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 وثائق المناقصة الّنموذجّية

   أشغالتصميم وتنفيذ 

 
  مغّلفين اثنين    مرحلة واحدة   مناقصة مفتوحة 

  ]مع تأهيل مسبق أو من دون تأهيل مسبق [

 

 ]أدخل اسم سلطة الّتعاقد[  سلطة الّتعاقد: 

 ]المناقصة أدخل اسم العقد أو [  عنوان العقد: 

 ]المناقصةأدخل مرجع [    المرجع: 

 ]أدخل تاريخ اإلعالن عن المناقصة[  تاريخ اإلعالن: 

مالحظة: عند االنتهاء من اعداد وثيقة المناقصة، الّرجاء تحديث قائمة المحتويات على الشكل  [  قائمة المحتويات:
 ]  Update Fieldتحديث البيانات أو "التالي عبر النقر ضمن القائمة واختيار 
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 مقّدمة وتوجيهات 
 

  ( 2)إعدادها استناًدا إلى الّتعليمات رقم وقد تّم  وثيقة المناقصة هذه مخّصصة لعطاءات األشغال على أساس الّتصميم والّتنفيذ؛
وتتضّمن الوثيقة توجيهات للّسلطة المتعاقدة كما ولمقّدمي العطاءات وللمقاول  .  (تعليمات تنفيذ الّتعاقدات الحكومّية)  2016سنة  ل
الّذي ُيحال العطاء إليه. تتولّى سلطة الّتعاقد ملء البيانات الاّلزمة واستكمال الفقرات المطلوبة في هذه    (أّي المصّمم والمنّفذ)

بغي على مقّدمي العطاءات االّطالع الكافي والوافي على كاّفة أقسام هذه الوثيقة وعليهم ملء البيانات المطلوبة الوثيقة، وين 
الّتي يجب   والفقرات  والبيانات  المعلومات  إلى  ُيشار  الوثيقة.  تقتضيه هذه  ما  لعطاءاتهم، وفق  المخّصصة  الّنماذج  واستكمال 

ضمن قوسين مستقيمين وبالّلون األسود  :  مختلف أقسام الوثيقة وعلى الّشكل الّتاليبطريقة موّحدة في    ،تحديدها واستكمالها
 . ]أدخل اسم المشروع[: الحادّ 

، ( المصّمم والمنّفذ)  ُتعتمد آلّية الّتصميم والّتنفيذ في األشغال الّتي تكون مسؤولّية تصميم الّجزء األكبر منها على عاتق المقاول
وتبعًا لذلك، تفّصل هذه الوثيقة كيفّية اعداد وتقديم عطاءات مستجيبة للمطلوب، وآلّية تقييم    عوضًا عن الّسلطة المتعاقدة.

يتّم تقييم العطاءات حصرًا وفق المعايير واآللّيات المنصوص عنها في     العطاءات، ومنهجّية إحالة العقد وطريقة تنفيذه وإدارته.
هذه الوثيقة، على أن تكون في كّل األحوال على أساس القيمة الفضلى المرادفة للمال العام وذلك وفق معايير تقييم سعرّية  

الّذي يشمل الّتصميم    نطاقهإلى طبيعة العقد ويتّم التقييم واإلحالة على أساس الّسعر األدنى، ومرّد ذلك  إذًا لن    وغير سعرّية.
 والّتنفيذ مع ما يرافق ذلك من أهمّية مقارنة العطاءات على أساس معايير جدارة وكفاءة واقتصاد وفعالّية واستدامة وما شابه. 
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احب أدنى األسعار من بين أولئك  اّل أّنه، ووفق معايير الّجدارة، ُيمكن لسلطة الّتعاقد أن تعتمد آلّية اإلحالة على ُمقّدم العطاء صإ
 الّناجحين فنًيا استناًدا إلى معايير التقييم الفّني الّتفاضلي. 

تيح الوثيقة لسلطة  ّن اعتماد منهجّية التصميم وتنفيذ هي عادًة للمشاريع الُمعّقدة، ولكن في المناقصات صغيرة الحجم، تُ إ
 التخفيف من الشروط واإلجراءات مثال ما يلي:  ،عاقدالتّ 

 ؛ اعتماد معايير تأهيل ُمبّسطة  -

 ؛ اعتماد معايير تقييم ُمبّسطة  -

 ؛ تبسيط المتطلبات الفنية  -

 ؛ عدم استخدام ضمانات وظيفية ومعايير أداء  -

 ؛  تبسيط جدول الدفعات -

 أو/ عدم اعتماد معادلة لتعديل األسعار؛ و -

 الّتبسيط. غير ذلك من إجراءات  -

 

 تتألّف من األقسام الّتالية: ُتستخدم هذه الوثيقة مع تأهيل ُمسبق أو من دونه، و

I. وتوجيهات ومقّدمي مقّدمة  التعاقد  لسلطة  وتوجيهات  النموذجّية  بالوثيقة  عام  تعريف  على  الّتقديم  هذا  يحتوي   :
   العطاءات على حّد سواء.

II. الّذين تّم تأهيلهم  الّدعوة الّذي تتوّجه من خالله سلطة الّتعاقد إلى المقاولين    كتاب: وهي  الّدعوة لمقّدمي العطاءات
وبالّتالي، ُيستخدم هذا الّنموذج فقط    على أساسها.  طاءاتهم تهم لالطالع على وثيقة المناقصة واعداد عو، لدعُمسبقاً 

 في حال اعتماد الوثيقة بعد تأهيل ُمسبق. 
III. ال يجري تعديلها أو حتوي على توجيهات وتعليمات نموذجّية لمقّدمي العطاءات : وهي تتعليمات لمقّدمي العطاءات ،

   ."مناقصة بيانات الورقة "تغييرها، إاّل أّنها ُتستكمل في البيانات والمعلومات الواردة في قسم 
IV.   التوجيهات والتعليمات الّنموذجّية  ، وتستكمل  بهذه المناقصة : وهي البيانات والمعلومات الخاّصة  مناقصةبيانات الورقة

 لمقّدمي العطاءات. 
V. وهي الّنماذج المعيارّية الّتي على مقّدمي العطاءات تعبئتها وتوقيعها وضّمها إلى عطاءاتهم.نماذج تقديم العطاءات :   
VI. ال الّناحية  فنّية المتطلّبات  من  المشروع  وصف  وهي  المطلوب  الفنّية:  األداء  ومعايير  المواصفات  ومعايير  وتشمل  ة 

 التصميم والّتنفيذ. 
VII. وهي تحتوي على الّشروط الّنموذجّية للعقد، ال يجري تعديلها أو تغييرها، إاّل أّنها ُتستكمل في  العقد العاّمة  شروط :

 . "شروط العقد الخاّصة" البيانات والمعلومات الواردة في قسم 
VIII. وتستكمل شروط العقد العاّمة.  : وهي البيانات والمعلومات الخاّصة بالعقد،شروط العقد الخاّصة 



 

Section I  خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيقHeading 1 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا.     
 4/224 

 وثائق المناقصة
 تصميم وتنفيذ أشغال 

 

 

IX. التي توّثق لّتعاقد بين الّطرفين وتحّدد الّشروط واألحكام الرئيسّية باإلضافة صيغة العقد  وهي  :  نماذج ملحقات العقد
الملحقة بالعقد، ويجري تعبئتها واستكمالها  إلى   الّذي ترسوالّنماذج  المقاول  المناقصة، أو وفقًا   إّما وفقًا لعطاء  عليه 

 للحاجة أثناء تنفيذ العقد. 
X.  ُينشر للعموم إلبالغهم    . في حال استخدام الوثيقة من دون تأهيل ُمسبق  : وهو صيغة اإلعالناإلعالن عن المناقصة

بإطالق المناقصة. ُينشر اإلعالن في الّصحف المحلّية وعلى موقع سلطة الّتعاقد وعلى أّي موقع نشر مناقصات مركزي  
 في إقليم كوردستان. 

