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 ] العصاءشمب  صجارتاريخ إعالف / إ [صجر بتاريخ  : التاريخ
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 مقجمة

مبشية ختيار اإلستذارييغ العائجة إلى اتخررية المقصاعات ل SRFP)) شسػذجيةات الالعصاءشمب إف كثائق 
إعجاد الػثيقة الخئيدية ختيار اإلستذارييغ  لقج تع إل السعتسجة في السسارسات الجكليةعمى الػثائق الشسػذجية 

 بسذاركة بشػؾ التشسية الستعجدة كىي تقجـ ما ُيعتبخ "أفزل السسارسات" 

اك  2004 ( لدشة87)رقع   (السشحمةالسؤقتة )بسػجب أمخ سمصة االئتالؼ ىحا  العصاءيتع إستخجاـ كثيقة شمب 
  الشافحة الحكػمية لعقػداتشفيح  اي قانػف يحل محمو، ككفقًا لتعميسات
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  اإلستذارييغ ختيارإلشسػذجية ال اتالعصاءشمب ق بػثائ مالحطات خاصة

توجيهات إلى جهة التعاقد أو   بالمػف االصفخ مثل مع خمفية إف الشرػص السػجػدة بيغ قػسيغ، السدصخة  {
كيتػجب  الخاصة اتالعصاءكثيقة شمب إعجاد كيفية في لجية التعاقج  تػجييات عمى تحتػي  }صاحب العمل

 ات كالحي سيخسل إلى اإلستذارييغ السجعػيغ العصاءىحه التػجييات قبل اإلصجار الشيائي لصمب محػ 

السعمػمات التي يتػجب [بالمػف الخمادي مثل كذي خمفية أما الشرػص السػجػدة بيغ قػسيغ، باحخؼ مائمة 
 ذارييغ السجعػيغ  ات الشيائي الحي سيخسل الى اإلستالعصاءفيي إلكساؿ شمب  ]إصجارىا مغ جية التعاقج

 

ات الشسػذجية مع عجة أساليب إختيار بسا فييا "اإلختيار السبشي عمى الجػدة العصاءيسكغ إستعساؿ كثيقة شمب 
"  LCS-ثسشاً " ك" اإلختيار السبشي عمى األقل FBS-محجد ثسغ"  ك" اإلختيار السبشي عمى QCBS- ثسغكال

كدرجة تعقيج  ثسغيقة قياسية يتػجب عمى جية التعاقج تقجيخ ات الشسػذجية كػثالعصاءعشج إستعساؿ كثيقة شمب 
 السيسة كأخحىا بشطخ اإلعتبار  

 

ات كسا يجب تحجيج نسػذج العقج العصاءيتػجب عمى جية التعاقج تحجيج أسمػب اإلختيار قبل إعجاد شمب 
السجة الدمشية كعقج  عمى نسػذجيغ مغ العقػد: عقج لمسياـ  عمى أساس العصاءميسة  كيحتػي شمب  السػافق لل

 لمسياـ عمى أساس السبمغ القصػع  كيتع إختيار نسػذج العقج السػافق لمسيسة بشاء عمى الطخكؼ الػاردة كسا يمي:

 

يتع إختيار ىحا الشسػذج عشجما يتعحر تحجيج نصاؽ أك مجة السيسة إما لتخابط  العقػد عمى أساس السجة الدمشية :
 تحميلخخيغ بحيث ال يسكغ معخفة مجة تدميع ىحه الخجمات أك لرعػبة ىحه الخجمات مع نذاشات أشخاص آ

مدتػى الجيج السصمػب مغ اإلستذارييغ لتحقيق أىجاؼ ىحه السيسة  في ىحا الشػع مغ العقػد يقجـ اإلستذاري 
خجماتو عل أساس السجة الدمشية ككفق مػاصفات الجػدة كيجخي تحجيج مدتحقاتو ندبة لمػقت الحي بحلو 

 :ذاري لتشفيح الخجمات عمى أساساالست

الػحجة  ثسغ مقابلستذاري اإلجسالي كذلظ بجؿ أتعاب خبخاء االأ( ما تع االتفاؽ عميو بحيث يتع إحتداب 
  ،ضخب مجسػع األكقات التي بحليا االستذاري أثشاء تشفيح ىحه السيسةلكل فخد/شيخ )السبمغ( 

  إف ىحا الشػع مغ االػحجة الستفق عميي ثسغت الفعمية ك/أك ب( يتع إحتداب الشفقات السدتخدة بشاء عمى الشفقا
 العقػد ُيمـد جية التعاقج باإلشخاؼ الجقيق عمى اإلستذارييغ كسا يمدميا بالسذاركة اليػمية بتشفيح السيسة 
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يتع إختيار ىحا الشسػذج عشجما يديل تحجيج نصاؽ أك مجة السيسة كحيث  العقػد عمى أساس السبمغ السقصػع: 
ػف السخخجات السصمػبة مغ االستذاري كاضحة كمحجدة  كتكػف الجفعات مختبصة بسخخجات كالتقاريخ أك تك

أك البخامج اإللكتخكنية  إف إدارة ىحا الشػع مغ العقػد أسيل بدبب  تعاقجالخخائط أك ججاكؿ الكسيات أك كثائق 
  عمى أنو يتػجب عمى جية التعمقج شخيقة تشفيح السذخكع عمى أساس السبمغ السقصػع مقابل الشصاؽ السحجد

 }مخاقبة جػدة السخخجات في سياؽ ميسة االستذاري 

 

 

إضافة التأىيل السدبق لإلستذارييغ في ىحا القدع      عمى سبيل  
 اإلستخشاد 



 

5 
:____________________مرجع طلب العطاء    

:____________________           جهة التعاقد  
 

 ات العصاءالػصف السخترخ لسزسػن شمب 
 

 ومتصمبات اختيار االستذارييغإجخاءات  –الجدء األول 

  ب الجعػةكتا : األول قدعال
ىػ عبارة عغ نسػذج رسالة ُتػجو مغ جية التعاقج )صاحب العسل( إلى اإلستذارييغ  قدعىحا ال

ات لمسيسة اإلستذارية  تتزسغ ىحه الخسالة القائسة السخترخة ألسساء عصاءالسجعػيغ لتقجيع 
ليات التي تحكع اإلستذارييغ السجعػيغ كسا تتزسغ أسمػب اإلختيار السشػي إعتساده كاالرشادات أك اآل

 العقج كتخسية اختيار االستذارييغ 

 البياناتورقة  إلى االستذارييغ وتعميسات  : الثاني قدعال
البيانات"  تتزسغ "التعميسات  ورقة ىػ عبارة عغ قدسيغ : "تعميسات إلى االستذارييغ" ك" قدعىحا ال

غ حيث ال يسكغ إجخاء اي تعجيالت إلى االستذارييغ" اإلجخاءات الػاجب إعتسادىا إلختيار اإلستذاريي
البيانات" فيتزسغ التعجيالت كالسعمػمات الخاصة بالسيسة اإلستذارية ورقة عمى ىحا القدع  أما " 

الثاني أيزًا  قدع"التعميسات إلى االستذارييغ"  كيتزسغ المػاد السصمػب تشفيحىا كالتي تعػد إلى 
ات كفتحيا العصاء غمقكسا يتزسغ معمػمات عغ  اتيععصاءمعمػمات تداعج اإلستذارييغ عمى إعجاد 

   العقج كتخسية يا كالتفاكض عمى العقج تحميمك 

 والشساذج الفشية العخض الفشي : الثالث قدعال
الػاجب إكساليا كتدميسيا مغ االستذارييغ السجعػيغ كفقًا  العخض الفشينساذج  قدعيتزسغ ىحا ال

  الثاني قدعلمتعميسات الػاردة في ال

 والشساذج السالية العخض السالي  الخابع: عقدال
، الػاجب إكساليا كتدميسيا مغ العخض الفشي، بسا فييا تدعيخ العخض السالينساذج  قدعيتزسغ ىحا ال

  الثاني قدعاالستذارييغ السجعػيغ كفقًا لمتعميسات الػاردة في ال

 الذخوط السخجعية :  الخامذ قدعال
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اؽ العسل، كأىجاؼ السيسة، كالسياـ الخاصة السصمػبة لتشفيح شخح مفرل عغ نص قدعيتزسغ ىحا ال
السيسة، كالسعمػمات الخاصة بخمفية السيسة، كالتفاصيل الستعمقة بسؤىالت فخيق العسل االساسي 

 كتحجيًج السخخجات الستػقعة  
   الثاني  قدعيجب أف ال تتعارض الذخكط السخجعية مع ما كرد في ال

 
 العقج مدتشجاتو  عقجالشخوط  – نيالجدء الثا

  نساذج العقج شخوط العقج و   : دسالدا قدعال
نػعيغ مغ العقػد لمسياـ الكبيخة كالسعقجة: العقػد عمى أساس السجة الدمشية كالعقػد  قدعيتزسغ ىحا ال

"شخكط العقج العامة" كالتي ال يسكغ إجخاء أي جسيع عمى أساس السبمغ السقصػع  يتزسغ كل نػع عمى 
خاصة بكل عقج ُتعتسج إلجخاء التعجيالت مػاد ييا، ك" شخكط العقج الخاصة" كالتي تذسل تعجيالت عم

 أك اإلضافات عمى "شخكط العقج العامة" حدب نػع السيسة 
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 الشسػذجية العصاءوثيقة شمب 

 

 كتاب الجعػة . االول قدعال

 تعميسات إلى االستذارييغ . الثاني قدعال

 البياناتورقة  -ستذارييغ تعميسات إلى اال . الثاني  قدعال

 شساذجال – العخض الفشي . الثالث قدعال

 شساذجال – العخض السالي . الخابع قدعال

 الذخوط السخجعية . خامذال قدعال

 شخوط العقج العامة والخاصة والشساذج الخاصة بالعقج . دسالدا قدعال
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   -الجدء األكؿ 
 إجـــــــــــخاءات ومتصمبـــــــات

 ر اإلستذارييغإختيا
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  كتاب الجعػة -االول  قدعال

 ]/ السشاقرةإسع السذخكع[ :   العصاءشمب 

 ]ةسػازنرد في الك كسا  التبػيب الخاص لمسشاقرة[ :  السشاقرة/السذخوع مخجع

 ]  كتاب الجعػةمخجع  [

 ] العصاءعشػاف جية التعاقج كتاريخ إصجار شمب  [

  في حاؿ كجػد إئتالؼ: إسع اإلئتالؼ كإسع كل مغ األعزاء الحيغ إسع كعشػاف اإلستذاري إذا كاف مدتقالً  [
 ]يذكمػف اإلئتالؼ كفق بياف االىتساـ

 حزخة الديج /الديجة :

قج خررت السبالغ الالزمة لمجفع بسػجب العقج الحي سيرجر بشتيجة  ]جية التعاقجإسع [إف جية التعاقج  -1
 ىحا  العصاءإصجار شمب 

اتيع لمخجمات اإلستذارية التالية ) كتدسى فيسا عصاءتذارييغ السؤىميغ لتقجيع إف جية التعاقج تجعػ اإلس -2
  يسكغ مخاجعة ]اسع السذخكع مع شخح بديط عغ الخجمات اإلستذارية السصمػبة [بعج " الخجمات"( 

  خامذال قدعتفاصيل الخجمات اإلستذارية عبخ الذخكط السخجعية الػاردة في ال

 ات:العصاءردة اسسائيع التالية لتقجيع تست دعػة اإلستذارييغ الػا -3

قائسة بأسساء كعشػاف اإلستذارييغ السجعػيغ  في حاؿ كجػد إئتالؼ: اإلسع الكامل لإلئتالؼ كإسع كل  [
 ]اإلئتالؼ رئيذ مغ األعزاء الحيغ يذكمػف اإلئتالؼ، كسا يتػجب ذكخ اسع

 ال يسكغ تحػيل ىحه الجعػة إلى شخكة أخخى أك إئتالؼ آخخ  -4
 ]8 16 البياناتورقة ػاف جية التعاقج كسا ىػ مبيغ في عش[عمى العشػاف  اتالعصاء تقجيع  بيتػج -5

سػؼ يتع رفس    ]8 16 البياناتورقة ات كسا ىػ مبيغ في العصاء غمقتاريخ [ضسغ ميمة أقراىا 
  ات التي ترل بعج التاريخ السحجد العصاء
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حدب  العخض الفشيكبسػجب  ]ختيار السحجدأسمػب اإل [سػؼ يتع إختيار اإلستذاري حدب إجخاءات  -6
كاآلليات الشافحة كالخاصة بقانػف العقػد العامة   الشافحة ات كفق القػانيغالعصاءما ىػ مصمػب في شمب 

 في العخاؽ 

 ات التالي:العصاءيتزسغ شمب   -7

 كتاب الجعػة    االكؿ قدعال 
 تعميسات إلى االستذارييغ    الثاني قدعال 
 لبياناتاورقة  –عميسات إلى االستذارييغ ت   ني الثا قدعال 
 شساذجال – العخض الفشي    الثالث قدعال 
 شساذجال – العخض السالي    خابعال قدعال 
 الذخكط السخجعية   خامذال قدعال 
 شخكط العقج العامة كالخاصة كالشساذج الخاصة بالعقج   دادس ال قدعال 

 أنكع : ]كاف التبميغ عغ[ عمى العشػاف  ]ميغتاريخ التب[  الخجاء إبالغشا خصيًا قبل تاريخ  -8
 ، ككتاب الجعػةإستمستع  ( أ)
  بالذخاكة مع إستذارييغ آخخيغ  العصاءفخديًا أك أنو لجيكع الشية بتقجيع  العصاءإذا كشتع ستقجمػف

 1 1 13 البياناتورقة حدب شخكط 
 

 كتفزمػا بقبػؿ اإلحتخاـ، 

 ]مسثل جية التعاقج إسع [:   اإلسع

 ] جية التعاقج إسع[:  قجسمصة التعا

 :  التػقيع

 :  التاريخ

 



 
 

11 
:____________________مرجع طلب العطاء    

:____________________           جهة التعاقد  
 

 قائسة السحتػيات
 تعميسات الى االستذارييغ 

 12______________________________________________   تعخيفات  1
 13______________________________________________   مقجمة  2
 14_________ _____________________________________ تزارب السرالح  3
 15________________________________________  أفزمية تشافدية غيخ نديية  4
  15____________________________  مسارسات الفداد كاألعساؿ غيخ السذخكعة  5
 17__________________________________ ________االستذاريػف السؤىمػف       6
 18__________________________ ______________ ثسغ إعجاد العصاءات  7
 18____________________________________________________  المغة  8
 18______________________________________________  مدتشجات العصاء  9

 19______________________________________________  عصاء كاحج فقط  10
 19_____________________________ _________________ مجة نفاذية العصاء  11
 20__________________________________  تػضيح كتعجيل كثائق شمب العصاء  12
 21__________________________________  إعتبارات خاصة –إعجاد العصاءات   13
 22__________________________________  شكل كمزسػف العخض الفشي   14
 22___________________________________ ___________ العخض السالي  15
 23________________________________________  تغميف، ختع كغمق العصاءات  16
 25____________________________________________________  الدخية  17
 26______________________________________________  فتح العخض الفشي  18
 27___________________________________________ ___ تحميل العصاءات   19
 27________________________________________  تحميل العخكض الفشية  20
 27العخض السالي )اإلختيار السبشي عمى الجػدة كالثسغ أك عمى ثسغ محجد أك عمى االقل ثسشًا( __   21
 28_____ _________________________________________ ترحيح األخصاء  22
 29____________________________________________________  الزخائب  23
 29______________________________________________  إعتساد عسمة كاحجة  24
 29__________________________________  التحميل السبشي عمى الجػدة كالثسغ  25
 30____________ __________________________________ السفاكضات  26
 31______________________________________________  إنياء السفاكضات  27
 31______________________________________________  تخسية العقج  28
 31______________________________________________  الذكاكى كالصعػف   29
 32____________ __________________________________ تػقيع العقج  30
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 الثاني . تعميسات إلى اإلستذارييغ قدعال
 عام -أواًل 

 خيفات تع .1

سمصة التعاقج( (جية التعاقج، حيث يػقع رئيذ جية التعاقج  كُيقرج بيحا التعبيخ "صاحب العسل" -أ
  العقج مع اإلستذاري الحي تع إختياره لتقجيع الخجمات كذلظ بحدب لمقػانيغ العخاقية الشافحة 

عشي أي مؤسدة إستذارية أك شخكة إستذارية أك إستذاري فخدي يدتصيع أف يقجـ ت "ستذاري اإل" -ب
   كذلظ كفق القػانيغ العخاقية الشافحة الخجمات السصمػبة لراحب العسل بسػجب العقج

بيغ صاحب العسل كاإلستذاري كالحي  ةالسػقعك  ةالسمدم ةالقانػني ةالخصي يةتفاقعشي اإلت "العقج" -ج
الذخكط العامة كالذخكط الخاصة مغ  1في السادة   الػاردة تشجات السصمػبةيتزسغ السد

  ةفقالسخ كالسمحقات 
السدتخجـ ليعكذ الطخكؼ الخاصة كؿ ك األ قدعالالجدء الحي ال يتجدأ مغ عشي ت البيانات" ورقة " -د

  دكف أف يتعارض معيا إلى االستذارييغكيكسل التعميسات العامة  يسة/السذخكعبالس
 السيالدي  تقييععشي يػـ بحدب الت "يػم" -ه

 السداعجكف( السيشيػف كالعاممػف الخبخاء االساسيػف كالغيخ أساسيػف كالسػضفػف )تعشي  "خبخاء"ال -و
  ائتالؼ  شخيظأك أي  (بالباشغثانػي )أي استذاري  ستذاري أكالحيغ يػفخىع اإل

 تعشي الحكػمة العخاقية  "الحكػمة" -ز

ستذارييغ حيث يكػف ألحج أعزاءه سمصة الترخؼ إغ عجة تعشي مديج  م"اإلئتالف/مذاركة"  -ح
بكامل العسل باسع كلرالح أي مغ أعزاء اإلئتالؼ أك جسيعيع كحيث يكػف جسيع أعزاء 

كسا يعشي اإلئتالؼ "عقػد الذخاكة" حيثسا  اإلئتالؼ مدؤؤليغ عغ تشفيح العقج باإلتحاد كاإلنفخاد 
 كرد في الػثيقة 

شخاص مغ ذكي االختراص كالحيغ تعتبخ مياراتيع،  كمؤىالتيع، األ تعشي "خبخاء األساسيػن "ال -ط
كمعخفتيع، كخبختيع أساسية لتشفيح الخجمات مػضػع العقج كيتع أخح سيختيع الحاتية بشطخ االعتبار 

 االستذاري   عصاءالفشي مغ خض الع تحميلفي 

جسيع السعمػمات  غتعشي التعميسات التي تقجـ إلى اإلستذاريي"تعميسات الى اإلستذارييغ"  -ي
 تيع عصاءاالسصمػبة إلعجاد 

 تعشي الخسالة التي تػجييا جية التعاقج الى اإلستذارييغ ضسغ القائسة السخترخة " كتاب الجعػة" -ك



 
 

13 
:____________________مرجع طلب العطاء    

:____________________           جهة التعاقد  
 

   أك ستذاري لحيغ يػفخىع اإلشخاص مغ ذكي الخبخة اتعشي األ "خبخاء غيخ األساسيػن "ال -ل
أي جدء مشيا كذلظ مغ ضسغ العقج كال يتع أخح  لتشفيح الخجمات أك (بالباشغالثانػي )ستذاري اال

 سيختيع الحاتية بشطخ االعتبار 
 السالي خض العالفشي ك خض الع يتزسغالحي  العصاء تعشي "عصاء" -م

 الحي يتع إعجاده مغ جية التعاقج بيجؼ إختيار اإلستذارييغ  العصاءتعشي شمب  "العصاء"شمب  -ن

 بسػجب العقج  ذاري ستتعشي العسل الػاجب إنجازه مغ اإل خجمات"" -ش

عقجًا  إلستذاري تعشي أي شخز أك مؤسدة أك شخكة يبـخ معو ا بالباشغ"الثانػي/االستذاري " -ع
كحيث يبقى اإلستذاري السدؤكؿ الػحيج عغ تشفيح العقج  أي جدء مغ الخجمات تشفيحبالباشغ ل

 تجاه جية التعاقج 
( ىػ تػقيع مقتزب مغ 1الدياؽ، ) يعشي أحج السعشييغ التالييغ حدب"التػقيع باألحخف األولى"  -ف

( ىػ تػقيع مقتزب مغ الذخز السخػؿ بتػقيع العقج كلكغ 2الذخز السخػؿ بالتػقيع، أك )
  نفاذية العقج مذخكشة بسػافقة جية عميا 

ذخح األىجاؼ كنصاؽ العسل كالشذاشات كالسياـ الػاجب تعشي الذخكط التي ت "الذخوط السخجعية" -ص
 يسةكالشتائج الستػقعة مغ الس ستذاري ستختبة عمى صاحب العسل كاالتشفيحىا كالسدؤكليات ال

   اكمخخجاتي

 مقجمة .2

تشػي إختيار إستذاري مغ القائسة السخترخة  البياناتورقة إف جية التعاقج السحجدة في   2 1
  البياناتورقة اإلختيار السحجد في  ػسيمةكفقًا ل كتاب الجعػةالسػجػدة في 

 عخضفشي ك  عخضمجعػكف لتقجيع  السخترخة قائسةالسحجديغ عمى ال ستذارييغاإلإف    2 2
، لتقجيع خجمات إستذارية لمسيسة البيانات ورقة فشي فقط حدب ما ىػ محجد في عخضمالي أك 

لمتفاكض كلتػقيع العقج مع اإلستذاري الحي سيتع أساسًا  العصاء  يكػف البياناتورقة السحجدة في 
 إختياره 

كأخحىا  االسحيصة بيلمسيسة ك طخكؼ السحمية العمى  اإلشالعستذارييغ عمى اإلتػجب ي  2 3
إذا  العصاء غمققبل  الحي يشعقجسؤتسخ الاتيع، بسا في ذلظ حزػر عصاءبشطخ اإلعتبار عشج إعجاد 

   إف حزػر ىحا السؤتسخ إختياري كعمى نفقة اإلستذاري البياناتورقة كاف محجدًا في 
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كمفة، السجخالت، تإلستذارييغ، في الػقت السشاسب كدكف أي تقجـ جية التعاقج إلى ا  2 4
   البياناتورقة ات ككسا ىػ محجد في العصاءكبيانات السذخكع، كالتقاريخ الزخكرية إلعجاد 

 تزارب السرالح .3

األكقات  جسيع عمى اإلستذاري اف يقجـ السذػرة السيشية، كالسػضػعية، كالحيادية في  3 1
 مع أك أخخى  مياـ مع التعارض كخاصة تجشب اتعتبار جسيع اإل فػؽ  اقججية التع مرالح يزع كأف

 السدتقبمي   لمعسل  اعتبارات اي عغ الشطخ بغس كالترخؼ ،اتيعمؤسد مرالح

ميغ جية التعاقج عغ أي كضع تزارب فعمي أك محتسل بكت كذفيتػجب عمى اإلستذاري ال  3 2
عغ ىكحا الكذف جية التعاقج  إف عجـ ل العمياسرمحة الفي خجمة يؤثخ عمى قجرة االستذاري 

 .العقج معوأنياء أىميتو أك إلى االستذاري قج يؤدي إلى فقجاف تزارب 

 لغ يتع التعاقج مع اإلستذاري في الحاالت التالية: ذكخه، سبق ما عسػمية تقييج غيخ مغ 3 2 1

 نذاشات متزاربة   أ

مغ جية التعاقج  ياالتعاقج معالتي تع  ، أك أي مغ فخكعيا،سػؼ تفقج السؤسدة
لتقجيع  تأىيل السدبقلتقجيع سمع أك أشغاؿ أك خجمات غيخ إستذارية لسذخكع، ال

خجمات إستذارية ناتجة عغ ىحه الدمع أك األشغاؿ أك الخجمات غيخ 
أي مغ اإلستذارية أك متعمقة بيا مباشخًة  كبالعكذ، فإف اي مؤسدة، أك 

تذارية إلعجاد أك تشفيح مذخكع ما، ، تع التعاقج معيا  لتقجيع خجمات إسفخكعيا
في تقجيع الدمع أك األشغاؿ أك الخجمات غيخ اإلستذارية  سدبقال ليأىتتفقج ال

الشاتجة عغ خجمات السؤسدة اإلستذارية لسثل ىحا اإلعجاد أك التشفيح أك 
  الستعمقة بيا مباشخة 

 ميام متزاربة   ب

إستذارييو الثانػييغ( أك لغ يتع التعاقج مع أي إستذاري )بسا في ذلظ خبخاءه ك 
 المقياـ بأي ميسة قج تتعارض بصبيعتيا مع مياـ أخخى يشفحىا أي مغ فخكعو 

 الستذاري لجية التعاقج نفديا أك لجيات تعاقجية أخخى  
  عالقات متزاربة   ت
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إذا كاف ال يسكغ تخسية عقج عمى إستذاري )أك خبخاءه كإستذارييو الثانػييغ( 
كثيقة مع أحج العامميغ لجى جية التعاقج ائمية عمى عالقة عسل أك عالقة ع

)أ( إعجاد الذخكط  بذكل مباشخ أك غيخ مباشخ بأي جدء مغالحيغ شاركػا 
السخجعية لمسيسة، )ب( عسمية اإلختيار لتخسية العقج، أك )ج( اإلشخاؼ عمى 

ج عغ ىحه العالقة بذكل مقبػؿ تإال إذا تع حل التزارب الشاتشفيح العقج، 
 شػاؿ عسمية االختيار كتشفيح العقج  ل لراحب العس

 أفزمية تشافدية غيخ نديية .4

تقجيسو خجمات نتيجة عمى أفزمية تشافدية  عإذا استحرل أي مغ اإلستذارييغ أك فخكعي  4 1
السعمػمات  جسيع يتػجب عمى جية التعاقج تحجيج كتػفيخا إستذارية تتعمق بالسيسة السصخكحة، عشجى

ع تحت ترخؼ جسيع اإلستذارييغ السجعػيغ، السعمػمات الكاممة التي مغ كأف تز البياناتورقة في 
     شأنيا تػفيخ الذفافية كالتشافذ الشديو 

 واألعسال الغيخ مذخوعةمسارسات الفداد  .5

إف سياسة جية التعاقج تقتزي الصمب مغ اإلستذارييغ كالسجيديغ كالستعيجيغ كالعامميغ   5 1
كتشفيح العقػد السسػلة مغ جية التعاقج   تعاقجخالؿ عسميات  األخالقية تالسدتػيا بأعمى لجييع االلتداـ
 الدياسة:لغخض ىحه 

 الشافحة العخاقية القػانيغ بحدبكالفداد"  األعساؿ غيخ السذخكعة" تعخيف جية التعاقجعتسج ت -أ
  :أدناه التالية سرصمحاتال اتبتعخيف أيزاً  جية التعاقج جشخ دتكست ىحا  الرمة اتذك 

أك استالـ أك استجراج أي شيء ذي قيسة، سػاء  تقجيعتعشي عخض أك " ة فاسجة"مسارس  1
أي جية  أفعاؿ عمى سميع غيخ بذكلكذلظ بيجؼ التأثيخ  ،بذكل مباشخ أك غيخ مباشخ

  أخخى؛

 (تسثيلالسػء )كمغ ضسشيا التذػيو أك ححؼ  فعل أك أي  تعشي "مسارسة احتيالية"   2
سػاء لمحرػؿ عمى ع أك محاكلة خجاع جية ما، يؤدي عغ درايٍة أك بتيػر، الى خجا 

 ؛متسمز مغ التداـ ماأك لخخى  أ ةك مشفعأ ممسػسة ةمشفع

يػػحاء، اإلزػػخر أك لحػػاؽ الإإيػػحاء أك التيجيػػج بزػػخر أك لحػػاؽ الإتعشػػي  ""مسارسػػات قيخيػػة  3
 بيػػجؼ كذلػػظ تمػػظ الجيػػة، مستمكػػاتأي مػػغ أي جيػػة أك بذػػكل مباشػػخ أك غيػػخ مباشػػخ، 

  جية ما أفعاؿ عمى سميع خغي بذكل التأثيخ
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كذلػػػظ لغايػػػٍة غيػػػخ أك تختيػػػب بػػػيغ شػػػخفيغ أك أكثػػػخ،  خصػػػةتعشػػػي أيػػػة  مسارسػػػة تػاشؤيػػػة""  4
   أخخى سميسة، مثاؿ التأثيخ بذكل غيخ سميع عمى أفعاؿ جية 

 كأ السمسػسػػة ج أك التدكيػػخ أك التغييػػخ فػػي األدلػػةتػػالؼ الستعّسػػاإل" تعشػػي عاقػػةمسارسػػة اإل"  5
، كالعسػل عػغ قرػج، السحققػيغ إلػىغيخ صػحيحة بذيادة  دالءاإل كأ يا عغ التحقيقحجب

مسارسات الفداد أك إدعاءات في تجخييا جية التعاقج لمتحقيق  جخاءاتأية إ إلعاقةكذلظ 
 كذات الشافػػػػحةبحدػػػػب القػػػػػانيغ العخاقيػػػػة  أك التػاشػػػػؤ أك القيػػػػخ األعسػػػػاؿ غيػػػػخ السذػػػػخكعة

 معخفتيػػاكذػػف مػػغ كذلػػظ لسشعيػػا  جيػػة،تيجيػػج أك مزػػايقة أك تخىيػػب أي  أك/الرػػمة؛ ك
   قجخاءات التحقيأك مػاصمة إمغ متابعة ا سشعيلتتعمق بالتحقيق أك بأمػر 

قج تست التػصية بتخسية العقج عميو إذا تبيغ أف اإلستذاري  عصاءأي  ستخفس جية التعاقج -ب
أك  قج تػرط، بذكل مباشخ أك مغ خالؿ ككيل، في مسارسات فداد أك إحتياؿ الفائد بالتػصية

كذلظ بحدب لمقػانيغ العخاقية  أثشاء تشافدو لمحرػؿ عمى العقج السعشيقيخ أك تػاشؤ أك إعاقة 
  الشافحة 

جية التعاقج اإلستذاري أك شخكاؤه كفقًا لمقػانيغ العخاقية الشافحة، بسا في ذلظ إعالف  سػؼ تعاقب -ج
، لمسذاركة في أي الػقتسػاء ألجل غيخ محجد أك لفتخة محجدة مغ اإلستذاري فاقجًا لألىمية، 

لمعقػد السسػلة مغ جية التعاقج، إذا تبيغ في أي كقت لمجيات العخاقية  تعاقجمغ نذاشات ال
، في سػاء بذكل مباشخ أك مغ خالؿ ككيلالسخترة في ىحا الذأف، أف اإلستذاري قج تػرط، 

ج أك أثشاء تشفيح ذلظ عقالأثشاء التشافذ عمى مسارسات فداد أك إحتياؿ أك تػاشؤ أك قيخ أك إعاقة 
 السسػؿ مغ جية التعاقج    العقج

سػؼ يكػف لجية التعاقج الحق بتزسيغ كثائق السشاقرة كالعقػد السسػلة مغ جية التعاقج شخشًا  -د
حداباتيع ة يشاعبسيغ كالسقاكليغ بالدساح لمجيات العخاقية السخترة جيد يمـد اإلستذارييغ كالس
كسا كبإحالة ىحه السدتشجات إلى التجقيق لجى  ،دػ تشفيح العقات ك العصاءكمدتشجاتيع الستعمقة ب

 مجققيغ مكمفيغ مغ الجيات السخترة كفقًا لمقػانيغ العخاقية الشافحة 
 االستذاريػن السػىمػن   .6

يسكغ لإلستذاري كجسيع األشخاؼ الحيغ يذكمػف اإلستذاري أف يكػنػا مغ جشدية أي   6 1
ة العخاؽ العالقات التجارية معيع بسػجب القانػف كالتعميسات استثشاء مغ تحطخ جسيػريب ، بمج كاف
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  يعتبخ اإلستذاري حائدًا لجشدية البمج إذا كاف ىحا اإلستذاري نفدو أك أي مغ فخكعو مػاششًا الخسسية
 أك مؤَسدًا أك مذاركًا أك مدجاًل كيعسل في ىحا البمج كفق قػانيغ البمج الشافحة 

في كضع تزارب مرالح  يعتبخ اإلستذاريػف في  كاكجج اذااىميتيع   غيستذاريجسيع اإليفقج    6 2
تقجمػا باكثخ مغ  تعميسات إلى اإلستذارييغ، كفي حاؿالمغ  3ضع تزارب مرالح كفقًا لمسادة 

بجيمة إذا كاف ذلظ مدسػحًا كفقًا لمسادة عصاءات بإستثشاء التقجـ ب، تعاقجخالؿ عسمية ال كاحجٍ  عصاءٍ 
  غيخ أف ذلظ ال يقيج مذاركة االستذارييغ الثانػييغ في أكثخ مغ إلى االستذارييغ مغ التعميسات 10

   كاحجٍ  عصاءٍ 

مغ  3كل إستذاري في كضع ترخيح بعجـ األىمية كفقًا لمسادة  تأىيل السدبقيفقج ال  6 3
 ي األىميةعشج إستحقاؽ تخسية العقج  يسكغ متابعة قائسة اإلستذارييغ فاقجإلى االستذارييغ التعميسات 

  لجى كزارة التخصيط"القائسة الدػداء" في 

لجية التعاقج مقبػؿ يجب عمى اإلستذاري أف يقجـ دليل إلثبات استسخارية أىميتو بذكل   6 4
 ككفقًا لستصمبات جية التعاقج السعقػلة 

ال يسكغ لسػضفي القصاع العاـ السذاركة بذكل مباشخ أك غيخ مباشخ بالسشاقرات   6 5
  العامة

 اتالعصاءإعجاد  -ثانيًا 
 اتالعصاءإعجاد  ثسغ .7

كال تكػف جية التعاقج  العصاء غمقيتحسل اإلستذاري جسيع التكاليف الستعمقة بإعجاد ك   7 1
شتائج إجخاءات اإلختيار  كال بكذلظ مغ دكف األخح باالعتبار بديخ أك  ،مدؤكلة عغ ىحه التكاليف

ا تحتفع بحق إلغاء إجخاءات اإلختيار في أي كقت قبل كس عصاءتكػف جية التعاقج ممدمة بقبػؿ أي 
تختب أي مدؤكليات لرالح اإلستذاري  في حاؿ اإللغاء، يتػجب إعادة جسيع يتخسية العقج دكف أف 

الحي دفعو اإلستذاري ) إف  العصاءكثيقة شمب ثسغ ات إلى اإلستذارييغ فػرًا مع إعادة العصاء
 كججت( 

 



 
 

18 
:____________________مرجع طلب العطاء    

:____________________           جهة التعاقد  
 

 

 المغة .8

1 8   

 

ات السقجمة، يسكغ لإلستذارييغ إذا ارادكا، أف يتقجمػا عصاءفي حاؿ إعتساد لغة كاحجة لم  8 2
   8 1بإحجى المغات السحجدة في التعميسات الى اإلستذارييغ  العصاءب

 العصاءمدتشجات  .9

  كحلظ ُيَتػقع أف يتع البياناتورقة تشجات كالشساذج السحجدة في السد العصاءيتزسغ   9 1
 ات مع التعخيفات السحجدة في الذخكط العامة لمعقج العصاءقخاءة شمب 

 واحج فقط عصاء .11

( شخاكة بسػجب عقج مذاركة ) ضسغ اإلئتالؼ شخيظيتػجب عمى اإلستذاري )أك كل  10 1
آخخ  إذا تقجـ أك شارؾ أحج  عصاءٍ ضسغ إئتالؼ ل ذخيظفقط، إما بإسسو أك ك كاحجٍ  عصاءٍ أف يتقجـ ب

 خفستك  سػؼ يفقج األىميةفإنو ، عصاءبأكثخ مغ  ،ضسغ اإلئتالؼ شخيظ أياإلستذارييغ أك 
تو  كلكغ يسكغ الدساح لالستذارييغ الثانػييغ كالخبخاء العامميغ لجى االستذاري أف يذاركػا عصاءا

إذا كانت الطخكؼ تبخر ىحه السذاركة كإذا كانت  عصاءٍ مغ كخبخاء أساسييغ كغيخ أساسييغ في أكثخ 
   البياناتورقة محجدة في 

 العصاءمجة نفاذية  .11

السحجد تاريخ البعج  نافحاً العصاء الفتخة التي يجب اف يبقى خالليا  البياناتورقة حجد ت 11 1
 ات العصاء غمقل

صمي دكف أي تعجيل بسا فيو اال العصاءخالؿ ىحه الفتخة، يجب أف يبقي اإلستذاري عمى  11 2
 اإلجسالي  ثسغكالة، العصاءت األسعار معجالالخبخاء االساسييغ، ك  )كجاىدية(تػفخ
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اإلستذاري لع  العصاءإذا تع االثبات أف أي مغ الخبخاء االساسييغ الحي كرد اسسو في  11 3
كيجه، سيفقج ىحا االستذاري دكف تأ العصاءأك أنو جخى تقجيسو في  العصاء غمقيكغ متػفخًا عشج 

مغ  5كفقًا لمسادة عقػبات الحق كسا يسكغ أف تفخض  تحميلدكف أي  إستبعادهكيتع  األىمية العصاء
 التعميسات الى اإلستذارييغ 

 العصاءتسجيج مجة نفاذ  . أ

  العصاءضسغ مجة نفاذ عسمية اإلختيار الجيػد إلكساؿ  اف تبحؿ جية التعاقج  عمى   11 4
، بسػجب تبميغ مغ جسيع االستذارييغ  تعاقج، عشج الحاجة إلى ذلظ، أف تصمبعمى أنو يسكغ لجية ال

