الى العناويين األالعناويين : توجه المراسالت بين صاح  1-4

 ( SOMO)  ق النفطشركة تسوي أسم  صاحب العمل :

 المدير العام ورئيس مجلس اإلدارة  المسؤول:الشخص أسم 

 رقم الفاكس: 

 somooil.gov.iqinfo@    العنوان األلكتروني:

 : مقر عمل صاحب العمل عنوان

 بغداد حي المعتصم مقابل مدينة ألعاب بغداد 

 أسم مقدم الخدمة :  

 شخص المسؤول:أسم ال

 رقم الفاكس: 

 تروني: العنوان األلك

 عنوان مقر عمل مقدم الخدمة: 

 

 

 المخولين: أسماء األشخاص 1-5

 المخول من صاحب العمل:أسم الشخص 

 أسم الشخص المخول من مقدم الخدمة: 

 %( من قيمة العقد الكلية5) التنفيذ: مبلغ ضمان حسن 1-9

 الدينار العراقي عملة ضمان حسن التنفيذ:

  :)أذا كان يسمح بذلك( المقدمة لسلفةمبلغ ضمان ا 1-10

 غير مطبقة عملة ضمان الدفعة المقدمة:

 ق الطرفين و التعليمات النافذةقابلة للتمديد وحسب إتفا 2202/     /   قد:تاريخ نفاذ الع 2-1

 

 2202/   /    :تاريخ المباشرة بالخدمة 2-2

 

 غير مطبقة الخدمة:الموعد المتوقع ألنجاز  2-3

 

mailto:info@somooil.gov.iq
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في حال حدوث أي فعل من شأنه أن يعتبر قوة قاهرة في   لهذا العقد تعرف القوة القاهرة باألتي: 2-5-1

 حيالا تظر القانون تجعل تنفيذ هذا العقد مسن

 

3-4-1  

 )ج( 

ع موعد تقديم بوليصة التأمين من مقدم الخدمات يجب أن ال يكون أبعد من )   ( يوما من تأريخ توقي

 العقد.

 حب العمل ذات العالقة بالخدمات:موجودات صااألدنى للتأمين عن الحد  3-4-2

 

 ( دينار. قل عن )  يصابات لألشخاص و الممتلكات يجب أن ال الحد األدنى للتأمين عن األ 3-4-3

 األجراءات األخرى الواجب أتباعها من مقدم الخدمة عند طلب موافقة صاحب  العمل:  )د( 5.3

 

 أسماء الممثلين المخولين: 3-6-3

 : عن صاحب العمل

 عن مقدم الخدمات: 

 الخدمات : ال يوجد المحددات على  أستخدام الوثائق المعدة من مقدم 3-6-5

 :أدناه في كما مبيناليومية الغرامات التأخيرية  )ا( 3-7-1

 

3-7-1 

 )ب( 

 الحد األعلى للغرامات التأخيرية هو:

 رية: التحميالت األدا 3-8

 : والعملة الواجب الدفع  العقد مبلغ 6-2

 

  جدول توقيتات تسديد الدفعات 6-3-2

 جواز صرف الدفعة المقدمة :  6-3-3

 أدناه: في يتم تنفيذ الكشف و أجراءات السيطرة النوعية كما مبين 7-1
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 األداء  المخططات ومواصفات :القسم الثامن 
  لعقود الخدمات غير األستشارية
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 العقد  وثائق:  التاسعالقسم 
 لعقود الخدمات غير األستشارية
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 ضمان حسن التنفيذ المصرفي 

 روطة( )غير مش
 

الفائز]يمأل   العطاء  التعليمات  المصرف/مقدم  بحسب  هذا  التنفيذ  حسن  ضمان  نموذج  الضمان،  يوفر  الذي   ،
 ل يحتاج هذا النوع من الضمان[  مالمشار إليها بين األقواس، إذا كان صاحب الع

 
 اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب الُمصِدر[   أدخل]
 

 ب العمل [ اسم وعنوان صاح أدخل]المستفيد : 
 

 التاريخ[  أدخل]التاريخ: 
 

 الرقم[  أدخل]:  ضمان حسن التنفيذ رقم
 

بأن   إبالغنا  (  الحقا)يسمى  المقاول[    اسم  أدخل]تم  في  "المقاول"  تعاقد  رقم  قد  العطاء[     أدخل ]  عقد  رقم 
 قد" ( "الع الحقا)يسمى اسم العقد ووصف موجز لألعمال المفروضة عليه[  أدخل]المؤرخ لديكم، لتنفيذ 

 
 وعليه، فإننا نعي، بحسب شروط العقد، بأن ضمان حسن التنفيذ مطلوبا.  