  دد المُ   لإّن الرسومات والتوجيهات الّتالية هي خاّصة بسلطة التعاقد لمساعدتها في تحديد تفاصي:  توجيهات إلى سلطة الّتعاقد[
ففي    ؛  2016( لسنة  2) تجدر اإلشارة إلى ضرورة احترام كّل الُمدد الّزمنية الواردة في الّتعليمات رقم    الزمنية لوثيقة المناقصة.
حّد أدنى، ال مانع من   ّدةوفي حال نّصت على مُ   ؛أقّل   ُمّدةحّد أقصى، ال مانع من تحديد  ك  ّدةعلى مُ   (2)حال نّصت التعليمات رقم  

 ]يرجى حذف ما يلي عند االنتهاء من إعداد وثيقة المناقصة.  أطول، وذلك انسجامًا مع طبيعة المناقصة. ُمّدةتحديد 
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 تقديم العطاءات الموعد الّنهائي لنموذج المراحل الّزمنية ما بين إطالق المناقصة و - 1  رسم توضيحي

                                              4 

       15 – 20                              

                                 

             

                               –        60 – 90    

                        

                     

                     

         

                    

               

                      

                             

                   

                                                                3 

       20 – 30     

                       2  3 

       40 – 60    

                              

       5 – 7      

    ا ي ام هي أي ام

ت ويمي ة
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 ما بين فتح العطاءات واإلحالة  ةزمنيّ ال نموذج المراحل  -2رسم توضيحي 

 لسة فت  ال طا ا 

الت ني ة

                                                                

      

       

      

ا بال  بنتائ  الت ييم الت ني 

والد عو  لح ور

 لسة فت  ال طا ا  المالي ة

ن ر ا حالة
ا  ا  ال   يم 
   
ا و 

                                     7       

  
   
 
   ا  ال   يم ال 

ال لسة ال لني ة لفت 

ال طا ا  المالي ة

مواف ة 

سلطة 

الت ا د

ا   ار بني ة ا حالة  تاب ا حالة في 

حا  لم ترد أي    و 
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 تقديم العطاءات  مّدةمخّطط زمني نموذجي للّشكاوى ما قبل  - 3رسم توضيحي 

 

                 

             

             
    

 
  ال 

 
  ال  ا     

 
   

      ة ال  اق 

3      

صدور  رار سلطة الت ا د

بخصوص ال   و 

                                       

                                   

                                      7        

                                                 

7      

                 

                      

7      7      

  ش  ا     
 
  ال  ا     

 
   

 اق 
 
 او  ال 

 
       ا  ة ش

 رار الم ل  حو 

 بو  أو رف  

ال   و 

30    

ب   الم ل  

بال   و 

يم ن أن ي ون الموعد الن هائي لت ديم ال طا ا  في أي  و   خال  هذ  الفتر 

    ا ي ام هي أي ام

ت ويمي ة
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 مخّطط زمني نموذجي للّشكاوى ما بعد اإلشعار بنّية اإلحالة  - 4رسم توضيحي 

    
 
  ال 

 
  ال  ا     

 
   

   الس  ة الم  اق  

3      

صدور  رار سلطة الت ا د

بخصوص ال   و 

7      

                 

                      

7      7      

  ش  ا     
 
  ال  ا     

 
   

 اق 
 
 او  ال 

 
       ا  ة ش

 رار الم ل  حو 

 بو  أو رف  

ال   و 

30    

ب   الم ل  

بال   و 

    ا ي ام هي أي ام 

ت ويمي ة

ن ر ا حالة

              7            

                               

           

ا   ار 

بني ة ا حالة

 تاب ا حالة في 

حا  رف  ال  و 

من الم ل 

 يم ن لسلطة الت ا د المتاب ة في   را ا  ا حالة

أي ام من  صدارها ل رارها في ال   و    ن لم يتم  ا عترا  أمام الم ل  7ب د ان  ا   -

أي ام من الموعد النهائي  صدارها ال رار  فتخل ف  عن   ولم يتم  ا عترا  أمام الم ل  7ب د ان  ا   -

ب د استالمها ل رار الم ل  برف  أو رد  ال   و  -

ب د استالمها  رار الم ل   يتي  الم ا  للمتاب ة ب  را ا  ا حالة  -
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لمقّدمي العطاءات الّدعوة   
 

 [ سلطة الّتعاقدأدخل اسم ]: سلطة الّتعاقد 
 [ أدخل اسم المناقصة]اسم المناقصة: 
 [ أدخل رقم المناقصة]رقم المناقصة: 

 ([ السنة / الشهر / اليوم)  إصدار وثيقة المناقصة حّدد تاريخ] التاريخ: 
 [ حّدد تاريخ إصدار اّلالئحة] تاريخ إصدار الئحة المؤّهلين ُمسبًقا:

 
 :  جميع مقّدمي العطاءات المؤّهلين ُمسبًقا إلى

 السّيدات الكريمات، الّسادة الكرام، 

الّتعاقد  وتدع سلطة  إلى    لالطالع كم  العائدة  المناقصة  وثيقة  موقعنا على  من  تنزيلها  عبر  وذلك  أعاله،  عنه  المنّوه  المشروع 
 9:00األحد للخميس من الّساعة  )زيارتنا أثناء أوقات الّدوام  من خالل  أو    [حّدد الّرابط اإللكتروني ]اإللكتروني على الّرابط الّتالي:  

. وللتأكيد من استالمكم الوثيقة، سنقوم  [حّدد عنوان سلطة الّتعاقد]:  وان الّتاليعلى العن  (صباًحا وحتى الثانية من بعد الّظهر
 بإرسالها إلى البريد اإللكتروني الُمسّجل في ملّفات الّتأهيل الُمسبق العائدة لكم. 

 
 للّتذكير، فإّن قائمة مقّدمي العطاءات المؤّهلين ُمسبًقا هي كما يلي:

 العنوان  اسم ُمقّدم العطاء 
  
  
  
  
  
 

نرجو منكم المبادرة وبالّسرعة الاّلزمة لدراسة الوثيقة وإيفادنا بأّي استفسار أو استيضاح حولها واعداد عطاءاتكم وتقديمها 
، والقوانين الحاكمة  2016 لسنة  (2)تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم تخضع هذه المناقصة لضمن الُمّدة الُمخّصصة لذلك. 

 في إقليم كوردستان. 

 و تبليغنا فور استالمكم لوثيقة المناقصة، ونتطلّع ُقدًما الستالم عطاءاتكم. نرج 

 شاكرين تعاونكم، 

 [ والُمسّمى الوظيفيسم ال أدخل ] رئيس سلطة الًتعاقد:
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 الّتوقيع: 
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 موضوع المناقصة  .أ
التعاقد  .1.1 ّنطاق الموضوع وال .1 إجراءات  الوثيقة وإدارة  إعداد هذه  المسؤولة عن  الّجهة  أو  الوزارة  الّتعاقد هي  إّن سلطة 

واإلشراف على تنفيذ العقد بنفسها أو بواسطة من يمّثلها. إّن سلطة الّتعاقد فيما يتعلّق بهذه الوثيقة 
 .  ورقة بيانات المناقصةفي  هي كما هو محّدد 

موضوع   .1.2 تصم  المناقصة إّن  في  هو  بالعموم  المحّددة  األشغال  وتنفيذ  المناقصة يم  بيانات   ورقة 
ما إذا تّم استثناء تصميم مكّون أو   ورقة بيانات المناقصةتحّدد  .  الفنّيةوبالّتفصيل في المتطلّبات  

ورقة بيانات أكثر من مسؤولّيات مقّدم العطاء. في حال تّم تقسيم هذه المناقصة إلى حزم، تحّدد  
ذلك وتشير إلى إمكانّية تقديم عطاءات إلى حزمة منفردة أو إلى عدد معّين أو محّدد من  المناقصة

الحزم أو إلى الحزم كاّفة. في حال تقسيم المناقصة إلى حزم، يتّم تقديم العطاءات وتقييمها لكّل 
في   "عقد "حزمة على حدة، وبالّتالي يمكن أن ينجم عن هذه المناقصة عّدة عقود. إّن أّي إشارة إلى  

 هذه الوثيقة، تشمل أيضًا هذه العقود. 
وبالّتفصيل في   ورقة بيانات المناقصةمن المكّونات المحّددة بالعموم في    المناقصة  نطاقيتألّف    .1.3

الضرورّية، وإن لم تكن   موادأيضًا الخدمات واألشغال وال  مناقصة. تشمل مكّونات الفنّيةالمتطلّبات ال
الّتص لتحقيق  األداء والمعايير   المناقصةاميم واألشغال موضوع  مذكورة صراحًة،  وتحقيق معايير 
 .  هذه الوثيقة الوظيفّية المنصوص عنها في 

 
في خّطة الّتعاقدات الّسنوّية المنشورة في التاريخ وعلى   األّولي عن هذه المناقصة  لقد تّم اإلعالن .2.1 اإلعالن  .2

. لقد تّم اإلعالن عن التأهيل الًمسبق، عند االنطباق، في ورقة بيانات المناقصة الموقع المحّددين في  
   . ورقة بيانات المناقصةالّتاريخ وعلى الموقع المحّددين في 

 
الّزمنية   ددالمُ  .3

 األساسّية 
المناقصةُتحّدد   .3.1 بيانات  الوثيقة، وذلك   ورقة  بهذه  يتعلّق  الزمنّية والمواعيد األساسّية فيما  الُمدد 

ا من قبل سلطة الّتعاقد، وجدول  وفق جدول خاّص بالُمدد والمواعيد الّنهائّية ما لم يتّم تعديلها رسميًّ
مسؤوليّ  أّي  الّتعاقد  سلطة  تتحّمل  ال  والّتي  النهائّية،  وغير  التقريبّية  والمواعيد  للُمدد  جّراء ثاٍن  ة 