 ات التي قجمػىا  العصاء، تسجيج مجة نفاذ بسجة مشاسبة  اتالعصاء غمق مػعج قبل خصي

 و، فدػؼ يتع ذلظ دكف أي تعجيل عمىعصائإذا كافق اإلستذاري عمى تسجيج مجة نفاذ   11 5
 الخبخاء األساسييغ  مى تػفخاألساسي كمع التأكيج ع العصاء

ىحا  تحميلكفي ىحه الحالة لغ يتع  عصائو يةيسكغ لإلستذاري أف يخفس تسجيج مجة نفاذ 11 6
  مغ قبل صاحب العسل العصاء

 الشفاذيةإستبجال الخبخاء االساسييغ عشج تسجيج  . ب

تي جخى ال العصاء يةإذا أصبح أي مغ الخبخاء األساسييغ غيخ متػفخ/جاىد لفتخة نفاذ 11 7
تسجيجىا، فعمى اإلستذاري أف يقجـ الى جية التعاقج تبخيخ خصي مشاسب كدليل مخٍض مخافقيغ مع 
شمب إستبجاؿ الخبيخ  في ىحه الحالة يجب أف تتػفخ لجى الخبيخ البجيل مؤىالت معادلة أك أعمى مغ 

 تحميلمبشية عمى  االستذاري  عخضالفشي ل تحميلأساسًا  لكغ ستبقى نقاط ال السقتخحمؤىالت الخبيخ 
 الديخة الحاتية لمخبيخ األساسي 

إذا لع يتسكغ اإلستذاري مغ تقجيع الخبيخ األساسي البجيل بسؤىالت معادلة أك أعمى، أك  11 8
إذا كانت االسباب السبخرة ليحا اإلستبجاؿ غيخ مقبػلة مغ جية التعاقج، فدػؼ يتع عشجىا رفس ىحا 

  العصاء

 ػن ثانػيػن(التعاقج بالباشغ )إستذاري . ت

 أف يحيل كامل الخجمات إلى إستذارييغ ثانػييغ )بالباشغ( يسكغ الستذاري ال   11 9

يسكغ أف يحيل اإلستذاري أجداء مغ الخجمات إلى إستذارييغ ثانػييغ عمى أف يحرل  11 10
كامل عمى السػافقة الخصية السدبقة مغ جية التعاقج  في جسيع األحػاؿ، يبقى اإلستذاري  مدؤكاًل بال
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كلكغ  العصاءلخجمات  في حاؿ عجـ قبػؿ اإلستذاري الثانػي مغ جية التعاقج، لغ يتع رفس اعغ 
سيتػجب عمى اإلستذاري إستبجاؿ اإلستذاري الثانػي بآخخ حتى يتع الحرػؿ عمى السػافقة الخصية 

ورقة جدة في محالتي يسكغ احالتيا مغ الباشغ  لمخجمات القرػى إف الشدبة السئػية  مغ جية التعاقج 
   البيانات

 العصاءتػضيح  وتعجيل وثائق شمب  .12

 العصاء شمب حػؿ أي مغ كثائق شمب التػضيح() االستفدار االستذاريػف يدتصيع  12 1
  بسجة مشاسبة )غمق السشاقرة(  اتالعصاء غمق مػعجكقبل  البياناتورقة خالؿ الفتخة السحجدة في 

، إلى عشػاف جية التعاقج البياناتورقة كسا ىػ محجد في  بالكابل خصيًا أك  استفداريجب إرساؿ أي 
خصيًا عمى ىحا الصمب في حاؿ كصل إلييا  باإلجابة  تقػـ جية التعاقج البياناتورقة السحجد في 

  سػؼ ُتخسل جية التعاقج ندخًا خصية مغ اإليجابات بياناتالورقة  في كفقًا لمسيل السحجدة 
ييغ السجعػيغ متزسشة األسئمة السػجية إلى جية التعاقج كذلظ )التػضيحات( إلى جسيع  اإلستذار 

نتيجة  العصاءدكف تحجيج مرجرىا  كإذا إرتات جية التعاقج أف تجخي أي تعجيالت عمى كثيقة شمب 
 لمتػضيحات فدػؼ يتع ذلظ كسا يمي:

، تعجيل كثيقة شمب بسجة مشاسبة اتالعصاء غمق مػعج قبليسكغ لجية التعاقج،   12 1 1
عمى أف يتع تأكيج كصػلو  بالكابلأك  الخسسيكذلظ بإصجار تعجيل خصي يخسل بالبخيج  عصاءال

  يتع إرساؿ ىحا التعجيل إلى جسيع اإلستذارييغ السجعػيغ كيكػف الخسسيالحقًا بسػجب البخيج 
 خصي بسػجب كتاب بتأكيج استالـ ىحا التعجيل كذلظ  السجعػكف  ممدمًا ليع  كيقػـ اإلستذاريػف 

ات إلعصاء العصاء غمق مجةإذا كاف التعجيل جػىخيًا، يسكغ لجية التعاقج تسجيج   12 1 2
يجب أف تعمغ جية  عشجىا الػقت السشاسب ألخح التعجيل بشطخ اإلعتبار  السجعػيغ اإلستذارييغ

 التعاقج عغ التعجيل الرادر بشفذ الصخيقة التي تع فييا اإلعالف عغ السشاقرة 

 العصاءمعجاًل أك أف يقجـ تعجياًل عمى أِي مغ أجداء عصاءًا أف يقجـ يسكغ لإلستذاري  12 2
  السجة  الفشي أك السالي بعج إنتياء ىحه عخضات  لغ يقبل أي تعجيل لمالعصاء غمق مجةقبل نياية 

 إعتبارات خاصة –ات العصاءإعجاد  .13

 تالي:ات يتػجب عمى اإلستذاري أف يأخح بشطخ اإلعتبار الالعصاءخالؿ إعجاد   13 1

إذا إعتبخ أي مغ اإلستذارييغ السجعػيغ أنو يسكغ أف يحدغ مغ مؤىالتو مغ   13 1 1
مع إستذارييغ آخخيغ بذكل ائتالؼ أك مغ خالؿ إستذارييغ ثانػييغ، فيسكشو الذخاكة عقج خالؿ 
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، أك )ب( إستذارييغ مجعػيغ إذا كاف السخترخة قائسةمغ خارج الالقياـ بحلظ مع )أ( إستذارييغ 
  في جسيع األحػاؿ، يتػجب عمى اإلستذارييغ السجعػيغ البيانات ورقة ظ مدسػحًا بحدبذل

ات  في حاؿ العصاء غمقالحرػؿ عمى مػافقة خصية مغ جية التعاقج في ىحا الذأف قبل 
بذكل إئتالؼ إستذارييغ أك مغ خالؿ  ة السخترخةقائسمغ خارج الة مع إستذارييغ ذخاكال

)الخئيذ(  أما إذا  سدؤكؿال ذخيظعشجىا اإلستذاري السجعػ ىػ ال إستذارييغ ثانػييغ، يكػف 
  سدؤكؿال ذخيظتذارؾ االستذاري مع إستذاريػف مجعػكف يسكغ ألي مشيع أف يكػف ال

الػقت السقجر كالسصمػب تقجيسو  البيانات ورقة يسكغ لجية التعاقج أف تحجد في  13 1 2
إعجاد عمى أف يتع ىحا التقجيخ لمجاللة شيخ(  يكػف -مغ الخبخاء األساسييغ )بذكل شخز

 عمى أساس تقجيخات اإلستذاري الخاصة  العصاء

 الفشي خضالعشكل ومزسػن  .14

الفشي أي معمػمات  خضالعالفشي أي معمػمات مالية  إذا تزسغ  خضالعال يتزسغ  14 1
  مدتجيب مالية كاضحة فأنو سػؼ ُيعتبخ غيخ 

ل لمخبخاء االساسييغ  كلحلظ فإنو يقجـ سيخة ذاتية ال يسكغ لإلستذاري إقتخاح بجائ  14 1 1
كاحجة فقط لكل مشرب مغ مشاصب الخبخاء األساسييغ  إف عجـ اإلستجابة ليحا الذخط سيؤدي 

  مدتجيبغيخ  العصاءإلى إعتبار 

الثالث مغ كثيقة  قدعو الفشي مدتخجمًا الشساذج السخفقة في العخضعمى اإلستذاري تقجيع  14 2
 ب شبيعة السيسة ذلظ حدت ك االعصاءشمب 

 العخض السالي .15

الخابع مغ كثيقة شمب  قدعبإستعساؿ الشساذج السخفقة في ال العخض السالييتع إعجاد  15 1
ات  يجب ذكخ جسيع التكاليف الستعمقة بالسيسة بسا فييا )أ( بجالت أتعاب )مدتحقات( الخبخاء العصاء

  البياناتورقة دة حدب ما ىي محجدة في األساسييغ كغيخ األساسييغ، )ب( الشفقات السدتخ 

 تعجيل األسعار . أ

، سػؼ ُيعتسج بشج  البياناتورقة لمسيسات التي تتجاكز مجة تشفيحىا السجة السحجدة في  15 2
  لمذخكط العامة العقجكفقًا لتعجيل األسعار 
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 الزخائب . ب

 كالجبايات ،خسػـكاليتحسل اإلستذاري كاإلستذاريػف الثانػيػف كالخبخاء جسيع الزخائب،  15 3
قبل  (28) يػـ الثامغ كالعذخكف التدجيجىا بسػجب العقج كالستػجبة في العخاؽ إبتجاء مغ السصمػب 

  كحدب التذخيعات الشافحة حلظل اً خالف البياناتورقة كرد في ات إال إذا العصاء غمقنياية ميمة 

 العصاءالعسمة السعتسجة في  . ت

البيانات   ورقة مات بأِي مغ العسالت السحكػرة فيالخج ثسغيسكغ لإلستذاري أف يقجـ  15 4
عمى  البياناتورقة  تالشفقات السحمية مدعخًا بالعسمة السحمية إذا نر يكػف جدء السبالغ الحي يسثل

 ذلظ 

 العسمة السعتسجة في الجفعات . ث

سػؼ تدجد دفعات العقج بالعسمة السحمية أك بأي مغ العسالت السعتسجة كالسصمػبة  15 5
، شخط أف تكػف ىحه العسالت مػجػدة عمى ججكؿ أسعار صخؼ العسالت لجى السرخؼ ءالعصاب

 السخكدي في العخاؽ كليا معجؿ صخؼ مقابل الجيشار العخاقي 

 اتالعصاء تحميل، فتح و تقجيع –ثالثًا 

  ات العصاء غمق، ختع، و تقجيع .16

لشساذج السصمػبة  يتع كامل كمػقع يتزسغ جسيع السدتشجات كاعصاء يتػجب عمى اإلستذاري تقجيع 
عمى أف تزسغ ىحه  السدجلات بالبخيج العصاءلجية التعاقج باليج  يسكغ أف يتع تدميع  العصاءتدميع 

 السحجدة السجد ات ضسغ العصاءالػسائل تدميع 

التػقيع باألحخؼ الفشية كالسالية )إذا كانت مصمػبة( ك  خكضالعيتع تػقيع استسارات تدميع  16 1
مغ اإلستذاري  تتع تدسية رسسيًا  خػؿالكامل مغ السسثل الس العصاءع صفحات جسيعمى  األكلى

  يجب أف البياناتورقة كسا ىػ مبيغ في  العصاءمسثل اإلستذاري بسػجب تفػيس خصي مخفق ب
ُيحكخ إسع كمشرب كل مغ الحيغ كقعػا التفػيس بػضػح مع كل تػقيع  يجب عمى اإلستذاري أف 

بالتػقيع، كسا كتػقيع جسيع صفحات رسسيًا  خػؿالسمغ السسثل  العصاءع دميتيتأكج مغ تػقيع استسارة 
ججاكؿ األسعار كالسدتشجات السخفقة  يجب أف يتع أيزَا التػقيع )كاماًل أك باألحخؼ األكلى( عمى 

حيث جخى ترحيحات أك مجخالت مغ اإلستذاري  يجب أف تجكف األسعار  العصاءجسيع صفحات 
 ا ىػ مصمػب في ججاكؿ االسعار باألرقاـ كالحخكؼ كس
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مقجمًا مغ إئتالؼ إستذارييغ، يتػجب تػقيعو مغ جسيع أعزاء  العصاءفي حاؿ كاف  16 1 1
اإلئتالؼ ليكػف ممدمًا عمييع جسيعًا أك مغ مسثل مخػؿ بحق التػقيع بإسع اإلئتالؼ بسػجب 

سيع أعزاء مػقعة مغ ج بالتػقيع  ككالة رسسية مرجقة حدب االصػؿ اك  رسسيتفػيس 
 اإلئتالؼ 

أية إضافات بيغ الدصػر أك محٍػ أك كتابة فػؽ الكمسات أك  العصاءيجب ااَل يتزسغ  16 2
اإلستذاري  في ىحه  ارتكبيابإستثشاء الترحيح لألخصاء التي  العصاءتعجيالت عمى مػاد شمب 

أك األشخاص  الحالة، يتع التػقيع )كاماًل كباألحخؼ األكلى( عمى ىحه الترحيحات مغ الذخز
 السخػليغ بتػقيع العقج 

"ندخة"  سرصمحبالشدخ  أشيخت"أصمي" ك  سرصمحباألصمي السػقع  العصاءتأشيخ يتع  16 3
 العصاء  كيتع ندخ جسيع صػر البياناتورقة في السصمػبة محجدًا عجد الشدخ   يكػف حدب الحالة

   األصل  فيعتسج العصاءغ األصل، كفي حاؿ كجػد أي تشاقس بيغ أصل كندخ ع

الفشي في مغمف مختـػ كمكتػب عميو بػضػح  خضالعكضع أصل كجسيع ندخ يتع   61.4
أدخل [ال يفتح قبل " مع تححيخ،  ]عشػاف السيسة، السخجع، اسع كعشػاف اإلستذاري [" ،  "فشي عخض"

  ]البياناتورقة السبيغ في الفشي خض الع غمقل السػعج الشيائي وقت وتاريخ

 بسػجب كسيمة االختيار( الحي اف مصمػباً ػػػالي )إذا كػػػالس عخضاؿ بالشدبة لمػػككحلظ الح 16 5
كإسع  ،كالسخجع اسع السيسة مع" مالي عخضفي مغمف مختػـ كمكتػب عميو بػضػح " وكضعيتع 

 " الفشي خضالعال يفتح مع "التالي تححيخ المع ك  كعشػاف اإلستذاري 

السالي في مغمف كاحج  خضالعالفشي ك  خضالعيتع كضع السغمفات السحتػية عمى  16 6
كاسع السيسة كاسع كعشػاف  العصاءكثيقة شمب  مختـػ  كيكتب عمى ىحا السغمف عشػاف التدميع كمخجع

إسع الذخز السخػل بالتػقيع عغ اإلستذاري مع ختع اإلستذاري عمى الدوايا اإلستذاري ككحلظ 
السبيغ  غمقلمل وقت وتاريخ السػعج الشيائي أدخ[ال يفتح قبل "مكتػب عميو بػضػح  األربعة لمسغمف

 .]البياناتورقة   في

ضياع أك فقجاف أك فتح السغمف الخارجي قبل  نتيجةية كلؤ مدال تتحسل جية التعاقج أي  16 7
 أعاله   عميو العبارات السحكػرة كمبيشاً  السػعج إذا لع يكغ مختػماً 

 ات الستأخخةالعصاء . أ
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، كأف البياناتورقة إلى العشػاف السبيغ في تعجيالت عمييا أك ال اتالعصاءرساؿ يجب إ 16 8
سجيج قبل أي ت ، أكالبياناتورقة غ في يقبل الػقت كالتاريخ السحجدقبل جية التعاقج يتع استالميا مغ 

تو دكف فتحو إعادأك أي تعجيل لو متأخخًا كمخفػضًا كتتع  العصاءاعتبار  يتعدػؼ ف كإال تاريخليحا ال
و، كتحتفع بشدخة ليا غمقيتع  عصاء  ُترجر جية التعاقج كصل باإلستالـ لكل )في أقخب كقت(

  ةالحق ةجعاكسخجع ألي مخ 

 ات العصاءسحب، إستبجال أو تعجيل  . ب

ه بعج تقجيسو إلى جية التعاقج عصاءيسكغ لإلستذاري أف يدحب أك يدتبجؿ أك يعجؿ  16 9
غ التفػيس بالتسثيل كفقًا لمسادة بسػجب إشعار خصي )تبميغ( مػقع مغ مسثل اإلستذاري يتزس

أك التعجيل  يجب أف يكػف ىحا  العصاءمغ تعميسات إلى اإلستذارييغ، كسا يتزسغ إستبجاؿ  16 1
 االشعار الخصي:

مغ التعميسات إلى اإلستذارييغ باإلضافة  16ك 15ك 14و كفقًا لمسػاد غمقك إعجاده تع  16 9 1
 بػضػح عمى السغمفات الستعمقة، ك"تعجيل" أك  "إستبجال"،، أك"سحب"إلى كجػب كتابة 

  16 8ات كفقًا لمسادة العصاء غمقأف يتع تدميسو إلى جية التعاقج قبل إنتياء ميمة  16 9 2

 الدخية .17

 خضالعال يسكغ لإلستذاري اإلتراؿ بجية التعاقج لإلستفدار عغ أي شأف خاص ب 17 1
يتع إفذاء ات كحتى تاريخ تخسية العقج  لغ العصاء، بجءًا مغ تاريخ فتح العخض الساليالفشي ك/أك 

أك أي  اً عصاءالحيغ قجمػا االستذارييغ إلى  اإلحالةات كتػصيات العصاء تحميلالسعمػمات الستعمقة ب
 العقج تخسية اإلعالف عغ تاريخ بالعسمية، حتى  أشخاص غيخ معشييغ رسسياً 

لمتأثيخ بذكل غيخ سميع  أك مغ أي مسثل عشو، ،أي إستذاري مجعػ غأي محاكلة مإف  17 2
تؤدي سػؼ ات أك عمى التػصيات كالقخار بتخسية العقج العصاء حميلتعمى جية التعاقج في عسمية 

 و عصائإلى رفس 

مغ دكف استثشاء ما كرد أعاله، كفي حاؿ أراد االستذاري االتراؿ بجية التعاقج خالؿ  17 3
اإلستذاري  إعالف تخسية العقج، يتػجب عمىات كحتى تاريخ العصاءالسجة التي تبجأ مغ تاريخ فتح 

  السصمػبة لغخض استكساؿ البيانات الفشية التػاصل خصيًا فقط مع جية التعاقج
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يجب أف ال يتع إفذاء السعمػمات الخاصة باسساء كعشاكيغ اإلستذارييغ كككالئيع إلى  17 4
  العصاءخة اإلعالف عغ أشخاؼ غيخ معشية كذلظ مغ أجل السحافطة عمى سخية اإلجخاءات خالؿ فت

 الفشي خضالعفتح  .18

الفشية مغ جية التعاقج بحزػر مسثمي اإلستذارييغ السجعػييغ  خكضالعيتع فتح  18 1
ات في العصاءغمق الحيغ إختاركا الحزػر شخريًا  يحجد تاريخ ككقت كعشػاف رسسيًا يغ سخػلكال

مختػمة كمغمقة كمحفػضة بأماف  ةالعخكض السالي  تبقى السغمفات التي تحتػي عمى البياناتورقة 
 العخكض الساليةلجى سمصة رقابة أك سمصة مدتقمة كفقًا لمقػانيغ العخاقية الشافحة كذلظ حتى تاريخ فتح 

 مغ التعميسات إلى اإلستذارييغ  22كفقًا لمسادة 

"سحب" حيث ال يفتح السغمف الحي مرصمح تفتح أكاًل كُتعمغ السغمفات التي عمييا  18 2
مػضػع الدحب كإنسا يعاد إلى اإلستذاري، كال يتع الدساح باي سحب  العصاءعمى  يحتػي 

 ات العصاءات اال إذا تزسغ إشعار الدحب تفػيزًا نافحًا كقج أُعمغ عشو عشج فتح عصاءلم

ات البجيمة  ال يتع العصاء"إستبجاؿ" كتدتبجؿ بمرصمح بعجىا تفتح كُتعمغ السغمفات التي عمييا 
لسدتبجلة كإنسا تخد إلى اإلستذاري غيخ مفتػحة  ال يتع الدساح بإستبجاؿ ات االعصاءفتح 

 ات العصاءات إال إذا تزسغ إشعار االستبجاؿ تفػيزًا نافحًا كقج أُعمغ عشو عشج فتح العصاء

ات إال إذا العصاء"تعجيل"، حيث ال يتع تعجيل مرصمح ثع تفتح كُتعمغ السغمفات التي عمييا 
تفػيزًا نافحًا كقج أُعمغ عشو عشج فتح السغمفات  إف السغمفات التي ُتفتح تزسغ إشعار التعجيل 

 الحق  تحميلات فقط سػؼ ُتعتبخ ألي العصاءكُتعمغ عشج فتح 

إسع كبمج اإلستذاري،  (1)الفشية يتع اإلعالف كتدجيل التالي خصيًا:  خكضالععشج فتح  18 3
جسيع أعزاء  كبمجافكأسساء  رئيذ عقج الذخاكةالذخيظ كفي حاؿ كجػد إئتالؼ اسع 

الحي تػقيع ال (3)السالي،  عخضكجػد أك غياب مغمف مغمق كمختػـ لم (2)، /الذخاكةاإلئتالؼ
أي معمػمات أخخى  (4)، ككافة الشساذج األخخى السخفقةكافة ك  العصاء تقجيعإلستذاري عمى استسارة ل

بختع لجشة فتح  العصاءكممحقات سػؼ يتع تػقيع محتػيات  البيانات. كرقة مشاسبة أك محجدة في
ات  كسا يتع تػقيع السحزخ مغ مسثمي اإلستذارييغ الحيغ حزخكا مع حقيع بإضافة أية العصاء

مالحطة عمى عسل كإداء المجشة  إف عجـ تػقيع اإلستذارييغ عمى السحزخ لغ يمغي مزسػف أك 
ات ضسغ عصاءحيغ تقجمػا بالسحزخ  تػزع ندخة مغ ىحا السحزخ عمى جسيع اإلستذارييغ النفاذية 

 شمبيع ذلظ بشاءعمى السيمة السحجدة ك 
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ات عمى لػحة اإلعالنات الخاصة بجية التعاقج مع العصاءيتع عخض محزخ فتح  18 4
 ات سػؼ تكػف خاضعة لمتحميل كالتجقيق العصاءاإلشارة إلى أف 

ات لستابعة ءالعصا تحميلالفشية عبخ تقخيخ رسسي إلى لجشة  خكضالعسػؼ يتع تدميع  18 5
ات األصمية في عيجة جية التعاقج كفي العصاء  تبقى 19التحميل كالتجقيق كسا ىػ محجد بالسادة 

 مخكدىا 

 اتالعصاء تحميل .19

أعزاء لجشة ال يصمع ، مغ التعميسات الى اإلستذارييغ 18 1عصفًا عمى نز السادة  19 1
  الفشي تحميلياء مغ الإلى أف يتع االنت العخكض الساليةالفشية عمى  خكضالع تحميل

ات باستثشاء ما كرد العصاء غمقمػعج بعج  العصاءال يسكغ لإلستذاري أف يبجؿ أك يعجؿ  19 2
حرخًا عمى  تحميلات يتع الالعصاء تحميل  عشج مغ التعميسات الى اإلستذارييغ 11 7في السادة 

  كالسالية السقجمة العخكض الفشيةأساس 

 الفشية خوضالع تحميل .21

الفشية بشاء عمى تجاكبيا مع  خكضالع تحميلبلجى جية التعاقج  تحميللجشة الػـ تق 20 1
كالسعاييخ الثانػية كنطاـ  تحميل، كباألعتساد عمى معاييخ الالعصاءككثيقة شمب  الذخكط السخجعية

يتع   مدتجيبٍ  عخضٍ   كيتع أعصاء الجرجة الفشية لكل  البيانات كرقة الشقاط ليا كسا ىػ محجد في
خاصة بات، العصاءشمب  كثيقة و لجػانب ميسة مغئفي ىحه السخحمة عشج عجـ استيفا العصاءرفس 

 ورقةالفشي السحجدة في  تحميلالحج االدنى مغ درجة الشخكط السخجعية، أك عشج فذمو في تحريل 
  البيانات

 (اً ثسشمحجد أو عمى األقل  ثسغأو عمى  ثسغالسالي )اإلختيار السبشي عمى الجػدة وال خضالع .21

الفشي، ُتبمغ جية التعاقج اإلستذارييغ الحيغ تع اعتبار   تحميلبعج اإلنتياء مغ عسمية ال 21 1
يع السالية مقفمة بعج اإلنتياء مغ اجخاءات عخكضيع الفشية غيخ متجاكبة أنيا ستخد ليع عخكض

يغ حققػا أك اإلختيار كتػقيع العقج  كحلظ كفي نفذ الػقت سػؼ تبمغ جية التعاقج اإلستذارييغ الح
السالية مع  خكضالعالفشية عغ تاريخ ككقت كعشػاف فتح  تجاكزكا الحج األدنى السصمػب مغ الجرجة 

األخح بشطخ اإلعتبار الػقت الالـز السصمػب ليقػـ اإلستذاريػف باإلجخاءات لحزػر الجمدة  إف 
 ىػ إختياري  العخكض الساليةحزػر اإلستذاري جمدة فتح 
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 مسثميكبحزػر  ات لجى جية التعاقجالعصاءمغ لجشة فتح  السالية عمشا كضخ العفتح يتع  21 2
تتع ات، العصاءخالؿ فتح   الفشية الجنيا السصمػبة كالحيغ قج أتسػا الجرجةالحيغ يخغبػف االستذارييغ 

بحدب كل مغ السعاييخ   فشيٍ  عخضٍ الفشية لكل  االستذارييغ، كالجرجةسساء أل العمشيةقخاءة ال
 فتحكمختػمة كعشجىا يتع  السالية ال زالت مقفمةخكض العالتأكيج عمى أف بعج ذلظ، يتع   السصمػبة

 جسيعسحزخ لتخسل ندخة مغ العمشًا  اإلجسالية  (األسعاركتدجيل السبالغ )السالية كقخاءة  خكضالع
 ات عصاءاإلستذارييغ الحيغ قجمػا 

 ترحيح األخصاء .22

السالي سػؼ  خضالعالفشي كالغيخ مدعخة في  خضالعإف الشذاشات كالبشػد الػاردة في  22 1
 عخضتعتبخ مذسػلة باألسعار التي تتزسغ الشذاشات كالبشػد األخخى كلغ يتع إجخاء أي ترحيح لم

 السالي 

 العقػد عمى أساس السجة الدمشية . أ

( ُتعجؿ األسعار عشج 2) أخصاء حدابية ك ةأي( ترحح 1لجى جية التعاقج سػؼ ) تحميللجشة الإف  -أ 
الفشي  كيتع ترحيح األسعار  خضالعتبايغ مع جسيع السجخالت السحكػرة لكل نذاط أك بشج في  حرػؿ

خصأ في السبالغ اإلجسالية  في حاؿفي حاؿ كجػد تشاقس بيغ: السبالغ الجدئية كالسبالغ اإلجسالية، أك 
دػد ث تبحي ،بيغ الكمسات كاألرقاـ خصأ أكبالكسية بذكل خاشئ،  الػحجة ثسغنتيجة عسمية ضخب 

الفشي بسا يخز كسيات السجخالت، يعتسج  خضالعك  العخض السالي في حاؿ كجػد تشاقس بيغ  كمساتال
بسا  العخض الساليترحيح الكسية السحكػرة في لجى جية التعاقج  تحميلالفشي حيث ُتجخي لجشة ال خضالع

عمى  العخض السالييغ في الػحجة السب ثسغتصبيق يجخي الفشي، ك  خضالعيتشاسب مع الكسية السحكػرة في 
  عصاءاإلجسالي لم ثسغالكسية السرححة كبالتالي، ترحيح ال

 الزخائب .23

، سػؼ تدتثشي جية التعاقج الزخائب كالخسـػ اإلستذاري السالي عخض تحميلعشج  23 1
  البيانات ورقة الستػجبة في العخاؽ كفق ما ىػ محجد في

 إعتساد عسمة واحجة .24
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السقجمة  خكضالع ثسغكالسقارنة كتحػيل  تحميلعخاقي ألغخاض السػؼ يعتسج الجيشار ال 24 1
بعسالت مختمفة إلى عسمة كاحجة كذلظ بحدب أسعار صخؼ العسمة، كالسرجر، كالتاريخ السحجديغ 

  كاعتساد سعخ الرخؼ لمبشظ السخكدي العخاقي  البيانات ورقةفي 

 ثسغالسبشي عمى الجػدة وال تحميلال .25

 ثسغػدة والاإلختيار السبشي عمى الج . أ

تػزيغ الشيائية بعج  تحميلتحتدب درجة ال ثسغكالفي حالة اإلختيار السبشي عمى الجػدة  25 1
 ،  يدتجعى عشجىا إلى السفاكضاتالبيانات ورقة الجرجات الفشية كالسالية كجسعيسا كسا ىػ محجد في

 لمجرجات الفشية كالسالية  مجسػعة درجة اإلستذاري الحي حرل عمى أعمى 

  خرزمثسغ تيار السبشي عمى اإلخ . ب

التي  العخكض السالية، يتع رفس جسيع خرزٍ م ثسغٍ في حالة اإلختيار السبشي عمى  25 1
  البياناتورقة في  خرزالسثسغ تتجاكز ال

سػؼ تختار جية التعاقج اإلستذاري الحي حرل عمى أعمى درجة فشية كالحي لع يتجاكز  25 2
 ات كسػؼ تجعػه الى السفاكضات لسشاقذة العقج العصاءشمب  السحجد في كثيقة ثسغالسالي ال عخضو

 ثسشاً اإلختيار السبشي عمى األقل  . ت

، سػؼ تختار جية التعاقج اإلستذاري الحي ثسشاً في حالة اإلختيار السبشي عمى األقل  25 3
 شية الجنياالسالي، مغ بيغ اإلستذارييغ الحيغ حققػا الجرجة الف تحميل، بحدب الثسشاً دنى األ العصاءقجـ 

 ، كسػؼ تجعػه الى السفاكضات لسشاقذة العقج السقبػلة

 السفاوضات وتخسية العقج –رابعًا 

 السفاوضات .26

مع مسثل اإلستذاري  البياناتورقة تجخي السفاكضات في التاريخ كالعشػاف السحجديغ في  6..6
ذاري ككفقًا لمقػانيغ الحي يجب أف يقجـ كتاب تفػيس نافح لمتفاكض كلتػقيع العقج نيابة عغ اإلست

 العخاقية الشافحة 

تقػـ جية التعاقج بإعجاد محاضخ جمدات التفاكض كالتي تػقعيا جية التعاقج كالسسثل  26 2
 لإلستذاري  سخػؿال
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 تػفخ الخبخاء األساسييغ . أ

يتػجب عمى اإلستذاري السجعػ الى السفاكضات التأكيج عمى تػفخ)جاىدية( الخبخاء  26 3
البجيل )إف الخبيخ لبجء السفاكضات أك عخض أساسي كذخط  العصاءدة أسسائيع في االساسييغ الػار 

مغ تعميسات إلى اإلستذارييغ  إف فذل اإلستذاري بالتأكيج عمى تػفخ)جاىدية(  11كجج( كفقًا لمسادة 
قائسة مغ  كاإلنتقاؿ الى اإلستذاري التالي الثاني في التختيب العصاءيؤدي الى رفس سػؼ الخبخاء 

 ستذارييغ السؤىميغ لمتفاكض اال

ما كرد أعاله، فإف تبجيل الخبخاء األساسييغ أثشاء التفاكض يسكغ أف  مغ دكف إستثشاء 26 4
يكػف مقبػاًل إذا كاف فقط نتيجة ضخكؼ خارج الديصخة السعقػلة لإلستذاري كغيخ مشطػرة لو، مثاًل، 

ض اإلستذاري إستبجاؿ الخبيخ، خالؿ كليذ حرخًا، في حالة السػت أك العجد  في ىحه الحالة يعخ 
إلى السفاكضات، بخبيخ آخخ لو خبخة كمؤىالت معادلة أك أفزل مغ  كتاب الجعػةالفتخة السحجدة في 

  األساسيالخبيخ 

 السفاوضات الفشية    . ب

ة كمجخالت جية العصاءتتزسغ السفاكضات مشاقذات لمذخكط السخجعية كآلية التشفيح  26 5
"تػصيف الخجمات" الُسمحق بالعقج  ال يسكغ اف  قدعالخاصة كسا تتزسغ إنياء  التعاقج كشخكط العقج

 كال شخكط العقج تغيخ ىحه السشاقذات الشصاؽ األساسي العاـ لمخجمات السصمػبة في الذخكط السخجعية
 تحميلكمخجعية تػصيات ال العصاء ثسغمخخجات السيسة ك جػدة عمى التأثيخ بذكل جػىخي مشعًا مغ 

 االساسي 

 السفاوضات السالية    . ت

)كحدب  تتزسغ السفاكضات تػضيحات عغ الستػجبات الزخيبية لإلستذاري في العخاؽ 26 6
 ككيفية  تزسيشيا في العقج  التذخيعات الشافحة(

، ال يسكغ التفاكض عمى تحميلكعشرخ في ال ثسغالإذا كانت كسيمة اإلختيار تتزسغ  26 7
 في حاؿ كاف العقج عمى أساس السبمغ السقصػع  لساليالعخض ااإلجسالي السحكػر في  ثسغال

 إنياء السفاوضات .27

باألحخؼ بالكامل تشتيي السفاكضات بسخاجعة مدػدة العقج الشيائية كمغ ثع تػقيعيا  7..6
 بالتػقيع  سخػؿاألكلى مغ جية التعاقج كمسثل اإلستذاري ال
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كنقاط  سبابصيًا بجسيع األفي حاؿ فذمت السفاكضات، تبمغ جية التعاقج اإلستذاري خ 27 2
لمخد  في حاؿ إستسخار الخالؼ، سػؼ تشيي جية التعاقج السفاكضات أخيخة الخالؼ كتعصيو فخصة 

كتبمغ اإلستذاري باالسباب السػجبة لحلظ  كبشاء عميو، فإف جية التعاقج سػؼ تجعػ اإلستذاري 
لتعاقج أف تعاكد فتح السفاكضات التالي السرشف ثانيًا لمتفاكض عمى العقج كعشجىا ال يسكغ لجية ا

 التي سبقت 

  تخسية العقج .28

بعج إنياء السفاكضات سػؼ تػقع جية التعاقج العقج كتشذخ نتائج عسمية اإلختيار بحدب  28 1
القػانيغ العخاقية الشافحة كُتبِمغ مباشخة بعج ذلظ جسيع اإلستذارييغ السجعػيغ  يتع الشذخ خالؿ فتخة ما 

  البياناتورقة قج ككسا ُحجد في بعج التػقيع عمى الع

التأكج مغ أف  قبل إحالة العقج، يتػجب عمى جية التعاقج كعبخ الدمصات السخترة 28 2
 نافحة  العصاءالشساذج األساسية السقجمة في 

ورقة مغ الستػقع أف يباشخ اإلستذاري بسيستو بالتاريخ كالعشػاف )السػقع( السحجديغ في  28 3
  لبياناتا

 الصعػن الذكاوى و  .29

شكػى  عغ شخيق تقجيعقخار التخسية  في ألي مغ اإلستذارييغ الخاسبيغ أف يصعغ يحق 29 1
ذلظ لجى جية التعاقج ك   التعاقجية كالذكاكى  باالعتخاضات لمشطػخ سخكديةال جشػةملاخصية تقجـ إلى 
ي الخاسب أف "  يتػجب عمى اإلستذار بتخسية العقج اإلشعارإستالـ "اياـ بعج  ( 7) خالؿ فتخة سبعة

الشاتجة عغ تأخيخ تػقيع العقج ألسباب  ضخاراأل جسيعتدجيج لتعيج خصي ب ذكػى ُيخفق شمب ال
 )الفائد( خاشئة كغيخ مبخرة  في ىحه الحالة يتع تأجيل تػقيع العقج مع اإلستذاري الحي تع إختياره

جية التعاقج خالؿ   إذا لع يرجر أي رد مغ ذكػى بسػضػع ال القخارإلى حيغ إصجار جية التعاقج 
  بزسشيا مجة تقجيع التػصية بسػضػع االعتخاض كاسبابو  )احجى كعذخكف يػما (( يػما21)  مجة

   مخفػضة الذكػى  تعتبخ فدػؼ،

( 7خالؿ سبعة ) القزاءأماـ  ذكػى )الصعغ(يسكغ لإلستذاري الخاسب أف يدتأنف ال 29 2
 أياـ بعج إستالـ قخار جية التعاقج 

 تػقيع العقج .31
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العقج  بإحالة العقج، ُتخسل جية التعاقج الى اإلستذاري الفائد إتفاقية مباشخة بعج التبميغ 30 1
  كحلظ فإف جية التعاقج البياناتورقة في العقج بالمغة السحجدة  كتابة كشخكط العقج الخاصة  يتع 

  الفاشميغات مقفمة الى اإلستذارييغ العصاءسػؼ تعيج 

( يػمًا في 29مغ إستالـ إتفاقية العقج )أك تدعة كعذخكف )عسل  ( يػـ14)  خالؿ  30 2
بزسشيا مجة االنحار)  مغ التعميسات إلى اإلستذارييغ( 30 1الحالة السشرػص عمييا في السادة 
، يتػجب عمى اإلستذاري الفائد تػقيع العقج ككضع التاريخ االشعار ( اك بعج انتياء مجة الصعغ