 
أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز   عاسم المصرف[ نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدف  أدخلبطلب من المقاول، نحن ]

نا منكم أول طلب خطي  دينارا عراقيا، فور تسلم  1المبلغ بالكلمات[(   أدخلالمبلغ باألرقام[ )]  أدخلبمجملها مبلغ ]
)بالتزاماته(   بالتزامه  أخل  قد  العطاء  مقدم  بأن  تفيد  بإفادة خطية  أو   فيمصحوبا  تثبتوا  الحاجة ألن  دون  العقد 

 . متوضحوا األساس لطلبك
 

إصدار شهادة القبول المحدد في نسخة الشهادة التي ستقدم    خيوما من تاري  28  بعدتنتهي صالحية هذا الضمان  
. وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذا  أسبق، أيهما  2باليوم والشهر والسنة[  خالتاري  أدخلتاريخ ]  لنا ، أو في

 و قبله.أالضمان يجب أن نستلمه في هذا المصرف في ذلك التاريخ 
 
 

، عدا الفقرة    458رقم  يخضع هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات غرفة التجارة الدولية  
 .  قد تم حذفها هناف)أ(  20( من المادة الفرعية  2ية )الفرع

 
 
 

 [)المخولين( من المصرف المخول )الممثلين(  ]توقيع )تواقيع( الممثل
 
 
 

 
 

 
 مئوية من قيمة العقد المحددة في العقد. ثل نسبةيمرف( سيدخل مبلغا صالكفيل )الم 1
ل تمديد مدة انتهاء العقد،  بعد تاريخ االنتهاء المتوقع. على صاحب العمل أن يعلم بأنه في حالثمانية وعشرين يوما  التاريخأدخل  2

نتهاء المنصوص عليه  اريخ اال سيحتاج صاحب العمل إلى طلب تمديد لهذا الضمان من الكفيل. يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل ت
  إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل األخيرة: "يوافق تيفي الضمان. في إعداد هذا الضمان، قد يرى صاحب العمل إضافة النص األ 

هذا  الكفيل على تمديد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة ال تتعدى ]ستة أشهر[ ]سنة واحدة[، ردا على طلب صاحب العمل الخطي لمثل 
 مديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى الكفيل قبل انتهاء هذا الضمان."الت
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 ة ضمان الدفعة المقدم 
 
 

الذي يوفر الضمان، نموذج الضمان المصرفي هذا بحسب التعليمات المشار  المصرف/مقدم العطاء الفائز،]يمأل 
 قواس، إذا ما طلب صاحب العمل هذا النوع من الضمان[ إليها بين األ

 
 ]أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب الُمصِدر[ 

 
 ]أدخل اسم وعنوان صاحب العمل[ المستفيد : 

 
 ]أدخل التاريخ[ التاريخ: 

 
 ]أدخل الرقم[ ضمان الدفعة المقدمة : 

 
اول"( قد دخل في العطاء رقم ]أدخل رقم العطاء[  المؤرخ  "المق الحقاالمقاول[ )يسمى   ]أدخل اسم تم إبالغنا بأن

 "العقد"(  الحقالديكم، لتنفيذ ]أدخل اسم العقد ووصفا موجزا لألعمال[ )يسمى 
 

 وط العقد، أنه يجب تقديم دفعة مقدمة مقابل ضمان الدفعة المقدمة بالمبلغ المذكور الحقا. رإننا نعي، بحسب ش
 

اسم المصرف[ نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بطلب من المقاول، نحن ]أدخل  
منكم أول طلب خطي مرفق ببيان   ( فور تسلمنا3بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ باألرقام[ )]اكتب المبلغ بالكلمات[

ة ألغراض غير  خطي ينص على إن المقاول مخل بالتزامه تجاه العقد ألن المقاول قام باستخدام الدفعة المقدم
 تكاليف اإلعداد لألشغال. 