 تعديلها. 
الموعد  .3.2 بعد  العطاءات  ومقّدمي  الّتعاقد  سلطة  بين  للمراسالت  العائدة  الّزمنّية  بالُمدد  يتعلّق  فيما 

ُيعتبر وقت استالم المراسلة الورقّية أو االلكترونّية، التاريخ والوقت الّذي الّنهائي لتقديم العطاءات، 
 .  ( العنوان المحّدد أو إلى أنظمة المتلّقي االلكترونّيةأّي إلى )وردت فيه هذه المراسلة إلى المتلّقي 

 
  اإلطار القانوني .4

 والّلغة 
يتعلّق    .4.1 ما  كّل  في  الحاكم  القانون  هو  كوردستان،  إقليم  قانون  ويكون  الّتعاقد  بالعقد بإجراءات 

   .القانونهذا ، وفق  هذه الوثيقة  وتنفيذه. فُيعالج أّي موضوع غير مشمول في
رقم   .4.2 الحكومّية  الّتعاقدات  تنفيذ  لتعليمات  الّتعاقد  إجراءات  تعديالت 2016تاريخ    (2)تخضع  وأّي   ،

عليها وأّي شروحات أو توجيهات ذات صلة تصدر عن مديرّية الّتعاقدات الحكومّية في وزارة   تصدر
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العطاءات االّطالع على هذه الّتعليمات وعلى   الّتخطيط في حكومة إقليم كوردستان. على مقّدمي
ورقة أّي تعديل أو توضيح يصدر بخصوصها. يمكن االّطالع على الّتعليمات على الّرابط المحّدد في 

 . بيانات المناقصة
 بيانات   ورقةفي كّل ما يتعلّق بإعداد العطاءات والّتواصل بشأنها وتقديمها، ُتعتمد الّلغة المحّددة في   .4.3

. أما فيما يتعلّق بوثائق األهلّية ووثائق المؤّهالت فقط، فيمكن أن تكون بأّي لغة من الّلغات المناقصة
الثالث: الكردّية أو العربّية أو االنكليزّية. وفي حال كانت بلغة أخرى، يجب تقديم ترجمة مصّدقة 

 ومحلّفة إلى أّي من هذه اللّغات الثالث ضمن وثائق العطاء.
 

من خالل مصدر أو مصادر الّتمويل المحّددة في   (أّي العقد)يتّم تمويل تنفيذ موضوع المناقصة  .5.1 مصادر الّتمويل  .5
 . ورقة بيانات المناقصة

 
مسؤولّيات مقّدمي   .6

 العطاءات 
عطاء،    .6.1 مقّدم  كّل  وتقديم على  الّصلة،  ذات  واألنظمة  وبالقوانين  المناقصة  بوثيقة  الكامل  االلتزام 

العطاء بكّل نزاهة وحرفّية ومهنّية والمشاركة في إجراءات الّتعاقد وفق ما تقتضيه الحال وما تطلبه  
 سلطة الّتعاقد والتقّيد بحقوقه وواجباته في هذا الخصوص. 

لعطاء بالتزامه بوثيقة المناقصة وبالحّد األدنى من المتطلّبات يكون تقديم العطاء، إقراًرا من مقّدم ا  .6.2
الفنّية المحّددة في هذه الوثيقة وبمستويات معايير األداء وبالضمانات الوظيفّية الواردة في عطائه 

 وبشروط العقد، فيتحّمل بالّتالي أي سهو أو خطأ وقع فيهما. 
 

 إعداد العطاءات وتقديمها . ب
الحصول على   .7

 الوثيقة 
ال ُيقبل أّي عطاء مقّدم من شخص لم يحصل على الوثيقة عبر سداد ثمنها وفق ما هو محّدد في  .7.1

الّدعوة أو صيغة اإلعالن. إاّل أّنه في حال تقديم العطاء من قبل ائتالف شركات، على أّي شريك   كتاب
في هذا االئتالف دفع ثمن الوثيقة نيابًة عن هذا االئتالف. ال يجوز تحويل الوثيقة إلى شخص أو 

 مقّدم عطاء آخر.
المحّددة لذلك في هذه الوثيقة، في حال إعادة اإلعالن عن المناقصة أو إعادة إطالقها وفق الشروط   .7.2

الوثيقة  ثمن  ُيعيد سداد  أن  دون  من  يشارك  أن  سابقًا  الوثيقة  ثمن  دفع  الّذي  العطاء  لمقّدم  يمكن 
 الّجديدة، إاّل في حال ارتفع ثمن الوثيقة؛ فيكون عليه حينها تسديد الفرق. 

دم ضرورة سداد ثمن الوثيقة. ال يعني نشر سلطة الّتعاقد لوثيقة المناقصة للعموم لالطالع عليها، ع .7.3
على أّي مقّدم عطاء دفع هذا الّثمن في حّد أقصى قبل تقديمه لعطائه، وذلك ليتسنى له ضّم وصل 

 الّسداد إلى وثائق عطائه. 
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مراجعة الوثيقة  .8
ودراستها  

 والتدقيق فيها 

عطاء، االّطالع الكافي والوافي على وثيقة المناقصة وعلى أّي مصادر أو مراجع تشير على كّل مقّدم   .8.1
إليها هذه الوثيقة والحصول على أّية معلومات أو بيانات أو معارف ضرورّية لتقديم عطاء مستجيب 

ا لوثيقة المناقصة. ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، القوانين واألنظمة والّتعليم ات جوهريًّ
التقنّيات  إلى  باإلضافة  العقد،  المّتصلة بموضوع  العقود والقطاعات  بالّتعاقدات وتنفيذ  الّصلة  ذات 

 والمعارف المّتصلة بتنفيذ العقد. 
العاّمة والخاّصة،  .8.2 العقد  بكاّفة أقسامها ومن ضمنها شروط  الوثيقة  العطاء دراسة كامل  على مقّدم 

الّتي وذلك للتمكّن من األخذ في عين االعتبار   الفنّية والمالّية والشروط واألحكام  كاّفة المتطلّبات 
 تنطبق على تنفيذ العقد. 

فور استالم الوثيقة، على مقّدم العطاء دراستها وتحليلها والتدقيق فيها لفهمها فهمًا كامالً واستبيان  .8.3
 ذلك. أوجه القصور أو اإلبهام، إن ُوِجدت، وطلب الّتوضيح بشأنها وفق اآللّية المحّددة ل 

 
طلب الستفسارات   .9

زيارة   حول الوثيقة
 الموقع 

على أّي مقّدم عطاء اكتشف قصورًا أو غموًضا أو لغطًا أو تضاربًا في المعلومات أو البيانات الواردة  .9.1
ورقة بيانات في وثيقة المناقصة، أن يخاطب سلطة التعاقد فوًرا وضمن الُمّدة المخّصصة لذلك في  

لغط أو تضارب كان   . وبالّتالي، يتحّمل مقّدمو العطاءات مسؤولّية أّي قصور أو غموض أوالمناقصة
 بإمكان مقّدم عطاء معقول اكتشافه واإلشارة إليه. 

الُمّدة  .9.2 ضمن  خطّيًا  الوثيقة،  جوانب  من  جانب  أّي  حول  االستفسارات  طلب  حّق  عطاء  مقّدم  ألّي 
 من هذه الّتعليمات.  (3.1) المحّددة، ووفق اآللّية وعلى العنوان المخّصص لذلك في الفقرة 

على خالف ذلك، ستجري زيارة إلى الموقع في الّتاريخ والعنوان   ت المناقصةورقة بياناما لم تنّص   .9.3
كما وسُيعقد اجتماع توضيحي مع مقّدمي العطاءات   . من هذه الّتعليمات (3.1)المحّددين في الفقرة  

ع بنهاية كّل من الّزيارة واالجتما  .من هذه الّتعليمات   (3.1)في الّتاريخ والعنوان المحّددين في الفقرة  
الموقع ومحضًرا بمجريات جلسة  الّتعاقد محضًرا مسّجاًل وموّثقًا بصور  الّتوضيحي، ستعّد سلطة 
الّتوضيح وترسله إلى مقّدمي العطاءات الّذين اشتروا وثيقة المناقصة، وذلك خالل ثالثة أّيام عمل 

 تلي الّزيارة واالجتماع الّتوضيحي.
الّتعاقد،   .9.4 تنصح سلطة  ال،  أم  ميدانّية  زيارة  اجراء  الّنظر عن  موقع   اتالعطاء  يممقدّ بغّض  بزيارة 

المعلومات الالزمة لتحضير   م،وتحت مسؤوليته  منفسهأب  وان يجمعأاالشغال والمنطقة الواقع بها و
ستقوم .  عطاءكلفة زيارة الموقع تكون على نفقة مقدم ال  نّ إ   ها.تنفيذتصميم األشغال ووءاتهم  عطا