، كفقًا الفاشميغ في حاؿ كجػد اسئشاؼ لمذكػى )شعغ( مغ االستذارييغ كإعادة العقج إلى جية التعاقج 
يبقى لجية التعاقج الحق في أف تباشخ بتشفيح العقج مع مغ التعميسات إلى اإلستذارييغ،  30 2لمسادة 

يخجـ  اإلستذاري الفائد عمى أساس أف العقج مدتػفي لمذخكط بذكل كامل كأف تأخيخ تشفيح العقج ال
عامة كأف إلغاء العقج سػؼ يؤدي إلى أضخار جديسة في السرمحة العامة  عمى الخغع السرمحة ال

بخرة بإتخاذ ىحا القخار مخفق باألسباب الس السخترة ةكسالسحمغ ذلظ، عمى جية التعاقج أف تبمغ 
تعيج رسسي ، يسكغ لجية التعاقج أف تشفح العقج بعج تقجيسيا لسخترةا ةكسالسحالسػجبة  بعج مػافقة 

بتعػيس جسيع األضخار السدتقبمية الشاتجة عغ تشفيح العقج في حاؿ  السخترة ةكسلمسحع التػقيع( )م
 مرمحة قخار جية التعاقج في غيخ   السخترة ةكسالسح صجر حكع 

  1بياناتال كرقةمغ  30 1يتع ترجيق العقج كسا ىػ محجد في السادة 
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 الثاني . تعميسات إلى اإلستذارييغ  قدعال
 لبياناتا ورقة

 

 السادةمخجع 
التعميسات في 
إلى 
 يغيستذار اإل

 
 

1 2 
 

 
 ]إسع جية التعاقجأدخل  [جية التعاقج :  اسع 

 ]أدخل كسيمة اإلختيار [:    كسيمة االختيار
  

2 2 
 ]نعع / ال[:  العخض الفشيمع  العخض الساليتقجيع 

  ]إسع السيسة اإلستذاريةأدخل  [: اإلستذارية اسع السيسة
 

 
3 2 

  ]نعع/ ال[ ات: العصاءغمق سيتع عقج مؤتسخ ما قبل 
  :كسا يمي  إذا كاف الجػاب نعع، اكتب التاريخ كالػقت كالسكاف{

  ]أدخل الداعة كالجقيقة [الػقت :  ]أدخل اليـػ كالذيخ كالدشة [تاريخ إنعقاد السؤتسخ : 
 ]أدخل العشػاف [:  العشػاف

 ]أدخل رقع الفاكذ [ الفاكذ: ]أدخل رقع الياتف [الياتف:  
 ]أدخل البخيج األلكتخكني [البخيج االلكتخكني: 

  ]}أدخل اإلسع [مسثل جية التعاقج/ مشدق السؤتسخ:اسع 
 

4 2 
  ]نعع أك ال [:تاليةكالتدييالت ال بياناتالصاحب العسل سيػفخ 

 ]_كالتدييالت  بياناتالفي حاؿ نعع، اكتب  [
 

1 4 
كضع كيسكغ ذلظ عبخ دة تشافدية غيخ عادلة يتػجب التقميل مغ تأثيخىا إذا شسمت عسمية اإلختيار مي[

التقاريخ كالسدتشجات كالسعمػمات بترخؼ جسيع اإلستذارييغ السجعػيغ مع ذكخ مرجر كل مغ ىحه 
  ]السعصيات عبخ مػاقع الكتخكنية محجدة

 اتالعصاءثانيًا. إعجاد 
 
1 8 

   ]مغةال أدخل[ات بالمغة العصاءتع إصجار كثيقة شمب 
 ]ةنكميدياإلالعخبية أك الكخدية أك [ىي :  العصاءإف لغة 
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 السادةمخجع 
التعميسات في 
إلى 
 يغيستذار اإل

 
 

    في جسيع السخاسالت )كاالشعارات( الستبادلة ]مغةأدخل ال[تعتسج المغة 

 
1 9 

 التالي: العصاءتزسغ ي
 الفشي: عخضالسغمف الجاخمي األكؿ لم

 الثة أشيخ أك شيادة التفػيس القانػني لتػقيع العقج عمى أف ال يعػد تاريخو ألكثخ مغ ث
  سؤسدةتدجيل ال

  1-الشسػذج الفشي- 
  2-الشسػذج الفشي- 
  3-الشسػذج الفشي- 
  4-الشسػذج الفشي- 
  5-الشسػذج الفشي- 
  6-الشسػذج الفشي- 
  7-الشسػذج الفشي- 

 السالي:لمعخض كيتزسغ السغمف الجاخمي الثاني 
  1-الشسػذج السالي- 
  2-الشسػذج السالي- 
  3-الشسػذج السالي- 
  4-الشسػذج السالي- 

 عصاءٍ يدسح لإلستذارييغ الثانػييغ كالخبخاء األساسييغ كغيخ األساسييغ أف يذاركػا في أكثخ مغ  10 1
 ] ال ع أكنع [: كاحجٍ 

1 11 

 غمقتاريخ بجءًا مغ يػمًا    ]120ك  60عادةً بيغ  –أدخل السجة  [نافحًا لسجة  العصاءيجب أف يبقى 
 (  ]أدخل التاريخ [: ات )أي لغايةالعصاء

ات كذلظ بحدب درجة تعقيج العصاء تحميليجب أف تكػف ىحه السجة كاقعية تدسح لجية التعاقج ب }
السيسة كالػقت السصمػب لمحرػؿ عمى السخاجع كالتػضيحات كالسرادقات كالسػافقات كلمتبميغ بإحالة 

  {يػماً  120العقج  يجب اال تتخصى ىحه السجة 

10 11 
 ]أدخل الشدبة [بالباشغ ىي:  لتداـلالالقرػى السئػية  إف الشدبة

  {%30كيجب أف ال تتخصى تحجد الشدبة حدب شبيعة العقج  }
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 السادةمخجع 
التعميسات في 
إلى 
 يغيستذار اإل

 
 

1 20 

 غمقيػمًا قبل تاريخ   ]((14عمى سبيل اإلستخشاد)أدخل عجد األياـ ) [يكػف  لإلستفداراتآخخ مػعج 
 ات العصاء

  ]أدخل "يسكغ" أك "ال يسكغ" [السدجل ج أك بالبخيج بالي )االستفدارات( يتع تدميع شمبات التػضيحات
  إرساليا بالكابل

 إلى: االستفداراتتخسل 
 ]أدخل العشػاف الكامل كبالتفريل لجية التعاقج [العشػاف            : 
 ]أدخل إسع السػضف السدؤكؿ [السػضف السدؤكؿ : 
 ]أدخل رقع الفاكذ [الفاكذ            : 

  ]أدخل البخيج اإللكتخكني [:   البخيج اإللكتخكني 

1 1 13 
 يسكغ لإلستذارييغ السجعػيغ اإلئتالؼ مع 

 أك   ]نعع أك ال [ ة السخترخةقائسمغ خارج الاإلستذارييغ    أ
   ]نعع أك ال [اإلستذارييغ السجعػيغ اآلخخيغ    ب

 [خ الجية الستعاقجة ىػ إف الػقت السصمػب تقجيسو مغ الخبخاء األساسييغ لمسيسة األستذارية كفق تقجي 13 1 2
 )شخز/شيخ(  ]أدخل العجد

1 15 

كفقًا لصبيعة  البشػد كيسكغ إضافة بشػد أخخى  لإلستخشاد  يسكغ إلغاء بعسأدناه  القائسةتدتخجـ  {
ىحا  تحجيجالػحجة لبعس الشفقات فيجب  لسعجالتكضع سقف ت جية التعاقج في   إذا رغبالسيسة

 :الشساذج الساليةالدقف في 
 يتغيبػف فيو عغ السكتب الخئيديلمخبخاء )يتزسغ الفشجؽ( عغ كل يػـ  معيذة يػمي بجؿ  (1)

 ؛ ألغخاض ىحه السيسة
 بأكثخ كسائل السػاصالت مالئسة كعبخ الصخؽ السباشخة؛ الزخكري الدفخ  ثسغ  (2)
 ؛ مراريف السكتب العامةك  كالسراريف اإلدارية العامة استئجار السكتب ثسغ  (3)
 ة أك السحمية؛ االتراالت الجكلي ثسغ  (4)
 لخجمات؛ غخض ال ستذاري اإلمصمػبة مغ معجات  ةشحغ أيأك  ستئجارشخاء أك إ ثسغ  (5)
 شباعة كإرساؿ التقاريخ؛ ثسغ  (6)
  ] }أدخل السراريف االخخى السختبصة بالسيسة، إف كججت [  (7)

 ] شيخاً  18 ال تقل عغمغ السشاسب أف  [السجة ىي :  15 2
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 السادةمخجع 
التعميسات في 
إلى 
 يغيستذار اإل

 
 

 } تخزع لمتعميسات كالقػانيغ الشافحة األتعاب تعجيل األسعار لبجالتإمكانية إف  {

3 15 

 1977مغ سشة  56يتع تحريل الجيػف الحكػمية كفقُا لقانػف تحريل الجيػف العخاقي رقع 
 إف اإلعفاءات الزخيبية لإلستذارييغ ىي:

اإلستذاريػف االجانب مغ ضخيبة الجخل، ضخيبة إعادة إعسار العخاؽ كالزخائب ال يعفى( يعفى )
 خى السعتسجة إذا كاف العقج خاصًا بسذاريع التشسية كيقع ضسغ قائسة بخامج التشسية فقط األخ

   ]أدخل كصف أي استثشاءات ضخيبية كمرجرىا[

15 4 

 :العخض الساليتعتسج العسالت التالية في 
السالي اي عسمة بذكل إفخادي أك مع مجسػعة مغ ثالث  عخضويسكغ لإلستذاري أف يدتعسل في 

مى األكثخ شخط أف تكػف ىحه العسالت مػجػدة عمى ججكؿ أسعار صخؼ العسالت لجى عسالت ع
 السرخؼ السخكدي في العخاؽ كليا معجؿ صخؼ مقابل الجيشار العخاقي 

 
نعع  [عشج تدعيخ الشفقات كالتكاليف السحمية  العخض الساليتعتسج العسمة السحمية )الجيشار العخاقي( في 

     ]ال أك
اتالعصاء تحميلع، فتح و ثالثًا. تقجي  

1 16 

يذسل التفػيس الخصي لسسثل اإلستذاري لمتػقيع باسع االستذاري: التفػيس القانػني الرادر عغ 
تاسيذ   اإلستذاري )أك اإلئتالؼ( بالتػقيع عمى أف ال يعػد تاريخو ألكثخ مغ ثالثة أشيخ أك شيادة 

   تذيخ الى الرالحيات السخػلة 
 ]مػقعة العصاءصفحات يجب أف تكػف جسيع  [

3 16 
 يجب عمى اإلستذاري تقجيع:

 ندخة    ]عجد الشدخ [( أصمي  ك 1: كاحج ) العخض الفشي   أ
 ( أصمي1: كاحج )العخض السالي   ب

8 16 

 :تالييغالتاريخ كالػقت ال فيات العصاء غمقيجب 
/شيخ/سشة [التاريخ:                             ]أدخل يـػ

   ]ػقت السحميأدخل ال [    الػقت:
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 السادةمخجع 
التعميسات في 
إلى 
 يغيستذار اإل

 
 

يػمًا بعج تاريخ اإلعالف عشو كذلظ حدب درجة تعقيج  60الى  10مغ   العصاء غمقيكػف تاريخ {
  }عمى تقجيخ جية التعاقجيعتسج ات الستػقعة مغ اإلستذارييغ كأيزًا العصاءالسيسة كجػدة 

 
 :العصاءعشػان تدميع 

 ]أدخل إسع كمشرب السػضف السدؤكؿ عغ االستالـ [عشاية : 
 ]أدخل اسع كعشػاف جية التعاقج بالتفريل [شارع : 
     ]أدخل رقع الغخفة [غخفة :  ] أدخل رقع الصابق [شابق :     ]أدخل اسع كرقع البشاء [بشاء : 

 ]أدخل اسع السجيشة [السجيشة : 
 ]أدخل اسع البمج [البمج : 

            ]أدخل رقع الياتف [ىاتف : 

1 18 

 ي :ات فالعصاءيتع فتح 
     ]رقع الغخفة  أك حجد أية تفاصيل أخخى: رقع البشاء، رقع الصابق العصاءفي نفذ عشػاف تدميع  أدخل]

/شيخ/سش [التاريخ:          ]ةأدخل يـػ
ات أك بعجه مباشخة لمتخفيف مغ العصاء غمقنفذ تاريخ  في اتالعصاءيجب أف يكػف تاريخ فتح  {

 القياـ يسكغ ال كحيغ إستثشائية حاالت فيات  العصاءغ الذكاكى )الصعػف( بخرػص تختيبات تخدي
 يجػز التعاقج، جية مػافقة كبعج ات،العصاء غمقل السحجد الشيائي التاريخ نفذ في اتالعصاء بفتح

     } الشافحة العخاقية لمقػانيغ كفقاً  كذلظ التالي، العسل يػـ صباح في تاالعصاء فتح تاريخ تحجيج
   ]أدخل الػقت [    الػقت:

3 18 

 : اتالعصاءباإلضافة إلى السصمػب، يجب اإلعالف عغ السعمػمات التالية خالؿ فتح 
 أك أدخل السعمػمات اإلضافية السصمػبة كالتي يجب اإلعالف عشيا كتزسيشيا في محزخال يػجج  [

 ]اتالعصاءفتح 
 

1 20 

 ىي:  ض الفشيالعخ  تحميلالسعتسج في  طاشقكنطاـ ال ،كالسعاييخ الثانػية، السعاييخ
 شقاطال                                                                       

 ] 10 - 00[:               ات السساثمةمسيسلالخبخة الستخررة لألستذاري    أ
 ج العسلامنبخ ة ك سقتخحالالسشيجية مالئسة كجػدة    ب



 
 

37 
:____________________مرجع طلب العطاء    

:____________________           جهة التعاقد  
 

 السادةمخجع 
التعميسات في 
إلى 
 يغيستذار اإل

 
 

 ] 50 - 20[       :                       لذخكط السخجعيةا مع كتجاكبيا  
 السيسة: بسا يخز ألساسييغا خبخاءال ككفاءة مؤىالت   ت

  :شقاطأدخل ال[                ] رئيذ الفخيق األستذاري [السشرب األكؿ[ 
  :شقاطأدخل ال[                         ]أدخل السشرب[السشرب الثاني [ 
 شقاطأدخل ال[                          ]أدخل السشرب[الثالث:  السشرب[                               

  ]60 - 30[                               :( تلمسعيار ) شقاطمجسػع ال
 

الثالث األعتبار السعاييخ الثانػية  شطخألخح بعشج اع تحجيجىاالتي ستسشح لمسعاييخ أعاله سيت شقاطف الا
 أدناه: الحي تسثمو السبيشة ػزف كال

 ]%30–10 شقصةال [العامة )مدتػى التعميع، التجريب، كالخبخة(    ( السؤىالت1
 ( مالءمتو لمسيسة )التعميع، التجريب، كالخبخة  في2
 ]%80–60 شقصةلا[ميسات مساثمة(                                          
                     الخبخة في السشصقة كالمغة كالثقافة كنطاـ اإلدارة  :إذا كانت مشاسبة{( 3

 } ]%10 –00 شقصةال[                                              
 %100:     شقاطال مجسػع                                                  

                                                         ] 10 - 00[)التجريب: مالئسة مقاربتو كمشيجيتو(    –بخنامج نقل السعخفة    ث
 } نقاط 10في الغالب ال يتخصى  {

                                                         ] 10 - 00[مذاركة األستذارييغ السحمييغ ضسغ الخبخاء االساسييغ              ج
يغ نقاط: تحدب كشدبة مغ الػقت السقجـ مغ االستذارييغ األساسي 10عمى أف ال تتخصى  {

 }  االستذاري الفشي عخضالسحمييغ عمى الػقت الكامل السقجـ مغ االستذارييغ األساسييغ في 
 100مجسػع الشقاط لمسعاييخ الخسدة :                                     

 
 نقصة ] أدخل عجد الشقاط[ىػ :   العخض الفشيلتأىيل  ةالفشية السصمػب لمجرجة الحج األدنى 

1 23 
 فقط، ال تؤخح بشطخ اإلعتبار الزخائب التالية: تحميلللغخض ا

 ]كصف الزخيبة[الزخيبة : 
 ]كصف الزخيبة[الزخيبة : 
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 السادةمخجع 
التعميسات في 
إلى 
 يغيستذار اإل

 
 

1 24 

أدخل العسمة [العسمة الػحيجة السعتسجة لتحػيل جسيع األسعار السقجمة بسختمف العسالت إلييا ىي: 
 ]أي عسمة أخخى معتسجة أكالسحمية 

 ]مرجر آخخ أكالسرخؼ السخكدي في العخاؽ [ت ىػ: إف السرجر الخسسي لتحػيل العسال
/شيخ/سشة[إف التاريخ السعتسج لمتحػيل ىػ:   ]أدخل يـػ

1 25 

 100( تداكي Sf( درجة مالية قرػى )Fm) ثسشاً األدنى  العخض السالييعصى 
 ات األخخى كالتالي:العصاءلجسيع  Sf العخض السالي كتكػف السعادلة لتحجيج درجة

 Sf   =100X Fm /F  ساليالعخض ال درجة
 وتحميمالسصمػب  صاءعالسالية لم الجرجة يى Sfحيث 
 و تحميمالسصمػب  العصاء ثسغىػ  Fدنى ك األ ثسغىػ ال Fmحيث 

 ىػ: العخض الساليك  العخض الفشيلكل مغ الػزف يعصى أف يفزل 
  ]% (80-60: ) ػزف أدخل ال [:                     Tالفشي  عخضلم الػزف 

 ]% (40-20: ) ػزف أدخل ال [:                    P السالي عخضلم ف الػز 
 T  +P  =1يجب التأكج مغ أف السعادلة 

ىػ  T) ػزف التقشية كالسالية بعج اإلستعانة بعامل ال جرجتيغلسجسػع الات كفقًا العصاءيتع تختيب 
  (T+P=1السالية،  جرجةلم ػزف ىػ عامل ال  Pالفشية ك جرجةلم ػزف عامل ال
ىي   Stكحيث  %S=St x T% + Sf x Pكتحتدب كالتالي:  S عصاءالشيائية لم جرجةالكتكػف 

  عصاءالفشية لم جرجةال
 ]أدخل السبمغ [السخرز لمسيسة ىي :  ثسغإف ال 25 2

 رابعًا. السفاوضات والتخسية

1 26 

 العقج: بذأف مسفاكضات لالتاريخ كالعشػاف الستػقعاف 
     ]يخ/سشةأدخل يػـ/ش [التاريخ: 

 عشػاف :ال
 ]أدخل اسع كعشػاف جية التعاقج بالتفريل [شارع : 
     ]أدخل رقع الغخفة [غخفة :  ] أدخل رقع الصابق [شابق:     ]دخل اسع كرقع البشاءأ [بشاء : 

 ]أدخل اسع البمج [البمج :       ]أدخل اسع السجيشة [السجيشة : 
 يػماً  ]عجد األياـأدخل [ ج خالؿ فتخةيتع الشذخ بعج التػقيع عمى العق 28 1
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 السادةمخجع 
التعميسات في 
إلى 
 يغيستذار اإل

 
 

 مغ الستػقع أف يباشخ اإلستذاري بسيستو بالتاريخ كالعشػاف التالييغ: 28 3
     ]أدخل يػـ/شيخ/سشة [التاريخ: 

 ]أدخل عشػاف مػقع السيسة [ عشػاف:ال
   ]أدخل المغة )العخبية أك الكخدية أك اإلنكميدية [يتع تحخيخ العقج بالمغة:  30 1

   قانػف كّتاب العجكؿ تع ترجيق العقج كفقًا لي
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 العخض الفشيالثالث .  قدعال
    الشساذج السػحجة

تمالء  من قبل االستشاري ()  

 

 

الشساذج بجقة وبذكل  عجاداإلستذاري إل داعجةنرػص لمذخح وتعميسات لسحاولت جية التعاقج تػفيخ 
كسا ورد في  شباعية ج محجدة باستعسال عجة أشكالكامل. إن التعميسات التي تطيخ مباشخة عمى الشساذ

التعميسات الى اإلستذارييغ.



 
 

41 
:____________________مرجع طلب العطاء    

:____________________           جهة التعاقد  
 

 العخض الفشيتدميع  استسارة  6-نسػذج فشي

 ] التاريخ ، السػقع [التاريخ:   ، السػقع      ] السػقع، التاريخ [ السػقع كالتاريخ:  
  ]أدخل الخقع  [رقع:    العصاءشمب   
 ] ع الجعػة أدخل رق [رقع الجعػة :    

 
 ]جية التعاقجاسع كعشػاف [إلى: 

 الدادة، 
 

شمبكع  كفق ]أدخل عشػاف السيسة[الخجمات االستذارية لسيسة تقجيع ف أدناه، نعخض ػ نحغ، السػقع
شا، الحي عصائنقجـ إليكع : ك ] كسيمة اإلختيار أدخل [  كفق عصائشا ك] أدخل التاريخ[تاريخ في  عصاءاتلم
 ، مشفرميغك السالي في ضخفيغ مختػميغ  خضالعك  الفشي، خضالع زسغيت

فقط  في الفشي  خضالعىحا الحي يحتػي عمى  عصائشا،نقجـ إليكع (: السالي مصمػباً خض العإذا لع يكغ أك )
   ختػـِ ممغمف 

 
أدخل قائسة باالسع [نقجـ عخضشا ىحا باالشتخاؾ مع مقجمًا مغ إئتالؼ مغ اإلستذارييغ(:  العصاء)إذا كاف 

كقج أرفقشا بيحه  ،]ؤكؿدسال ذخيظكحجد اسع ال السذتخكيغاالستذارييغ لكل مغ  القانػني ل كالعشػافالكام
االستسارة ندخة عغ اشعار الشية بتأليف الذخاكة مػقع مغ جسيع اإلستذارييغ الحيغ يذكمػف اإلئتالؼ مع 

 كافل كالتزامغ  التفاصيل حػؿ الييكمية القانػنية السختقبة كالتأكيج عمى ىحه الذخاكة بالت
أدخل قائسة [نقجـ عخضشا ىحا باالشتخاؾ مع  مقجمًا بالذخاكة مع إستذارييغ ثانػييغ(: العصاء)إذا كاف 

 )غييثانػ الاالستذارييغ لكل مغ  باالسع الكامل كالعشػاف
 :كنحغ نقخ 

ات ككل ممحقاتيا كتعجيالتيا بسػجب السادة العصاءشمعشا عمى نرػص كثيقة شمب بأنشا قج إ ( أ)
 امغ التعميسات إلى اإلستذارييغ، كليذ لجيشا اي تحفطات بذأني 12

، كنقبل بأف أي صحيحة ات ىحاالعصاءشمب سعمػمات كالترخيحات السحكػرة في جسيع البأف  ( ب)
 استبعادنا)فقجاف األىمية(  قج يؤدي إلى  العصاءفي ىحا  تقجيعفي الأك الفيع ي ف خمل

 البيانات ورقة لمسجة السحجدة في نافحًا كممدمًا لشا  سيبقى عصائشابأف  ( ت)
التأىيل بأنشا نحغ كاإلستذاريػف الثانػيػف العامميغ معشا عمى أي جدء مغ العقج لجيشا متصمبات  ( ث)

 تعميسات إلى اإلستذارييغ المغ  6كفقًا لمسادة  السدبق
 تعميسات إلى اإلستذارييغ المغ  3بأنو ليذ لجيشا أي تزارب مرالح كفقًا لمسادة  ( ج)
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فقط برفتشا إستذارييغ إنفخادييغ أك كأعزاء في إئتالؼ كفقًا لمسادة  كاحجٍ  عصاءٍ قجـ ببأنشا نت ( ح)
تعميسات إلى المغ  10تعميسات إلى اإلستذارييغ، باستثشاء ما كرد في السادة المغ  2 6

 اإلستذارييغ 
لعقج مى انشيي السفاكضات علبيانات، فإنشا نتعيج أف ورقة امغ  11باستثشاء ما كرد في السادة  ( خ)

مغ تعميسات  4 26ك  11لسادتيغ متـد بأحكاـ ايغ  كسا نسقتخحالعمى أساس الخبخاء االساسييغ 
 تحت شائمة إستبعادنا مغ اإلختيار اإلستذارييغ 

 شا ممـد لشا كىػ قابل لمتعجيل بشتيجة التفاكض عصائبأف  ( د)
شا ىػ كنأكج بأف مػقعشا األلكتخكني ىػ _________________________ كعشػاف مكتب ( ذ)

____________________كأف الديج)ة( ______________________ كمشربو)ىا( 
______________________ كعشػاف بخيجه )ىا( األلكتخكني 

  العصاء_____________________ سيتابع )تتابع( جسيع األمػر كالتػضيحات الستعمقة ب
 

الخجمات االستذارية الستعمقة بالسيسة في التاريخ ، بالبجء بشا كتػقيع العقجعصائنتعيج، في حاؿ قبػؿ كسا 
   البياناتورقة  مغ 3 29السادة السحكػر في 

 و  ستدتم عصاءٍ بقبػؿ أي  ةدت ممدميل جية التعاقج نحغ نتفيع بأف
 كتفزمػا بقبػؿ فائق االحتخاـ، 

 :]كامال كباألحخؼ األكلى[تػقيع 
 

 التػقيع:األسع الكامل لسسثل الجية األستذارية السخػؿ ب
 : اإلستذاري   اسع

 العشػاف:
 البخيج اإللكتخكني : :ياتف ال
 
الذخيظ أك يتع التػقيع مغ ، يجب عمى جسيع األعزاء التػقيع ( عقج الذخاكة) في حاؿ اإلئتالؼ {

  }مغ جسيع أعزاء اإلئتالؼ مػقع شخط أف يخفق تفػيزًا قانػنيًا بحلظ السدؤكؿ
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 التشطيسي لالستذاري الخبخة والييكل  2-نسػذج فشي

 
 الييكل التشطيسي . أ

ارفق ىشا تقخيخ مخترخ تعخض بسػجبو الخبخة الدابقة كالييكل التشطيسي لالستذاري كمياـ كل  -1
  / عقج الذخاكةمغ السذاركيغ في ىحا السذخكع في حاؿ اإلئتالؼ

 أرسع البياف التشطيسي لإلستذاري شاماًل قائسة بأعزاء مجمذ اإلدارة   -2
 

 الخبخة . ب
 ]عجد الدشػات[اإلستذاري بشجاح خالؿ الدشػات  نجدىاق قائسة بالسيسات السساثمة التي أأرف  -1

 االخيخة 
أرفق قائسة بالسيسات التي تعاقج فييا اإلستذاري قانػنًا مع جية التعاقج برفتو إستذاريًا أك  -2

 في إئتالؼ إستذارييغ  شخيظ
مغ  عتبخلغ تعسل الستذارييغ آخخيغ أك بال مشفخديغ االستذاري خبخاء إف السيسات السشجدة مغ 

كخبخة أك مذاريع مساثمة لمخبيخ  رىاعتباتع ا ضسغ الخبخة ذات الرمة لإلستذاري كلكغ يسكغ اف ي
 نفدو، يزعيا عمى سيختو الحاتية 

يجب أف تكػف السيسات السساثمة السشرػص عمييا في ىحا الشسػذج مؤّيجة مغ قبل الجيات 
  السعشية 

ة/شخح اسع السيس السجة 
 السخخجات

اسع جية التعاقج 
 كبمج السيسة

التقجيخي  ثسغال
لمسذخكع/ الجدء 

 التعاقج عميو

دكر اإلستذاري 
 في السيسة

مثاًل : كانػف {
 – 2009الثاني 
 }2010نيداف 

مثاًل: تحديغ  {
 } الجػدة     

مميػف  2مثاًل : { }: كزارة    مثالً  {
ألف  600د أ  / 

 }د أ 

 شخيظمثاًل : {
 }إئتالؼ    في 
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واقتخاحات حػل الذخوط السخجعية والسػضفيغ الشطخاء والتدييالت  مالحطات   3-نسػذج فشي
 جية التعاقجالسقجمة مغ 

 

 حػل الذخوط السخجعية -أ 

   ] ، إف كججتأية تعجيالت أك تحديشات عمى الذخكط السخجعيةاذكخ  [

 

  ت()السشذآحػل السػضفيغ الشطخاء والسخافق -ب 

الجعع اإلداري،  جية التعاقج مثل: قجميا تعمى السػضفيغ الشطخاء كالتدييالت التي س السالحطات [
  ]،     إف كججتالخالتقاريخ، السداحة السكتبية، السػاصالت السحمية، السعجات، البيانات، 
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 العسل بخنامجوصف األسمػب والسشيجية و      4-نسػذج فشي

 

ة لسقتخحاإلداء السيسة، متزسشًا كصفًا تفريميًا عغ السشيجية العسل  بخنامجك سشيجية شخح لمسقاربة كال
 كالتػضيف الخاص بالتجريب، إذا نرت الذخكط السخجعية عمى مكػنات خاصة بالتجريب لمسيسة نفديا 

السقاربة التقشية ألىجاؼ السيسة،  اإلستذاري  شخح فيعيتػجب  والسشيجية. ةالفشيسقاربة ال (أ
 السخخجات الستػقعة، كدرجة تفريل ىحه السخخجات   لتقجيعالشذاشات  كمشيجية تشفيح

ة في السيسة كمحتػاىا كمجتيا يالشذاشات الخئيد بخنامج/خصة لتشفيح قتخاحيتػجب إ  العسل بخنامج (ب
في صاحب العسل كمخاحميا كعالقاتيا مع بعزيا البعس كالشقاط اليامة فييا )متزسشة مػافقات 

مشدجع مع  العصاءالعسل بخنامج كػف يالتقاريخ  يجب أف تػاريخ لتدميع ك غزػف ذلظ(، كمػاعيج ا
عكذ فيع الذخكط السخجعية كالقجرة عمى تخجستيا إلى خصة ياألسمػب الفشي كالسشيجية، كأف 

 سخخجات عسل مججية  كيجب إرفاؽ قائسة بال

بسا  العصاءسل فخيق ع مشطػمةك الييكل التشطيسي  دكرمياـ ك  يتػجب شخح التشطيع والسػضفيغ. (ج
 الجعع التقشي كاإلداري كفخيق ساسييغ األاالساسييغ كغيخ الخبخاء في ذلظ قائسة ب
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 بخنامج العسل و تػقيت السخخجات  5-نسػذج فشي
 

 السخخجات رقع
  شيػر

 مجسػع    11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
              جسع البيانات 1ـ 
              كتابة التقخيخ 2ـ 

              التقخيخ األكلي 3ـ 

              السخاجعة كالتعميق 4ـ 

                  5ـ 
 

الججول أعاله.  عمى لجان التحميل مخاجعة كل الججاول والشساذج االخخى ومشيجية العسل والبخنامج الدمشي ذات العالقة خالل تجقيق البيانات السجرجة في  يتػجب
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 الخبخاء االساسيػن  ومجخالت فخيق العسل، السيسة،  تخكيب 6-نسػذج فشي

 (شيخالػقت ) مجسػع مجخالت (5 –)السحجدة في الشسػذج الفشي  شيخ( لكل مغ السخخجات-)خبيخ خبيخالمجخالت  خبيخاسع ال الخقع
 السجسػع السيجاف السكتب n       -ـ         3 -ـ  2 -ـ  1 -ـ 

 الخبخاء األساسيػن 
           شيخ  شيخ  شيخيغ  ب[]السكت   1

           ال شيء  شيخيغ كنرف  نرف شيخ ]السيجاف[ 
2                      

                 
    السجسػع الجدئي 

 الخبخاء غيخ األساسيػن 
]السكت  1

 ب 
               

]السيجاف 
] 

               
2                      

                 
    الجدئي السجسػع 
    السجسػع العاـ 

  الجدول أعاله. على لجان التحليل مراجعة كل الجداول والنماذج االخرى ومنهجية العمل والبرنامج الزمني ذات العالقة خالل تدقيق البيانات المدرجة في    يتوجب

 البيانات ورقة مغ 1 21صب بحدب السادة دي لكل مغ السشاجب أف تكػف السجخالت محكػرة بذكل إفخايلمخبخاء االساسيػف،   1
 ( ساعات عسل عمى األقل 8( يـػ عسل ككل يـػ يقجر بثساني )22يقجر كل شيخ بإثشيغ كعذخيغ )  تعج األشيخ مغ بجاية السيسة  

 ج صاحب العسل أك أي بمج آخخ غيخ البمج السقيع فيو اإلستذاري في السكتب أي في مكتب اإلستذاري في البمج السقيع فيو  العسل السيجاني ىػ العسل في بم   العسل3
 مجخالت الجكاـ الجدئي      مجخالت الجكاـ الكامل 
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 الديخة الحاتية     7-نسػذج فشي

 ]تعخيف السشرب كالسخجع [ السشرب
 ]إسع االخبيخ السخشح [ إسع الخبيخ

 ]تاريخ ميالد الخبيخ السخشح [ تاريخ السيالد
 ]جشدية الخبيخ السخشح [  ديةالجش

/الخخز أك مدتػى التعميعاسع الكمية/  /تاريخ التخخج ] :    التعميع
 ] الذيادات الجكلية إف كججت

 ] / السياـ   سشربالصاحب العسل /البمج / ػضيفة/ال فتخة ] : ذات الرمة بالسيسة الدجل الػضيفي
 
 لسيساتممخز ا البمج صاحب العسل/السشرب/ السخاجع الفتخة

]مثاًل  أيار 
2005 – ]  اليـػ

 ]مثاًل  كزارة اؿ    / مدتذار/ إستذاري   [
السخجع : ىاتف     بخيج الكتخكني      الديج 

 فالف، نائب الػزيخ[

  

    
 :   العزػية في الشقابات السيشية

 :   التخاخيز الجكلية 
 ] :أدخل مجى اإلتقاف لكل لغة[لمغات ا

 السيسةالتشاسب مع متصمبات 
 السػكمة الى اإلستذاري  السياـ

 بالتفريل 
 سصمػبةالسياـ الصابق الحي يالسساثل  العسل

  

السياـ الخاصة السخخجات ك قائسة ب] 
 ]5-كفقاص لمشسػذج الفشي  بالسيسة

 بمج:ال            الدشة:             اسع السذخكع: 

 السشرب:                    :صاحب العسل

 سشفحة:الشذاشات ال

 ] عشػاف الخبيخأدخل [عشػاف الخبيخ : 

 ] البخيج االلكتخكنيأدخل [البخيج االلكتخكني :    ]الياتفأدخل [ الياتف :
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  تعيج

 بأنو في حجكد عمسي كاعتقادي، أف ىحه الديخة الحاتية ترفشي كترف مؤىالتي كخبختي تعيجأدناه، أ أنا، السػقع
غيخ معمػمات ترخيحات أك أية أتفيع بأف   كأنا في حاؿ تست تخسية العقجلتأدية السياـ السصمػبة متػفخ كإني 

   استبعاديقج تؤدي إلى فقجاني األىمية أك صحيحة 

 

 ]اليػـ/الذيخ/الدشة[التاريخ:         

    ] الخبيخ تػقيع [      ] الخبيخ إسع [

 

 ]اليػـ/الذيخ/الدشة[التاريخ:         

   ] سخػؿالالسسثل  تػقيع [      ] عبالتػقي سخػؿسسثل الال إسع [
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 العخض الساليالخابع .  قدعال

 الشساذج السػحجة
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:____________________           جهة التعاقد  
 

 العخض الساليتدميع  استسارة  6-مالينسػذج  

   
 

  ] السػقع، التاريخ[    السػقع كالتاريخ :  
  ]أدخل الخقع  [رقع :    العصاءكثيقة شمب  

 ] أدخل رقع الجعػة  [رقع الجعػة   :    
 

 ]جية التعاقجاسع كعشػاف [إلى: 
 الدادة، 

 
كفقًا لػثيقة شمب  ]يسةأدخل عشػاف الس[ يسةنحغ، السػقعػف أدناه، نتعيج بتػفيخ الخجمات االستذارية لس

 شا الفشي عخضك  ]أدخل التاريخ[ ات السؤرخةالعصاء
 

 أكيذسل [ العصاءىحا   ]كالعسالت ـأك السبالغ بالكمسات كاألرقا أدخل السبمغ [ ػا السالي السخفق ىعخضش ثسغإف 
إف القيسة التقجيخية لمزخائب   البيانات ورقة مغ 1 23حمية غيخ السباشخة كفقًا لمسادة الزخائب الس ]ال يذسل

كسػؼ يتع التأكيج أك التعجيل  ] كالعسالت أدخل السبمغ أك السبالغ بالكمسات كاألرقاـ[السحمية غيخ السباشخة ىي 
السحكػر في الشسػذج  ثسغمػافقة لم السبالغأف تكػف  يجب {  شاًء عمى السفاكضات، كعشج الحاجةعمى ىحه القيسة ب

 }  2السالي 
 

 العصاء يةنفاذشا السالي ممدمًا لشا كخاضعا لمتعجيالت الشاجسة عغ مفاكضات العقج حتى انتياء مجة عخضيكػف 
  البياناتورقة السحجدة في  

 
 

 تدتمسػنو   عصاءٍ ف بقبػؿ أي نحغ عمى عمع بأنكع غيخ ممدمػ 
 كتفزمػا بقبػؿ فائق االحتخاـ،   