 
أي لدفع  الضمان  هذا  الضمان  ةيشترط  هذا  دفعة تحت  أو  الد  ،   مطالبة  استلم  قد  المقاول  يكون  أن  فعة  ضرورة 

 المذكورة سابقا على رقم حسابه ]أدخل الرقم[ في ]أدخل اسم وعنوان المصرف[  المقدمة 
 

المبلغ األقصى لهذه الضمانة ب المعادة من  سوف يتم تقليص  المقدمة  المسترد من الدفعة  المبلغ  استمرار بمقدار 
ي صالحية هذا الضمان،  م لنا. ستنتهقبل المقاول كما تشير لها نسخ البيانات المرحلية أو شهادات الدفع التي تقد

أن   إلى  التي تشير  المرحلية  الدفع  لنسخة من شهادة  استالمنا  أقصى، فور  قد ت  %  80بحد  العقد  قيمة   تممن 
مطالبة    ةأيهما أسبق. وبالتالي، فإن أي  4المصادقة عليها للدفع، أو بتاريخ ]أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة[، 

 لمها في هذا المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.  ن يجب أن نتسبالدفع تحت هذا الضما
 

 .  458رقم الدولية يخضع هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات غرفة التجارة 
 
 
 
 

 ]أدخل توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المخول )المخولين( عن البنك[ 
 

 

 
 يمثل مبلغ الدفعة المقدمة.الكفيل سيدخل مبلغا  3
على صاحب العمل أن يعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، سيحتاج صاحب العمل  ع النقضاء وقت االنتهاء. أدخل التاريخ المتوق 4

لضمان من الكفيل. يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ االنتهاء المنصوص عليه في الضمان. في إعداد  لهذا ا إلى طلب تمديد
إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل األخيرة: "يوافق الكفيل على تمديد هذا    نص ااألتيقد يرى صاحب العمل إضافة ال هذا الضمان،

هر[ ]سنة واحدة[، ردا على طلب صاحب العمل الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم  ]ستة أشالضمان لمرة واحدة ولفترة ال تتعدى 
 مثل هذا الطلب إلى الكفيل قبل انتهاء هذا الضمان."
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 مالحق العطاء 
 لعقود الخدمات غير األستشارية
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 الملحق )أ(

 عدة من قبل صاحب العمل مو ال  المرافقة الشروط المرجعية
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 الملحق )ب(

 تقديمها من قبل مقدم الخدمات  التقارير المطلوب
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 الملحق )ج( 

 

  نون الثانويون والمقاول ون القياديوالعامل
 )تقدم هذه المعلومات من مقدم العطاء( 

 تي: ما يأأدرج 
 

وتفاصيل مهمة عمله و الحد األدنى من الخبرة لألشخاص األجانب   ] ا  متوفر كان سم أذااالو [المنصب   1-ج

 ع و أشهر أشتغالهم. العاملين في دولة المشرو

 

 للعاملين خارج دولة المشروع، وأشهر اِشتغالهم.   أعاله لكن في نفس ما مطلوب  2-ج

 

ات ذاتها للعاملين القياديين المشار اليها  قائمة بالمقاولين الثانويين )أذا كانت متوفرة سابقا( مع المعلوم  3-ج

 ( أعاله.2-وج 1-في كل من الفقرات )ج

   القياديين. اعاله للعاملين العراقيين 1-ات المطلوبة في الفقرة جنفس المعلوم 4-ج 
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 الملحق د

 

 المحلية العقد ةبعملتفاصيل كلفة العقد 
 

التي تم أعتمادها للوصول الى   الكلفة . أدرج مفردات في ورقة بيانات العطاءعلى ذلك  نص  قد  أذا كان [

 ]. بعمالت العقدتفاصيل المبلغ األجمالي للجزء من مبلغ العقد 

 
 أيجار المعدات المستخدمة أو المؤجرة لغ مبا -1

 .لمقدم الخدمات أجور العاملين القياديين وغير القياديين  -2

 قات المستردة الكلف التخمينية للنف -3
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 ( هـ ) –ملحق 

 األجنبية  العقد ةعملتفاصيل كلفة العقد ب
. أدرج مفردات الكلفة  التي تم أعتمادها للوصول الى تفاصيل  اءنص على ذلك في ورقة بيانات العط قد أذا كان [

 ]المبلغ األجمالي للجزء من مبلغ العقد بعمالت العقد .

 
 أيجار المعدات المستخدمة أو المؤجرة الغ مب -4

 لمقدم الخدمات. أجور العاملين القياديين وغير القياديين  -5

 الكلف التخمينية للنفقات المستردة  -6
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 ( و)  – ملحق

  

 الخدمات واالتسهيالت المطلوب تقديمها من صاحب العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