التّ  العطاء وسلطة  لمقدم  لزيارة موقع االشغال ولكن بشرط  من موّظ   يّ أعاقد بمنح تصريح  ن أ فيه 
ة متعلقة ة مسؤوليّ يّ أها من  ئيخلي مقدم العطاء وموظفيه وعمالئه سلطة التعاقد وموظفيها وعمال

و أ ضرار بالممتلكات  و األأ  ّيةالماد  و الخسارةأو االضرار الجسدية  أبهذه الزيارة بما فيها حاالت الموت  
 .  خرى ناتجة عن هذه الزيارةأمادية  تكلفةو أو ضرر أة خسارة يّ أ
 



 

Section III  خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيقHeading 1 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا.     
 16/224 

 وثائق المناقصة
 تصميم وتنفيذ أشغال 

 

 

اإلجابة عن .10
الستفسارات  

 وتعديل الوثيقة 

تقوم سلطة الّتعاقد بتجميع األسئلة واالستفسارات الواردة إليها وفق األصول ووفق ما هو محّدد  .10.1
ا وبشكل متزامن إلى جميع مقّدمي العطاءات  أعاله، واإلجابة عنها في مالحق توضيحّية، ُترسل كتابيًّ

ورقة و محّدد في  الّلذين اشتروا وثيقة المناقصة من سلطة الّتعاقد، وتنشرها عند االقتضاء كما ه
 .  بيانات المناقصة

عند قيامها بما سبق، تتأكّد سلطة الّتعاقد من عدم اإلشارة إلى مصدر السؤال أو االستفسار عبر محو  .10.2
  كّل ما من شأنه أن يعّرف عن هوّية الّسائل من دون أن يؤّثر ذلك على معنى أو وضوح الّسؤال. 

ل الُمّدة المحّددة لسلطة الّتعاقد ومن تلقاء نفسها أيضًا، أن تقوم بتوضيح بعض جوانب الوثيقة خال .10.3
لتلك التوضيحات، فّتصدر تقارير بذلك وفق اآللّية المنصوص عنها في الفقرة األولى من هذه الماّدة. 
إلى  التلقائية تؤّدي  التوضيحات  أّن اإلجابات على االستفسارات أو  الّتعاقد،  في حال ارتأت سلطة 

ا أن ُتصدر من جديد القسم المعّدل أو تعديل جوهري في قسم أو أكثر من أقسام وثيقة المناقصة، له
 الوثيقة المعّدلة، مع اإلشارة بوضوح إلى أوجه الّتعديل. 

في حال ارتأت سلطة الّتعاقد، أّن مقّدمي العطاءات سيحتاجون إلى وقت إضافي ألخذ التعديالت  .10.4
م العطاءات أو اإلجابات أو التوضيحات بعين االعتبار في إعداد عطاءاتهم، لها أن ُتمدد فترة تقدي 

وفق اآللّية المنصوص عنها في الفقرة األولى من هذه الماّدة، أّي عبر اصدار ُملحق توضيحي ُيمّدد 
 فترة تقديم العطاءات. 

 تصبح اإليضاحات والتعديالت والمالحق الّتي تصدر وفق ما سبق، جزًء من وثائق المناقصة.  .10.5
 

  –تحضير العطاء  .11
وثائق األهلّية 

 والمؤّهالت 

على مقّدم العطاء تقديم الوثائق والمستندات الّثبوتّية الّتي تؤكّد أهلّيته القانونّية ومؤّهالته وفق ما  .11.1
 . ورقة بيانات المناقصةيلي، وذلك كما هو محّدد في 

 

 متطلّبات األهلّية القانونّية 
 على مقّدم العطاء استيفاء متطلّبات األهلّية الّتالية:  .11.2

 القانونّية إلبرام العقود العاّمة في بلد موطن مقّدم العطاء؛ األهلّية   .11.2.1
أال يكون معّسرًا أو موضوعًا تحت الحراسة القضائّية أو مفلًسا أو قيد اإلفالس، أو مشمواًل   .11.2.2

 بتعليق األنشطة الّتجارّية، وأال يكون خاضعًا لإلجراءات القانونّية ألّي مّما سبق ذكره؛ 
ات الّضريبّية والّضمان االجتماعي وفق قوانين بلد موطن مقّدم  أن يكون مستوفًيا لاللتزام .11.2.3

 العطاء؛ 
يكون لديه تضارب في المصالح الّذي قد يوّدي إلى استفادته في الفوز بالعقد بالّرغم من أال   .11.2.4

وأال يكون لديه أو لموّظفيه أو خبرائه أو شركائه أو مقاوليه الّثانوّيين أو مستشاريه،    فشله؛ 
؛ سبق  مع موّظف معني   زوجّية أو بالوالدة مباشرة أو عالقة عائلّية قريبةعالقة  )عالقات  

أو مدير خالل السنوات الثالث الماضية؛ أو لديه عالقة  معني كموّظف  واستخدم موّظف  
مع موّظف   مالّية  أو مصالح  أو صاحب   (معنيعمل  المعنّيين  الّتعاقد  مع موّظفي سلطة 
مة لجزء من تمويل المشروع موضوع المناقصة، والّلذين  العمل أو الّجهة المنّفذة أو المستل 
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يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة باألنشطة الّتالية: تخطيط التعاقد؛ اعداد وثائق  
المناقصة ومراجعتها والموافقة عليها؛ تقييم المتطلّبات؛ إدارة عملّية استدراج العطاءات؛  

الف المناقشات  اجراء  العطاءات؛  وتقييم  على فتح  والموافقة  التوصية  والمفاوضات؛  نية 
 االختيار؛ وإدارة العقود والدفعات والمطالبات والمنازعات. 

أال يكون محكومًا، وفي أّي بلد أو محكمة، بأّية جريمة جنائّية تتعلّق بسوء الّسلوك الّتجاري   .11.2.5
العقد؛ وذلك خالل الّتأهيل إلبرام  المهني أو تقديمه بيانات كاذبة ألغراض  فترة ثالث   أو 

 سنوات قبل تاريخ إطالق هذه الوثيقة؛ 
أو العراق  أو    أال يكون خاضعًا للحرمان من المشاركة في الّتعاقدات في إقليم كوردستان .11.2.6

؛ وأال يكون مساهمًا مع مقّدم عطاء يخضع للحرمان بتاريخ إطالق  بلد الموطن أو أّي بلد آخر
 الّتأهيل المسبق عند االنطباق؛ هذه الوثيقة أو بتاريخ اإلعالن عن 

بالحرمان من المشاركة بموجب قوانين أو تعليمات صادرة عن حكومة  .11.2.7 أال يكون مشموالً 
أو الحكومة اإلّتحادّية العراقّية الّتي تحظر العالقات الّتجارّية مع بلد  / إقليم كوردستان و
 ذه الفقرة؛ ، البلدان المشمولة بهورقة بيانات المناقصةمقّدم العطاء؛ تحّدد 

أن ينطبق عليه االمتثال لقرارات مجلس األمن الّتابع ألمم المّتحدة بموجب الفصل الّسابع   .11.2.8
لميثاق األمم المتحدة، وأال يكون من بلد يحظر على جمهورّية العراق االّتحادية بموجب 

الق لتنفيرهذه  الّتعاقد  أو  استيراد سلع  أيّ   ذارات،  أو صرف  منه،  أو خدمات  أشغال  ة أّية 
، البلدان المشمولة بهذه  ورقة بيانات المناقصةمدفوعات لألشخاص أو الّجهات فيه؛ تحّدد  

 الفقرة؛ 
 . ورقة بيانات المناقصةددة في  على مقّدم العطاء أيضًا، الوفاء بمتطلّبات الّتسجيل المح  .11.3
عبارة عن ائتالف شركات، يجب أن تستوفي كل شركة من تلك الشركات   في حال كان مقّدم العطاء .11.4

العطاء  القانونّية. وكذلك الحال بالّنسبة ألّي مقاول ثانوي، وعلى مسؤولّية مقّدم  متطلّبات األهلّية 
بحسب   هو  شركات  ائتالف  في  الشركاء  لعدد  به  المسموح  األقصى  الحّد   بيانات  ورقةالكاملة. 

 . المناقصة
بأكثر من عطاء   .11.5 تقّدم مقّدم عطاء نفسه  ائتالف)في حال  أو من ضمن  تلك (منفردًا  يتّم استبعاد   ،

و غير أيطرة المباشرة  الّس وينطبق ذلك أيضًا في حال كان لمقّدم عطاء  العطاءات كاّفًة من المنافسة.  
عطاء  المباشرة   مقّدم  آخرعلى  عطاء  مقّدم  أّي  مع  مشتركة  سيطرة  تحت  واقع  أو  هذه   آخر  في 

المناقصة، أو كان له نفس الممّثل القانوني لمقّدم عطاء آخر لغرض المناقصة، أو كان هو نفسه تحت 
 الّسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لمقّدم عطاء آخر في هذه المناقصة.  