 بالكامل كباألحخؼ األكلى(: )بالتػقيع  سخػؿال سثلتػقيع الس
 

 صاحب التػقيع: مشرباسع ك 
 :ستذاري اسع اإل
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:____________________           جهة التعاقد  
 

       العشػاف:

 البخيج اإللكتخكني:

عمى  أك لحيغ يذكمػف اإلئتالؼ التػقيع)إذا كاف االستذاري إئتالؼ مغ اإلستذارييغ: عمى جسيع اإلستذارييغ ا
 التػقيع، كفي ىحه الحالة، يجب ارفاؽ التفػيس القانػني لمتػقيع باسع جسيع االعزاء  ( سخػؿال ذخيظال
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:____________________           جهة التعاقد  
 

 ممخز التكاليف  2-مالينسػذج 
  ذات العالقة خالل تدقيق البيانات المدرجة في الجدول أعاله. على لجان التحليل مراجعة كل الجداول والنماذج االخرى ومنهجية العمل والبرنامج الزمني    يتوجب 

 الذخح

 ثسغال

 )إلزالة ا الغيخ السدتخجـ( 16ك 15التكاليف كفقًا لمتعميسات الى اإلستذارييغ السػاد 

عسمة 
 1أجشبية #

عسمة أجشبية 
 )إف كجج( #2

عسمة أجشبية 
 )إف كجج( #3

كججت أك  مصمػبة إفء  عسمة محمية )

 البيانات(ورقة مغ  4 16لمسادة  كفقاً 

     العخض الساليحدب  ثسغال

     بجؿ أتعاب اإلستذارييغ )الخبخاء( )باألحخؼ كاألرقاـ(

     الشفقات السدتخدة )باألحخؼ كاألرقاـ( ثسغ

     (1-السحكػر في الشسػذج السالي  يجب أف تعادؿ السبمغ)باألحخف واألرقام( ) العخض السالياالجسالي  ثسغال

 تشاقر وتعجل خالل السفاوضات إذا تع تخسية العقج() –الزخائب السحمية غيخ السباشخة السقجرة

     }حجد نػع الزخيبة ، مثاًل الزخيبة عمى القيسة السزافة أك ضخيبة مبيعات  {   أ
     }حجد نػع الزخيبة ، مثاًل ضخيبة الجخل أك ضخيبة خبيخ غيخ مقيع  {   ب
     }ة ،     حجد نػع الزخيب {   ت

     قيسة الزخائب السحمية غيخ السباشخة السقجرة )باألحخف واألرقام(
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:____________________           جهة التعاقد  
 

 )بجؿ األتعاب( السدتحقات تكاليف تفريل  3-مالينسػذج 

 سع اال الخقع
السشرب )حدب 

 (6-الشسػذج الفشي 
 السدتحقات  معجؿ 

 شيخ -خبيخ

حدب مجخالت الػقت )
 (6-فشي الشسػذج ال

 1# عسمة 
ػذج )حدب الشس

 (2-السالي 

 2# عسمة
)حدب الشسػذج 

 (2-السالي 

 3عسمة #
)حدب الشسػذج 

 (2-السالي 

 عسمة محمية 
)حدب الشسػذج 

 (2-السالي 

 الخبخاء االساسيػن 
      مكتب     1-أس 

      ميجاف  
         2-أس 

        
 الخبخاء غيخ االساسيػن 

      مكتب    1-غ 
      ميجاف  

         2 -غ 
        

     )باألحخف واألرقام(  /بجل االتعابمسدتحقاتاإلجسالي ل ثسغال 

 

 

 الجدول أعاله. على لجان التحليل مراجعة كل الجداول والنماذج االخرى ومنهجية العمل والبرنامج الزمني ذات العالقة خالل تدقيق البيانات المدرجة في    يتوجب
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___________:_________مرجع طلب المقترح   
:____________________           جهة التعاقد  

 

 الشفقات السدتخدة تكاليف تفريل  4-مالينسػذج 

 

 الػحجة نػع الشفقات السدتخدة الرقم
 اإلفخادي ثسغال

 )الػحجة(
 الكسية

عسمة 
أجشبية 

#1 

عسمة 
أجشبية 

#2 

عسمة 
أجشبية 

#3 

عسمة 
 محمية 

 
 مثاًل البجؿ اليػمي  {   1

  {  
       يـػ

 مثاًل تحاكخ الدفخ  {  2
{  

       تحكخة
ت مثاًل مػاصال  { 3

 } محمية
       رحمة

إتراالت  ثسغمثاًل   { 4
 } بيغ    

       
 مثاًل شباعة التقاريخ  { 5

{ 
       

 مثاًل إيجار السكتب  { 6
{ 

       
7            
التجريب، إذا  ثسغ { 8

 }شمبت 
       

         
     )باألحخف واألرقام(اإلجسالي لمشفقات السدتخدة   ثسغال 

 
 

 الجدول أعاله. على لجان التحليل مراجعة كل الجداول والنماذج االخرى ومنهجية العمل والبرنامج الزمني ذات العالقة خالل تدقيق البيانات المدرجة في    جبيتو 
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   الذخكط السخجعيةالخامذ  قدعال

 عمى جية التعاقج تعبئة السعمػمات السصمػبة أدناه:{

 .ولمسيسة مسذخوع)الخمفية والتاريخ( لالسفرل  تعخيفال - أوالً 

  أىجاف السذخوع والسيسة. - ثانيًا 

 نصاق الخجمات، السكػنات والسيام والسخخجات الستػقعة. - ثالثاً 

  ]اإلشارة إلى الخجمات بالتفريل بسا فييا السياـ كالسخخجات السصمػبة ليحه السيسة[ ..   أ

 ]ة الحاليةاإلشارة إلى السذاريع كالسيسات التي ستتبع السيس[   ب

 ]اإلشارة الى مياـ التجريب إذا كانت مصمػبة[   ت

 ىيكمية فخيق العسل ومؤىالت الخبخاء االساسييغ - رابعاً 

 التقاريخ السصمػبة  والججول الدمشي لتدميع ىحه التقاريخ والسخخجات - خامداً 

 التالي: يتع تحجيج في الحج األدنى،{ 
 شكل ككتيخة كمزسػف التقاريخ  ......   أ

لتقاريخ الشيائية يجب أف تقجـ عمى أقخاص مجمجة باإلضافة إلى تحجيج عجد مغ عجد الشدخ  ا .....   ب
 الشدخ السصبػعة

 تاريخ تدميع كل مغ السخخجات .....   ت
 األشخاص/فخيق العسل )لتحجيج االسساء، السشاصب، العشاكيغ( السصمػب تقجيسيع  .....   ث

 إذا لع يتػجب تدميع تقاريخ عشجئٍح يجب كتابة " ال يشصبق"

 ت السصمػبة مغ جية التعاقج والسػضفػن الشطخاءالسجخال  - سادساً 

الخجمات كالتدييالت/السشذآت كالتجييدات التي ستػفخىا جية التعاقج:   ......   أ
]________________[ 

الشطيخ الحي ستعيشو جية التعاقج  )االحتخافييغ كالجعع( فخيق العسل .....   ب
]____________________________[  

مات أك آليات يسمكيا صاحب العسل كقج يدتعسميا اإلستذاري ) إف ثسغ أي مشذآت أك معجات أك خج
 العقج(  ثسغسػؼ يتع حدسو مغ 
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   -الجدء الثاني 
 العقجمدتشجات شخوط العقج و 

 

 

 



الجمهىريةالعراقية

 عقىدللمهامعلىاساشالمددالسمنيةتالمىحدطلةالعطاءا
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 . شخوط العقج العامة والخاصة ونساذج العقج  دسالدا قدعال

 

كسا  دابعقج الػاردة في القدع الُتقخأ الذخكط العامة لمعقج في ىحا القدع بالتخابط مع الذخكط الخاصة لمع
ككاجبات ىحه الػثائق كثيقة متكاممة تحجد كافة حقػؽ ُتذِكل مع األخخى الػاردة في اتفاقية العقج، ك  شساذجكال

 شخفي العقج 

يجب السحافطة عمى الذخكط العامة لمعقج مغ دكف أي تغييخ أك تعجيل  كيتع إدراج أي تعجيل أك تسجيج أك 
 كذلظ مغ قبل جية التعاقج فقط  )الذخكط الخاصة لمعقج( دابعاصة بكل عقج في القدع الإلغاء أك إضافة خ
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 يةجسيــــــػريــة العـــــــخاقال
 الشسػذج السػحج لعقػد الخجمات اإلستذارية

 السجة الدمشيةعقج لمسيام عمى أساس 
 ]_____________________[:   اسع السذخكع 

 ]_____________________[:   مخجع العقج

 

 فيسا بيغ 

 ] جية التعاقج [

 ك

  ] اإلستذاري  [

 

  ] أدخل التاريخ [تاريخ : 
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 قائسة السحتػيات
 شخوط العقج العامة 

 67______________________________________________   تعخيفات  1
 68________________________________________  العالقة بيغ األشخاؼ  2
 69 ______________________________________________ لمعقجالقانػف الحاكع   3
 69____________________________________________________  المغة  4
 69____________________________________________________  العشاكيغ  5
 69____________________________________________________  اإلشعارات  6
 69____________________________________________________  السػقع  7
 69________________________________________  سمصة الذخيظ السدؤكؿ   8
 69______________________________________________  السسثمػف السفػضػف   9

 70____________________________  مسارسات الفداد كاألعساؿ غيخ السذخكعة  10
 71______________________________________________  نفاذية العقج  11
 71________________________________________  لعجـ نفاذيتو إنياء العقج  12
 71______________________________________________  السباشخة بالخجمات  13
 71___________ ___________________________________ تاريخ إنتياء العقج  14
 72______________________________________________  إتفاقية العقج الكاممة  15
 72____________________________________________________  التعجيالت  16
 72______________________________________________  القػة القاىخة  17
 74________________________ ______________________ التػقف عغ العسل   18
 74_________________________________ إيقاؼ التشفيح/ سحب العسل/ إنياء العقج    19
 77____________________________________________________  عاـ  20
 78______________________________________________  تزارب السرالح  21
 79_______________________________ _____________________ الدخية  22
 79______________________________________________  مدؤكلية السذتخي    23
 79______________________________________________  التاميغ لإلستذاري   24
 79________________________________________  السحاسبة كالتفتير كالتجقيق  25
 80______________________________________________  تقجيع التقاريخ  26
 80__________________________________  حقػؽ الشذخ لجى صاحب العسل  27
 80________________________________________  السعجات كاآلليات كالسػاد  28
 81________________________________________  تػصيف الخبخاء االساسييغ  29
 81________________________________________  اؿ الخبخاء االساسييغإستبج  30
 81__________________________________  السػافقة عمى زيادة الخبخاء االساسييغ  31
 82______________________  تخحيل الخبخاء االساسييغ أك الغدتذارييغ الثانػييغ  32
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 82 _______________________________ فعاتالتأثيخ عمى الج –إستبجاؿ / تخحيل الخبخاء   33
 82 _______________________________ دكاـ العسل، ساعات العسل اإلضافية كاإلجازات   34
 83______ _______________________________________________ الجعع كاإلعفاءات  35
 83______ _________________________________________ إلى مػقع السذخكع جخػؿال  36
 84_____ __________________ التغييخ في األنطسة كالقػانيغ الشافحة كالستعمقة بالزخائب كالخسـػ  37
 84____ _____________________________________ خجمات كمشذآت كممكية صاحب العسل  38
 84_____ ________________________________________________ السػضفػف الشطخاء  39
 85____ _______________________________________________________ فعات الج  40
 85__ ___________________________________________________ سقف الجفعات   41
 85__ _____________________________________________ السدتحقات كالشفقات السدتخدة  42
 86_ ____________________________________________________ الزخائب كالخسـػ  43
 86_ __________________________________________________________ العسمة   44
 86__ _____________________________________________ كشخيقة الجفع دمف كالتدميفال  45
 87 _____________________________________________________ الجفعات الستأخخة   46
 87__ ___________________________________________________ الشية الحدشة  47
 91__ ________________________________________، الشداعات كالتحكيعشكاكى اإلستذاري   48

 
 

 



 

 ]__________________________________ :[الدعوة/الرقم

 ]______________:[جهة التعاقد

 العقجتفاقية نسػذج إ
، الذيخ، الدبتاريخ ] تع إبخامو"العقج"(  ػإف ىحا العقج ) السدسى فيسا بعج ب أدخل [ بيغ ]شةاليـػ

أدخل إسع [ كالسدسى الحقًا في العقج "صاحب العسل" مغ جية، ك]إسع صاحب العسل
 [ كالسدسى الحقًا في العقج "اإلستذاري" مغ جية أخخى،اإلستذاري 

ليربح جدئيًا أعاله ، يتػجب تعجيل ما كرد ةكاحج جيةإذا تذكل اإلستذاري مغ أكثخ مغ  {
كمغ جية أخخى  ( ،في العقج "صاحب العسل" مغ جية :"     )كالسدسى الحقاً كالتالي

 جسيعيتحسل فييا التي التالية،  الجياتمغ ؤلف اإلئتالؼ ]أدخل إسع اإلئتالؼ[ كالس
العقج، كىع،  ىحا بحدبالسدؤكلية تجاه صاحب العسل كامل االعزاء متحجيغ كمشفخديغ 

 في العقج "اإلستذاري"(  [ ك    )كالسدسى الحقاً ذخيظ[ ك ]أدخل إسع الذخيظ]أدخل إسع ال

 حيث،

أف صاحب العسل قج شمب مغ اإلستذاري أف يقجـ خجمات إستذارية كسا ىي محجدة في ىحا    أ
 العقج كتدسى الحقًا " الخجمات"،

مثػلو أماـ أف اإلستذاري قج قبل بتقجيع ىحه الخجمات كفقًا لذخكط كبشػد ىحا العقج، بعج    ب
كالسػارد التقشية التي تدسح  ات اإلحتخافية كالخبخاتالسيار جسيع أنو يسمظ  عمى صاحب العسل

 لو بالقياـ بالسيسة،

 الشاتجة عغ ىحا العقجتكاليف الخجمات الالـز لجفع  ثسغإف صاحب العسل قج خرز ال   ت
  كسػؼ يدجد الجفعات السدتحقة الى اإلستذاري كفقًا ألحكاـ كشخكط العقج الحاضخ 

 بشاء عميو، إتفق الصخفيغ عمى ما يمي:

 تعتبخ السدتشجات السخفقة بالعقج كالسحجدة أدناه جدء ال يتجدأ مغ العقج:   ث

 الذخكط العامة لمعقج ( أ)
 الذخكط الخاصة لمعقج ( ب)
 السمحقات  ( ت)
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 : تػصيف الخجمات Aالسمحق 
 : الخبخاء االساسيػف  Bلسمحق ا

 : تقجيخات بجؿ األتعاب  Cالسمحق 
 : تقجيخات الشفقات السدتخدة Dسمحق ال

 ج الكفالة السرخفية لمجفعة السدبقة: نسػذ Eالسمحق 
 تخسية العقج خصاب:  Fالسمحق 

التالي: بالتدمدل ية لمسدتشجات سبقتعػد األ في حاؿ كجػد تشاقزات بيغ ىحه السدتشجات،
، السمحق C، السمحق B، السمحق Aالسمحق الذخكط العامة لمعقج، الذخكط الخاصة لمعقج، 

D  كالسمحقE  ف يتزسغ مخجعًا لمسمحقات، حيث يدسح إف أي مخجع لمعقج يجب أ
 الدياؽ 

 كسا ىي محجدة في العقج، الصاحب العسل كاإلستذاري تكػف حقػؽ ككاجبات سػؼ    ج
 سيسا:

 ، يقػـ اإلستذاري بتشفيح كاجباتو كفقًا ألحكاـ العقج ( أ)
 ، كفقًا الحكاـ العقجاإلستذاري صاحب العسل بجفع مدتحقات يقػـ  ( ب)

 بالتاريخ السجكف اعاله،بأسساء كل مشيع ك العقج سذار إلييسا ىيشا بتػقيع الالصخفاف  كبشاًء عميو، قاـ
 عغ صاحب العسل ]إسع صاحب العسل[باسع كبالشيابة 

 
  / السشرباإلسع    بالتػقيع عغ صاحب العسل سخػؿالسسثل ال
 التػقيع   

  

 عغ اإلستذاري ]إسع صاحب العسل[باسع كبالشيابة 
 

  اإلسع / السشرب   اإلستذاري بالتػقيع عغ  سخػؿالسسثل ال
 التػقيع   
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 ، أعزاء اإلئتالؼ جسيعفي حاؿ اإلئتالؼ يتع التػقيع مغ  {
حيث يتػجب أف يخفق كل  ]اسع اإلئتالؼ[  )االستذاري(باسع كبالشيابة عغ كل شخيظ في االئتالؼ

 تػقيع بالتفػيس القانػني الحي يخػلو تسثيل الذخيظ ذات الرمة
 ؤكؿ[]إسع الذخيظ السد

 
  اإلسع / السشرب )االستذاري( بالتػقيع عغ اإلئتالؼ سخػؿالسسثل ال
 التػقيع   
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 شخوط العقج العامة

 عام -أواًل 
 تعخيفات  .6

 :التاليةالسعاني التالية لمسرصمحات  إفما لع يتصمب الدياؽ خالؼ ذلظ،    1 1
أية عغ العخاقية الرادرة  عميسات كاألكامخكاألنطسة كالت قػانيغ، ك تعشي ال "القػانيغ الشافحة"  أ 

 سمصة قانػنية مخػلة في جسيػرية العخاؽ   
)رئيذ جية التعاقج( العقج  الدمصة الستعاقجة ػقعت حيث التعاقج ، كيعشي جية"صاحب العسل"   ب 

  الشافحةالعخاقية كفقًا لمقػانيغ تأدية الخجمات لاإلستذاري الحي تع إختياره مع 
يختاره صاحب  الحيذك الرفة السيشية القانػنية كيعشي الذخز اك الكياف ،  "اإلستذاري"   ج 

   السبـخ الخجمات بسػجب العقجب هكدالعسل لكي يد 
بيغ صاحب العسل كاإلستذاري،  ةالسػقعالخصية القانػنية السمدمة ك  تفاقيةاإل، ك يعشي  " العقج"  د 

كالذخكط )العقج إتفاقية ؿ مغ الػثائق السخفقة كالسجرجة في البشج األك جسيع كالتي تتزسغ 
  (العامة كالخاصة لمعقج اضافة الى جسيع السمحقات

  إال إذا حجد خالؼ ذلظ عسلعشي يػـ ي "يػم"  ق 

 11كفقًا لمسادة يعشي التاريخ الحي يربح فيو العقج نافحًا بجسيع بشػده كأحكامو "تاريخ الشفاذ"   ك 
  مغ شخكط العقج

الحيغ يػفخىع غ يالعاممأي مغ غ ك يغيخ األساسيك  غياسيخبخاء االسالمجسػعة عشي ي "خبخاء"ال  ز 
 تشفيح الخجمات أك أي جدء مشيالئتالؼ شخكاء اإلأك  ثانػي الستذاري اإل ستذاري أكاإل

   بحدب العقج

  عخاؽال جسيػريةعسمة غيخ ك تعشي أية عسمة " العسمة األجشبية "،   ح 

 تعشي الحكػمة العخاقية  "الحكػمة"  ط 

)يسكغ أف يكػف لإلتحاد كياف مختمف عغ  أكثخ مغ جية كاحجة بيغ تحاداإلتعشي "اإلئتالف"   ي 
لسداكلة دمصة ال االئتالؼ حيث يكػف ألحج أعزاءك  أي مغ األعزاء أك الجيات الستحجة(

أك جسيعيع كحيث  )الذخكاء( أي مغ أعزاء اإلئتالؼعغ  بالشيابةباسع ك كافة األعساؿ 
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كسا يعشي   تزامغكالبالتكافل فيح العقج يغ عغ تشكليكػف جسيع أعزاء اإلئتالؼ مدؤ 
 اإلئتالؼ عقػد الذخاكة حيثسا تخد في الذخكط العامة كالخاصة لمعقج 

مياراتيع كالحيغ تعتبخ  ستذاري لحيغ يػفخىع اإلا االحتخافييغ خبخاءتعشي ال "خبخاء األساسيػن "ال  ؾ 
أخح ع الحيغ تع كى الخجمات بحدب العقجأساسية لتشفيح  ، كمعخفتيع، كخبختيعمؤىالتيعك 

  لإلستذاري  العخض الفشي تحميلسيختيع الحاتية بشطخ االعتبار عشج 

 ، ك تعشي عسمة جسيػرية العخاؽ ) الجيشار العخاقي(  العسمة السحمية " "  ؿ 

ستذاري اإلستذاري أك لحيغ يػفخىع اإلااإلحتخافييغ خبخاء تعشي ال ،"خبخاء غيخ األساسيػن "ال  ـ 
 العخض الفشي تحميلكالحيغ ال يتع  بحدب العقج جدء مشياأي  لتشفيح الخجمات أكثانػي ال

 عمى أساسيع 
، كيعشي صاحب العسل أك اإلستذاري، كحدب الحالة ، كسا يقرج بػ " األشخاؼ"  الصخف" "  ف 

 كمييسا 

، كتعشي االعساؿ الػاجب إداؤىا مغ اإلستذاري بسػجب ىحاالعقج ك كسا مػضح في "الخجمات"  س 
 السخفق السمحق )أ( 

 إلستذاري ا ابـخ معيي (شخز أك مؤسدةجية )تعشي أي  "(بالباشغالثانػي )االستذاري "  ع 
كحيث يبقى اإلستذاري السدؤكؿ الػحيج عغ تشفيح  عقجًا بالباشغ لمقياـ بأي جدء مغ الخجمات

 العقج تجاه جية التعاقج 

أك  باستثشاء الحكػمة، صاحب العسل، اإلستذاري جية ، تعشي اي شخز أك  " "شخف ثالث  ؼ 
  ثانػي إستذاري 

تجخي بذكل خصي بسػجب كتاب يخسل أك يدمع باليج أك التي تعشي السخاسالت  "، "خصياً   ص 
، يؤكج إستالـ الكتابإلى الصخؼ السخسل  مغ الصخؼ اآلخخمخسل بالفاكذ كيدتكسل بكتاب 

  1البياناتورقة يخسل كتاب تأكيج اإلستالـ الى العشػاف السحجد في 

  بشػد كأحكاـ العقجتأدية الخجمات بسػجب مقابل عشي السبمغ الػاجب دفعو ، ك ي العقج" ثسغ"   ؽ 

 العالقة بيغ األشخاف ..

في الذخكط العامة كأساس لعالقة سيج كخادـ أك مجيخ كعسيل يخد  ماخ يفديتع تلغ    2 1
بيغ صاحب العسل كاإلستذاري  يتحسل اإلستذاري، بسػجب العقج، كامل السدؤكلية عغ الخبخاء 

  االستذاري  عغ بالشيابةك  بشفديع الحيغ يؤدكف الخجمات ، إف كججكا،يغيػ غ الثانيتذاريكاإلس
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 القانػن الحاكع العقج .3

إف ىحا العقج كما يتزسشو مغ معشى ك تفديخ ،إضافة لمعالقة بيغ األشخاؼ ، يخزع بكاممو   3 1
  قجلمع كلألحكاـ السحجد في الذخكط الخاصة القػانيغ العخاقية الشافحةإلحكاـ 

  مغةال .4

كتكػف ىحه المغة في الذخكط الخاصة بالعقج ،  حجدةم ىي تكػف لغة العقج كالسخاسالت كسا 4 1
  حاكسة كممدمة لكل األمػر الستعمقة بسعشى أك بتفديخ العقج

 العشاويغ .5

 إف العشاكيغ لغ تِحَج أك تَغيخ أك تَؤثخ عمى معشى ىحا العقج    5 1
 إلشعاراتا .6

كبمغة العقج  اً خصيشعار، بصمب أك بسػافقة بسػجب ىحا العقج، يجب أف يكػف ف القياـ بأي إإ  6 1
 مخػؿحاصاًل عشج  تقجيسو شخريًا لسسثل أي إشعار  كيعتبخ مغ شخكط العقج العامة  4كفقًا لمسادة 

بػصل  مغ الصخؼ الحي تع تػجيو السخاشبة لو، أك اف يخسل بالبخيج السدجل أك األلكتخكني مخفقاً 
  لمعقج في الذخكط الخاصةحجدة غ السيك استالـ مغ الصخؼ السعشي ك بإعتساد العشإلاج يكلتأ

السحجد في الذخكط الخاصة لمعقج شخط تبميغ لإلشعارات يسكغ ألي شخؼ أف يبجؿ عشػانو    6 2
 الصخؼ اآلخخ بالعشػاف الججيج 

 السػقع .7

مغ العقج أي "تػصيف  A يجب أف تشفح الخجمات السصمػبة في السػاقع السحجدة في السمحق  7 1
كفي حاؿ لع يحكخ في السمحق بعس السػاقع التي يتػجب تشفيح بعس الخجمات فييا، إف  ،الخجمات"
 أك خارجو، فمراحب العسل عشجىا أف يحجد السػقع  العخاؽكانت في 

 السدؤول ذخيظسمصة ال .8

صة لمعقج، ليسثميع مدؤكاًل يحجد في الذخكط الخاشخيكًا األعزاء  فػضفي حاؿ اإلئتالؼ، ي 8 1
، السيسا ،العقج بحدبتجاه صاحب العسل و كاجباتلتشفيح كامل ك ستذاري اإل حقػؽ مسارسة كامل في 

 ستالـ التعميسات كالجفعات مغ صاحب العسل ا كمغ دكف قيػد،

 )السخػلػن( فػضػن السسثمػن الس .9
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ة أك مدسػح إصجارىا مصمػبأك مدسػح إتخاذه، كإصجار أية كثيقة  مصمػبإف إتخاذ اي إجخاء  9 1
بسػجب ىحا العقج، مغ صاحب العسل أك اإلستذاري يجب أف يتع أك اف يشفح مغ السدؤكليغ 

  لمعقج السحجديغ في الذخكط الخاصة
  واألعسال غيخ السذخوعة مسارسات الفداد .61

 كالستعيجيغ كالعامميغ لجييعكالسجيديغ سياسة جية التعاقج بالصمب مغ اإلستذارييغ زي تتق 10 1
كتشفيح العقػد السسػلة مغ صاحب  تعاقجخالؿ عسميات ال األخالقيةأف يحافطػا عمى أعمى السدتػيات 

 العسل 

كفقًا لمقػانيغ العخاقية الشافحة،  األعساؿ غيخ السذخكعةيتع تعخيف الفداد ك  الدياسة،لغخض ىحه 
   :التعخيفات التالية صاحب العسلعتسج يك 

جيع، إعصاء، استالـ أك التساس بذكل مباشخ أك غيخ "السسارسات الفاسجة" تعشي تق   أ 
مباشخ أي غخض أك مشفعة ذات قيسة لمتأثيخ عمى عسل مدؤكؿ أك مػضف أك إستذاري 

 أك تشفيح العقج  تعاقجفي مػقع مدؤكلية عامة خالؿ عسمية ال

تعشي أي سػء تسثيل أك ححؼ " األعساؿ غيخ السذخكعة"مسارسات أعساؿ التجليذ أك   ب 
التزميل أك محاكلة التزميل ألي مغ بيجؼ  ، عغ قرج أك غيخ قرج،لحقائقألي مغ ا
 أك تشفيح العقج  تعاقجالتأثيخ عمى عسمية الاألشخاؼ ك 

يحاء، سػاء بذكل اإلب باإلضعاؼ أك إيحاء أك التيجيجإضعاؼ أك "مسارسات قيخية" تعشي   ج 
في عسميات  مباشخ أك غيخ مباشخ، األشخاص أك مستمكاتيع لمتأثيخ عمى مذاركتيع

   أك التأثيخ عمى تشفيح العقج تعاقجال

 ستذارييغ،"مسارسات التػاشؤ" تعشي أي تخصيط أك تشديق بيغ اثشيغ أك اكثخ مغ اإل  د 
 لتحجيج مدتػيات مرصشعة كغيخ تشافدية لألسعار 

مغ ممسػسة تعسج تجميخ أك تدكيخ أك تغييخ أك إخفاء دالئل تعشي  "عاقةاإل"مسارسات   ق 
أك مغ شأنيا أف تعخقل  صاحب العسلي إلى إتخاذ قخارات خاشئة مغ شأنيا أف تؤد

كفقًا لمقػانيغ  كالقيخ كالتػاشؤ األعساؿ غيخ السذخكعةالتحقيق في مسارسات الفداد ك 
  الشافحة

قج تست التػصية باإلرساء عميو إذا تبيغ أف  عصاءٍ أي  صاحب العسلسػؼ يخفس  10 2
األعساؿ غيخ الؿ أحج العسالء، بإحجى مسارسات الفداد أك اإلستذاري قج تػرط، مباشخة أك مغ خ

كخالؿ التػصية لإلرساء  العصاء تحميلك إعجاد خالؿ  عاقةأك القيخ أك التػاشؤ أك اإل السذخكعة
  شافحةعميو كذلظ كفقًا لمقػانيغ العخاقية ال
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خة إذا أثبت صاحب العسل مغ خالؿ جياتو السخترة، أف اإلستذاري قج تػرط مباش 10 3
أك مغ خالؿ أحج العسالء، بإحجى مسارسات الفداد أك األعساؿ غيخ السذخكعة أك القيخ أك 

راحب التػاشؤ أك اإلعاقة خالؿ إعجاد كتحميل العصاء كخالؿ التػصية لإلرساء عميو، يسكغ ل
كفقًا لمقانػف العخاقي، بسا فيو إعالف اإلستذاري فاقجًا فخكعو عاقب اإلستذاري أك يأف  العسل

ات العصاء غمقألىمية إما بذكل دائع أك لفتخة محجدة مغ الػقت، كعجـ تسكشو مغ السذاركة في ل
 السسػلة مغ صاحب العسل 

كالسجيديغ سػؼ يكػف لو الحق بالصمب مغ اإلستذارييغ  صاحب العسلإف  10 4
ع الستعمقة كالستعيجيغ بالدساح لمجيات العخاقية السخترة بالتحقيق كالتفتير بحداباتيع كمدتشجاتي

ات السقجمة كبإداء تشفيح العقج كبإحالة ىحه السدتشجات إلى التجقيق لجى مجققيغ مكمفيغ مغ العصاءب
 الجيات السخترة كفقًا لمقانػف العخاقي، كذلظ في ما يختز بالعقػد السسػلة مغ صاحب العسل 

سحب اف التشفيح/إيقبالتشفيح، إكسال العسل، التعجيل و  لسباشخةانفاذية العقج،  –ثانيًا 
 / إنياء العقجالعسل

 العقج يةنفاذ .66

الرادر مغ صاحب العسل اإلشعار ( "تاريخ نفاذ العقج"ىحا العقج نافحًا بتاريخ ) ربحي 11 1
العقج السحجدة  يةسػؼ يؤكج ىحا اإلشعار أف شخكط نفاذبجء تشفيح الخجمات  ل بالتعميساتلإلستذاري 

  قياقج جخى تصبيلمعقج  في الذخكط الخاصة
 توينفاذلعجم  إنياء العقج ..6

تع إنياء العقج في ، يلمعقج إذا لع يربح العقج نافحًا خالؿ الفتخة السحجدة في الذخكط الخاصة 12 1
( في حاؿ عجـ 2( في حاؿ إتفاؽ الصخفيغ عمى إنياء التعاقج بيشيسا ، أك )1إحجى الحالتيغ: )

كذلظ حج أساليب فس الشداع السحجدة في العقج المجػء الى القزاء أك أ اإلتفاؽ يجػز ألحج الصخفيغ
   بحلظ ( يػمًا عمى األقل مغ إشعار الصخؼ اآلخخ تحخيخيًا عغ عدمو15بعج خسدة عذخ )

 السباشخة بالخجمات .63

الخبخاء األساسييغ كالسباشخة بتشفيح  )جاىدية(يتػجب عمى اإلستذاري التأكيج عمى تػفخ 13 1
  لمعقج د مغ االياـ محجد في الذخكط الخاصةنفاذ العقج بعجتاريخ  الخجمات بعج

 تاريخ انتياء العقج  .64



الجمهىريةالعراقية

 عقىدللمهامعلىاساشالمددالسمنيةتالمىحدطلةالعطاءا

71 

___________:_________مرجع طلب المقترح   
:____________________           جهة التعاقد  

 

حلظ ل اً خالفبإستثشاء ما يخد  لمعقج الذخوط الخاصة ريخ السحجد فيايشتيي العقج بسػجب الت 14 1
   مغ الذخكط العامة لمعقج 19سادة مل كفقاً 

 ةالكامم ية العقجإتفاق .65
 كاالحكاـ الستفق عمييا بيغ االشخاؼ  كالشرػص  جاتعيتالجسيع  تزسغ ىحا العقجي 15 1

 التعجيالت .66
 أك تغييخ ي تعجيل، بسا فيو أشخكط كبشػد ىحا العقجعمى  أك تغييخ تعجيلأي إجخاء  ال يسكغ 16 1

كجدءًا ال يتجدأ  تكػف ممحقًا لمعقج بيغ األشخاؼ ةخصي يةإتفاقسػجب بإال فقط في نصاؽ الخجمات 
أي كاالىتساـ بعتبار األخح باإلأي شخؼ  كف استثشاء ذلظ، عمىمغ د  كفقًا لمقػانيغ الشافحة مشو

  مقجـ مغ الصخؼ اآلخخ عمى العقجأك تغييخ  إقتخاح تعجيل

 القػة القاىخة .67

 تعخيف . أ
 يقرج بػ"القػة القاىخة" بالػ "الحجث أك الطخؼ أإلستثشائي" كالحي يترف ب: لغخض ىحا العقج،  17 1
 ،أنو خارج عغ سيصخة أحج األشخاؼ  أ 
 متػقع غيخ  ب 
 ال يسكغ تفاديو  ج 
 عجـ تسكغ  ذلظ الصخؼ بإتخاذ ما يمـد تجاىو ك برػرة معقػلة قبل الجخػؿ في العقج،  د 
 عجـ تسكغ  ذلظ الصخؼ مغ التحخز مشو أك التغمب عميو برػرة معقػلة،  ق 
كيجعل تشفيح كاجبات ىحا الصخؼ مدتحيمة  ال يعدى برػرة رئيدة الى الصخؼ اآلخخ،  ك 

  عسميًا كفقًا لمطخكؼ،
قج تذتسل القػة القاىخة عمى سبيل ( السجرجو أعاله فد،جشالسا تحققت الذخكط )أ،ب،  ز 

التسخد أك اإلرىاب أك أعساؿ التخخيب أك الثػرة أك ، ك الذغبالسثاؿ دكف الحرخ،عمى 
االضصخابات أك ، ك العرياف أك اإلستيالء عمى الحكع عدكخيُا أك الحخب األىمية

خابات أك الحرار مغ أشخاص ليدػا مغ عاممي حخكات االخالؿ بالشطاـ أك االض
 السػاد الستفجخة أك اإلشعاع األيػني أك التمػث باإلشعاع ،  الحخيخة أك، ك اإلستذاري 

األستذاري لسثل ىحه األعتجة أك التعاقج مع يدتثشى مغ ذلظ ما يسكغ أف  يعدى الى   ح 
يخ أك العػاصف أك الكػارث الصبيعية كالدالزؿ أك األعاص، ك الستفجخات أك االشعاعات

 اإلنذصة البخكانية 
 يدتثشى مغ "القػة القاىخة":  17 2
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أي مغ األشخاؼ أك مغ بفعل  غيخ قرجأك عغ قرج أي حجث ناتج عغ اإلىساؿ   أ 
 عسالئيع أك مػضفييع، يغ أكثانػيال وك إستذارييأ ىعخبخاء

لالزمة أي حجث كاف قج تخقبو احج األشخاؼ عشج تػقيع العقج كلع يتخح التجابيخ ا  ب 
 لجرئو 

في إتساـ الجفعات  خفاؽال يتزسغ بشج "القػة القاىخة" أي نقز في التسػيل أك اإل  17 3
 السصمػبة بسػجب العقج الحاضخ    

 عجم خخق لمعقج . ب
أك كاجباتو نتيجة لقػة قاىخة، لغ يعتبخ خخقًا  إتساـاألشخاؼ بأي مغ  في حاؿ أخفق  17 4
جسيع تخح اقج  الحي تأثخ بسثل ىحا الحجث ا الصخؼلبشػد العقج شخط أف يكػف ىح عيباً 

بيجؼ تشفيح كامل شخكط كبشػد  األخخى السعقػلةكالتجابيخ االىتساـ السشاسب  السعقػلة اإلحتياشات
 ىحا العقج 

 التجابيخ الػاجب إتخاذىا . ت

بسػجب  تشفيح التداماتولقػة القاىخة أف يتابع لحجث ايتػجب عمى أي شخؼ تعخض   17 5
 لتخفيف نتائج أحجاث القػة القاىخة السعقػلة  التجابيخ جسيعالسدتصاع كأف يتخح  قجربالعقج 
 بيحا الحجث خخقاىخة اف يبمغ الصخؼ اآلالقػة الحجث ليتػجب عمى اي شخؼ تعخض   17 6

 تبميغكيتزسغ ال الحجثكقػع مغ تاريخ  عذخ يػماً  خسدةال يتعجى عمى أف غ مسك بأسخع كقت
يتع  حلظك ،كالػسائل إلعادة الػضع الى الذكل الصبيعي  لحجثاىحا صبيعة كضخكؼ اإلثباتات ل

  في أقخب كقت إعادة الػضع الى الذكل الصبيعيعشج  شعاره خصياً إ
ي شخؼ مغ أل مغ السياـ السصمػبة بسػجب العقجأي سيتع تسجيج فتخات تشفيح   17 7

كالتي لع يتسكغ ىحا  حجاث القػة القاىخةالػقت الزائع التي تدببت بو أتعادؿ ، لفتخة الصخفيغ
  الصخؼ مغ إداء كاجباتو خالليا

يسكغ لإلستذاري خالؿ فتخة عجده عغ تشفيح الخجمات كفقًا العقج كنتيجة ألحجاث القػة   17 8
 :القاىخة، كبشاء عمى تعميسات صاحب العسل، أف

سل اف كفي ىحه الحالة يتػجب عمى صاحب الع العسل يشدحب مغك يػقف العسل   أ 
ذلظ تشفيح الخجمات ك إلى العسل ك العػدة عغ ناتجة  تكاليف إضافية معقػلة كضخكريةيجفع أي 

 فقا" لمقػانيغ  الشافحة ، أك 
سعقػؿ كفي ىحه الحالة سيتع الجفع الى االستذاري الاكساؿ تشفيح الخجمات الى حج   ب 

دتحق كفقا" كالتي ت السعقػلة كالزخكرية كبقجر التكاليف االضافيةبسػجب بشػد ىحا العقج 
 لمقػانيغ الشافحة  
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 ،قاىخةالقػة الحجث  أك نصاؽ مػضػع كجػدعمى في حاؿ عجـ االتفاؽ بيغ االشخاؼ  17 9
 معقج الذخكط العامة لمغ  49ك 48كفقا" لمسادتيغ   شداعيتع حل ال

 التػقف عغ العسل  .68
بسػجب كتاب  يسكغ لراحب العسل أف يػقف جسيع الجفعات السدتحقة لالستذاري   18 1

خصي في حاؿ أخفق االستذاري  في إداء كاجباتو بسػجب ىحا العقج عمى أف يذسل الكتاب 
 :الخصي
 اإلستذاري ، ك إخفاؽشبيعة   1
في خالؿ فتخة ال  خفاؽالصمب مغ اإلستذاري أخح التجابيخ الالزمة لسعالجة ىحا اإل  2

 الخصي عار لإلشيػما" مغ تاريخ إستالـ اإلستذاري  (15)تتعجى الخسدة عذخ
 إنياء العقج سحب العسل/   /إيقاف تشفيح العقج  .69

 إيقاف تشفيح العقج
مغ قبل األشخاؼ الستعاقجة في الحاالت التالية ككفقًا لمبشػد  إيقاف تشفيح العقجيسكغ   19 1

 أدناه: السحجدة
  اإلستذاري قبل مغ إيقاف تشفيح العقج  19 1 1

يػمًا بسػجب إنحار أصػلي  (30)ال تقل عغ ثالثيغ  مجةيسكغ لإلستذاري إيقاؼ تشفيح العقج 
تحخيخي يػجيو الى صاحب العسل في حاؿ حرػؿ أي مغ االحجاث السحجدة في الفقخات 

 التالية:
إذا تمكأ صاحب العسل عغ دفع مدتحقات اإلستذاري بسػجب العقج الحاضخ بعج فتخة   أ 

ستحقاؽ السبمغ، شخط أف بعج إستالمو إشعارًا مغ اإلستذاري بإعسل  ( يػـ40أربعػف )
 ال تكػف ىحه السبالغ مػضػع نداع بيغ الصخفيغ 

ي قخار نيائي صادر عغ إجخاءات التحكيع كفقًا أتمكأ صاحب العسل باإللتداـ ب إذا  ب 
كفي حاؿ مخكر ثالثيغ يػمًا مغ تاريخ التػقف  مغ الذخكط العامة لمعقج  50لمسادة 

 مغ الذخكط العامة لمعقج  )د( 19 1 2عغ التشفيح تتع مخاعاة السادة 
 صاحب العسلإيقاف تشفيح العقج مغ قبل  19 1 2

يحجدىا صاحب العسل بسػجب إشعار أصػلي  لسجةيسكغ لراحب العسل إيقاؼ تشفيح العقج 
 ألسباب مبخرة  اإلستذاري تحخيخي يػجيو الى 
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 سحب العسل

ا خالؿ      أصػلي ) اشعاره(بعج انحاره مغ اإلستذاري  سحب العسل لراحب العسليسكغ   19 2
 في الحاالت التالية ككفقًا لمبشػد السحجدة أدناه: (  يػماً 15مجة ال تتجاكز )

 مغ شخكط العقج  13إذا تمكأ اإلستذاري في تأكيج تػفخ الخبخاء األساسييغ كفقًا لمسادة   ج 
عار إذا تمكأ اإلستذاري  في معالجة اإلخفاؽ في إداء كاجباتو ، كسا ىػ محجد في إش  د 

 أعاله  18التػقف كفقًا لمسادة 
إذا أصبح األستذاري )أك أي مغ أعزاء اإلئتالؼ، إذا كاف االستذاري  مؤلفًا مغ   ق 

دائشيو مدتفيجًا مغ القػانيغ الشافحة  مع تدػية  أجخى  أك عجة جيات(  مفمدًا اك معدخًا،
 اك تعخض لترفية مػجػداتو إختياريًا أك باإلكخاه  

ي بااللتداـ باي قخار نيائي صادر عغ إجخاءات التحكيع كفقًا لمسادة إذا تمكأ اإلستذار   ك 
 مغ شخكط العقج  50

إذا تبيغ أف اإلستذاري قج تػرط في مسارسة فاسجة أك أعساؿ غيخ مذخكعة أك قيخية   ز 
أك تػاشئية أك بيجؼ اإلعاقة خالؿ السشافدة عمى ىحا العقج أك في فتخة تشفيح العقج، 

ال تتجاكز  خالؿ مجةخصي الى اإلستذاري بدحب العسل ر إانحاكذلظ بعج إرساؿ 
 ( يػمًا 15عذخ ) خسدة

 إنياء العقج
مغ قبل االشخاؼ الستعاقجة في الحاالت التالية ككفقًا لمبشػد السحجدة  إنياء العقجيسكغ   19 3
 أدناه:

 إنياء العقج مغ قبل اإلستذاري  19 3 1
( يػمًا بسػجب إنحار 30ل عغ ثالثيغ )ضسغ ميمة ال تق إنياء العقجيسكغ لإلستذاري 

أصػلي تحخيخي يػجيو الى صاحب العسل في حاؿ حرػؿ أي مغ االحجاث السحجدة في 
 الفقخات التالية:

ف تػ تعحر عمى اإلستذاري إكساؿ تشفيح جدء كبيخ مغ الخجمات لفتخة تتعجى س إذا  ح 
 ( يػمًا، نتيجة ألحجاث قػة قاىخة 60)

تداـ باي قخار نيائي صادر عغ إجخاءات التحكيع كفقًا تمكأ صاحب العسل باإلل إذا  ط 
 مغ الذخكط العامة لمعقج  50لمسادة  

تمكأ صاحب العسل في إداء كاجباتو التعاقجية بذكل كبيخ كلع يعالج إخفاقو خالؿ  إذا  ي 
  الصخفيغ ، أك أية فتخة أخخى قج يػافق عمييالمعقج الذخوط الخاصةالسحجدة في فتخة ال
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 العقج مغ قبل صاحب العسلإنياء  19 3 2
بسػجب إنحار أصػلي تحخيخي يػجيو الى اإلستذاري   إنياء العقجيسكغ لراحب العسل 

( يػمًا في حاؿ حرػؿ أي مغ االحجاث 28ضسغ ميمة ال تقل عغ ثسانية كعذخكف )
 السحجدة في الفقخات التالية كذلظ:

ً ألمر لمسرمحة العامة  قج، إذا قخر صاحب العسل ككفق تقجيخه الخاص أنياء الع -أ      وفقا

 .او اي قانون يحل محله  4002( لسنة 78سلطة االئتالف المنحلة رقم )

 (60)إذا تعحر عمى اإلستذاري إكساؿ تشفيح جدء كبيخ مغ الخجمات لفتخة تتجاكز -ب
 يػمًا، ألسباب خارجة عغ ارادتو  ستيغ

  الحقػق والػاجبات عميقت 19 4 
مغ الذخكط العامة  19ك 12كفقًا لمسػاد  سحب العسلج أك إنياء العقج أك إيقاؼ تشفيح العقفػر 
 الصخفيغ باستثشاء: ، تشتيي حقػؽ ككاجبات14العقج كفقًا لمسادة  نفاذية أك فػر إنتياء لمعقج

 أك اإلنتياء،سحب العسل تاريخ ب السمدمة الحقػؽ كالػاجبات  أ 
 مغ الذخكط العامة، 22كاجب الدخية كفقًا لمسادة   ب 
كالشدخ كالتجقيق في حدابات  بالتفتيراجب اإلستذاري بالدساح لراحب العسل ك   ج 

 مغ الذخكط العامة، 25اإلستذاري كفقًا لمسادة كسجالت 
  القػانيغ العخاقية الشافحة بحدب يتػجب أي حق ألي شخؼ  د 
 تشفيح الخجمات  عميقت 19 5
 19 ةلمسادمغ أحج الصخفيغ كفقًا بسػجب إشعار  سحب العسلإيقاؼ التشفيح أك إنياء العقج أك فػر 

جسيع اف يتخح  فػر ارسالو أك تبمغو بيكحا إشعار، يتػجب عمى اإلستذاري  مغ الذخكط العامة،
مباشخة كبصخيقة مشطسة كسا يتػجب تشفيح الخجمات نياء إك  التجابيخ كالخصػات الالزمة إليقاؼ

مع األخح بشطخ  حجىا االدنى إلىتقميز التكاليف كالسراريف عميو القياـ بكل الجيج السشصقي ل
اإلعتبار الػثائق التي قجميا اإلستذاري كالسعجات كالسدتشجات التي كضعيا صاحب العسل 

مغ الذخكط  28ك  27كعشجىا يتػجب عمى اإلستذاري إحتخاـ السادتيغ  بترخؼ اإلستذاري،
 العامة 

 
 

 لسحب العسإيقاف التشفيح أو إنياء العقج أو الجفع في حال  19 6
تدجيج الجفعات بصاحب العسل  سػؼ يقػـ، سحب العسلإيقاؼ التشفيح أك إنياء العقج أك عشج 

 التالية إلى اإلستذاري:
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كحلظ ك سحب العسل بجؿ األتعاب عغ الخجمات السشفحة بذكل مخٍض قبل تاريخ نفاذ   أ 
غ الذخكط م 42ككفقًا لمسادة سحب العسل تاريخ نفاذ  فعميًا قبل دتحقةالسك الشفقات السدتخدة 

 ،لمعقج العامة

ة ػجبالتكاليف الستجسيع جب تدجيج يتػ  19 3سادة بسػجب السحب العسل في حاؿ   ب 
بسا فييا تكاليف الدفخ لمخبخاء كفقًا لمقػانيغ  مباشخة كبذكل مشطع سحب العسل نتيجة

 الشافحة العخاقية 

 عام  .1.
 مستوى اإلداء . أ

 كاقتراد كيتأكج مغاري أف يشفح الخجمات بكل عشاية ككفاءة يتػجب عمى اإلستذ  20 1
 خجاـالسعاييخ كالسسارسات السيشية السقبػلة، كسا يتػجب عميو إست كفقاإلدارة الدميسة  مسارسة
كيتػجب أف يكػف   اآلمشة كذي الكفاءة ساليبكالسػاد كاألكاآلليات  كالسعجات السشاسبة التقشيات

كسػؼ يجعع كيحسي  لراحب العسل بسا يتعمق بسػضػع ىحا العقجغ مياإلستذاري السدتذار األ
 مرالح صاحب العسل الذخعية في كل اإلتفاقات مع األشخاؼ األخخى  

السؤىميغ  يغثانػيال غستذاريياإلالخبخاء ك  ػفخيتػجب عمى اإلستذاري أف يػضف كي   20 2
 إلتساـ الخجمات بحدب ما ىػ مصمػب  كذي الخبخة

أك أساسييغ  خبخاءمع جدء مغ الخجمات لقج بالباشغ اعتإلستذاري أف ييسكغ ل   20 3
عمى الخغع مغ مػافقة  مغ صاحب العسل مدبقة كذلظ بسػجب مػافقة خصية  غيثانػيإستذارييغ 

في حاؿ لع يػافق الخجمات  تشفيح عغ ية السدؤكلكامل  الستعاقج اإلستذاري  تحسليصاحب العسل، 
لغاية اإلستحراؿ تبجيمو الستعاقج نػي، يتػجب عمى اإلستذاري صاحب العسل عمى إستذاري ثا

  عمى مػافقة صاحب العسل
قج بالباشغ دكف الحرػؿ اعتأف ت العامة )لمجكلة كالقصاع العاـ(ال يسكغ لمذخكات   20 4

لجدء مغ الخجمات بالباشغ عمى مػافقة صاحب العسل السدبقة كفقًا لمقػانيغ الشافحة كيكػف ىحا العقج 
 ط فق

 

كفقًا لذخكط كبشػد العقج ككفقًا لمقػانيغ يتػجب عمى اإلستذاري أف يشفح الخجمات   20 5
أف خبخائو عمى الخصػات العسمية التي مغ شأنيا التأكيج جسيع الشافحة كسا يجب أف يتخح 

 الشافحة  غ العخاقيةلقػانيبا متدمػف ي يغثانػيالكاإلستذارييغ 
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جسيػرية الحي تسارسو حطخ لتداـ بالاإلخالؿ تشفيح العقج، يتػجب عمى اإلستذاري  20 6
 مػضػع إستيخاد الدمع كالخجمات كفقًا لمتالي:في العخاؽ 

مغ التي تحطخ عمى دكلة صاحب العسل  ، اك التعميسات الخسسية الدارية التذخيعات  أ 
 اقامة العالقات التجارية مع تمظ الجكلة، أك 

االستجابة لقخار صادر عغ االمع الستحجة / مجمذ االمغ تحت الفرل فعل نتيجة   ب 
التعاقج يحطخ بسػجبو عمى دكلة صاحب العسل  ،الدابع مغ دستػر االمع الستحجة

أك اكتشفيح األشغاؿ أك تقجيع الخجمات مع تمظ الجكلة تمظ الجكلة  مغألستيخاد اية سمع 
 في تمظ الجكلة  ياتجأشخاص أك  كأ تمظ الجكلة  إلىمبالغ دفع اية 

نتيجة إلقراء اإلستذاري أك مجيد الدمع أك مشفح األشغاؿ بشاء عمى قخار مغ   ج 
  األعساؿ غيخ السذخكعةالجيات الخسسية العخاقية نتيجة التػرط في أعساؿ الفداد ك 

، بعج الزخائب السحمية التيفيسا يتعمق بصاحب العسل اإلستذاري خصيًا سػؼ يبمغ  20 7
  كاحتخاميا اإلعتبار طخستذاري أخحىا بشيتػجب عمى اإلغ، إشعار التبمي

 تزارب السرالح .6.
اف يحافع عمى السرمحة العميا لراحب العسل، متجشبًا عمى اإلستذاري يتػجب  21 1

بذكل حازـٍ التزارب مع مياـ أخخى أك مع مرالح عسمو الخاصة كدكف أي إعتبارات ألي 
  أعساؿ مدتقبمية

 مغ العسػالت واإلكخاميات عجم إستفادة اإلستذاري  . أ
مغ الذخكط العامة  46إلى  41كػف الجفعات الستػجبة لإلستذاري بسػجب السػاد ت 21 1 1

أك خاصة أي عسػلة بيع أك حدع مغ  جيتفديىي الػحيجة السدتحقة بسػجب العقج كال يسكغ أف 
 21 1 3السادة  بحدبأك بسػجب التفخغ عغ كاجباتو  ىحا العقجدفعات مساثمة متعمقة بشذاشات 
 غيالثانػيأف الخبخاء كاإلستذارييغ  مغ أكجلمتيبحؿ كل جيج مسكغ  كسا يتػجب عمى اإلستذاري أف

 سيححكف ححكه في ىحا الخرػص كالعسالء لكل مغ الخبخاء كاإلستذارييغ الثانػييغ 
ؿ سمع أك أشغا تعاقجإذا كاف اإلستذاري مدؤكاًل عغ تقجيع السذػرة لراحب العسل ل 21 1 2

أك خجمات كجدء مغ خجماتو، فيتػجب عميو عجـ اإلستفادة مغ اي حدػمات أك عسػالت ناتجة 
 كسا ككضعيا في إستفادة صاحب العسل  تعاقجعغ عسميات ال

 و ببعس السيامفخوععجم إرتباط اإلستذاري أو أحج  . ب
 غستذارييإلاكأف  فخكعوخالؿ فتخة تشفيح العقج كبعج إنتيائو، يتعيج اإلستذاري أنو ك   21 1 3

عغ السذاركة لتقجيع سمع أك أشغاؿ أك خجمات غيخ استبعادىع تع يسػؼ كفخكعيع لجيو  ثانػييغال
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أك تشفيح عسمية الذخاء، عجاد بيا إل أك متعمقة مباشخة إستذارية ناتجة عغ خجمة اإلستذاري 
  لمعقج الذخوط الخاصةفي خالفًا لحلظ باستثشاء ما يخد 

 مشع التزارب في السيام . ت
العامميغ  ثانػييغال غستذاريياإليتعيج اإلستذاري بعجـ إرتباشو كعجـ إرتباط الخبخاء ك  21 1 4

معو، بذكل مباشخ اك غيخ مباشخ بأية ميسة أك اي عسل يتزارب مع السياـ الستػجب تشفيحىا 
 بسػجب ىحا العقج  

 واجب اإلعالن عغ السيام الستزاربة . ث
لجيو اإلعالف عغ أي  ثانػييغال غستذاريياإلاـ خبخائو ك إلعالف كبإلد يتعيج اإلستذاري ب 21 1 5

  بأفزل شخيقة قج تؤثخ عمى قجرتيع لخجمة مرالح صاحب العسلفعمي أك محتسل  حالة تزارب
  كإنياء عقجه  القانػنية إف الفذل في إعالف ىحه الحالة يسكغ أف يؤدي إلى فقجاف أىمية اإلستذاري 

 الدخية ...
يتػاصمػا مع أي شخز   كعمى الخبخاء العامميغ لجيو أف ال يتػجب عمى اإلستذاري   22 1

أك جية  بخرػص أي معمػمات سخية ناتجة عغ تشفيح الخجمات أك عغ تػصيات السيسة، كسا أنو 
ال يسكغ لإلستذاري كالخبخاء في اي كقت كاف أف يعمشػا التػصيات الشاتجة عغ السيسة، إال في 

   الخصية السدبقةحالة حرػليع عمى مػافقة صاحب العسل 

 مدؤولية اإلستذاري  .3.
أي ك لمقػانيغ الشافحة كفقًا كسا ىي محجدة  في ىحا العقج تكػف مدؤكلية اإلستذاري   23 1

  لمعقج الذخوط الخاصةفي  محجدة ، إف كججت،أحكاـ إضافية

 إلستذاري ل أميغالت .4.
كبإلداـ  عمى حدابو الخاصتأميغ الحرػؿ كالسحافطة عمى يتعيج اإلستذاري ب  24 1

لمعقج  الذخوط الخاصةفي  ىا صاحب العسلحجدالتي يذخكط التأميغ كفقًا ل إستذارييو بالقياـ بالسثل
غ نفاذ ملراحب العسل  يجب عمى اإلستذاري التأكج تحت إسع مذتخؾ لو ك  تأميغكيكػف ىحا ال

مغ الذخكط  13كفقًا لمسادة  كسخيانو حتى إنجاز الخجمات بتشفيح الخجمات التأميغ قبل السباشخة
بشاًء لصمب صاحب العسل، يتػجب عمى اإلستذاري أف يبخز السدتشجات التي تؤكج عمى  العامة 

 التأميغ كسا كتؤكج عمى تدجيج ثسشو 
كال يسكغ إجخاء أي تعجيالت  لمعقج الذخوط الخاصةالتأميغ محجد في  ثسغكػف ي  24 2

 عمى بػالز التأميغ بجكف مػافقة صاحب العسل السدبقة 
 



الجمهىريةالعراقية

 عقىدللمهامعلىاساشالمددالسمنيةتالمىحدطلةالعطاءا

79 

___________:_________مرجع طلب المقترح   
:____________________           جهة التعاقد  

 

 
 والتجقيق تفتيروالالسحاسبة  .5.

ببحؿ كل الحدابات كالدجالت بجقة كمشيجية ك  سحافطة عمىيتعيج اإلستذاري بال  25 1
محجدًا  بالقياـ بالسثل بسا يخز الخجمات كتشفيح العقج ثانػييغال غستذاريياإللداـ الجيػد السسكشة إل

  يجب أف تؤمغ ىحه السدتشجات الرمةالذكل كالتفريل لتحجيج التغييخات في الػقت كالتكاليف ذات 
في سجالت السذخكع لسعايشة السػقع كلمتجقيق لمدمصات السخترة بشاء عمى شمب صاحب العسل 

 الشافحة   العخاقية كفقًا لمقػانيغ
 تقجيع التقاريخ .6.

الى صاحب  Aبالسمحق  السحجدة  تػجب عمى اإلستذاري تقجيع التقاريخ كالسدتشجاتي  26 1
 حكػرة في ىحا السمحق سال غمقلذكل كالعجد كأكقات الاكذلظ بالعسل 

 حقػق الشذخ لجى صاحب العسل .7.
 كقػاعج بياناتكالسخصصات خخائط الك سعمػمات البيانات ك كالجسيع التقاريخ إف   27 1

ىي  خالؿ تقجيع كتشفيح الخجمات، راحب العسلل كالتي قج جسعيا أك حزخىا اإلستذاري  كبخمجيات
يجب   لمعقج خوط الخاصةالذ، إال إذا كرد خالؼ ذلظ في كية صاحب العسلممكتبقى سخية كتربح 

يحق ك  سحب العسلالػثائق الى صاحب العسل فػر إنتياء أك ىحه عمى اإلستذاري تدميع كل 
ألغخاض  خجميايدتعمى أف ال  الػثائق، البيانات، كالبخمجياتشدخة مغ ىحه بفع تأف يح إلستذاري ل

   بعج حرػلو عمى مػافقة مدبقة مغ صاحب العسلاال  ال تتعمق بيحا العقج
كإتفاقيات التخخيز الستػجبة بيغ  يدتثشى مغ ىحه السادة الحقػؽ الخاصة بالبخمجيات  27 2

حدب الخجمة لمعقج  خاصةالخوط الذتحجيجىا في  حيث يتػجباإلستذاري كأشخاؼ أخخى 
  السصمػبة

 السعجات واآلليات والسػاد .8.
صاحب قبل  كالسػاد التي كضعت بترخؼ اإلستذاري مغخكبات السالسعجات ك إف   28 1

أك التي اشتخاىا اإلستذاري جدئيًا أك كميًا بتسػيل مغ صاحب العسل، ستكػف جسيعيا ممكية العسل 
سػؼ يقجـ  سحب العسل  فػر إنتياء أك كسػؼ تحسل العالمات الجالة عمى ذلظ صاحب العسل

بيحه السعجات كالسػاد كاآلليات كسا أنو سيتخمز مغ  كف السخد  قائسةاإلستذاري إلى صاحب العسل 
ىحه  أميغت   يتػجب عمى اإلستذاري كفقًا لتعميسات صاحب العسل ىحه السعجات كالسػاد كاآلليات

حداب صاحب العسل إال في حاؿ إصجار لفتخة إستعساليع كامل السعجات كاآلليات كالسػاد خالؿ 
الكاممة إلستبجاؿ ىحه  ثسغظ  يجب أف يغصي التأميغ المخالفة لحل خصية صاحب العسل لتعميسات
  السعجات كاآلليات كالسػاد
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بمج صاحب اإلستذاري أك أي مغ خبخائو الى  أحزخىاالتي  لسػادإف السعجات أك ا  28 2
جب أف تبقى ممكًا لإلستذاري أك أي ي، أك لإلستخجاـ الذخري لمسيسةإما ألجل إستعساليا  العسل 

   الحالة ، كفقمغ خبخائو

 تػصيف الخبخاء االساسييغ .9.
 إف السشرب كتػصيف العسل الستفق عميو كالسؤىالت الجنيا كتقجيخ مجخالت الػقت  29 1

  Bفي السمحق  ىاجيحجتع تقج الالـز لتشفيح الخجمات، لكل مغ الخبخاء األساسييغ 
مغ  Bالسحجدة في السمحق  األساسييغ لمخبخاء الت الػقت التقجيخيةيسكغ تعجيل مجخ   29 2

 أليمجخالت الػقت  تعجيالت عمى أف ال تتخصى اً خصيبحلظ صاحب العسل اشعار اإلستذاري بعج 
يتخصى  مغ التقجيخ االساسي كعمى أف ال أك أسبػع كاحج، أييسا أكبخ، %(10عذخة بالسئة )خبيخ 

  لمعقج مغ الذخكط العامة 41 2السادة  لي السحجد في مجسػع التعجيالت الدقف السا
بيغ  خصية بسػجب إتفاقية األساسييغ يسكغ زيادة عجد كمجخالت الػقت لمخبخاء  29 3

صاحب العسل كاإلستذاري في حاؿ إستجج عسل إضافي خارج نصاؽ الخجمات السحجدة في السمحق 
Aالدقف السحجد في السادة لحاضخ الجفعات السدتحقة بسػجب العقج ا ثسغ ى  في حاؿ تخص

 ، عشجئح يتػجب عمى الصخفيغ تػقيع تعجيل لمعقج كفقًا لمقػانيغ الشافحة 41 1
 إستبجال الخبخاء االساسييغ .31

اال في حاؿ مػافقة صاحب العسل  ،األساسييغالخبخاء ال يسكغ إستبجاؿ أي مغ   30 1
  عمى خالؼ ذلظ الخصية
يسكغ أف يتع إستبجاؿ الخبخاء االساسييغ خالؿ فتخة تشفيح العقج  عمى الخغع مسا كرد أعاله، إف 30 2

خارج نصاؽ يتزسغ شخحًا لطخكؼ اإلستبجاؿ كالتي تكػف صمب خصي ل فقط عشج تقجيع اإلستذاري 
التحكع السعقػؿ لإلستذاري، مثاًل ال حرخًا: السػت أك العجد الصبي  في ىحه الحالة يتػجب 

دكف كمغ أساسًا  العصاءأعمى مغ  معادلة أك لجييع خبخة كمؤىالتغ يإستبجاؿ الخبخاء بخبخاء آخخ 
 تعجيل بجؿ أتعابو 

 السػافقة عمى زيادة الخبخاء االساسييغ  .36
عجد الخبخاء االساسييغ زيادة يسكغ ، أثشاء تشفيح العقج الخجمات ذلظ تقجيع إذا تصمب  31 1

ب العسل لمسخاجعة كالسػافقة  في صاح ىلديخة الحاتية لمخبيخ الاعغ اإلستذاري تقجيع مغ خالؿ 
مغ  ( يػماً 28خالؿ فتخة ثسانية كعذخكف ))مبخرًا إعتخاضو(  خصياً  حاؿ لع يعتخض صاحب العسل
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مقبػليغ مغ صاحب  اإلضافييغاألساسييغ الخبخاء عشجىا ، يعتبخ استالمو ندخة الديخة الحاتية
 العسل 
بجؿ االتعاب لمخبخاء ساس أعمى  تعياإلضافييغ األساسييغ إف بجؿ اتعاب الخبخاء   31 2

 الحيغ لجييع نفذ السؤىالت كالخبخة األساسييغ 

  الثانػييغأو اإلستذارييغ  الخبخاء االساسييغتخحيل  ..3
ستذارييغ اإلساسييغ اك االخبخاء الصمب بتخحيل أي مغ اليسكغ لراحب العسل   32 1

كجج صاحب العسل صي في حاؿ تبجاليع مغ اإلستذاري بسػجب كتاب خاسعغ العسل ك  ثانػييغال
إذا تأكج صاحب العسل أف خبخاء  مي أكاجخ إ عسلأك تع اتياميع بارتكاب بػا سػء سمػؾ إرتكأنيع قج 

اك تػاشؤ أك  خفي مسارسات فداد أك إحتياؿ أك قياإلستذاري كاإلستذارييغ الثانػييغ قج شاركػا 
 ب العسل ذلظ خصيًا  يتػجب عمى اإلستذاري أف يؤمغ البجيل عشج شمب صاح  إعاقة
أك غيخ  خبخاء اساسييغالصمب مغ اإلستذاري الستبجاؿ يسكغ لراحب العسل    32 2

،  بسػجب كتاب خصي ثانػييغاك إستذارييغ اساسييغ  كججىع في حاؿ متزسشًا التبخيخ الالـز
 تيع اميس إنجازصاحب العسل غيخ كفؤيغ كغيخ قادريغ عمى 

أف يكػف لجيو الخبخاء كاإلستذارييغ الثانػييغ السخحميغ عغ  يجب عمى أي خبيخ بجيل  32 3
  كأف يكػف مقبػاًل مغ صاحب العسل أساساً  العصاءمغ  فزلخبخة كمؤىالت أ

 التأثيخ عمى الجفعات –الخبخاء  تخحيل إستبجال / .33
باستثشاء ما يخد خالفًا لحلظ، يتحسل اإلستذاري تكاليف الدفخ كأي مراريف إضافية   33 1

إيقاؼ أك إستبجاؿ أحج الخبخاء أك اإلستذارييغ الثانػييغ،  كسا أف بجؿ أتعاب اإلستذاري  ناتجة عغ
 البجيل يجب أف ال يتخصى بجؿ أتعاب اإلستذاري السدتبجؿ 

 جازاتدوام العسل، ساعات العسل اإلضافية واإل .34
 Bا كالفخص السجفػعة كغيخ السجفػعة في السمحق  كاإلجازاتتحجد دكامات العسل   34 1

إف ساعات العسل   كتكػف األكقات السحجدة ىي أكقات العسل الفعمية التي ال تذسل فتخات الدفخ
  كألخح كقت الدفخ بشطخ اإلعتبار مغ كإلى بمج صاحب العسل، Bكاإلجازات محجدة في السمحق 

غ يجب عمى الخبخاء العامميغ في بمج صاحب العسل أف يبجأكا العسل قبل كصػليع أك بعج ذىابيع م
   Bبمج صاحب العسل كسا ىػ محجد في السمحق 

 الدشػية ك كاإلجازات مغ ساعات العسل اإلضافية كيدتفيج ال يسكغ لإلستذارييغ أف   34 2

 تغصي جسيعكيعتبخ أف بجؿ أتعاب اإلستذارييغ  Bالسخضية باستثشاء ما يخد في السمحق  كاإلجازات
 تمظ األمػر 
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ء سػؼ تحرل عمى مػافقة اإلستذاري السدبقة كالحي إف أي إجازة ألي مغ الخبخا  34 3
  سيؤكج أف ىحا الغياب لغ يؤثخ عمى تقجـ العسل في السيسة أك عمى نػعية اإلشخاؼ عمييا

 الجعع واإلعفاءات .35
أف  لمعقج، فإنو يتػجب عمى صاحب العسل الذخوط الخاصةفي  ما حجدباستثشاء  35 1

 :مسكغ ؿِ  يبحؿ كل جيج
ة يلزخكر اإلستحراؿ عمى رخز العسل كالسدتشجات األخخى في اإلستذاري ا مداعجة  أ 

  تشفيح الخجمات مغاإلستذاري كذلظ لتسكيغ 
تراريح تأشيخات الجخػؿ كالخخكج ك  االستحراؿ فػرًا عمىإلستذاري في ا مداعجة  ب 

 مذابية مدتشجاتكأي  إذا كاف مشاسبًا، عائالتيعمخبخاء، كلل رخز التبادؿ ك اإلقامات
  إلقامتيع في العخاؽ أثشاء تشفيح الخجمات بحدب العقج كمصمػبة أخخى 

سعامالت التخميز الجسخكية ألي ممكية مصمػبة إلنجاز الخجمات أك الفػري لتدييل ال  ج 
 أك لعائالتيع لمخبخاء ألغخاض شخرية 

لحكػمييغ، كسا كالعسالء كالسسثميغ ادؤكليغ التعميسات كالسعمػمات الى السجسيع إصجار   د 
 يمـد كيشاسب تشفيح الخجمات بذكل سخيع كفعاؿ 

مداعجة اإلستذاري كاإلستذارييغ الثانػييغ كخبخائيع باإلستحراؿ عمى اإلعفاءات   ق 
مؤسدة  فخد أك تدجيلاللعسل بسيشتيع أك سداكلة االالزمة مغ التدجيل أك التخخيز ل

    في بمج صاحب العسل كفقًا لمقػانيغ العخاقية الشافحة
لمحرػؿ عمى إمتياز  ء أي مشيعمداعجة اإلستذاري كاإلستذارييغ الثانػييغ كخبخا  ك 

كفقًا لمقػانيغ العخاقية الشافحة  العخاؽمغ الساؿ بالعسمة األجشبية إلى  معقػلة قيسةإدخاؿ 
كسا الحرػؿ عمى إمتياز  ،لمخبخاء مغ أجل تشفيح الخجمات أك لإلستعساؿ الذخري

 1رمػا عمييا نتيجة تشفيح الخجماتإخخاج السبالغ التي ح
 الذخوط الخاصةكسا ىػ محجد في لإلستذاري  أخخى مذابية  ػفيخ أي مداعجةت  ز 

  لمعقج

 إلى مػقع السذخوع الجخػل   .36
لإلستذاري إلى  كالخالي مغ اإلعاقاتالسجاني  جخػؿالأميغ تيتعيج صاحب العسل ب  36 1

كالسستمكات ب العسل السدؤكؿ الػحيج عغ السػقع   يبقى صاحلتأدية الخجمات كالسصمػب مػقع العسل
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كيحسل اإلستذاري السدؤكلية عغ أي ضخر قج يمحق بيع كسا أنو يمـد اإلستذاري كخبخائو 
 بالتعػيس عغ أي ضخر ناتج عغ اإلىساؿ كسػء الدمػؾ الستعسج الرادر عشيع 

  ائب والخسػمالزخ الشافحة والستعمقة ب تغييخ في األنطسة والقػانيغال .37
كاألنطسة كالقخارات، كاألكامخ، كالتعميسات في حاؿ حرػؿ أي تغييخ في القػانيغ   37 1

( أياـ قبل السػعج الشيائي لغمق العصاءات، بحيث تربح نافحة أك ترجر أك 7الشافحة، بعج سبعة )
تمغى أك تعجؿ في جسيػرية العخاؽ حيث مػقع التدميع الشيائي، كالتي يسكغ أف تؤِثخ الحقًا عمى 
تاريخ التدميع ك/أك عمى ثسغ العقج، عشجئٍح سيعتسج زيادة أك نقراف عمى تاريخ التدميع ك/أك عمى 
ثسغ العقج بذكل مشاسب بالحج الحي تأثخ بو اإلستذاري في تشفيح أي مغ كاجباتو بسػجب العقج  

يتشاسب مع  بسا السدتحقة لإلستذاري كفقًا لمعقج الشفقات السدتخدة ثسغعشجئٍح يعجؿ بجؿ األتعاب ك 
مغ  1 41لسادة ا السحجد فيكسا يعجؿ الدقف السالي  بالتػافق بيغ األشخاؼ، الديادة أك الشقراف

  لمعقج الذخكط العامة
 وممكية صاحب العسل مشذآتخجمات و  .38

، السحجدة في األشخ السخجعية كممكيتوكمشذآتو يتعيج صاحب العسل أف يزع خجماتو    38 1
اري كخبخائو دكف أي مقابل في الفتخات كالصخؽ السحجدة في السمحق بترخؼ اإلستذ (A)السمحق  

 نفدو 
كممكيتو بترخؼ كمشذآتو في حاؿ عجـ إمكانية كضع صاحب العسل لخجماتو   38 2

 )أ( عشجئٍح يتفق الصخفاف عمى A بالصخؽ كفي الفتخات السحجدة في السمحق اإلستذاري كخبخائو، 
 تعاقجإلستذاري إداء الخجمات، )ب( الصخيقة التي ستتع فييا ا تابعكسا يمـد لكي يالػقت تسجيج 

 إذا كججت، ة،الزخكري ةاإلضافي جفعاتكال، )ت( الخجمات كالسشذآت كالسمكية مغ مرجر آخخ
 مغ الذخكط العامة لمعقج  3 41الستػجبة لإلستذاري كفقًا لمسادة 

 )فخيق عسل صاحب العسل( السػضفػن الشطخاء .39
مجانًا لجعع  )إحتخافييغ كدعع( مػضفػف نطخاء بتػفيخعسل يتعيج صاحب ال  39 1

  Aكيحجد ذلظ في السمحق يدسييع صاحب العسل بسذػرة اإلستذاري  اإلستذاري،
كسا  غ نطخاء بترخؼ اإلستذاري كخبخائويسػضفصاحب العسل لفي حاؿ عجـ كضع   39 2

ىحا الخجمات التي تأثخت نتيجة  )أ( كيفية إكساؿعشجئٍح يتفق الصخفاف عمى ، Aىػ محجد في السمحق 
مغ الذخكط  3 41اإلضافية،إذا كججت، الستػجبة لإلستذاري كفقًا لمسادة  جفعاتالشقز، )ب( كال

   العامة لمعقج
يعسل السػضفػف الشطخاء تحت إدارة اإلستذاري الحرخية باستثشاء مػضفي الخبط بيغ   39 3