ة ًيستبعد أّي عطاء يتبّين أن مقّدمه قد شارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحضير هذه الوثيق  .11.6
أو تفصيل أو تصميم موضوع العقد أو قّدم خدمات استشارّية تحضيرّية أخرى فيما يتعلّق بموضوع 
العقد. وينطبق ما سبق أيضًا في حال قام بذلك أّي موّظف أو شريك أو شخص على عالقة مباشرة 

 أو غير مباشرة مع مقّدم العطاء أو أحد األشخاص المشتركين في تقديم العطاء.  
 ّي عطاء يتبّين أّن مقّدمه لم يلتزم بمتطلّبات الّنزاهة المنصوص عنها في هذه الوثيقة. ُيستبعد أ .11.7
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أّن مقّدمه .11.8 أّي عطاء يتبّين  الّلذين تّم تأهيلهم ُمسبقًا، عند االنطباق.   هؤالءليس من ضمن   ُيستبعد 
ل تّم اجراء شركات، في حا  ائتالفوينسحب ذلك أيضًا على مقّدم العطاء المؤّهل ُمسبقًا على شكل  

 هذا االئتالف من دون الحصول على الموافقة الُمسبقة من سلطة الّتعاقد بشكل رسمّي.  أّي تعديل على
 

 ( المؤّهالت)متطلّبات التأهيل 
. في ورقة بيانات المناقصةعلى مقّدم العطاء استيفاء المؤّهالت أو متطلّبات الّتأهيل المحّددة في   .11.9

الشركات وفق ما هو  تلك  التأهيل على  ُتطّبق معايير  ائتالف شركات،  العطاء من قبل  حال تقديم 
 . ورقة بيانات المناقصةُمحّدد في 

دقيق، فال ُتحتسب بيانات أو مؤّهالت الّشركة يجب تقديم بيانات ووثائق الّتأهيل بشكل صحيح و .11.10
األّم أو الّشركة الّرديفة لمقّدم العطاء، ويؤخذ في الحسبان فقط مؤّهالت مقّدم العطاء كجهة معنوّية 
وقانونّية بحّد ذاتها. في حال أراد مقّدم العطاء، اإلفادة من مؤّهالت شركته األّم أو شركة رديفة له، 

 هذه الّشركة.  عليه تشكيل ائتالف مع
ما إذا كان باإلمكان أخذ مؤّهالت المقاولين الّثانوّيين المتخّصصين   ورقة بيانات المناقصةتحّدد   .11.11

االعتداد  باإلمكان  كان  حال  وفي  ذلك.  وحدود  الخاّصة  الخبرة  بمعايير  يتعلّق  فيما  الحسبان  في 
ولين الثانوّيين المشاركة في أكثر المقاولين الثانوّيين المتخّصصين، ال يجوز لهؤالء المقا بمؤّهالت  
 من عطاء.

على مقّدم العطاء اثبات قدرته على الّتنفيذ بعد األخذ بعين االعتبار التزاماته الحالية والمستقبلّية  .11.12
الّتعاقدّية  التزاماته  تتجاوز  الّذي  العطاء  مقّدم  على  واحد  عطاء  من  أكثر  إحالة  يجوز  ال  األخرى. 

العطاءات الحالّية والمستقبلّية، قد إلى تقييم لجنة تحليل وتقييم  الّتنفيذ، وذلك استناًدا  رته على 
 لاللتزامات الحالية والمستقبلية لمقدم العطاء ومتطلّبات التأهيل لهذه المناقصة.  

استمرار .11.13 على  التأكيد  العطاءات  مقّدمي  على  ُمسبق،  تأهيل  إجراء  تّم  حال  باألهلّية   في  تمّتعهم 
 يير قد طرأ على أوضاعهم القانونّية. والمؤّهالت وبأن ال تغ

 
تحضير العطاء   .12

 الفّني  
على مقّدم العطاء تقديم الوثائق والمستندات والبيانات والتصاميم والخطط المكّونة لعطائه الفّني   .12.1

 . ورقة بيانات المناقصةوفق ما يلي، وذلك كما هو محّدد في 
وآلّيات  .12.2 ومنهجّيات  الّدقيقة  والمواصفات  الهندسّية  الّتصاميم  على  الفّني  العطاء  يحتوي  أن  يجب 

ريد المواد والّسلع والّتجهيزات والّتفاصيل الفنّية لكّل ما يتخّطى ذلك في نطاق التصميم والتنفيذ وتو
المناقصة، وذلك بشكل يمكّن سلطة الّتعاقد من التأكّد من استجابة العطاء للمتطلّبات الفنّية والتأكّد 

هو محّدد   من مدى تحقيق العطاء لمعايير المفاضلة ونقاط الّجدارة وتقييم المعايير الفنّية وفق ما
 في هذه الوثيقة. 

حيث أّن موضوع المناقصة يشمل الّتصميم والّتنفيذ مع ما يترافق مع ذلك من اختبارات ودراسات  .12.3
وتوريد وتجهيز واختبارات تشغيلّية وخالفه، يجب أن يشمل العطاء الفّني كّل ما يؤكّد تمكّن مقّدم 

ا ومن تنفيذ   بنجاح، وبمسؤولّيته الّصارمة.  العقدالعطاء من اعداد عطاء مستجيب فنيًّ
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الفقرتين   .12.4 يراعي أحكام  بلد موطن  المواد والّسلع والّتجهيزات من  أن يكون منشأ    و  ( 11.2.7)يجب 
 أعاله.  (11.2.8)
على مقّدم العطاء تبيان نطاق األعمال الّتي ينوي التعاقد على تنفيذها مع مقاول أو مقاولين ثانوّيين  .12.5

ي المنصوص عنها في العقد، وبحيث ال تتخّطى النسبة المئوّية من اجمالي وفق شروط الّتعاقد الّثانو
 . المناقصة  بيانات  ورقةقيمة العقد والمحّددة في  

يكون مقّدم العطاء مسؤواًل بالكامل عن صّحة وسالمة وكفاية عطائه الفني وعن تحقيقه للغايات  .12.6
ال الّتام مع  اّتساقه  المناقصة وعن  له بعد  المنصوص عنها في وثيقة  المالي، فال يحق  الموعد عطاء 

المطالبة بأّي تعديل أو تغير أو الّتذرع بعدم كفاية أو تناسب الّتصاميم أو   ،النهائي لتقديم العطاءات 
 المنهجيات أو الخطط أو غير ذلك. 

على مقّدم العطاء اإلشارة بوضوح ومن دون لبس إلى أجزاء أو مكّونات عطائه الفّني الّتي يطلب    .12.7
بسبب شمولها على عالمات تجارّية أو براءات اختراع يحميها   سلطة الّتعاقد الّتعامل معها بسرّيةمن  

القانون. وعلى سلطة الّتعاقد الّتعامل مع هذه األجزاء أو المكّونات وفق السرّية المطلوبة فتحجم عن 
 نشرها للعموم.  

 
 العطاءات الفنّية البديلة 

ورقة بيانات يمكن لمقّدمي العطاءات، تقديم عطاءات فنّية كاملة بديلة إاّل إذا لم ُيسمح بذلك في    .12.8
العطاء قد أرفق أيًضا عطاًءا أساسًيا كما هو مطلوب. وعندها، ، وذلك شرط أن يكون مقّدم  المناقصة

. يجب أن يحٌقق ورقة بيانات المناقصة يخضع تقديم العطاءات البديلة إلى الّشروط المحّددة في  
وُمفّصاًل  وأن يكون واضحُا  البديلة،  بالعطاءات  الخاّصة  اإللزامّية  الفنّية  المتطلّبات  بديل  أّي عطاء 
ويحّقق معايير األداء والّضمانات الوظيفّية المطلوبة. العطاءات البديلة بالكامل هي تلك العطاءات 

أهداف المشروع   ساسّية االلزامّية، إاّل أّنها تحّققالّتي تخالف واحًدا أو أكثر من المتّطلبات الفنّية األ 
وتحّقق الشروط والمتطلّبات الدنيا الّتي على العطاءات البديلة التقّيد بها، مما يتيح لسلطة الّتعاقد 

. يجب تقديم هذه ورقة بيانات المناقصةأخذها في االعتبار وتقييمها وفق اآللّية المحّددة لذلك في  
 بشكل ُمنفصل بالكامل عن العطاء األساسي.  العطاءات البديلة

المناقصة، يجب أن يتّم  .12.9 البديلة من دون حصرها بجزء ًمحّدد من نطاق  العطاءات  في حال قبول 
تغليف هذه العطاءات بنفس طريقة تغليف العطاءات األساسّية، مع اإلشارة على كل مغلّف إن كان 

ا" وثائق األهلّية والمؤّهالت وضمان العطاء، والّتي يمكن أن ، باستثناء  "عطاًء بدياًل "أو    "عطاًء أساسيًّ
البديل. للعطاء األساسّي والعطاء  يُ   تستخدم  العطاء   قبللن  لم يتقّدم مقّدم هذا  ما  أّي عطاء بديل 

مالي بديل ُمرادف أّي عطاء بديل ما لم يتقّدم مقّدم هذا العطاء بعطاء  قبللن يُ  بعطاء أساسي أيًضا.
ن ن يتكوّ أا  يًض أ العطاء البديل يجب    نّ أ  البديل وُمستقّل عن العطاء المالي األساسي؛ أيّ للعطاء الفّني  

ف فين في مغلّ وضع المغلّ   ويتمّ منفصل  ف  في مغلّ  منهما  وكّل ،  مالي مرادف له   طاءي وعفنّ   طاءمن ع
 ". العطاء البديل"عبارة خارجي ويكتب عليه 
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والعطاءات البديلة بشكل منفصل بحيث ينال كّل عطاء وكّل بديل يتّم تقييم العطاءات األساسّية   .12.10
 قسطه من الّتقييم الفّني والمالّي، بشكل مستقّل.