نطخاء بترخؼ  ل مغ كضع مػضفيغفي حاؿ تسكغ صاحب العساإلستذاري كصاحب العسل  
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مع مشاصبيع  شاسبتكبذكل م بالسيسات السػكمة إلييعالقياـ اإلستذاري كلع يدتصع ىؤالء السػضفيغ 
  دكف أف يكػف لراحب العسل حق رفس شمب اإلستبجاؿ ليعاستبجا، عشجئٍح يحق لإلستذاري شمب 

 أعاله  2 39 السادةكفي حاؿ فذل صاحب العسل في تبجيميع يتع العسل بسػجب 
 الجفعات .41

جفع يتعيج صاحب العسل أف ينطخًا لمخجمات التي يؤدييا اإلستذاري بسػجب العقج،   40 1
 أدناه  الجفع لإلستذاري" –"سادسًا   بالصخيقة التي تع تحجيجىا فيلإلستذاري 

 سقف الجفعات .46
 D)بجؿ األتعاب( كالسمحق  Cحق التقجيخي لمخجمات محجدة في السم ثسغإف ال  41 1

 )الشفقات السدتخدة( 
 الذخوط الخاصةال يسكغ أف تتخصى الجفعات بسػجب ىحا العقج الدقف السحجد في    41 2
 السحمية بالعسمة لعسالت األجشبية ك بالمعقج 
يتػجب عشجئٍح تػقيع تعجيل  2 41في حاؿ تخصت الجفعات الدقف السحجد في السادة   41 3

 الشافحة  العخاقية غ الصخفيغ كفقًا لمقػانيغلمعقج بي
 
 والشفقات السدتخدة السدتحقات ..4

 يجفع صاحب العسل لإلستذاري:  42 1
في تشفيح  بجؿ األتعاب الحي سيحجد بشاء عمى الػقت الفعمي الحي أَداه كل مغ الخبخاء  1

 الفخيقاف خصيًا، كبجءًا مغ تاريخ السباشخة بتشفيح العقج أك أي فتخة أخخى يتفق عمييا  الخجمات
  تشفيح العقج فياإلستذاري  تكبجىا فعميًا كبذكل معقػؿالشفقات السدتخدة التي ي  2

  Dكالسمحق  Cالسحجد في السمحق  اإلفخادي ثسغالتبشى الجفعات عمى أساس   42 2
 خوط الذحجدت بتة شيمة فتخة العقج اال إذا اتبقى ث )بجالت األتعاب( السدتحقاتإف   42 3

 خالؼ ذلظ لمعقج  الخاصة
تغصي السدتحقات: )أ( الخكاتب كالعالكات التي يجفعيا اإلستذاري لمخبخاء باإلضافة   42 4

)إف العالكات كمذاركة األرباح لغ تعتبخ عشرخًا مغ  الى عػامل لسدتحقات إجتساعية كأجػر إدارية
يتع كالتي لع  خئيديفي السكتب ال الجعع مغ مػضفي مكتب اإلستذاري  ثسغ، )ب( األجػر اإلدارية(

  لمعقج  الذخوط الخاصةآخخ محجد في  بشج، )ت( ربح اإلستذاري ، ك)ث( أي B في السمحق ىعذكخ 
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تبقى تقجيخية  ،لمخبخاء الحيغ لع يتع تعييشيع بعج )السعجالت( إف األسعار اإلفخادية  42 5
   ةعشجما تربح محجد خصية مغ صاحب العسلالسػافقة كتدتػجب الكمػضػع مخاجعة 

 والخسػم الزخائب .43
كاجباتيع الزخيبية  كالخبخاء مدؤكلية ف الثانػيػف ستذاريػ اإلتحسل اإلستذاريػف ك ي  43 1

   لمعقج الذخوط الخاصةالعقج الحاضخ إال إذا كرد خالؼ ذلظ في  تشفيح الشاتجة عغ
إف ف ككسا ىػ محجد في الذخكط الخاصة لمعقج، أعاله 43 1السادة  خالفًا لسا كرد في  43 2

خالؿ  ىا كاالتفاؽ عميياجيحججخى تغيخ السباشخة كالتي الستعارؼ عمييا ك  السحمية الزخائبجسيع 
 الشافحة  لمتذخيعاتالسفاكضات ستجفع الى اإلستذاري كفقًا 

 العسمة .44
  ذات الرمةلكل الجفعات لمعقج  الذخوط الخاصةالعسمة السحجدة في  خجاـسيتع إست  44 1

 الجفع شخيقةو  دمف والتدميفال .45
 الستعمق بتشفيح العقج كشخيقة دفعيا كالتالي:  دمف كالتدميفاليكػف   45 1

( 29كعذخكف )تدعة يجفعيا صاحب العسل لإلستذاري خالؿ فتخة  الجفعة السدبقة:  أ 
تجفع ىحه الجفعة   لمعقج الذخوط الخاصةيػمًا مغ تاريخ التبميغ باإلرساء كقيستيا محجدة في 

 الرادرة عغ فق الشذخة الخسسيةك معتسج في العخاؽ رخؼ معغ رة مقابل كفالة مرخفية صاد
 الذخوط الخاصةفي تيغ السحجدكالعسمة  ثسغبالتكػف الكفالة ك  السرخؼ السخكدي في العخاؽ

نقجًا كفػرًا دكف أي قيج كتجفع  غيخ قابمة لمشقس أك لمخجػع عشيايجب أف تكػف الكفالة  لمعقج 
إذا صجرت الكفالة مغ مرخؼ خارج بمج   العسل صاحبمغ  عشج أكؿ مصالبةك أك شخط 

صاحب العسل،يتػجب عشجئٍح أف يكػف ليحا السرخؼ مؤسدة مالية معتسجة داخل بمج صاحب 
ف تبقى فعالة الى حيغ أالعسل لكي تربح ىحه الكفالة نافحة  يجب عمى ىحه الكفالة )أ( 

، أك في شكل Eالسمحق أف تكػف بالذكل السصمػب في تدجيج كامل الجفعة السدبقة، )ب( 
مذابو مػافق عميو مدبقًا كخصيًا مغ صاحب العسل حدب القػانيغ الشافحة  في جسيع 
الحاالت، يتػجب إرساؿ شكل الكفالة الى صاحب العسل متزسشة مخجع كعشػاف العقج كاالسع 

الكفالة بحدب الجفعات التي تست مغ صاحب  ثسغخفس يالكامل لإلستذاري  يسكغ أف 
الجفعة السدبقة الى صاحب العسل  تعاد  ثسغربح الغيًة حكسًا عشج تدجيج كامل العسل كت

  الكفالة الى اإلستذاري مباشخة بعج إنتياء مجتيا
( يػمًا مغ تاريخ 15خسدة عذخ ) كخالؿ في أقخب كقت عسمي  السفرمة: لدمفا  ب 

خالؿ  لمعقج ةالذخوط الخاصإنتياء كل شيخ أك مغ تاريخ إنتياء إحجى السخاحل السحجدة في 
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مفرمة مخفقة  سمففي ندختيغ،  ،إلى صاحب العسل ، يقجـ اإلستذاري مجة تشفيح العقج
مغ الذخكط  45ك  44السجفػع كفقًا لمسادتيغ  ثسغلمكمدتشجات دعع أخخى  بإيراالت دفع

 سمفةتطيخ كل تبيغ الشفقات بسختمف العسالت  يجب أف  مشفرمة سمفالعامة  تقجـ أيزًا 
  كذلظ بذكل مشفخد الشفقات السدتخدة سمفغ ع السدتحقات

 الذخوط الخاصة يدجد صاحب العسل الجفعات لإلستذاري خالؿ الفتخة السحجدة في  ج 
الحي ال تجعسو السدتشجات بذكل مخٍض لراحب العسل   دمفة  يسكغ حجد الجدء مغ اللمعقج

ع عشجئٍح تدػية الحداب السدتحق فعميًا يت ثسغكالمفارقة بيغ ما سجد أي  إذا تبيغ الحقًا كجػد
 التالية  اتالجفع مغ أي مغ

بعج استالـ ( يػمًا 90خالؿ فتخة تدعيغ )تدجد ىحه الجفعة : دفعة الحداب الشيائي  د 
، السقجمة مغ اإلستذاري، كالسػافق الشيائية لمسذخكع دمفةصاحب العسل التقخيخ الشيائي كال

في حاؿ كجو صاحب العسل إشعارًا  اال مغ استالـ التقخيخ الشيائيعمييا مغ صاحب العسل، 
ة الشيائية  عشجئٍح دمفبالشػاقز في الخجمات أك في التقخيخ الشيائي أك في الخصيًا لإلستذاري 

لى القياـ بالترحيحات الالزمة لغاية الحرػؿ عمى إيتػجب عمى اإلستذاري أف يبادر 
 ثسغلإلستذاري اي  إذا دفع صاحب العسل  كعشجىا تكخر األلية نفديا الشتيجة السخضية

لظ السدتحق تعاقجيًا فيتػجب عمى اإلستذاري إعادة دفعيا لراحب العسل ذإضافية عغ 
أي مصالبة بإستخداد مبالغ إضافية ( يػمًا بعج إشعار اإلستذاري بحلظ  30خالؿ فتخة ثالثيغ )

ة الشيائية دمف( شيخًا بعج إستالـ التقخيخ الشيائي كال12مجفػعة يجب أف يتع خالؿ إثشي عذخ )
 السػافق عمييسا مغ صاحب العسل 

 الذخوط الخاصةالى حداب اإلستذاري السحجد في  ىحا العقج دفعاتجسيع تدجد   ق 
  لمعقج

( أعاله فإف الجفعات السدجدة بسػجب ىحا العقج ال ثباستثشاء الجفعة الشيائية في )  ك 
 تعتبخ قبػاًل لسخخجات السذخكع كال تعفي اإلستذاري مغ التداماتو 

 الجفعات الستأخخة .46
( يػمًا بعج 30في حاؿ تاخخ صاحب العسل عغ الجفع لفتخة أكثخ مغ ثالثيغ)  46 1

بذكل ، يتػجب عمى الفخيقيغ أف يتفقػا عمى حل لمسػضػع 1 45اإلستحقاؽ السحجد في السادة 
  لمعقج ط الخاصةو الذخ محجد في كسا ىػ مخٍض لمصخفيغ ك 

 لشية الحدشةا .47
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 تعيج الصخفيغ بالترخؼ بشية حدشة بسا يخز حقػؽ ككاجبات كل مشيع تجاه اآلخخي  47 1
 العقج ىحا الػسائل السشصقية لتأميغ تحقيق أىجاؼ جسيع كأيزًا باعتساد  بحدب ىحا العقج

 ، الشداعات والتحكيعاإلستذاري  شكاوى  .48
 آللية السشرػص عمييا في تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية الشافحة  تعتسج ا  1 48
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 شخوط العقج الخاصة
في فقخة السادة/ المخجع 

التعميسات إلى 
 يغيستذار اإل

 
 التعجيالت كاإلضافات لسػاد الذخكط العامة لمعقج

 عام –أواًل 
1 3 
 

الستعمقة  الشافحةالقػانيغ العخاقية اإلعتبار أحكاـ  طخاالخح بش أيزاً  يتػجب
  بالعقػد العامة كتعميسات كزارة التخصيط )مجيخية العقػد الحكػمية العامة(

 ]مغةاكتب ال[المغة الحاكسة لمعقج ىي  4 1

 
 6 2ك  6 1

 العشاكيغ لتدميع اإلشعارات ىي التالية:
 لراحب العسل:

  ]اسع السػضف السدؤكؿاكتب [عشاية الديج )ة( : 
 الفاكذ:  __________________الياتف:  

__________________  
البخيج االلكتخكني: 

_____________________________________ 
 لإلستذاري:

  ]اسع السػضف السدؤكؿاكتب [عشاية الديج )ة( : 
 الفاكذ:  __________________الياتف:  

__________________  
البخيج االلكتخكني: 

_____________________________________ 

 
1 8 

إذا كاف اإلستذاري فخداً، أكتب "ال يصبق" أك إذا كاف اإلستذاري إئتالفاً مؤلفاً ]
 [  مغ أكثخ مغ كياف كاحج، أكتب أسع اإلئتالؼ

 ذخيظاسع الاكتب [مغ اإلئتالؼ لتسثيميع ىػ:  خػؿالسدؤكؿ الس ذخيظال ]
  ]السدؤكؿ

 ]"شصبقفي حاؿ اإلستذارييغ األفخاد يجب كتابة " ال ي[

1 9 
 لتسثيل :ػف سخػلالالسسثمػف 

  ]) بسػجب تخػؿ رسسي ( سخػؿالأكتب إسع السسثل [صاحب العسل: 
) بسػجب تخػيل رسسي اك ككالة  سخػؿالأكتب إسع السسثل [اإلستذاري: 
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في فقخة السادة/ المخجع 
التعميسات إلى 

 يغيستذار اإل

 
 التعجيالت كاإلضافات لسػاد الذخكط العامة لمعقج

 ]مرجقة مغ الجيات الخسسية(
/ سحب العسلف التشفيح/ إيقاالسباشخة بالتشفيح، إكسال العسل، التعجيل و نفاذية العقج،  –ثانيًا 

 إنياء العقج
 

1 11 
    ]أدخل الذخكط الخاصة لشفاذ العقج [:شخكط نفاذ العقج ىي 

 ]في حاؿ عجـ كجػد شخكط خاصة يجب كتابة " ال يشصبق"[

1 12 
مغ  ]أكتب الفتخة، مثالً: ثالثة أشيخ[لعجـ نفاذه تكػف بعج فتخة  إنياء العقج

 تاريخ تػقيعو 

1 13 
مغ  ]أكتب الفتخة، مثالً: ثالثة أسابيع[في تشفيح العقج تكػف بعج فتخة السباشخة 

 تاريخ نفاذه 
  ]أكتب التاريخ[يشتيي العقج بتاريخ  14 1

  ال يشصبق (ايقاؼ تشفيح العقج مغ قبل االستذاري  ادخل ) يشصبق ،    19 1 1
 حجدات ( ايقاؼ تشفيح العقج مغ قبل االستذاري ) ادخل اي شخكط اك م 2,1,19

 د 19 2 
أكتب الفتخة، مثالً: [تكػف ميمة معالجة إخفاؽ صاحب العسل في حاؿ تمكئو  

 ]ثسانية أسابيع
 ( العقج مغ قبل االستذاري ادخل ) يشصبق، ال يشصبقايقاؼ تشفيح   19 3 1

2 3 19 
اي شخوط او محجدات حدب  ادخل .)انياء العقج مغ قبل صاحب العسل 

    (التذخيعات الشافحة
 واجبات اإلستذاري  –ثالثًا 

3 1 21 
العسل بحقو ليحجد حدب شبيعة الحالة، إذا  صاحب] يحتفعأك ال  يحتفع [
اإلستذاري عغ السذاركة لتقجيع سمع أك أشغاؿ أك خجمات غيخ  استبعادتع يس

  ، نتيجة لتزارب مرالحإستذارية

لتحجيج مدؤكلية  ال أحكاـ إضافية أك تكػف األحكاـ التالية ممدمة [ 23 1
 [ اإلستذاري   

ك        24 1
2 24 

 تكػف تغصية التأميغ ضج السخاشخ كسا يمي:
 ]يجب ححؼ كل ما ىػ غيخ مصبق باستثشاء )أ( [

كالتي يجب  ] كالعسمة لثسغأدخل ا [تأميغ السدؤكلية السيشية لغاية    أ
 ؛أف ال تكػف دكف الدقف السالي لمعقج
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في فقخة السادة/ المخجع 
التعميسات إلى 

 يغيستذار اإل

 
 التعجيالت كاإلضافات لسػاد الذخكط العامة لمعقج

  ]كالعسمة لثسغأدخل ا [لغيخ لغاية تأميغ آلليات اإلستذاري ضج ا   ب
 كالتي يجب أف ال تكػف دكف الدقف السحجد حدب القػانيغ الشافحة،

كالتي    ]كالعسمة لثسغأدخل ا [تأميغ السدؤكلية ضج الغيخ لغاية    ت
 يجب أف ال تكػف دكف الدقف السحجد حدب القػانيغ الشافحة،

 ثسغأدخل ال [غاية تأميغ لتعػيزات الخبخاء كفقًا لمقػانيغ الشافحة ل   ث
كالتي تذسل التأميغ عمى الحياة كضج الحػادث كالدفخ  ] كالعسمة

 كغيخىا مسا يشاسب 
 ثسغأدخل ال [تأميغ لسعجات كمستمكات كمدتشجات اإلستذاري    ج

   كالتي تدتعسل لغاية تشفيح الخجمات كفقًا لمعقج  ]كالعسمة
    [ كججت حاؿ في الشذخ لحقػؽ  اإلستثشاءات أدخل[  27 1

2 27 

إذا لع يػجج أي تقييج مدتقبمي إلستعساؿ السدتشجات/البخمجيات مغ قبل أي مغ 
  إذا رغب اي مغ الصخفيغ بتقييج 2 27الصخفيغ، عشجىا تمغى السادة 

  اإلستعساؿ، عشجىا يسكغ إستعساؿ أي مغ الخيارات التالية:
أذكخ ما ىػ مصبق    إف اإلستذاري لغ يدتعسل ]   أ

[ لغخض غيخ عائج لتشفيح العقج دكف الحرػؿ جياتالسدتشجات/البخم
 عمى السػافقة الخصية السدبقة مغ صاحب العسل، أك

إف صاحب العسل لغ يدتعسل ]أذكخ ما ىػ مصبق       ب
السدتشجات/البخمجيات[ لغخض غيخ عائج لتشفيح العقج دكف الحرػؿ 

 عمى السػافقة الخصية السدبقة مغ اإلستذاري، أك
 أذكخ ما ىػ مصبق    السدتشجاتغ يدتعسل ]إف أي مغ الصخفيغ ل   ت

[ لغخض غيخ عائج لتشفيح العقج دكف الحرػؿ عمى /البخمجيات
 السػافقة الخصية السدبقة مغ الصخؼ اآلخخ 

 
 واجبات صاحب العسل –خامدًا 

 1 35  

 

أذكخ ىشا أي تعجيالت أك إضافات عمى السادة   إذا لع تػجج أي إضافات ]
 [يجب ححؼ ىحه السادة



الجمهىريةالعراقية

 عقىدللمهامعلىاساشالمددالسمنيةتالمىحدطلةالعطاءا

91 

___________:_________مرجع طلب المقترح   
:____________________           جهة التعاقد  

 

في فقخة السادة/ المخجع 
التعميسات إلى 

 يغيستذار اإل

 
 التعجيالت كاإلضافات لسػاد الذخكط العامة لمعقج

  إذا لع تػجج أي  السداعجات األخخى التي ستػفخ لإلستذاري أذكخ ىشا ] )خ(35 1    
 [يجب ححؼ ىحه السادة مداعجات أخخى،

37 
في حالة حرػؿ اي تغييخ في االنطسة كالقػانيغ الشافحة كالقخارات كاالكامخ  

اءات الستعمقة بالزخائب كالخسػـ بعج سبعة اياـ قبل السػعج الشيائي لغمق العص
(بتعجيل بجؿ االتعاب كثسغ الشفقات السدتخدة  اليدسح  ادخل)يدسح اك 

 السدتحقة لالستذاري كفقا لمعقج   
 الجفع لإلستذاري  –سادسًا 

2 41 

 [ك  ]أدخل الدقف السالي كالعسمة [إف سقف الجفعات في العسمة األجشبية ىػ 
 الزخائب غيخ السباشخة  قيسةالىحه  ] تتزسغأك ال تتزسغ 

 [ك  ]أدخل الدقف السالي كالعسمة [إف سقف الجفعات في العسمة السحمية ىػ 
  ىحه القيسة الزخائب غيخ السباشخة  ] تتزسغ أك ال تتزسغ

تشفيح الخجمات مغ قبل إف قيسة الزخائب غيخ السباشخة الشاتجة عغ  
أذكخ قيسة الزخائب حدب ما حجدت في السفاكضات عمى  [ىي  اإلستذاري 

 [ العقج

3 42 
كحدب العسمة    أتعاب اإلستذاري كفقًا لمقػانيغ الشافحة بجؿ ]يعجؿيعجؿ أك ال  [

 السعتسجة  
  ]أذكخ البشػد    [إف البشػد التالية يجب أف تكػف ضسغ السدتحقات  42 4

1 43 

 إف اإلعفاءات الزخيبية لإلستذارييغ ىي:
، ضخيبة إعادة إعسار اإلستذاريػف االجانب مغ ضخيبة الجخل (،ال يعفىيعفى)

العخاؽ كالزخائب األخخى السصبقة إذا كاف العقج خاصًا بسذاريع التشسية كيقع 
 بخنامج التشسية فقط  قائسة ضسغ 

1 44 
 :الجفعاتتعتسج العسالت التالية في 

 [ العخض الساليالعسمة السدتعسمة في  أدخل العسمة التي يجب أف تكػف نفذ [

ك)ب(  )أ( 45 1
 ك)ت(

بالعسمة  ثسغبالعسمة األجشبية كال ثسغأدخل ال [الجفعة السدبقة  ثسغف كػ ي
كحدب  [ يػمًا بعج نفاذ العقجأدخل عجد األياـ [كيجب أف تجفع خالؿ  [السحمية

سػؼ يدتخجع صاحب العسل الجفعة السدبقة بسػجب   تعميسات تشفيح السػازنة 
الى حيغ التدجيج  [ األكلىأذكخ عجد األشيخدفعات متداكية خالؿ األشيخ ]
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في فقخة السادة/ المخجع 
التعميسات إلى 

 يغيستذار اإل

 
 التعجيالت كاإلضافات لسػاد الذخكط العامة لمعقج

  الجفعة السدبقة ثسغالكامل لكامل 
بالعسمة  ثسغبالعسمة األجشبية كال ثسغأدخل الكفالة الجفعة السدبقة ] ثسغكػف ي

 [  السحمية
 [أدخل تػاريخ تقجيع الفػاتيخ السفرمة [تكػف مخاحل الفػاتيخ السفرمة كالتالي 

ة دمفػمًا بعج استالـ ال[ يأدخل عجد األياـ [تدجد الفػاتيخ السفرمة خالؿ 
 كالسػافقة عمييا مغ صاحب العسل 

 )ج( 45 1
 أرقاـ حداب اإلستذاري:

 [أدخل رقع الحداب [لمعسمة السحمية : 
 [ أدخل رقع الحداب [لمعسمة األجشبية : 

1 46 
أذكخ الػسائل التي ستتبع لسعالجة ] يتع البت في حل لمجفعات الستأخخة عبخ

السدتحقات السالية لمعقج عمى حداب صاحب العسل  رىغ التأخيخ في الجفع:
 "[ال يصبقالتسيل في العسل أك تسجيج الفتخات الدمشية لمعقج أك " أك
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 ملحقات العقد

 تػصيف الخجمات – Aالسمحق 

السخجعية الشيائية التي إتفق عمييا اإلستذاري كصاحب العسل خالؿ الذخكط يتزسغ ىحا السمحق  
 " تػصيف الخجمات"  ػتست تدسيتيا ب فتخة السفاكضات كالتي

 الخبخاء االساسييغ – Bالسمحق 

كسا تع اإلتفاؽ عميو بيغ اإلستذاري كصاحب  6-ندخة عغ الشسػذج الفشي يتزسغ ىحا السمحق 
   العسل خالؿ فتخة السفاكضات

 تقجيخات بجؿ األتعاب – Cالسمحق 

 ياتع اإلتفاؽ عميتتزسغ التعجيالت التي ، معجلة ل 3-يتزسغ ىحا السمحق ندخة عغ الشسػذج السالي 
يجب ذكخ التعجيالت التي كردت في فتخة  بيغ اإلستذاري كصاحب العسل خالؿ فتخة السفاكضات 

السفاكضات بذكل مدتقل أك اإليزاح أنو "لع تتع أية تعجيالت خالؿ السفاكضات" إذا لع تحرل 
 التعجيالت  

أك إذا شمب صاحب العسل مغ اإلستذاري ذكخ  ثسغكال إذا تع إختيار اإلستذاري عمى أساس الجػدة
 تفريل الثسغ خالؿ فتخة السفاكضات، يتػجب إضافة التالي:

الحي سػؼ يحزخ بشاًء عمى ممحق  C-1" إف بجالت األتعاب الستفق عمييا سػؼ تحكخ في السمحق 
 "ستذاري الى صاحب العسل قبل فتخة السفاكضات كالسقجـ مغ اإل 3الشسػذج السالي 

إذا تبيغ أف السعمػمات الػاردة في ىحا السمحق غيخ صحيحة، يسكغ لراحب العسل أف يعجؿ ببجالت 
األتعاب التي إتزح أنيا غيخ مكتسمة أك غيخ دقيقة  يصبق ىحا التعجيل عمى كامل فتخة العقج كبسفعػؿ 

 رجعي إذا تع التجقيق بعج عجة دفعات مغ صاحب العسل إلى اإلستذاري 
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 تقجيخات الشفقات السدتخدة – Dالسمحق 

 ااإلتفاؽ عميي تعمعجلة لتتزسغ التعجيالت التي  4-يتزسغ ىحا السمحق ندخة عغ الشسػذج السالي 
يجب ذكخ التعجيالت التي كردت في فتخة  بيغ اإلستذاري كصاحب العسل خالؿ فتخة السفاكضات 

ؿ السفاكضات" إذا لع تحرل السفاكضات بذكل مدتقل أك اإليزاح أنو "لع تتع أية تعجيالت خال
 التعجيالت 

تجفع الشفقات السدتخدة بقيستيا الفعمية إال إذا كرد خالؼ ذلظ في ىحا السمحق، كال يسكغ في أي حاؿ 
 العقج  ثسغأف تتخصى دفعات الشفقات السدتخدة 
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 نسػذج كفالة الجفعة السدبقة – Eالسمحق 

 كفالة مرخفية  لمجفعة السدبقة

 [رخف وعشػان الفخع او السكتب السرجراسع الس: لادخ [
 

 [اسع وعشػان جية التعاقج ادخل:السدتفيج: ]
 [التاريخ ادخل:التاريخ: ]

 [الجفعة السدبقةرقع ضسان  ادخل:رقع: ] الجفعة السدبقةضسان 
 

"( اإلستذاري )يدسى فيسا يمي " [، كسا يخد في العقجاإلستذاري أو اإلئتالفاسع ]أدخل تع إبالغشا بأف 
الخجمات  لتشفيحمع حزختكع،  [قجتاريخ الع]أدخل: السؤرخ [  كمخجع العقج: ]أدخلكقع العقج مخجع  قج

  "(قج)يدسى فيسا يمي "الع [وصف مػجد لمخجمات]أدخل: 

 باألرقام[ السبمغ]أدخل:  ثسغدفعة مدبقة ببأف  العقج، لذخكط إضافة الى ذلظ، فإنشا نجرؾ، كفقاً 
   الجفعة السدبقةيجب أف تكػف مكفػلة بػاسصة ضساف تع ك ست [السبمغ بالكمسات]أدخل: 

ممتدمػف بسػجب ىحه الػثيقة بذكل ال  [اسع السرخف]أدخل: ، نحغ ستذاري كبشاًء عمى شمب مقجـ اإل
]أدخل: ) باألرقام[ السبمغ]أدخل: رجػع عشو بأف نجفع لكع أي مبمغ أك مبالغ ال تتجاكز بسجسميا مبمغ 

ستذاري اإلتدمسشا مشكع أكؿ شمب خصي مرحػب بإفادة خصية تذيخ الى أف ( فػر [السبمغ بالكمسات
إستعسل الجفعة السدبقة ألغخاض غيخ تمظ التي تؤمغ  قج أخّل بإلتداماتو تحت شخكط العصاء إذ أنو

   تشفيح الخجمات كفقًا لمعقج

قج إستمسيا  إف أي مصالبة كدفعة بسػجب ىحه الكفالة سػؼ تكػف مذخكشة أف تكػف الجفعة السدبقة
   [إسع وعشػان السرخف: ]أدخلفي  [رقع الحداب: ]أدخلاإلستذاري في حدابو رقع 

األساسي  ثسغالسدتخجع مغ صاحب العسل مغ ال ثسغىحه الكفالة تجريجيًا بحدب ال ثسغخفس يسػؼ 
 لمجفعة السدبقة كذلظ حدب البيانات الذيخية السرجقة كالسقجمة لشا  
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لة بعج الحرػؿ عمى البياف الذيخي الحي يؤكج أف اإلستذاري قج سجد كامل تشتيي صالحية ىحه الكفا
بسػجب ىحه الكفالة يجب  شمب دفع   كعميو فإف أي[لتاريخا]أدخل: الجفعة السدبقة كذلظ بتاريخ  ثسغ

 أف ندتمسيا في ىحا التاريخ أك قبمو 

 ]التػقيع )التػاقيع([
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  تاب التخسيةنسػذج ك – Fالسمحق 

 

 [السكاف كالتاريخ: لادخ [
 
 [اسع اإلستذاري الحي تع إختياره: لادخ [
 

شخح مػجد : لادخ [الحي مػضػعو تشفيح الخجمات  [تاريخ العخض: لادخ [إنشا نعمسكع بأف عخضكع، السؤرخ 
الحي تع بعج الترحيحات كالتعجيالت كفقًا لمتعميسات الى اإلستذارييغ،  [ثسغ العقج: لادخ [بالثسغ  [لمخجمات

 قج تع قبػلو مغ قبمشا 
 

 التػقيع

 [اسع سمصة التعاقج/ السدؤكؿ السخػؿ بالتػقيع مغ قبل جية التعاقج: لادخ [اسع كمشرب السدؤكؿ 
 

 [اسع جية التعاقج / صاحب العسل: لادخ [اسع جية التعاقج / صاحب العسل 
 

 ربصًا : إتفاقية العقج
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 اقيــةالجسيــــــػريــة العـــــــخ 
 الشسػذج السػحج لعقػد الخجمات اإلستذارية

 السبمغ السقصػع عقج عمى اساس
 : _____________________  اسع السذخكع 

 : _____________________  مخجع العقج

 

 فيسا بيغ 

 ] جية التعاقج [

 

 ك

 

  ] اإلستذاري  [
 

  ] أدخل التاريخ [تاريخ : 
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 ]__________________________________ :[الدعوة/الرقم

 ]______________:[جهة التعاقد

 العقج تفاقيةانسػذج 
، الذيخ، الدشةبتاريخ ] ىحا العقج ) السدسى فيسا بعج ب "العقج"( حخر  أدخل إسع [ بيغ ]اليـػ

أدخل إسع [ كالسدسى الحقًا في العقج "صاحب العسل" مغ جية، ك ]صاحب العسل
 [ كالسدسى الحقًا في العقج "اإلستذاري" مغ جية أخخى،اإلستذاري 

 حيث،

غ اإلستذاري أف يقجـ خجمات إستذارية كسا ىي محجدة في أف صاحب العسل قج شمب م   أ
 ىحا العقج كتدسى الحقًا " الخجمات"،

أف اإلستذاري قج قبل بتقجيع ىحه الخجمات كفقًا لذخكط كبشػد ىحا العقج، بعج مثػلو أماـ    ب
صاحب العسل عمى أنو يسمظ جسيع السيارات اإلحتخافية كالخبخات كالسػارد التقشية التي 

 بالقياـ بالسيسة، تدسح لو

الالـز لجفع تكاليف الخجمات  الشاتجة عغ ىحا العقج  ثسغإف صاحب العسل قج خرز ال   ت
  كسػؼ يدجد الجفعات السدتحقة الى اإلستذاري كفقًا ألحكاـ كشخكط العقج الحاضخ 

 بشاء عميو، إتفق الصخفيغ عمى ما يمي:

  يتجدأ مغ العقج:تعتبخ السدتشجات السخفقة بالعقج كالسحجدة أدناه جدء ال   ث

 الذخكط العامة لمعقج ( أ)
 الذخكط الخاصة لمعقج ( ب)
 اتالسمحق ( ت)

 : تػصيف الخجمات A السمحق
 : الخبخاء االساسيػف  Bالسمحق 
 العقج ثسغتفريل :  Cالسمحق 
 : نسػذج الكفالة السرخفية لمجفعة السدبقة Dالسمحق 
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جات كالتالي: الذخكط في حاؿ كجػد تشاقزات بيغ ىحه السدتشجات، تعػد األفزمية لمسدتش
إف أي   D، السمحق C، السمحق B، السمحق Aالعامة لمعقج، الذخكط الخاصة لمعقج، السمحق 

 مخجع لمعقج يجب أف يتزسغ مخجعًا لمسمحقات، حيث يدسح الدياؽ 

 تكػف حقػؽ ككاجبات الصخفيغ كسا ىي محجدة في بشػد العقج، السيسا:   ج

  ًألحكاـ العقج الحاضخ، يقػـ اإلستذاري بتشفيح كاجباتو كفقا 
 ستذاري كفقًا الحكاـ العقج الحاضخ،يقػـ صاحب العسل بجفع مدتحقات اإل 

 كقج كقع الصخفاف العقج بػاسصة مسثمييع بالتاريخ السجكف اعاله،   ح
 

 عغ صاحب العسل ]إسع صاحب العسل[
 

  اإلسع / السشرب  بالتػقيع عغ صاحب العسل  سخػؿالسسثل ال
 التػقيع   

 اري ]إسع صاحب العسل[عغ اإلستذ
 

  اإلسع / السشرب   بالتػقيع عغ اإلستذاري  سخػؿالسسثل ال
 التػقيع   

 
في حاؿ اإلئتالؼ يتع التػقيع مغ كل أعزاء اإلئتالؼ، حيث يتػجب أف يخفق كل تػقيع  {

 ذات الرمة ذخيظبالتفػيس القانػني الحي يخػلو تسثيل ال
 [سدؤكؿال ذخيظ]إسع ال 
 

  اإلسع / السشرب   بالتػقيع عغ اإلئتالؼ  سخػؿالسسثل ال
 التػقيع    
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 شخوط العقج العامة

 عام -أواًل 

 تعخيفات  .6

 :ما لع يتصمب الدياؽ خالؼ ذلظ، إف لمسرصمحات التالية السعاني التالية   6.1

، تعشي التذخيعات كاألنطسة كالتعميسات كاألكامخالعخاقية الرادرة مغ  "القػانيغ الشافحة"   أ
 مصة قانػنية مخػلة في جسيػرية العخاؽ   أية س

، يعشي بو جية التعاقج التي يػقع اإلستذاري الحي تع إختياره عقج تأدية  "صاحب العسل"   ب
 الخجمات معيا كفقًا لمقػانيغ الشافحة 

كيعشي الذخز اك الكياف ذك الرفة السيشية القانػنية الحي يختاره ،  "اإلستذاري"    ت
 لخجمات بسػجب العقج السبـخ صاحب العسل لكي يدكده با

العقج السػقع كالسمـد بيغ صاحب العسل كاإلستذاري، كالتي إتفاقية ، يعشي  " العقج"   ث
العقج السػقع، كالذخكط إتفاقية تتزسغ الػثائق السخفقة كالسجرجة في البشج األكؿ مغ 

 العامة كالخاصة لمعقج اضافة الى جسيع السمحقات 
  عسلتعشي يػـ  "يػم"   ج

مغ الذخكط  11كفقًا لمسادة  يعشي التاريخ الحي يربح فيو العقج نافحاً  الشفاذ"  "تاريخ   ح
   العامة

لسداعجكف الحيغ يػفخىع غيخ األساسيػف كالعاممػف اك  خبخاء االساسيػف تعشي ال "خبخاء"ال   خ
   مكمف بتشفيح الخجمات أك أي جدء مشياأك إئتالؼ  ثانػي ستذاري إ ستذاري أكاإل

 ك تعشي أية عسمة عالسية باستثشاء عسمة الحكػمة  ة "، " العسمة األجشبي   د

 تعشي الحكػمة العخاقية  "الحكػمة"   ذ

تعشي اإلتحاد بيغ أكثخ مغ جية كاحجة )يسكغ أف يكػف لإلتحاد كياف مختمف "اإلئتالف"    ر
عغ أي مغ األعزاء أك الجيات الستحجة( كحيث يكػف ألحج أعزاء االئتالؼ الدمصة 

ؿ باسع كبالشيابة عغ أي مغ أعزاء اإلئتالؼ )الذخكاء( أك جسيعيع لسداكلة كافة األعسا
 كحيث يكػف جسيع أعزاء اإلئتالؼ مدؤكليغ عغ تشفيح العقج بالتكافل كالتزامغ 
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كالحيغ تعتبخ مؤىالتيع  ستذاري لحيغ يػفخىع اإلخبخاء اتعشي ال "خبخاء األساسيػن "ال   ز
 عمى أساسيع  الفشي العخض تحميلأساسية لتشفيح السيسة كىع الحيغ تع 

 ، ك تعشي عسمة جسيػرية العخاؽ ) الجيشار العخاقي(  العسمة السحمية " "   س

 ثانػي ستذاري أك إستذاري لحيغ يػفخىع اإلخبخاء اتعشي ال ،"خبخاء غيخ األساسيػن "ال   ش
 عمى أساسيع  العخض الفشي تحميلكالحيغ ال يتع  لتشفيح الخجمات أك جدء مشيا

ب العسل أك اإلستذاري، كحدب الحالة ، كسا يقرج بػ " ، كيعشي صاح الصخف" "   ص
 األشخاؼ" كمييسا 

، كتعشي االعساؿ الػاجب إداؤىا مغ اإلستذاري بسػجب ىحاالعقج ك كسا "الخجمات"   ض
 مػضح في السمحق )أ( السخفق 

يبـخ معو  (شخز أك مؤسدةجية )تعشي أي  "(بالباشغ) الثانػي  االستذاري "   ط
كحيث يبقى اإلستذاري السدؤكؿ  لمقياـ بأي جدء مغ الخجمات عقجًا بالباشغ إلستذاري ا

 الػحيج عغ تشفيح العقج تجاه جية التعاقج 
، تعشي اي شخز أك كياف باستثشاء الحكػمة، صاحب العسل، اإلستذاري "شخف ثالث "   ظ

  ثانػي  أك إستذاري 

ليج أك تعشي السخاسالت التي تجخي بذكل خصي بسػجب كتاب يخسل أك يدمع با "خصيًا "،   ع
بالفاكذ كيدتكسل بكتاب مخسل مغ الصخؼ اآلخخ إلى الصخؼ السخسل يؤكج إستالـ 

 1البيانات ورقة الكتاب، يخسل كتاب تأكيج اإلستالـ الى العشػاف السحجد في

 ، ك يعشي السبمغ الػاجب دفعو لتأدية الخجمات بسػجب بشػد كأحكاـ العقج  العقج" ثسغ"    غ

 العالقة بيغ األشخاف ..

غ يتع تفديخ ما يخد في الذخكط العامة كأساس لعالقة سيج كخادـ أك مجيخ كعسيل ل   2 1
بيغ صاحب العسل كاإلستذاري  يتحسل اإلستذاري، بسػجب العقج، كامل السدؤكلية عغ الخبخاء 

 كاإلستذارييغ الثانػييغ، إف كججكا، الحيغ يؤدكف الخجمات بشفديع كبالشيابة عغ االستذاري 
 العقجالقانػن الحاكع  .3

إف ىحا العقج كما يتزسشو مغ معشى ك تفديخ ،إضافة لمعالقة بيغ األشخاؼ ، يخزع    3 1
  لمعقج كلألحكاـ السحجد في الذخكط الخاصة القػانيغ العخاقية الشافحةبكاممو إلحكاـ 

  المغة .4
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تكػف لغة العقج كالسخاسالت كسا ىي محجدة في الذخكط الخاصة بالعقج ، كتكػف ىحه    4 1
 مغة حاكسة كممدمة لكل األمػر الستعمقة بسعشى أك بتفديخ العقج ال

 العشاويغ .5

 إف العشاكيغ لغ تحج أك تغيخ أك تؤثخ عمى معشى ىحا العقج    5 1
 اإلشعارات .6

إف القياـ بأي إشعار، بصمب أك بسػافقة كبسػجب ىحا العقج، يجب أف يكػف خصيًا    6 1
عقج العامة  كيعتبخ أي إشعار حاصاًل عشج  تقجيسو شخريًا مغ شخكط ال 4كبمغة العقج كفقًا لمسادة 

مغ الصخؼ الحي تع تػجيو السخاشبة لو، أك اف يخسل بالبخيج السدجل أك األلكتخكني  مخػؿلسسثل 
 الذخوط الخاصةمخفقًا بالػصل السؤكج لإلستالـ مغ الصخؼ السعشي ك بإعتساد العشاكيغ السحجدة في 

 لمعقج 

لمعقج شخط تبميغ  الذخوط الخاصةأف يبجؿ عشػانو السحجد في  يسكغ ألي شخؼ   6 2
 الصخؼ اآلخخ بالعشػاف الججيج 

 السػقع .7

مغ العقج أي  األكؿيجب أف تشفح الخجمات السصمػبة في السػاقع السحجدة في السمحق    7 1
 كفي حاؿ لع يحكخ في السمحق بعس السػاقع التي يتػجب تشفيح بعس الخجمات "تػصيف الخجمات"

 فييا، إف كانت في بمج صاحب العسل أك خارجو، فمراحب العسل عشجىا أف يحجد السػقع 
 السدؤولالذخيظ سمصة  .8

لمعقج،  الذخوط الخاصةًا مدؤكاًل يحجد في شخيكفي حاؿ اإلئتالؼ، يشتجب األعزاء    8 1
ما خز  تجاه صاحب العسل فيمسارسة كامل حقػؽ اإلستذاري كلتشفيح كامل كاجباتو ليسثميع في 

 التعميسات كالجفعات مغ صاحب العسل إستالـ  ، كمغ دكف قيػد،بتشفيح العقج السيسا
 )السخػلػن( فػضػن السسثمػن الس .9

إف إتخاذ اي إجخاء ضخكري أك مدسػح إتخاذه ، كإصجار أية كثيقة ضخكرية أك    9 1
أك اف يشفح مغ مدسػح إصجارىا بسػجب ىحا العقج، مغ صاحب العسل أك اإلستذاري يجب أف يتع 

  لمعقج الذخوط الخاصةالسدؤكليغ السحجديغ في 

 واألعسال الغيخ مذخوعةالفداد   .61
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كالستعيجيغ كالعامميغ كالسجيديغ سياسة جية التعاقج بالصمب مغ اإلستذارييغ تقتزي    10 1
قػد كتشفيح الع تعاقجلجييع أف يحافطػا عمى أعمى السدتػيات مغ أخالقيات السيشة خالؿ عسميات ال

 السسػلة مغ صاحب العسل 

كفقًا لمقػانيغ العخاقية الشافحة،  كاألعساؿ الغيخ مذخكعةيتع تعخيف الفداد لغخض ىحه الدياسة، 
 كيعتسج صاحب العسل التعخيفات التالية:

"السسارسات الفاسجة" تعشي تقجيع، إعصاء، استالـ أك التساس بذكل مباشخ أك غيخ مباشخ  ( أ)
سة لمتأثيخ عمى عسل مدؤكؿ أك مػضف أك إستذاري في أي غخض أك مشفعة ذات قي

 أك تشفيح العقج  تعاقجمػقع مدؤكلية عامة خالؿ عسمية ال

تعشي أي سػء تسثيل أك ححؼ " األعساؿ غيخ السذخكعة"مسارسات أعساؿ التجليذ أك  ( ب)
التزميل أك محاكلة التزميل ألي مغ بيجؼ  ، عغ قرج أك غيخ قرج،ألي مغ الحقائق

 أك تشفيح العقج  تعاقجلتأثيخ عمى عسمية الااألشخاؼ ك 

يحاء، سػاء بذكل اإلب باإلضعاؼ أك إيحاء أك التيجيجإضعاؼ أك "مسارسات قيخية" تعشي  ( ت)
مباشخ أك غيخ مباشخ، األشخاص أك مستمكاتيع لمتأثيخ عمى مذاركتيع في عسميات 

   أك التأثيخ عمى تشفيح العقج تعاقجال

 ستذارييغ،خصيط أك تشديق بيغ اثشيغ أك اكثخ مغ اإل"مسارسات التػاشؤ" تعشي أي ت ( ث)
 لتحجيج مدتػيات مرصشعة كغيخ تشافدية لألسعار 

مغ ممسػسة تعسج تجميخ أك تدكيخ أك تغييخ أك إخفاء دالئل تعشي  "عاقةاإل"مسارسات  ( ج)
شأنيا أف تؤدي إلى إتخاذ قخارات خاشئة مغ صاحب العسل أك مغ شأنيا أف تعخقل 

كالقيخ كالتػاشؤ كفقًا لمقػانيغ  األعساؿ غيخ السذخكعةسات الفداد ك التحقيق في مسار 
  الشافحة

قج تست التػصية باإلرساء عميو إذا تبيغ أف اإلستذاري قج  عصاءٍ سػؼ يخفس أي   10 2
أك  األعساؿ غيخ السذخكعةتػرط، مباشخة أك مغ خالؿ أحج العسالء، بإحجى مسارسات الفداد أك 

كخالؿ التػصية لإلرساء عميو كذلظ كفقًا  العصاء تحميلك إعجاد خالؿ  عاقةاإلالقيخ أك التػاشؤ أك 
  الشافحةلمقػانيغ العخاقية 



الجمهىريةالعراقية

 عقىدللمهامعلىاساشالمبلغالمقطىعطلةالعطاءاتالمىحد

107 

___________:_________مرجع طلب المقترح   
:____________________           جهة التعاقد  

 

كفقًا لمقانػف العخاقي، بسا فيو فخكعو إف صاحب العسل سػؼ يعاقب اإلستذاري أك   10 3 
كشو مغ إعالف اإلستذاري فاقجًا لألىمية إما بذكل دائع أك لفتخة محجدة مغ الػقت، كعجـ تس

ات السسػلة مغ صاحب العسل، إذا أثبت صاحب العسل مغ خالؿ العصاء غمقالسذاركة في 
جياتو السخترة، أف اإلستذاري قج تػرط مباشخة أك مغ خالؿ أحج العسالء، بإحجى مسارسات 

 العصاء تحميلك إعجاد خالؿ  عاقةأك القيخ أك التػاشؤ أك اإل األعساؿ غيخ السذخكعةالفداد أك 
 التػصية لإلرساء عميو  كخالؿ

كالسجيديغ إف صاحب العسل سػؼ يكػف لو الحق بالصمب مغ اإلستذارييغ   10 4
كالستعيجيغ بالدساح لمجيات العخاقية السخترة بالتحقيق كالتفتير بحداباتيع كمدتشجاتيع الستعمقة 

ى مجققيغ مكمفيغ مغ ات السقجمة كبإداء تشفيح العقج كبإحالة ىحه السدتشجات إلى التجقيق لجالعصاءب
 الجيات السخترة كفقًا لمقانػف العخاقي، كذلظ في ما يختز بالعقػد السسػلة مغ صاحب العسل 

سحب إيقاف التشفيح/ السباشخة بالتشفيح، إكسال العسل، التعجيل و نفاذية العقج،  –ثانيًا 
 / إنياء العقجالعسل

 العقج يةنفاذ .66
"تاريخ نفاذ العقج"( اإلشعار الرادر مغ صاحب العسل يربح ىحا العقج نافحًا بتاريخ )  11 1

لإلستذاري بالتعميسات لبجء تشفيح الخجمات  سػؼ يؤكج ىحا اإلشعار أف شخكط نفاذ العقج السحجدة 
 قج جخى تصبيقيا الذخوط الخاصة لمعقج في 

 ويتلعجم نفاذ إنياء العقج ..6
الذخكط الخاصة لمعقج، يتع إنياء إذا لع يربح العقج نافحًا خالؿ الفتخة السحجدة في   12 1

( في 2( في حاؿ إتفاؽ الصخفيغ عمى إنياء التعاقج بيشيسا ، أك )1العقج في إحجى الحالتيغ: )
السحجدة في  أحج أساليب فس الشداعأك جػء الى القزاء ملحاؿ عجـ اإلتفاؽ يجػز ألحج الصخفيغ ا

تحخيخيًا عغ عدمو ر الصخؼ اآلخخ ( يػمًا عمى األقل مغ إشعا15كذلظ بعج خسدة عذخ )العقج 
 بحلظ 
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 السباشخة بالخجمات .63
الخبخاء األساسييغ كالسباشخة  )جاىدية( يتػجب عمى اإلستذاري التأكيج عمى تػفخ 13 1

  لمعقج الذخوط الخاصةنفاذ العقج بعجد مغ االياـ محجد في تاريخ  بتشفيح الخجمات بعج

 تاريخ انتياء العقج  .64
كىحا إذا لع يتع انياء ، لمعقج الذخوط الخاصةػجب التاريخ السحجد في يشتيي العقج بس 14 1

 مغ الذخكط العامة لمعقج  19العسل بخالؼ ذلظ مدبقًا كفقًا لمسادة 

 ةالكامم ية العقجإتفاق .65
 يتزسغ ىحا العقج جسيع التعيجات كالشرػص كاالحكاـ الستفق عمييا بيغ االشخاؼ  15 1

 التعجيالت   .66
جخاء أي تعجيل عمى شخكط كبشػد ىحا العقج، بسا فيو أي تعجيل في مغ السسكغ إ 16 1

كفقًا  تكػف ممحقًا لمعقج كجدءًا ال يتجدأ مشو بيغ األشخاؼ ةخصي يةنصاؽ الخجمات بسػجب إتفاق
شطخ لمقػانيغ الشافحة  يسكغ ألي شخؼ إقتخاح تعجيل عمى العقج كيجب عمى الصخؼ اآلخخ أخحه ب

  اإلعتبار

 القػة القاىخة .67

 تعخيف . أ

لغخض ىحا العقج، يقرج بالػ"القػة القاىخة" بالػ "الحجث أك الطخؼ أإلستثشائي" ك الحي  17 1
    يترف بػ: 

 أنو خارج عغ سيصخة أحج األشخاؼ، ( أ)

 غيخ متػقع ( ب)

 ال يسكغ تفاديو ( ت)

عجـ تسكغ  ذلظ الصخؼ بإتخاذ ما يمـد تجاىو ك برػرة معقػلة قبل الجخػؿ  ( ث)
 في العقج،

 خؼ مغ التحخز مشو أك التغمب عميو برػرة معقػلة،عجـ تسكغ  ذلظ الص ( ج)
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ال يعدى برػرة رئيدة الى الصخؼ اآلخخ، كيجعل تشفيح كاجبات ىحا الصخؼ  ( ح)
  مدتحيمة عسميًا كفقًا لمطخكؼ،

( السجرجو أعاله فقج تذتسل القػة القاىخة ث،تشالسا تحققت الذخكط )أ،ب، ( خ)
ع اإلستثشائية كالحخب عمى سبيل السثاؿ دكف الحرخ،عمى الحػادث أك الػقائ

أك األعساؿ العجكانية )سػاء اعمشت الحخب أك لع تعمغ( أك الغدك أك االعتجاء 
االجشبي، كالتسخد أك اإلرىاب أك أعساؿ التخخيب أك الثػرة أك العرياف أك 

االضصخابات أك  اإلستيالء عمى الحكع عدكخيُا أك الحخب األىمية، ك
اـ أك االضخابات أك الحرار مغ السذاغبات أك حخكات االخالؿ بالشط

أشخاص ليدػا مغ عاممي اإلستذاري، كالحخيخة أك السػاد الستفجخة أك 
 اإلشعاع األيػني أك التمػث باإلشعاع ،

األستذاري لسثل ىحه  التعاقج معيدتثشى مغ ذلظ ما يسكغ أف  يعدى الى  ( د)
أك األعتجة أك الستفجخات أك االشعاعات، كالكػارث الصبيعية كالدالزؿ 

 األعاصيخ أك العػاصف أك اإلنذصة البخكانية 
 يدتثشى مغ "القػة القاىخة":  17 2

أي حجث ناتج عغ اإلىساؿ عغ قرج أك غيخ قرج بفعل مغ أي مغ األشخاؼ أك  ( أ)
 خبخاءىع أك إستذارييو الثانػييغ أك عسالئيع أك مػضفييع،

 لتجابيخ الالزمة لجرئو حجث كاف قج تخقبو احج األشخاؼ عشج تػقيع العقج كلع يتخح اأي  ( ب)

ال يتزسغ بشج "القػة القاىخة" أي نقز في التسػيل أك اإلخفاؽ في إتساـ الجفعات  17 3
 السصمػبة بسػجب العقج الحاضخ    

 عجم الخخق لمعقج . ب

لغ يعتبخ خخقًا أك عيبًا في حاؿ أخفق األشخاؼ بالقياـ بػاجباتو نتيجة لقػة قاىخة،   17 4
كػف ىحا الصخؼ الحي تأثخ بسثل ىحا الحجث قج اتخح جسيع اإلحتياشات لبشػد العقج شخط أف ي

 بيجؼ تشفيح كامل شخكط كبشػد ىحا العقج االىتساـ السشاسب كالتجابيخ األخخى السعقػلة  السعقػلة

 التجابيخ الػاجب إتخاذىا . ت
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ج بسػجب العقتشفيح التداماتو يتػجب عمى أي شخؼ قج تعخض لمقػة القاىخة أف يتابع  17 5
 لتخفيف نتائج أحجاث القػة القاىخة السعقػلة التجابيخ جسيع السدتصاع كأف يتخح  بقجر

يبمغ الصخؼ اآلخخ بيحا الحجث يتػجب عمى اي شخؼ قج تعخض لحجث قػة قاىخة اف  17 6
بأسخع كقت مسكغ عمى أف ال يتعجى اربعة عذخ يػمًا مغ تاريخ كقػع الحجث كيتزسغ التبميغ 

كضخكؼ ىحا الحجث كالػسائل إلعادة الػضع الى الذكل الصبيعي ، كحلظ يتع  اإلثباتات لصبيعة
  إشعاره خصيًا عشج إعادة الػضع الى الذكل الصبيعي في أقخب كقت

سيتع تسجيج فتخات تشفيح أي مغ السياـ السصمػبة بسػجب العقج ألي شخؼ مغ  17 7
لقػة القاىخة كالتي لع يتسكغ ىحا الصخفيغ، لفتخة تعادؿ الػقت الزائع التي تدببت بو أحجاث ا

  الصخؼ مغ إداء كاجباتو خالليا

كنتيجة ألحجاث القػة  العقجكفقًا يسكغ لإلستذاري خالؿ فتخة عجده عغ تشفيح الخجمات  17 8
 ، كبشاء عمى تعميسات صاحب العسل، أف:القاىخة

يػقف العسل كيشدحب مغ العسل كفي ىحه الحالة يتػجب عمى صاحب العسل  ( أ)
جفع أي تكاليف إضافية معقػلة كضخكرية ناتجة عغ العػدة إلى العسل اف ي

 ، أك كتشفيح الخجمات كذلظ فقا" لمقػانيغ  الشافحة 

اكساؿ تشفيح الخجمات الى حج السعقػؿ كفي ىحه الحالة سيتع الجفع الى  ( ب)
االستذاري بسػجب بشػد ىحا العقج كبقجر التكاليف االضافية السدتحقة كفقا" 

 لشافحة  لمقػانيغ ا

يتع  ،قاىخةالقػة ال أك نصاؽ في حاؿ عجـ االتفاؽ بيغ االشخاؼ بسػضػع كجػد حجث 17 9
  الذخكط العامة لمعقجمغ  45ك 44حل الخالؼ كفقا" لمسادتيغ 

 التػقف عغ العسل  .68
حقة لالستذاري بسػجب كتاب دتالجفعات السجسيع يسكغ لراحب العسل أف يػقف  18 1

اري  في إداء كاجباتو بسػجب ىحا العقج عمى أف يذسل الكتاب خصي في حاؿ أخفق االستذ
 الخصي :

 شبيعة إخفاؽ اإلستذاري ، ك (1)
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الصمب مغ اإلستذاري أخح التجابيخ الالزمة لسعالجة ىحا اإلخفاؽ في خالؿ  (2)
يػما" مغ تاريخ إستالـ اإلستذاري ( 15)فتخة ال تتعجى الخسدة عذخ

 الخصي  شعارلإل
 ب العسل/  إنياء العقج إيقاف تشفيح العقج / سح .69

 إيقاف تشفيح العقج
مغ قبل األشخاؼ الستعاقجة في الحاالت التالية ككفقًا لمبشػد  إيقاف تشفيح العقجيسكغ   19 1

 السحجدة أدناه:
 إيقاف تشفيح العقج مغ قبل اإلستذاري  19 1 1

بسػجب إنحار ( يػمًا 30يسكغ لإلستذاري إيقاؼ تشفيح العقج ضسغ ميمة ال تقل عغ ثالثيغ )
أصػلي تحخيخي يػجيو الى صاحب العسل في حاؿ حرػؿ أي مغ االحجاث السحجدة في 

 الفقخات التالية:
 إذا تمكأ صاحب العسل عغ دفع مدتحقات اإلستذاري بسػجب العقج الحاضخ بعج فتخة   ؾ 

( يػمًا بعج إستالمو إشعارًا مغ اإلستذاري بإستحقاؽ السبمغ، شخط أف ال 40أربعػف )
 ىحه السبالغ مػضػع نداع بيغ الصخفيغ  تكػف 

إذا تمكأ صاحب العسل باإللتداـ بأي قخار نيائي صادر عغ إجخاءات التحكيع كفقًا   ؿ 
مغ الذخكط العامة لمعقج  كفي حاؿ مخكر ثالثيغ يػمًا مغ تاريخ التػقف  50لمسادة 

 )د( مغ الذخكط العامة لمعقج  19 1 2عغ التشفيح تتع مخاعاة السادة 
 إيقاف تشفيح العقج مغ قبل صاحب العسل 19 1 2

يسكغ لراحب العسل إيقاؼ تشفيح العقج ضسغ ميمة يحجدىا صاحب العسل بسػجب إشعار 
 أصػلي تحخيخي يػجيو الى اإلستذاري ألسباب مبخرة 

 سحب العسل
ضسغ ميمة ال تقل عغ ثالثيغ مغ اإلستذاري  سحب العسل لراحب العسليسكغ   19 2

في الحاالت التالية ككفقًا لمبشػد جب إنحار أصػلي تحخيخي يػجيو الى اإلستذاري ( يػمًا بسػ 30)
 السحجدة أدناه:

 مغ شخكط العقج  13إذا تمكأ اإلستذاري في تأكيج تػفخ الخبخاء األساسييغ كفقًا لمسادة   ـ 
إذا تمكأ اإلستذاري  في معالجة اإلخفاؽ في إداء كاجباتو ، كسا ىػ محجد في إشعار   ف 

 أعاله  18كفقًا لمسادة التػقف 
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إذا أصبح األستذاري )أك أي مغ أعزاء اإلئتالؼ، إذا كاف االستذاري  مؤلفًا مغ   س 
دائشيو مدتفيجًا مغ القػانيغ الشافحة  مع تدػية  أجخى  أك عجة جيات(  مفمدًا اك معدخًا،

 اك تعخض لترفية مػجػداتو إختياريًا أك باإلكخاه  
باي قخار نيائي صادر عغ إجخاءات التحكيع كفقًا لمسادة  إذا تمكأ اإلستذاري بااللتداـ  ع 

 مغ شخكط العقج  50
إذا تبيغ أف اإلستذاري قج تػرط في مسارسة فاسجة أك أعساؿ غيخ مذخكعة أك قيخية   ؼ 

أك تػاشئية أك بيجؼ اإلعاقة خالؿ السشافدة عمى ىحا العقج أك في فتخة تشفيح العقج، 
ستذاري بدحب العسل ضسغ ميمة خسدة عذخ كذلظ بعج إرساؿ إشعار خصي الى اإل

 ( يػمًا 15)
   إنياء العقج
مغ قبل االشخاؼ الستعاقجة في الحاالت التالية ككفقًا لمبشػد السحجدة  انياء العقج  يسكغ  19 3
 أدناه:

 مغ قبل اإلستذاري  أنياء 19 3 1
ػجب إنحار ( يػمًا بس30ضسغ ميمة ال تقل عغ ثالثيغ ) العقجأنياء  يسكغ لإلستذاري 

أصػلي تحخيخي يػجيو الى صاحب العسل في حاؿ حرػؿ أي مغ االحجاث السحجدة في 
 الفقخات التالية:

يغ تإذا تعحر عمى اإلستذاري إكساؿ تشفيح جدء كبيخ مغ الخجمات لفتخة تتعجى س  ص 
 ، نتيجة ألحجاث قػة قاىخة يـػ عسل ( 60)

در عغ إجخاءات التحكيع كفقًا إذا تمكأ صاحب العسل باإللتداـ باي قخار نيائي صا  ؽ 
 مغ الذخكط العامة لمعقج  50لمسادة  

إذا تمكأ صاحب العسل في إداء كاجباتو التعاقجية بذكل كبيخ كلع يعالج إخفاقو خالؿ   ر 
 لمعقج، أك أية فتخة أخخى قج يػافق عمييا الصخفيغ  الذخوط الخاصةالفتخة السحجدة في 

 قججية التعاإنياء العقج مغ قبل  19 3 2
بسػجب إنحار أصػلي تحخيخي يػجيو الى اإلستذاري   إنياء العقج جية التعاقجيسكغ ل

( يػمًا في حاؿ حرػؿ أي مغ االحجاث 28ضسغ ميمة ال تقل عغ ثسانية كعذخكف )
 السحجدة في الفقخات التالية كذلظ:

إذا قخر صاحب العسل ككفق تقجيخه الخاص سحب العسل، لسالءمة مرمحة   ش 
 الحكػمة  

يغ تا تعحر عمى اإلستذاري إكساؿ تشفيح جدء كبيخ مغ الخجمات لفتخة تتعجى سإذ  ت 
 ( يػمًا، نتيجة ألحجاث قػة قاىخة 60)
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 تعميق الحقػق والػاجبات  19 4
مغ الذخكط العامة  19ك 12فػر إيقاؼ تشفيح العقج أك إنياء العقج أك سحب العسل كفقًا لمسػاد 

 ، تشتيي حقػؽ ككاجبات الصخفيغ باستثشاء:14فقًا لمسادة لمعقج أك فػر إنتياء نفاذية العقج ك 
 الحقػؽ كالػاجبات السمدمة بتاريخ سحب العسل أك اإلنتياء،  ق 
 مغ الذخكط العامة، 22كاجب الدخية كفقًا لمسادة   ك 
كاجب اإلستذاري بالدساح لراحب العسل بالتفتير كالشدخ كالتجقيق في حدابات   ز 

 مغ الذخكط العامة، 25كسجالت اإلستذاري كفقًا لمسادة 
 أي حق ألي شخؼ يتػجب بحدب القػانيغ العخاقية الشافحة   ح 

 تعميق تشفيح الخجمات  19 5
 19فػر إيقاؼ التشفيح أك إنياء العقج أك سحب العسل بسػجب إشعار مغ أحج الصخفيغ كفقًا لمسادة 

اف يتخح جسيع  مغ الذخكط العامة، يتػجب عمى اإلستذاري فػر ارسالو أك تبمغو بيكحا إشعار،
التجابيخ كالخصػات الالزمة إليقاؼ كإنياء تشفيح الخجمات مباشخة كبصخيقة مشطسة كسا يتػجب 
عميو القياـ بكل الجيج السشصقي لتقميز التكاليف كالسراريف إلى حجىا االدنى مع األخح بشطخ 

حب العسل اإلعتبار الػثائق التي قجميا اإلستذاري كالسعجات كالسدتشجات التي كضعيا صا
مغ الذخكط  28ك  27بترخؼ اإلستذاري، كعشجىا يتػجب عمى اإلستذاري إحتخاـ السادتيغ 

 العامة 

 الجفع في حال إيقاف التشفيح أو إنياء العقج أو سحب العسل 19 6
عشج إيقاؼ التشفيح أك إنياء العقج أك سحب العسل، سػؼ يقػـ صاحب العسل بتدجيج الجفعات 

 ري:التالية إلى اإلستذا

بجؿ األتعاب عغ الخجمات السشفحة بذكل مخٍض قبل تاريخ نفاذ سحب العسل ككحلظ   ج 
مغ الذخكط  42الشفقات السدتخدة كالسدتحقة فعميًا قبل تاريخ نفاذ سحب العسل ككفقًا لمسادة 

 العامة لمعقج،

يتػجب تدجيج جسيع التكاليف الستػجبة  19 3في حاؿ سحب العسل بسػجب السادة   د 
بسا فييا تكاليف الدفخ لمخبخاء كفقًا لمقػانيغ  العسل مباشخة كبذكل مشطعنتيجة سحب 
 العخاقية الشافحة 

 



الجمهىريةالعراقية

 عقىدللمهامعلىاساشالمبلغالمقطىعطلةالعطاءاتالمىحد

114 

___________:_________مرجع طلب المقترح   
:____________________           جهة التعاقد  

 

 واجبات اإلستذاري  –ثالثًا 

 عام .1.
   مستوى اإلداء . أ

كافزل يتػجب عمى اإلستذاري أف يشفح الخجمات بكل عشاية ككفاءة كاقتراد  20 1
خ كالسسارسات السيشية السقبػلة، كسا يتػجب كفق السعاييك  السسارسات االخالقية كاالدارية الدميسة 

  عميو إستخجاـ التقشيات السشاسبة كالسعجات كاآلليات كالسػاد كاألساليب اآلمشة كذي الكفاءة
 كيتػجب أف يكػف اإلستذاري السدتذار األميغ لراحب العسل بسا يتعمق بسػضػع ىحا العقج

  إلتفاقات مع األشخاؼ األخخى كسػؼ يجعع كيحسي مرالح صاحب العسل الذخعية في كل ا

السؤىميغ ثانػييغ ال غستذاريياإليتػجب عمى اإلستذاري أف يػضف كيؤمغ الخبخاء ك  20 2
  إلتساـ الخجمات  كذي الخبخة بحدب ما ىػ مصمػب

أساسييغ أك  مع خبخاء مع جدء مغ الخجمات لقج بالباشغ اعتيسكغ لإلستذاري أف ي 20 3
جب مػافقة خصية مغ صاحب العسل  عمى الخغع مغ مػافقة كذلظ بسػ  ثانػييغإستذارييغ 

صاحب العسل، يبقى اإلستذاري السدؤكؿ الػحيج عغ الخجمات  في حاؿ لع يػافق صاحب 
، يتػجب عمى اإلستذاري تبجيمو لغاية مػافقة صاحب العسل السدبقة  ثانػي العسل عمى إستذاري 

  سحب العسلدكف الحؤكؿ إلى 

قج بالباشغ دكف الحرػؿ اعتأف تالعامة )لمجكلة كالقصاع العاـ(  ال يسكغ لمذخكات 20 4
لجدء مغ  بالباشغ عمى مػافقة صاحب العسل السدبقة كفقًا لمقػانيغ الشافحة كيكػف ىحا العقج

 الخجمات فقط 

 

لمقػانيغ  يتػجب عمى اإلستذاري أف يشفح الخجمات كفقًا لذخكط كبشػد العقج ككفقاً  20 5
 غستذاريياإلالخصػات العسمية التي مغ شأنيا التأكيج أف خبخائو ك جسيع الشافحة كسا يجب أف يتخح 

 الشافحة  غ العخاقيةمقػانيب يمتدمػف  ثانػييغال
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جسيػرية اإللتداـ بالحطخ الحي تسارسو خالؿ تشفيح العقج، يتػجب عمى اإلستذاري  20 6
 الخجمات كفقًا لمتالي:مػضػع إستيخاد الدمع ك في العخاؽ 

تحطخ عمى دكلة صاحب التي التذخيعات اك التعميسات الخسسية الدارية  ( أ)
 العسل مغ اقامة العالقات التجارية مع تمظ الجكلة، أك 

االستجابة لقخار صادر عغ االمع الستحجة / مجمذ االمغ تحت فعل نتيجة  ( ب)
لة صاحب الفرل الدابع مغ دستػر االمع الستحجة يحطخ بسػجبو عمى دك 

، اكتشفيح األشغاؿ أك تقجيع مغ تمظ الجكلة العسل التعاقج ألستيخاد اية سمع
في تمظ جيات إلى أشخاص أك  ثسغٍ مع تمظ الجكلة أك دفع اي  الخجمات
 الجكلة 

الدمع أك مشفح األشغاؿ بشاء عمى قخار مجيد نتيجة إلقراء اإلستذاري أك  ( ت)
األعساؿ غيخ في أعساؿ الفداد ك مغ الجيات الخسسية العخاقية نتيجة التػرط 

  السذخكعة
فيسا يتعمق بالزخائب السحمية التي، بعج صاحب العسل اإلستذاري خصيًا  سػؼ يبمغ  20 7

  إشعار التبميغ، يتػجب عمى اإلستذاري أخحىا بشطخ اإلعتبار كاحتخاميا

 تزارب السرالح .6.
ب العسل، متجشبًا اف يحافع عمى السرمحة العميا لراحيتػجب عمى اإلستذاري  21 1

و الخاصة كدكف أي عسم التزارب مع مياـ أخخى أك مع مرالحبذكل حازـٍ 
 إعتبارات ألي أعساؿ مدتقبمية 

 عجم إستفادة اإلستذاري مغ العسػالت واإلكخاميات . أ

مغ الذخكط  42إلى  38تكػف الجفعات الستػجبة لإلستذاري بسػجب السػاد   21 1 1
بسػجب العقج كال يسكغ أف يدتفيج مغ أي عسػلة بيع أك حدع العامة ىي الػحيجة السدتحقة 

خاصة أك دفعات مساثمة متعمقة بشذاشات ىحا العقج أك بسػجب التفخغ عغ كاجباتو بحدب 
  كسا يتػجب عمى اإلستذاري أف يبحؿ كل جيج مسكغ لمتأكج مغ أف الخبخاء 21 1 3السادة 

اء كاإلستذارييغ الثانػييغ سيححكف ححكه في كاإلستذارييغ الثانػييغ كالعسالء لكل مغ الخبخ 
 ىحا الخرػص 
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سمع أك  تعاقجللراحب العسل السذػرة تقجيع إذا كاف اإلستذاري مدؤكاًل عغ   21 1 2
أشغاؿ أك خجمات كجدء مغ خجماتو، فيتػجب عميو عجـ اإلستفادة مغ اي حدػمات أك 

  صاحب العسلكسا ككضعيا في إستفادة  تعاقجعسػالت ناتجة عغ عسميات ال

 ببعس السيامفخوعو عجم إرتباط اإلستذاري أو أحج  . ب

كأف كفخكعو خالؿ فتخة تشفيح العقج كبعج إنتيائو، يتعيج اإلستذاري أنو   21 1 3
عغ السذاركة لتقجيع سمع أك أشغاؿ يتع استبعادىع سػؼ كفخكعيع لجيو  ثانػييغال غستذاريياإل

أك تشفيح عسمية الذخاء، باستثشاء بإعجاد ستذاري أك خجمات غيخ إستذارية ناتجة عغ خجمة اإل
  لمعقج الذخوط الخاصة فيما يخد خالفًا لحلظ 

 مشع التزارب في السيام . ت

 ثانػييغال غستذاريياإليتعيج اإلستذاري بعجـ إرتباشو كعجـ إرتباط الخبخاء ك   21 1 4
ب مع السياـ العامميغ معو، بذكل مباشخ شاك غيخ مباشخ بأية ميسة أك اي عسل يتزار 

 الستػجب تشفيحىا بسػجب ىحا العقج  

 واجب اإلعالن عغ السيام الستزاربة . ث

لجيو  ثانػييغال غستذاريياإليتعيج اإلستذاري بإلعالف كبإلداـ خبخائو ك   21 1 5
قج تؤثخ عمى قجرتيع لخجمة مرالح صاحب  فعمي أك محتسل اإلعالف عغ أي حالة تزارب

في إعالف ىحه الحالة يسكغ أف يؤدي إلى فقجاف أىمية    إف الفذلبأفزل شخيقة العسل
 كإنياء عقجه   القانػنية اإلستذاري 

 الدخية ...
 يتػاصمػا مع أي شخز  أف اللجيو يتػجب عمى اإلستذاري كعمى الخبخاء العامميغ  22 1

كسا  معمػمات سخية ناتجة عغ تشفيح الخجمات أك عغ تػصيات السيسة،أي بخرػص  أك جية 
إال  كغ لإلستذاري كالخبخاء في اي كقت كاف أف يعمشػا التػصيات الشاتجة عغ السيسة،أنو ال يس

 في حالة حرػليع عمى مػافقة صاحب العسل الخصية السدبقة  

 مدؤولية اإلستذاري  .3.
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كسا ىي محجدة كفقًا لمقػانيغ الشافحة كأي  في ىحا العقج تكػف مدؤكلية اإلستذاري  23 1
  لمعقج الذخوط الخاصةحجدة في م ، إف كججت،أحكاـ إضافية

 التأميغ لإلستذاري  .4.
يتعيج اإلستذاري بالحرػؿ كالسحافطة عمى تأميغ ضج السخاشخ عمى حدابو  24 1

الخاص كبإلداـ إستذارييو بالقياـ بالسثل كفقًا لذخكط التأميغ التي يحجدىا صاحب العسل في 
و كلراحب العسل  يجب عمى لمعقج كيكػف ىحا التأميغ تحت إسع مذتخؾ ل الذخوط الخاصة

اإلستذاري التأكج مغ نفاذ التأميغ قبل السباشخة بتشفيح الخجمات كسخيانو حتى إنجاز الخجمات 
مغ الذخكط العامة  بشاًء لصمب صاحب العسل، يتػجب عمى اإلستذاري أف يبخز  13كفقًا لمسادة 

  السدتشجات التي تؤكج عمى التأميغ كسا كتؤكج عمى تدجيج ثسشو

كال يسكغ إجخاء أي تعجيالت عمى بػالز لمعقج  الذخوط الخاصةالتأميغ محجد في ثسشػف كي
 التأميغ بجكف مػافقة صاحب العسل السدبقة 

 السحاسبة والتفتير والتجقيق .5.
الحدابات كالدجالت بجقة كمشيجية كببحؿ كل  يتعيج اإلستذاري بالسحافطة عمى 25 1

ثانػييغ بالقياـ بالسثل بسا يخز الخجمات كتشفيح العقج محجدًا الجيػد السسكشة إللداـ اإلستذارييغ ال
الذكل كالتفريل لتحجيج التغييخات في الػقت كالتكاليف ذات الرمة  يجب أف تؤمغ ىحه 
السدتشجات لمدمصات السخترة بشاء عمى شمب صاحب العسل لسعايشة السػقع كلمتجقيق في 

 فحة  سجالت السذخكع كفقًا لمقػانيغ العخاقية الشا

 تقجيع التقاريخ .6.
الى صاحب  Aالسحجدة بالسمحق يتػجب عمى اإلستذاري تقجيع التقاريخ كالسدتشجات   26 1
 السحكػرة في ىحا السمحق  غمقكذلظ بالذكل كالعجد كأكقات ال العسل

في حاؿ التأخيخ في تدميع التقاريخ اك السخخجات لسجة تتخصى فتخة الدساح السحجدة   26 2
لمعقج يسكغ لراحب العسل أف يجسج تشفيح الخجمات أك يبقي عمى  خاصةالذخوط الفي 