 
 العطاءات الفنّية البديلة ألجزاء ًمحّددة: 

تقديم عطاءات فنية بديلة    ،مقدمي العطاءات، ًيمكن لورقة بيانات المناقصةما لم ُيمنع ذلك في    .12.11
وفي المتطلّبات الفنّية  المناقصةورقة بيانات في  نطاق المناقصة كما هو ًمحّددجزاء محددة من أل

والّتي تحّدد أيضًا المتطلّبات الفنّية اإللزامّية الخاّصة بالعطاءات البديلة لهذه األجزاء. ال يحتاج مقّدم 
للمتطلّبات األساسية   ، أن يتقّدم أيضًا بعطاء أساسي ًمطابقالعطاء الّذي يتقّدم ببديل وفق ما سبق

ا بشكل منفصل عن باقي أجزاء العطاء.   لهذه األجزاء، كما ال يحتاج إلى تقديم عطائه البديل جزئيًّ
في حال قبول تقديم بديل لجزء ًمحّدد من نطاق المناقصة، يمكن تقديم عّدة بدائل ضمن العطاء  .12.12

لتباس فيه، مواصفات البديل أو البدائل، وما إذا كان العطاء يتضّمن أيًضا على أن يوّضح بشكل ال ا
عطاًءا ُمطابقًا أم ال. أّما في العطاء المالي، يجب أن يحّدد مقّدم العطاء بشكل واضح ال التباس فيه،  

ل ُمرادف مالي بديأّي بديل ما لم يتقّدم مقّدم هذا العطاء بعطاء    قبللن يُ   الّسعر الُمرادف لكّل بديل.
الغموض أو اإلبهام فيما يتعلّق بالبدائل   .لكّل بديل المسؤولّية في حال  العطاء كامل  يتحّمل مقّدم 

 ومواصفاتها وأسعارها. 
ا  (في حال تقديمها)األساسّية  يتّم تقييم العطاءات  .12.13 في حال  ، )كُل عىل ح  ( والعطاءات البديلة جزئيًّ

كّل   ينال  بحيث  منفصل  بشكل  وكّل قبولها،  بشكل   عطاء  والمالّي،  الفّني  الّتقييم  من  قسطه  بديل 
 مستقّل. 

في حال منعت ورقة بيانات المناقصة تقديم عطاءات بديلة أو بديل جزئي، ُيستبعد مقّدمو العطاءات  .12.14
 الّلذين يقّدمون عطاءات بديلة أو بديل جزئي.

 
تحضير العطاء   .13

 المالّي 
 عام  -العطاء المالي 

وفق ما يلي، وذلك عن العطاء الفّني  (في مغلّف خاّص )على مقّدم العطاء تقديم عطاء مالي منفصل  .13.1
المناقصةكما هو محّدد في   بيانات  والّنماذج  ورقة  البيانات  كاّفة  المالي  العطاء  يشمل  أن  . يجب 

العطاء  مقّدم  يستخدم  بدقة.  الّتقييم  عملّية  اجراء  من  الّتعاقد  سلطة  لتمكين  المطلوبة  واألسعار 
الّنماذج المخّصصة للعطاء المالّي والمرفقة في هذه الوثيقة وُيرفق معها أّية بيانات أو جداول إضافّية 

 لّنماذج. مطلوبة في هذه ا
يجب أن يكون العطاء المالي البديل بالكامل، منفصاًل عن العطاء األساسي، وأن يكون العطاء المالّي   .13.2

 بشكل ال التباس فيه وكما هو محّدد أعاله. للبديل الّجزئي واضحًا ضمن العطاء المالي األساسي 
العطاء   .13.3 لمقّدم  الّتكاليف والمصاريف وبمسؤولّية صارمة  كاّفة  المالّي شاماًل  العطاء  أن يكون  يجب 

 لتنفيذ كامل نطاق المناقصة وفق هذه الوثيقة والعقد.  
الّتجارية  .13.4 المصطلحات  وفق  التجهيزات  شحن  وشروط  تسليم  مكان  الخاّصة  العقد  شروط  تحّدد 

 (. INCOTERMS)الدولّية 
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إّما ثابتة أو خاضعة للمراجعة وفق معادلة تعديل األسعار المحّددة في شروط العقد   تكون األسعار .13.5
 . ورقة بيانات المناقصةالخاّصة، وذلك وفق ما ًتحّدده  

في حال كانت األسعار ثابتة، ستبقى كذلك طيلة مّدة تنفيذ العقد أو خالل أّي مّدة إضافّية نتيجة  .13.6
ا مبنًيا على أساس أّي تمديد، ولن يتّم تعديلها ألّي سب ٍب كان. في حال قّدم مقّدم العطاء، عطاًء ماليًّ

تعديل أسعار، لسلطة الّتعاقد الحرّية في رفض العطاء بالكامل أو اهمال ُمعادلة تعديل األسعار كأّنها 
 لم تكن وتقييم العطاء على أساس أّنه بسعر ثابت، وذلك وفق ما ترتئيه. 

اجعة، فعندها ُيمكن تعديل األسعار خالل مّدة تنفيذ العقد نتيجة في حال كانت األسعار قابلة للمر  .13.7
بنود الكلفة من عمال ومواد ونقل ومعدات، وذلك وفق اإلجراءات واآللّيات المنصوص عنها في تقلّب  

اسم  يبّين  أن  العطاء  مقّدم  المالي. على  العطاء  نماذج  في  الّتكاليف  مؤّشرات  العقد ووفق جداول 
سعار وأوزانها المستخدمة في معادلة تعديل االسعار في الجداول المخّصصة  ومصدر مؤّشرات األ

لذلك. لسلطة التعاقد الحق بأن تطلب من مقدم العطاء تعليل استخدامه ألّي مؤّشر والوزن الّمعطى 
المؤّشر، وذلك   العقدلهذا  المناقصة وتنفيذ  أّي مرحلة من مراحل  العطاء، في  . في حال قّدم مقّدم 

ا مبنًيا على أساس أسعار ثابتة، لن يتّم رفض العطاء. عطاًء م  اليًّ
 خصومات ال

تقديم العطاء المالي أو    كتابعلى عطائه المالي، وذلك في    خصوماتمكن لمقّدم العطاء أن يحّدد  يُ  .13.8
يتم تقديمه وتسجيله بمغلّف مختوم وموسوم وفق األصول وقبل   كتابال  افي أّي تعديل على هذ

. ألغراض خصوماتالموعد الّنهائي لتقديم العطاءات. على مقّدم العطاء توضيح كيفّية تطبيق هذه ال
المشروط في حال   خصممشروط؛ ويبقى لسلطة الّتعاقد الّنظر في هذا ال  خصمأّي    قبلالّتقييم، ال يُ 

 ، وذلك وفق ما ترتئيه. كان مقّدمه هو الفائز 
 

 الّضرائب والّرسوم  
األخرى الواجب سدادها الضرائب والرسوم  يجب أن يشمل العطاء المالّي جميع الّرسوم الجمركية و .13.9

قبل (  14) في إقليم كوردستان، وذلك حسب قيمة هذه الرسوم والضرائب بتاريخ أربعة عشر يوًما  
 الموعد النهائي لتقديم العطاءات. 

 
 عمالت العطاء المالّي 

. سيتّم الّدفع وفق ورقة بيانات المناقصةيجب تقديم العطاء المالي بالعملة أو العمالت الُمحّددة في   .13.10
العملة أو العمالت الُمحّددة في العطاء. في حال إجازة تقديم العطاء بعدد من العمالت، على مقّدم 

يقّدم تعلياًل مفصاًل لحاجته من وباألدلة الُمقِنعة مكّونات عطائه بالعمالت األجنبّية والعطاء أن يفّصل  
قسم   في  المالي  العطاء  نماذج  في  المخّصصة  الّنماذج  وفق  وذلك  العمالت،   تقديم نماذج  "هذه 

لذلك باإلضافة إلى أّية مستندات أو وثائق أخرى قد تطلبها سلطة الّتعاقد، في أّي مرحلة  "ات العطاء
 من مراحل المناقصة وتنفيذ العقد.  
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مناقصًة محلّية، يجب أن تقّدم األسعار بالدينار العراقي   اقصة موضوع الوثيقة،في حال كانت المن .13.11
 حصًرا. 