إستسخاريتيا عمى أف تحتدب غخامات تأخيخية تقتصع مغ حداب اإلستذاري حدب ما ىػ محجد 
 لمعقج، مع مخاعاة التذخيعات العخاقية الشافحة   الذخوط الخاصةفي 
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 حقػق الشذخ لجى صاحب العسل  .7.
كالخخائط كالسخصصات كقػاعج بيانات سعمػمات البيانات ك كالجسيع التقاريخ إف  27 1

 خالؿ تقجيع كتشفيح الخجمات، راحب العسلل كبخمجيات كالتي قج جسعيا أك حزخىا اإلستذاري 
شخوط العقج ، إال إذا كرد خالؼ ذلظ في ممكية صاحب العسلىي سخية كتربح كتبقى 

سحب صاحب العسل فػر إنتياء أك  يجب عمى اإلستذاري تدميع كل ىحه الػثائق الى  الخاصة
إلستذاري أف يحتفع ندخة مغ ىحه الػثائق، البيانات، كالبخمجيات عمى أف ال يحق لك  العسل

   اال بعج حرػلو عمى مػافقة مدبقة مغ صاحب العسل ألغخاض ال تتعمق بيحا العقج خجميايدت

التخخيز الستػجبة بيغ كإتفاقيات  يدتثشى مغ ىحه السادة الحقػؽ الخاصة بالبخمجيات 27 2
  حدب الخجمة السصمػبة شخوط خاصةحيث يتػجب اإلستذاري كأشخاؼ أخخى 

 السعجات واآلليات والسػاد .8.
إف السعجات كالسخكبات كالسػاد التي كضعت بترخؼ اإلستذاري مغ قبل صاحب  28 1

جسيعيا ممكية  العسل أك التي اشتخاىا اإلستذاري جدئيًا أك كميًا بتسػيل مغ صاحب العسل، ستكػف 
سػؼ يقجـ  سحب العسلصاحب العسل كسػؼ تحسل العالمات الجالة عمى ذلظ  فػر إنتياء أك 

اإلستذاري إلى صاحب العسل قائسة السخدكف بيحه السعجات كالسػاد كاآلليات كسا أنو سيتخمز 
تأميغ مغ ىحه السعجات كالسػاد كاآلليات كفقًا لتعميسات صاحب العسل  يتػجب عمى اإلستذاري 

ىحه السعجات كاآلليات كالسػاد خالؿ كامل فتخة إستعساليع كذلظ عمى حداب صاحب العسل إال 
 ثسغفي حاؿ إصجار صاحب العسل لتعميسات خصية مخالفة لحلظ  يجب أف يغصي التأميغ ال

 الكامل إلستبجاؿ ىحه السعجات كاآلليات كالسػاد 

اري أك أي مغ خبخائو الى بمج صاحب إف السعجات أك السػاد التي أحزخىا اإلستذ 28 2
العسل ألجل إستعساليا  إما لمسيسة أك لإلستخجاـ الذخري، يجب أف تبقى ممكًا لإلستذاري أك 

 أي مغ خبخائو، كفق الحالة 
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 الثانػييغخبخاء اإلستذاري واإلستذارييغ  –رابعًا 

 تػصيف الخبخاء االساسييغ .9.
 عميو كالسؤىالت الجنيا كتقجيخ مجخالت الػقتإف السشرب كتػصيف العسل الستفق   29 1

  Bفي السمحق قج تع تحجيجىا الالـز لتشفيح الخجمات، لكل مغ الخبخاء األساسييغ 

 إستبجال الخبخاء االساسييغ .31
ال يسكغ إستبجاؿ أي مغ الخبخاء األساسييغ، اال في حاؿ مػافقة صاحب العسل  30 1

  الخصية عمى خالؼ ذلظ

يسكغ ا كرد أعاله، إف إستبجاؿ الخبخاء االساسييغ خالؿ فتخة تشفيح العقج عمى الخغع مس 30 2
يتزسغ شخحًا لطخكؼ اإلستبجاؿ كالتي تكػف  لصمب خصي اإلستذاري أف يتع فقط عشج تقجيع 

خارج نصاؽ التحكع السعقػؿ لإلستذاري، مثاًل ال حرخًا: السػت أك العجد الصبي  في ىحه الحالة 
أساسًا  العصاءأعمى مغ  معادلة أك ء بخبخاء آخخكف لجييع خبخة كمؤىالتيتػجب إستبجاؿ الخبخا

 دكف تعجيل عمى بجؿ أتعابو كمغ 

 عغ العسل الثانػييغإيقاف الخبخاء االساسييغ أو اإلستذارييغ  .36
عغ العسل  الثانػييغستذارييغ اإليسكغ لراحب العسل إيقاؼ خبخاء اساسييغ اك   31 1

ري بسػجب كتاب خصي في حاؿ إرتكابيع عساًل جخميًا أك ال أخالقيًا كشمب إستبجاليع مغ اإلستذا
  إعاقةأك في حاؿ تػرشيع في مسارسات فداد أك إحتياؿ أك قيخية اك تػاشؤ أك 

 ثانػييغيسكغ لراحب العسل إيقاؼ خبخاء اساسييغ أك غيخ اساسييغ اك إستذارييغ  31 2
، في حاؿ عغ العسل كشمب إستبجاليع مغ اإلستذاري بسػجب كت اب خصي متزسشًا التبخيخ الالـز

 كججىع صاحب العسل غيخ كفؤيغ كغيخ قادريغ عمى إكساؿ ميستيع 

يجب عمى أي خبيخ بجيل عغ الخبخاء كاإلستذارييغ الثانػييغ السخحميغ أف يكػف لجيو  31 3
  كأف يكػف مقبػاًل مغ صاحب العسل أساساً  العصاءخبخة كمؤىالت أفزل مغ 
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إلستذاري تكاليف الدفخ كأي مراريف إضافية ناتجة عغ إيقاؼ أك إستبجاؿ يتحسل ا 31 4
، كسا أف بجؿ أتعاب ، اال إذا نرت شخكط العقج خالؼ ذلظالثانػييغأحج الخبخاء أك اإلستذارييغ 

  اإلستذاري البجيل يجب أف ال يتخصى بجؿ أتعاب اإلستذاري السدتبجؿ

 واجبات صاحب العسل –خامدًا 

 اءاتالجعع واإلعف ..3
أف  لمعقج، فإنو يتػجب عمى صاحب العسل الذخوط الخاصةفي ما حجد باستثشاء  32 1

 :يبحؿ كل جيج مسكغ ؿِ 

إلستحراؿ عمى رخز العسل كالسدتشجات األخخى في اإلستذاري مداعجة ا ( أ)
  كذلظ لتسكيغ اإلستذاري مغ تشفيح الخجماتالزخكرية 

ات الجخػؿ كالخخكج في االستحراؿ فػرًا عمى تأشيخ إلستذاري ا مداعجة ( ب)
كتراريح اإلقامات ك رخز التبادؿ لمخبخاء، كلعائالتيع إذا كاف مشاسبًا، كأي 
مدتشجات مذابية أخخى كمصمػبة إلقامتيع في بمج صاحب العسل أثشاء تشفيح 

  الخجمات بحدب العقج

سعامالت التخميز الجسخكية ألي ممكية مصمػبة إلنجاز الفػري لتدييل ال ( ت)
 أك لعائالتيع  لمخبخاءخاض شخرية الخجمات أك ألغ

  لمعقجة الذخوط الخاصتأميغ كل الجعع الالـز كسا ىػ محجد في  ( ث)

 إلى مػقع السذخوع الجخػل   .33
السجاني كالخالي مغ اإلعاقات لإلستذاري إلى  جخػؿيتعيج صاحب العسل بتأميغ ال 33 1

ػحيج عغ السػقع مػقع العسل كالسصمػب لتأدية الخجمات  يبقى صاحب العسل السدؤكؿ ال
كالسستمكات كيحسل اإلستذاري السدؤكلية عغ أي ضخر قج يمحق بيع كسا أنو يمـد اإلستذاري 

 كخبخائو بالتعػيس عغ أي ضخر ناتج عغ اإلىساؿ كسػء الدمػؾ الستعسج الرادر عشيع 

 الشافحة والستعمقة بالزخائب والخسػمالتغييخ في األنطسة والقػانيغ  .34
ي تغييخ في القػانيغ الشافحة كالستعمقة بالزخائب كالخسػـ بعج فتخة في حاؿ حرػؿ أ  34 1

ات مسا قج يؤدي إلى زيادات أك نقراف في العصاء غمق( يػمًا قبل تاريخ 28ثساني كعذخكف )
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الشفقات السدتخدة  ثسغالتكاليف الخاصة باإلستذاري في تشفيح خجماتو، عشجئٍح يعجؿ بجؿ األتعاب ك 
بسا يتشاسب مع الديادة أك الشقراف بالتػافق بيغ األشخاؼ، كسا يعجؿ  فقًا لمعقجالسدتحقة لإلستذاري ك 

 مغ الذخكط العامة لمعقج  1 38الدقف السالي السحجد في السادة 

 وممكية صاحب العسل مشذآتخجمات و  .35
يتعيج صاحب العسل أف يزع خجماتو كمشذآتو كممكيتو، السحجدة في األشخ السخجعية  35 1

بترخؼ اإلستذاري كخبخائو دكف أي مقابل في الفتخات كالصخؽ السحجدة في ( A)السمحق  
 السمحق نفدو 

في حاؿ عجـ إمكانية كضع صاحب العسل لخجماتو كمشذآتو كممكيتو بترخؼ  35 2
عشجئٍح يتفق الصخفاف عمى )أ(  A اإلستذاري كخبخائو، بالصخؽ كفي الفتخات السحجدة في السمحق 

 تعاقجلكي يتابع اإلستذاري إداء الخجمات، )ب( الصخيقة التي ستتع فييا تسجيج الػقت كسا يمـد 
الخجمات كالسشذآت كالسمكية مغ مرجر آخخ، )ت( كالجفعات اإلضافية الزخكرية، إذا كججت، 

 مغ الذخكط العامة لمعقج  3 38الستػجبة لإلستذاري كفقًا لمسادة 

 )فخيق عسل صاحب العسل( السػضفػن الشطخاء .36
يج صاحب العسل بتػفيخ مػضفػف نطخاء )إحتخافييغ كدعع( مجانًا لجعع يتع 36 1

  Aاإلستذاري، يدسييع صاحب العسل بسذػرة اإلستذاري كيحجد ذلظ في السمحق 

يعسل السػضفػف الشطخاء تحت إدارة اإلستذاري الحرخية باستثشاء مػضفي الخبط بيغ  36 2
ل مغ كضع مػضفيغ نطخاء بترخؼ اإلستذاري كصاحب العسل  في حاؿ تسكغ صاحب العس

اإلستذاري كلع يدتصع ىؤالء السػضفيغ القياـ بالسيسات السػكمة إلييع كبذكل متشاسب مع 
مشاصبيع ، عشجئٍح يحق لإلستذاري شمب استبجاليع دكف أف يكػف لراحب العسل حق رفس 

 شمب اإلستبجاؿ 

 الجفعات .37
يتعيج صاحب العسل أف يجفع ، لعقجبسػجب ا لمخجمات التي يؤدييا اإلستذاري نطخًا  37 1

كبالصخيقة السحجدة في  Aالسخخجات السحجدة في السمحق مقابل السدتحقات الستػجبة لإلستذاري 
 أدناه  "سادسًا"
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 الجفع لإلستذاري  –سادسًا 

 العقج ثسغ .38
  Cالسمحق لمعقج كمفرمة في  الذخوط الخاصةفي  محجدالعقج  ثسغإف  38 1

اإلتفاؽ يتػجب عشجئٍح  1 38سحجد في السادة العقج ال ثسغى أي تعجيل عمفي حاؿ  38 2
 16خصياً  كفقًا لمسادة كتعجيل العقج  Aبيغ الصخفيغ عمى تعجيل تػصيف الخجمات في السمحق 

 مغ الذخكط العامة لمعقج 

 الزخائب .39
كالخبخاء مدؤكلية كاجباتيع الزخيبية  ثانػيػف ال ف ستذاريػ اإليتحسل اإلستذاريػف ك  39 1

 فقاً ك  لمعقج الذخوط الخاصةتجة عغ تشفيح العقج الحاضخ إال إذا كرد خالؼ ذلظ في الشا
   التذخيعات الشافحة

ككسا ىػ محجد في الذخكط الخاصة لمعقج، فإف أعاله  1 39السادة خالفًا لسا كرد في   2 39
عمييا خالؿ جسيع الزخائب السحمية الستعارؼ عمييا كغيخ السباشخة كالتي جخى تحجيجىا كاالتفاؽ 

 الشافحة  لمتذخيعاتالسفاكضات ستجفع الى اإلستذاري كفقًا 

 العسمة .41
لكل الجفعات الخاصة لمعقج  الذخوط الخاصةسيتع إستعساؿ العسمة السحجدة في  40 1

 بالعقج 

 وشخيقة الجفع دمف والتدميفال .46
السادة العقج السحجدة في  ثسغتخصى يالجفعات اإلجسالية كفقًا لمعقج لغ  ثسغإف  41 1

1 38  

في  تجفع عشج تقجيع مخخجات محجدة سمفاً مقصػعة الجفعات الستػجبة بذكل مبالغ تع ت 41 2
 : معقجل الذخوط الخاصة  يتع الجفع كفقًا لججكؿ الجفعات السحجد في Aالسمحق 

( 29كعذخكف )تدعة يجفعيا صاحب العسل لإلستذاري خالؿ فتخة  الجفعة السدبقة:   أ
  تجفع ىحه لمعقج الذخوط الخاصةميغ باإلرساء كقيستيا محجدة في يػمًا مغ تاريخ التب
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معتسج في العخاؽ كفق الشذخة الجفعة مقابل كفالة مرخفية صادرة عغ مرخؼ 
الخسسية الرادرة عغ السرخؼ السخكدي في العخاؽ كتكػف الكفالة بالقيسة كالعسمة 

يخ قابمة لمشقس أك غيجب أف تكػف الكفالة  لمعقج  الذخوط الخاصةالسحجدتيغ في 
كعشج أكؿ مصالبة مغ صاحب نقجًا كفػرًا دكف أي قيج أك شخط كتجفع  لمخجػع عشيا

العسل  إذا صجرت الكفالة مغ مرخؼ خارج بمج صاحب العسل،يتػجب عشجئٍح أف 
يكػف ليحا السرخؼ مؤسدة مالية معتسجة داخل بمج صاحب العسل لكي تربح ىحه 

لكفالة )أ( أف تبقى فعالة الى حيغ تدجيج كامل الجفعة الكفالة نافحة  يجب عمى ىحه ا
، أك في شكل مذابو مػافق Eالسدبقة، )ب( أف تكػف بالذكل السصمػب في السمحق 

عميو مدبقًا كخصيًا مغ صاحب العسل حدب القػانيغ الشافحة  في جسيع الحاالت، 
ج كاالسع يتػجب إرساؿ شكل الكفالة الى صاحب العسل متزسشة مخجع كعشػاف العق

الكامل لإلستذاري  يسكغ أف تخفس قيسة الكفالة بحدب الجفعات التي تست مغ 
الجفعة السدبقة الى  ثسغصاحب العسل كتربح الغيًة حكسًا عشج تدجيج كامل 

  صاحب العسل  تعاد الكفالة الى اإلستذاري مباشخة بعج إنتياء مجتيا

 لمعقج الذخوط الخاصةحجدة في مفتخة خالؿ  يجفع صاحب العسل لجفعات اإلجسالية:ا   ب
يسكغ بعج إستالـ صاحب العسل السخخجات كالفػاتيخ السترمة بيا   إلى اإلستذاري 

جفعة في حاؿ عجـ مػافقة صاحب العسل عمى التقاريخ أك السخخجات السقجمة  حجد ال
كفي ىحه الحالة يتػجب عمى صاحب العسل تقجيع تعميقاتو الخصية عمى التقاريخ 

يػمًا الى اإلستذاري الحي سيعسل بجكره عمى إجخاء الترحيحات  (60) خالؿ ستيغ
 الالزمة كإعادة تقجيع السخخجات كالفػاتيخ السترمة بيا 

( يػمًا بعج استالـ 90تدجد ىحه الجفعة خالؿ فتخة تدعيغ ) دفعة الحداب الشيائي:   ت
ستذاري، الشيائية لمسذخكع، السقجمة مغ اإل دمفةصاحب العسل التقخيخ الشيائي كال

كالسػافق عمييا مغ صاحب العسل، مغ استالـ التقخيخ الشيائي اال في حاؿ كجو 
صاحب العسل إشعارًا خصيًا لإلستذاري بالشػاقز في الخجمات أك في التقخيخ الشيائي 

الشيائية  عشجئٍح يتػجب عمى اإلستذاري أف يبادر إلى القياـ  دمفةأك في ال
ػؿ عمى الشتيجة السخضية كعشجىا تكخر األلية بالترحيحات الالزمة لغاية الحر
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إضافي عغ تمظ السدتحقة تعاقجيًا  ثسغنفديا  إذا دفع صاحب العسل لإلستذاري اي 
( يػمًا 30فيتػجب عمى اإلستذاري إعادة دفعيا لراحب العسل خالؿ فتخة ثالثيغ )
ب أف يتع بعج إشعار اإلستذاري بحلظ  أي مصالبة بإستخداد مبالغ إضافية مجفػعة يج

الشيائية السػافق  دمف( شيخًا بعج إستالـ التقخيخ الشيائي كال12خالؿ إثشي عذخ )
 عمييسا مغ صاحب العسل 

 الذخوط الخاصةالى حداب اإلستذاري السحجد في  ىحا العقج دفعاتجسيع تدجد    ث
  لمعقج

ىحا فإف الجفعات السدجدة بسػجب  ،)ت( أعالهة فقخ حدب الباستثشاء الجفعة الشيائية    ج
 العقج ال تعتبخ قبػاًل لسخخجات السذخكع كال تعفي اإلستذاري مغ التداماتو 

 الجفعات الستأخخة ..4
( يػمًا بعج 30في حاؿ تاخخ صاحب العسل عغ الجفع لفتخة أكثخ مغ ثالثيغ ) 42 1

، يتػجب عمى الفخيقيغ أف يتفقػا عمى حل لمسػضػع مخٍض 37 2اإلستحقاؽ السحجد في السادة 
  لمعقج الذخوط الخاصةمحجد تفرياًل في لمصخفيغ ك 

 السداواة والشية الحدشة  –سابعًا 

 الشية الحدشة .43
 تعيج الصخفيغ بالترخؼ بشية حدشة بسا يخز حقػؽ ككاجبات كل مشيع تجاه اآلخخي 43 1

 العقج  ىحا الػسائل السشصقية لتأميغ تحقيق أىجاؼجسيع كأيزًا باعتساد  بحدب ىحا العقج

 فس الشداعات العقجية، الشداعات و السصالبات .44
لتحديد إجراءات تقديم المطلبات والنظر بها من  الشروط الخاصة للعقدتعتمد اآللية المنصوص عليها في  166.

 1قبل جهة التعاقد

عمى أف يتع  مية الشافحةتعتسج اآللية السشرػص عمييا في تعميسات تشفيح العقػد الحكػ  4166 
  لمعقج الذخوط الخاصةتحجيج األسمػب الخاص بفس الشداعات العقجية في 



الجمهىريةالعراقية

 عقىدللمهامعلىاساشالمبلغالمقطىعطلةالعطاءاتالمىحد

125 

___________:_________مرجع طلب المقترح   
:____________________           جهة التعاقد  

 

 

 



الجمهىريةالعراقية

 عقىدللمهامعلىاساشالمبلغالمقطىعطلةالعطاءاتالمىحد

126 

___________:_________مرجع طلب المقترح   
:____________________           جهة التعاقد  

 

 شخوط العقج الخاصة

فقخة السادة/ المخجع 
التعميسات إلى في 
 يغيستذار اإل

 
 التعجيالت كاإلضافات لسػاد الذخكط العامة لمعقج

 عام –أواًل 
1 3 
 

الستعمقة بالعقػد العامة  القػانيغ العخاقية الشافحةاإلعتبار أحكاـ  طخيتػجب االخح بش
  كتعميسات كزارة التخصيط )مجيخية العقػد الحكػمية العامة(

 ]مغةاكتب ال[المغة الحاكسة لمعقج ىي  4 1

 
 6 2ك  6 1

 العشاكيغ لتدميع اإلشعارات ىي التالية:
 لراحب العسل:

  ]اسع السػضف السدؤكؿاكتب [عشاية الديج )ة( : 
  __________________ الفاكذ:  __________________لياتف:  ا

 _____________________________________البخيج االلكتخكني: 
 لإلستذاري:

  ]اسع السػضف السدؤكؿاكتب [عشاية الديج )ة( : 
  __________________ الفاكذ:  __________________الياتف:  

 _____________________________________البخيج االلكتخكني: 

 
1 8 

إذا كاف اإلستذاري فخداً، أكتب "ال يصبق" أك إذا كاف اإلستذاري إئتالفاً مؤلفاً ]
 [  مغ أكثخ مغ كياف كاحج، أكتب أسع اإلئتالؼ

 ذخيظاسع الاكتب [السدؤكؿ السشتجب مغ اإلئتالؼ لتسثيميع ىػ:  ذخيظال
  ]السدؤكؿ

 ]يجب كتابة " ال يشصبق" في حاؿ اإلستذارييغ األفخاد[

1 9 

 لتسثيل :ػف سخػلالالسسثمػف 
  ]السخػؿ بسػجب تخػيل رسسي  أكتب إسع السسثل [صاحب العسل: 

 بسػجب تخػيل رسسي اك ككالة رسسية سخػؿالأكتب إسع السسثل [اإلستذاري: 
 ]  مرجقة مغ الجيات السخترة

/ سحب العسلإيقاف التشفيح/ العسل، التعجيل و السباشخة بالتشفيح، إكسال نفاذية العقج،  –ثانيًا 
 إنياء العقج

    ]أدخل الذخكط الخاصة لشفاذ العقج [شخكط نفاذ العقج ىي : 
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:____________________           جهة التعاقد  

 

فقخة السادة/ المخجع 
التعميسات إلى في 
 يغيستذار اإل

 
 التعجيالت كاإلضافات لسػاد الذخكط العامة لمعقج

 ]في حاؿ عجـ كجػد شخكط خاصة يجب كتابة " ال يشصبق"[ 11 1

1 12 
مغ تاريخ  ]أكتب الفتخة، مثالً: ثالثة أشيخ[لعجـ نفاذه تكػف بعج فتخة  إنياء العقج

 قيعو تػ 

1 13 
مغ تاريخ  ]أكتب الفتخة، مثالً: ثالثة أسابيع[السباشخة في تشفيح العقج تكػف بعج فتخة 

 نفاذه 
  ]أكتب التاريخ[يشتيي العقج بتاريخ  14 1

  العقج مغ قبل االستذاري   ادخل ) يشصبق ، ال يشصبق ( ايقاؼ تشفيح   19 1 1

 ع 19 2 
أكتب الفتخة، مثالً: [سل في حاؿ تمكئو  تكػف ميمة معالجة إخفاؽ صاحب الع

 ]ثسانية أسابيع
 (  ال يشصبق،  يشصبقادخل ) انياء العقج مغ قبل االستذاري   19 3 1

       
 واجبات اإلستذاري  –ثالثًا 

3 1 21 
صاحب العسل بحقو ليحجد حدب شبيعة الحالة، إذا ستتع ] يحتفع أك ال يحتفع [

كة لتقجيع سمع أك أشغاؿ أك خجمات غيخ إستذارية، تشحية اإلستذاري عغ السذار 
 نتيجة لتزارب مرالح 

1 23 
 ال أحكاـ إضافية أك تكػف األحكاـ التالية ممدمة لتحجيج مدؤكلية اإلستذاري    [
 [   

 24 2ك 24 1

 تكػف تغصية التأميغ ضج السخاشخ كسا يمي:
كالتي يجب أف ال   ]أدخل الثسغ كالعسمة [تأميغ السدؤكلية السيشية لغاية    أ

 ؛تكػف دكف الدقف السالي لمعقج
كالتي  ] أدخل الثسغ كالعسمة [تأميغ آلليات اإلستذاري ضج الغيخ لغاية    ب

 يجب أف ال تكػف دكف الدقف السحجد حدب القػانيغ الشافحة،
كالتي يجب   ] أدخل الثسغ كالعسمة [تأميغ السدؤكلية ضج الغيخ لغاية    ت

 حجد حدب القػانيغ الشافحة،أف ال تكػف دكف الدقف الس
أدخل الثسغ  [تأميغ لتعػيزات الخبخاء كفقًا لمقػانيغ الشافحة لغاية    ث

كالتي تذسل التأميغ عمى الحياة كضج الحػادث كالدفخ كغيخىا   ]كالعسمة
 مسا يشاسب 
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فقخة السادة/ المخجع 
التعميسات إلى في 
 يغيستذار اإل

 
 التعجيالت كاإلضافات لسػاد الذخكط العامة لمعقج

  ]أدخل الثسغ كالعسمة [تأميغ لسعجات كمستمكات كمدتشجات اإلستذاري    ج
  الخجمات كفقًا لمعقج كالتي تدتعسل لغاية تشفيح

2 26 
حجد السيمة أك [فتخة اإلمياؿ السدسػحة لكل مغ التقاريخ أك السخخجات ىي: 

حجد قيسة الغخامة التأخيخية/ تخفيس [  تكػف قيسة الغخامات التأخيخية:]السيل
  ]الغخامة التأخيخية

2 27 

قبل أي مغ إذا لع يػجج أي تقييج مدتقبمي إلستعساؿ السدتشجات/البخمجيات مغ 
  إذا رغب اي مغ الصخفيغ بتقييج اإلستعساؿ، 2 27الصخفيغ، عشجىا تمغى السادة 

  عشجىا يسكغ إستعساؿ أي مغ الخيارات التالية:
[ أذكخ ما ىػ مصبق    السدتشجات/البخمجياتإف اإلستذاري لغ يدتعسل ]   أ

لغخض غيخ عائج لتشفيح العقج دكف الحرػؿ عمى السػافقة الخصية 
 مغ صاحب العسل، أك السدبقة

أذكخ ما ىػ مصبق    السدتشجات إف صاحب العسل لغ يدتعسل ]   ب
[ لغخض غيخ عائج لتشفيح العقج دكف الحرػؿ عمى السػافقة /البخمجيات

 الخصية السدبقة مغ اإلستذاري، أك
أذكخ ما ىػ مصبق    السدتشجات إف أي مغ الصخفيغ لغ يدتعسل ]   ت

ح العقج دكف الحرػؿ عمى السػافقة [ لغخض غيخ عائج لتشفي/البخمجيات
 الخصية السدبقة مغ الصخؼ اآلخخ 

   
 واجبات صاحب العسل –خامدًا 

     ] يقجـ صاحب العسل إلى اإلستذاري الجعع التالي:     [ )ث( 1 32

34 
في حاؿ حرػؿ اي تغييخ في القػانيغ الشافحة كالستعمقة بالزخائب كالخسػـ بعج 

يخ غمق العصاءات   ادخل ) يدسح اك ال يدسح بتعجيل بجؿ يػما قبل تار  28فتخة 
 االتعاب كثسغ الشفقات السدتخدة السدتحقة لالستذاري (

 الجفع لإلستذاري  –سادسًا 

 تتزسغ أك ال تتزسغ [ك  ]أدخل ثسغ العقج كالعسمة [إف ثسغ العقج اإلجسالي ىي  38 1
 ىحه القيسة الزخائب غيخ السباشخة  ]

 ] يدجدىا أك ال يدجدىا [ائب غيخ السباشخة الشاتجة عغ ىحا العقج سػؼ إف الزخ  39 1



الجمهىريةالعراقية

 عقىدللمهامعلىاساشالمبلغالمقطىعطلةالعطاءاتالمىحد

129 

___________:_________مرجع طلب المقترح   
:____________________           جهة التعاقد  

 

فقخة السادة/ المخجع 
التعميسات إلى في 
 يغيستذار اإل

 
 التعجيالت كاإلضافات لسػاد الذخكط العامة لمعقج

 صاحب العسل لإلستذاري كفقًا لمقػانيغ الشافحة 
  ] أدخل الثسغ [إف قيسة الزخائب غيخ السباشخة الشاتجة عغ ىحا العقج ىي 

 إف اإلعفاءات الزخيبية لإلستذارييغ ىي:
غ ضخيبة الجخل، ضخيبة إعادة إعسار اإلستذاريػف االجانب م، ال يعفى (يعفى )

العخاؽ كالزخائب األخخى السصبقة إذا كاف العقج خاصًا بسذاريع التشسية كيقع 
 ضسغ قائسة بخنامج التشسية فقط كحدب التذخيعات الشافحة   

1 40 
 تعتسج العسالت التالية في الجفعات:

 [لعخض الساليأدخل العسمة التي يجب أف تكػف نفذ العسمة السدتعسمة في ا [

2 41 

 تكػف دفعات العقج اإلجسالية كالتالي:
 

أدخل الثسغ بالعسمة األجشبية كالثسغ بالعسمة السحمية كندبة ثسغ  [الجفعة األكلى 
[ يػمًا بعج أدخل عجد األياـ [[ كيجب أف تجفع خالؿ الجفعة مغ الثسغ اإلجسالي

بالعسمة األجشبية كالثسغ أدخل الثسغ  [نفاذ العقج مقابل كفالة مرخفية قيستيا 
   كحدب تعميسات تشفيح السػازنة  [بالعسمة السحمية
أدخل الثسغ بالعسمة األجشبية كالثسغ بالعسمة السحمية كندبة ثسغ  [الجفعة الثانية 

 [الجفعة مغ الثسغ اإلجسالي
أدخل الثسغ بالعسمة األجشبية كالثسغ بالعسمة السحمية كندبة ثسغ  [الجفعة الثالثة 

 [جفعة مغ الثسغ اإلجساليال
     

أدخل الثسغ بالعسمة األجشبية كالثسغ بالعسمة السحمية كندبة ثسغ  [الجفعة األخيخة 
 [الجفعة مغ الثسغ اإلجسالي

[ يػمًا بعج إستالـ السخخجات كالسػافقة أدخل عجد األياـ [تجفع الفػاتيخ خالؿ فتخة  41 2 2
 عمييا مغ صاحب العسل 

3 2 41 
 داب اإلستذاري:أرقاـ ح

 [أدخل رقع الحداب [لمعسمة السحمية : 
 [ أدخل رقع الحداب [لمعسمة األجشبية : 
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فقخة السادة/ المخجع 
التعميسات إلى في 
 يغيستذار اإل

 
 التعجيالت كاإلضافات لسػاد الذخكط العامة لمعقج

أذكخ الػسائل التي ستتبع لسعالجة يتع البت في حل لمجفعات الستأخخة عبخ ] 42 1
 "[التأخيخ في الجفع: التسيل في العسل أك تسجيج الفتخات الدمشية لمعقج أك "ال يصبق

أذكخ كسيمة فس الشداعات مػب فس الشداعات بيغ االشخاؼ عمى أساس ]يكػف أس 44 1
 [ التي ستعتسج
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 ممحقات العقج

 تػصيف الخجمات – Aالسمحق 

السخجعية الشيائية التي إتفق عمييا اإلستذاري كصاحب العسل خالؿ فتخة  الذخكطيتزسغ ىحا السمحق 
 السفاكضات كالتي تست تدسيتيا ب " تػصيف الخجمات" 

 

 الخبخاء االساسييغ – Bالسمحق 

كسا تع اإلتفاؽ عميو بيغ اإلستذاري كصاحب  6-يتزسغ ىحا السمحق ندخة عغ الشسػذج الفشي 
 العسل خالؿ فتخة السفاكضات  

 



الجمهىريةالعراقية

 عقىدللمهامعلىاساشالمبلغالمقطىعطلةالعطاءاتالمىحد

132 

___________:_________مرجع طلب المقترح   
:____________________           جهة التعاقد  

 

 العقج ثسغتفريل  – Cالسمحق 

 ياتع اإلتفاؽ عمي، معجلة لتتزسغ التعجيالت التي  3-يتزسغ ىحا السمحق ندخة عغ الشسػذج السالي 
يجب ذكخ التعجيالت التي كردت في فتخة  بيغ اإلستذاري كصاحب العسل خالؿ فتخة السفاكضات 

السفاكضات بذكل مدتقل أك اإليزاح أنو "لع تتع أية تعجيالت خالؿ السفاكضات" إذا لع تحرل 
 التعجيالت  

ستذاري ذكخ أك إذا شمب صاحب العسل مغ اإل ثسغإذا تع إختيار اإلستذاري عمى أساس الجػدة كال
 تفريل الثسغ خالؿ فتخة السفاكضات، يتػجب إضافة التالي:

الحي سػؼ يحزخ بشاًء عمى ممحق  C-1" إف بجالت األتعاب الستفق عمييا سػؼ تحكخ في السمحق 
 كالسقجـ مغ اإلستذاري الى صاحب العسل قبل فتخة السفاكضات " 3الشسػذج السالي 

ىحا السمحق غيخ صحيحة، يسكغ لراحب العسل أف يعجؿ ببجالت إذا تبيغ أف السعمػمات الػاردة في 
األتعاب التي إتزح أنيا غيخ مكتسمة أك غيخ دقيقة  يصبق ىحا التعجيل عمى كامل فتخة العقج كبسفعػؿ 

 رجعي إذا تع التجقيق بعج عجة دفعات مغ صاحب العسل إلى اإلستذاري 



الجمهىريةالعراقية

 عقىدللمهامعلىاساشالمبلغالمقطىعطلةالعطاءاتالمىحد

133 

___________:_________مرجع طلب المقترح   
:____________________           جهة التعاقد  

 

 نسػذج كفالة الجفعة السدبقة – Dالسمحق 

 رخفية  لمجفعة السدبقةكفالة م

 [اسع السرخف وعشػان الفخع او السكتب السرجر: لادخ [
 

 [اسع وعشػان جية التعاقج ادخل:السدتفيج: ]
 [التاريخ ادخل:التاريخ: ]

 [الجفعة السدبقةرقع ضسان  ادخل:رقع: ] الجفعة السدبقةضسان 
 

"( اإلستذاري )يدسى فيسا يمي " [العقج، كسا يخد في اإلستذاري أو اإلئتالفاسع ]أدخل تع إبالغشا بأف 
الخجمات  لتشفيحمع حزختكع،  [قجتاريخ الع]أدخل: السؤرخ [  كمخجع العقج: ]أدخلكقع العقج مخجع قج 

 "( قج)يدسى فيسا يمي "الع [وصف مػجد لمخجمات]أدخل: 

 باألرقام[ السبمغ]أدخل:  ثسغدفعة مدبقة ببأف  العقج، لذخكط إضافة الى ذلظ، فإنشا نجرؾ، كفقاً 
   الجفعة السدبقةيجب أف تكػف مكفػلة بػاسصة ضساف ستتع ك  [السبمغ بالكمسات]أدخل: 

ممتدمػف بسػجب ىحه الػثيقة بذكل ال  [اسع السرخف]أدخل: ، نحغ ستذاري كبشاًء عمى شمب مقجـ اإل
]أدخل: ) رقام[باأل  السبمغ]أدخل: رجػع عشو بأف نجفع لكع أي مبمغ أك مبالغ ال تتجاكز بسجسميا مبمغ 

الغدتذاري ( فػر تدمسشا مشكع أكؿ شمب خصي مرحػب بإفادة خصية تذيخ الى أف [السبمغ بالكمسات
قج إستعسل الجفعة السدبقة ألغخاض غيخ تمظ التي تؤمغ  قج أخّل بإلتداماتو تحت شخكط العصاء إذ أنو

 تشفيح الخجمات كفقًا لمعقج  

ة سػؼ تكػف مذخكشة أف تكػف الجفعة السدبقة قج إستمسيا إف أي مصالبة كدفعة بسػجب ىحه الكفال
   [إسع وعشػان السرخف: ]أدخلفي  [رقع الحداب: ]أدخلاإلستذاري في حدابو رقع 

األساسي  ثسغالسدتخجع مغ صاحب العسل مغ ال ثسغىحه الكفالة تجريجيًا بحدب ال ثسغخفس يسػؼ 
 قة كالسقجمة لشا  لمجفعة السدبقة كذلظ حدب البيانات الذيخية السرج
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تشتيي صالحية ىحه الكفالة بعج الحرػؿ عمى البياف الذيخي الحي يؤكج أف اإلستذاري قج سجد كامل 
  كعميو فإف أي شمب دفع بسػجب ىحه الكفالة يجب [لتاريخا]أدخل: الجفعة السدبقة كذلظ بتاريخ  ثسغ

 أف ندتمسيا في ىحا التاريخ أك قبمو 

 ]التػقيع )التػاقيع([
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  تاب التخسيةنسػذج ك – Eالسمحق 

 

 [السكاف كالتاريخ: لادخ [
 
 [اسع اإلستذاري الحي تع إختياره: لادخ [
 

شخح مػجد : لادخ [الحي مػضػعو تشفيح الخجمات  [تاريخ العخض: لادخ [إنشا نعمسكع بأف عخضكع، السؤرخ 
عجيالت كفقًا لمتعميسات الى اإلستذارييغ، قج الحي تع بعج الترحيحات كالت [ثسغ العقج: لادخ [بالثسغ  [لمخجمات

 تع قبػلو مغ قبمشا 
 

 التػقيع

 [اسع سمصة التعاقج/ السدؤكؿ السخػؿ بالتػقيع مغ قبل جية التعاقج: لادخ [اسع كمشرب السدؤكؿ 
 

 [اسع جية التعاقج / صاحب العسل: لادخ [اسع جية التعاقج / صاحب العسل 
 

 ربصًا : إتفاقية العقج
 