 
من هذه الّتعليمات، فال يمكن الّرجوع عن العطاء   (3.1)يبقى العطاء صالحًا للمّدة المحّددة في الفقرة   .14.1 صالحّية العطاء  .14

ضمن الفترة الممتّدة من الموعد الّنهائي لتقديم العطاءات إلى موعد انتهاء صالحّية العطاء. يجوز 
العطاءات،  مقّدمي  إلى  خّطي  بكتاب  وذلك  العطاءات،  فترة صالحّية  تمديد  طلب  الّتعاقد  لسلطة 

الُمّدة ا ا ضمن  الّتمديد.  يجيبون عليه خطيًّ يكون قبول تمديد فترة   لمحّددة لذلك في كتاب طلب 
ا من دون أن يتعّرض مقّدم العطاء ألّي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر   صالحّية العطاء طوعيًّ

 في حال قّرر رفض الّتمديد، بما فيها مصادرة ضمان عطائه.
العطاءات وااللتزام بها، على كّل مقّدم عطاء تقديم   .14.2 ضمان عطاء بنكي   كتابتأكيدًا على صالحّية 

صادرًا أو مضموًنا من بنك مرّخص في إقليم كوردستان أو من بنك أجنبي ُمعتمد لدى البنك المركزي 
يكون   أن  يجب  المحدّ   كتابلإلقليم.  وبالمبلغ  للنقض،  قابل  وغير  مشروط،  غير  والعملة الّضمان  د 

يوم بعد تاريخ   (28). يكون ضمان العطاء ساري المفعول لمّدة  ورقة بيانات المناقصةالمحّددة في  
 انتهاء صالحّية العطاء أو تاريخ انتهاء الّصالحّية الُممّددة وفق الفقرة أعاله.   

أيًضا  يُ  .14.3 إقليم قبل  في  مرّخص  بنك  من  مضمون  أو  صادر  ُمصّدق  شيك  شكل  على  العطاء   ضمان 
 . ُسلطة الّتعاقد كوردستان باسم  

ضمان بنكي، يجب أن يكون وفق الّنموذج المرفق مع   كتابفي حال كان ضمان العطاء على شكل   .14.4
الّشروط  ُيراعي  أن  ُمسبًقا على  الّتعاقد  توافق عليه سلطة  آخر  نموذج  أّي  أو  العطاء  تقديم  نماذج 

 المذكورة في الفقرة أعاله.  
ا، وذلك وفق تقدير لجنة تحليل وتقييم   ن ضمان عطاء مستجيب ُيستبعد أّي عطاء ال يتضمّ  .14.5 جوهريًّ

 العطاءات. 
باسم رئيس  إّما  في حال كان مقّدم العطاء عبارة عن ائتالف شركات، يجب أن يكون ضمان العطاء   .14.6

  .أو باسم أعضاء االئتالف جميعهم االئتالف المخّول من قبل أعضاء االئتالف بذلك
 

باستثناء وثائق األهلّية القانونّية والوثائق الّصادرة عن جهات ثالثة، والتي قد تكون مكتوبة بخّط  .15.1 توضيب العطاء  .15
ومعالجة الوثائق اليّد، يجب أن تكون محتويات العطاء األخرى مطبوعة باستخدام برمجيات حوسبة  

والبيانات الّرائجة في الّسوق أو ما يعادلها. في الحاالت االستثنائّية الّتي يحتاج فيها مقّدم العطاء 
بتوقيع  المطبوعة  الّنسخة  على  الّتعديل  هذا  يقترن  أن  يجب  اليّد،  بخّط  إضافة  أو  تصحيح  إلى 

 ة اعتبار الّتعديل بخّط اليّد الغًيا. الّشخص المفّوض بالّتوقيع وختم مقّدم العطاء، وذلك تحت طائل 
والمؤّهالت   .15.2 األهلّية  وثائق  يحتوي على  الفّني  للعطاء  أحدهما  منفصلين  مغلّفين  العطاء من  يتألّف 

طائلة  تحت  بالّسعر،  عالقة  على  أمر  أّي  أو  سعر  أّي  ذكر  دون  من  العطاء،  وضمان  الفّني  والعطاء 
للعطاء   أعاله، مقفلين ومحكمي   المالّي.  يجباالستبعاد، وثانيهما  المنّوه عنهما  المغلّفين  أن يكون 

اإلغالق ويتّم وضعهما في مغلّف خارجي محكم االغالق أيضًا، وذلك تحت طائلة رفض العطاء. عندما 
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ال يسمح حجم العطاء بتوضيبه ضمن مغلّف بالمقاسات المعيارّية، على مقّدم العطاء اعداد تغليف 
 ت وسالمتها مع االحترام الّتام لطريقة الّتوضيب المحّددة أعاله. خاّص يؤّمن سرّية المحتويا

 على مقّدم العطاء طباعة البيانات الّتالية على المغلّف الخارجي: .15.3
 ؛ المناقصة ورقمهااسم  -
 عنوان تقديم العطاءات؛   -
 ؛ "طاءات ال يفتح قبل وقت وتاريخ الموعد النهائي لتقديم الع "عبارة  -
 عند االنطباق؛  "تعديل"أو  "انسحاب"عبارة  -
، عبارة  ورقة بيانات المناقصةفي حال أراد مقّدم العطاء تقديم عطاء بديل متاح تقديمه في    -

أساسّي " وعبارة    "عطاء  األساسّي  للعطاء  الخارجي  المغلّف  بديل"على  المغلّف    "عطاء  على 
 الخارجي للعطاء البديل. 

 لعطاء الفّني على مقّدم العطاء طباعة البيانات الّتالية على مغلّف ا .15.4
 ؛  " العطاء الفّني"عبارة  -
 ؛ المناقصة ورقمهااسم  -
 اسم مقّدم العطاء؛  -
 عنوان مقّدم العطاء.  -

 
 على مقّدم العطاء طباعة البيانات الّتالية على مغلّف العطاء المالّي  .15.5
 ؛  "العطاء المالّي "عبارة  -
 ؛ المناقصة ورقمهااسم  -
 اسم مقّدم العطاء؛  -
 عنوان مقّدم العطاء؛  -
  . "ال ُيفتح مع العطاء الفّني "عبارة  -
يتألّف العطاء من المحتويات المحّددة في هذه الوثيقة ويكون بنسخة أصلّية موّقعة من قبل شخص  .15.6

كّل  وختم  توقيع  يجب  العطاء.  مقّدم  بخاتم  ومختومة  العطاء  مقّدم  عن  نيابًة  بالّتوقيع  مفّوض 
للّتوقيع والختم كما هو محّدد في نماذج تقديم العطاء. أّما صفحات العطاء الّتي يبرز فيها الحاجة  

األولى  باألحرف  توقيعها  أو  عليها  الّتأشير  فيجب  األخرى،  والمحتويات  الصفحات  لكّل  بالّنسبة 
للّشخص المفّوض بالّتوقيع. يجب أن تكون كامل صفحات كّل من العطاء الفنّي والعطاء المالّي ُمرّقمة 

 بالتسلسل. 
لى الّنسخة األصلّية الموّقعة والمختومة بخاتم مقّدم العطاء، يجب أن يحتوي العطاء الفّني  إضافًة إ  .15.7

. عند االختالف بين األصل  ورقة بيانات المناقصةوالمالّي على نسختين ما لم ُيطلب خالف ذلك في  
 والّنسخة، يتم اعتماد األصل.  

الكترونّية عن كامل محت .15.8 أن يتضّمن كّل مغلّف، نسخة  وياته، مبّوبة وفق تسلسل محتويات يجب 
المغلّف وباأللوان األصلّية وبدرجة نقاء عالية؛ يجب أن تتيح هذه الّنسخة االلكترونّية للجنة الّتحليل 
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والتقييم تطبيق خاصّية البحث في المحتوى. في حال وجود اختالفات بين المحتوى االلكتروني 
 لورقّية. والمحتوى الورقي، ُتعتمد الّنسخة األصلّية ا 

العطاء،  .15.9 الّذي يوّقع  العطاء عبارًة عن ائتالف شركات، يجب أن يكون الّشخص  في حال كان مقّدم 
   وذلك وفق كتاب تخويل يوّقعه الممّثلون القانونّيون ألعضاء االئتالف.   ،مفّوًضا بذلك صراحةً 

 
من هذه الّتعليمات. يتحّمل   (3.1)يجب تقديم العطاء في المكان وقبل الموعد المحّددين في الفقرة    .16.1 تقديم العطاء  .16

ال العطاء مسؤولّية تأّخر ارسال عطائه بالبريد أو باليّد أو تأّخر تحميله على منّصة   ّتعاقدات مقّدم 
ئه إلى العنوان الّصحيح عند االستخدام. كما يتحّمل مقّدم العطاء مسؤولّية ارسال عطا  ةااللكترونيّ 

 . ورقة بيانات المناقصةالُمحّدد في 
الموعد الّنهائي لتقديم العطاءات، أو يرد إلى العنوان الخطأ، أو ُيقّدم بشكل أّي عطاء يرد بعد    قبللن يُ  .16.2

 مخالف لطريقة الّتوضيب الُمحّددة.
يترافق مع ذلك من زيارة إلى الموقع يتحّمل مقّدم العطاء كّل تكاليف اعداد وتقديم عطائه مع ما قد    .16.3

 أو حضور اجتماعات توضيحّية واجتماعات فتح العطاءات وخالفه. / و
سحب أو تعديل  .17

 العطاء 
لمقّدم العطاء، وقبل الموعد الّنهائي لتقديم العطاءات، أن يسحب عطاًء كان قد تقّدم به أو أن يعّدله،   .17.1

وذلك شرط أّن يتم تقديم طلب الّسحب أو الّتعديل وفق اآللّية نفسها لتقديم العطاءات. ولهذا الغرض، 
تعديل على العطاء المقّدم، يتقّدم مقّدم العطاء بطلب االنسحاب من المنافسة واسترداد عطائه أو ب

المختوم. وتكون عبارة   المغلّف الخارجي.  "تعديل"أو    "انسحاب"بالّظرف  يُ   بارزة على  أّي   قبلوال 
   انسحاب أو تعديل ال يستوِف هذه الّشروط ويتحّمل مقّدم العطاء كامل المسؤولّية عن ذلك.

إن سحب العطاء وفق اآللّية المنصوص عنها أعاله، ال يعني االسترداد الفوري للعطاء؛ سحب العطاء  .17.2
يعني أّن سلطة الّتعاقد لن تقوم بفتح العطاء وسُتعيده إلى صاحبه بعد االنتهاء من إجراءات التقييم 

 واإلحالة.  
ترداد الفوري للعطاء لغرض تعديله؛  إّن تعديل العطاء وفق اآللّية المنصوص عنها أعاله، ال يعني االس .17.3

أو  الوثائق  أو  األقسام  وبوضوح  يتضّمن  العطاء،  على  تعديلي  ملحق  تقديم  يعني  العطاء  تعديل 
 البيانات الُمراد تعديلها. يتحّمل مقّدم العطاء كامل المسؤولّية في حال غموض الّتعديل أو إبهامه.  

 على وثائق المناقصة أو في حال تّم تمديد فترة في حال أصدرت سلطة الّتعاقد توضيحًا أو تعديالً  .17.4
تقديم العطاءات، يجوز لمقّدم عطاء كان سبق أن تقّدم بعطائه، أن يسحب أو يعّدل هذا العطاء وفق 

 اآللية الّسابق تفصيلها.   
 

مسؤولّيات   .18
الّنزاهة في مرحلة  

تحضير وتقديم  
 العطاءات 

بها،  .18.1 االلتزام  العطاءات  مقّدمي  الّتي على  العاّمة  الّنزاهة والمهنّية واألخالقّية  متطلّبات  إلى  إضافًة 
 عليهم تحّمل المسؤولّيات الّتالية في مرحلة تحضير وتقديم العطاءات. 

استها بكّل حرفّية ومهنّية وتمّعن، ليتسّنى له يتعّهد مقّدم العطاء باالطالع على وثائق المناقصة ودر .18.2
اعداد عطاء يساهم في تحقيق أهداف العقد موضوع المناقصة ويساهم بالّتالي في تحقيق أهداف 
اإلبهام  الُبعد عن  كّل  بعيدًا  نزيه وصادق وواضح،  بإعداد عطائه بشكٍل  الّتعاقد. كما ويتعّهد  سلطة 
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لبعض   الُمتعّمد  اإلخفاء  أو  ناحية المقصود  من  ومتوازنًا  مّتزنًا  عطاؤه  فيكون  العطاء،  جوانب 
ا بعيدًا عن الّتضخيم أو الخداع.   المواصفات والّتصاميم والّجودة واألسعار وواقعيًّ

بيانات  .18.3 أو  معلومات  للحصول على  أّي سبيل  بعدم محاولة  العطاء  يتعّهد مقّدم  العطاء،  إعداد  عند 
مع سلطة الّتعاقد أو أّي شخص فيها إاّل عبر األطر ووفق   سرّية من سلطة التعاقد وبعدم الّتواصل

اآللّيات المنصوص عنها في هذه الوثيقة. كما ويتعّهد مقّدم العطاء بعدم الّتنسيق مع أّي مقّدم عطاء 
 آخر بشكٍل تواطؤّي وبعدم القيام بأّي عمل من شأنه أّن يحّد من المنافسة أو ُيفِسدها. 

وإخالص في كاّفة مراحل إعداد العطاء، ويتفادى أّي حالة من حاالت يتعامل مقّدم العطاء بصدق   .18.4
الّصدق واإلخالص أيضًا،   الّتعاقد فور معرفته بها. ويقتضي  المصالح ويكشف عنها لسلطة  تضارب 
االحجام عن أّي تصّرف انتهازي والسعي الدؤوب لكشف أّي محاوالت مخلّة بالمسؤولّيات المنصوص 

 ى سلطة التعاقد والّسلطات المختّصة.  عنها في هذه المادة إل
ا ألغراض تنفيذ  .18.5 يتعّهد مقّدم العطاء باإلفصاح في عطائه عن أّية ترتيبات مالّية مّتفق عليها احتياطيًّ

لتوفير  عليها  الحصول  العطاء  مقّدم  ينوي  قروض  أّية  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ومنها  العقد، 
، أية عموالت سددها أو سيسّددها لقاء إعداد وتقديم العطاء، الّسيولة النقدّية ألغراض تنفيذ العقد 

 الخ.   
أو  .18.6 تواطؤ  أو  أو قسرّية  احتيالّية  أو  فاسدة  ممارسات  أّية  في  االنخراط  بعدم  العطاء  مقّدم  يتعّهد 

إقليم  في  اإلجراء  المرعّية  األنظمة  وفق  مماثلة  محاوالت  أّية  عن  بالكشف  ويتعّهد  كما  عرقلة، 
 . ورقة بيانات المناقصة ّددة في كوردستان والمح 

يتعّهد مقّدم العطاء في كاّفة مراحل التحضير للعطاء وتقديمه باإلضافة إلى كاّفة المراحل الّتي تلي،  .18.7
باحترام حقوق عماله ومستخدميه وموّظفيه وتوفير بيئة عمل سليمة وعادلة ومبنّية على االحترام 

والتحّرش. كما ويتعّهد بإعداد عطائه الفّني استناًدا  ييزوبعيدة عن أّي نوع من أنواع االستغالل والتم
البيئة. يتعّهد بأن  العقد على  للبيئة، تحّد من األضرار الّتي قد يتسّبب بها تنفيذ  آلّيات صديقة  إلى 
 يكون عطاؤه الفّني مستنًدا إلى فهم واٍف واحترام للّثقافة وللقيم االجتماعّية في إقليم كوردستان. 

إّن للقيام بالممارسات الّنزيهة، األثر البالغ في تحقيق الّرفاه االقتصادي واالجتماعي والبيئي في إقليم  .18.8
إلى  يؤّدي  سوف  الممنوعة،  الممارسات  في  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  المشاركة  أّما  كوردستان. 

 االستبعاد والحرمان واّتخاذ اإلجراءات القانونّية ذات الصلة.  
لعطاء التأكّد من احترام مستخدميه وموّظفيه وموّرديه ومقاوليه الّثانوّيين لمبادئ  على مقّدم ا .18.9

الّنزاهة. في حال كان مقّدم العطاء عبارة عن ائتالف شركات، تنطبق هذه المسؤولّيات على جميع  
 الّشركاء أيًضا. 

 
 فتح وتقييم العطاءات  . ت

 –فتح العطاءات  .19
 المغلّف الخارجي 

العطاءات المشكّلة وفًقا لألصول، بفتح   فور حلول الموعد الّنهائي لتقديم العطاءات، ستقوم لجنة فتح .19.1
وفق ما ُتحّدده وثيقة المناقصة،  العطاءات الواردة والُمسّجلة، وضمن الُمّدة القصوى لتقديم العطاءات
الفقرة   في  المحّددين  والمكان  الموعد  في  علنّية  جلسة  في  ُيتاح    (3.1)وذلك  الّتعليمات؛  هذه  من 
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العلنّية، لمقّدمي   ُممّثليهم/ العطاءات والمشاركة في الّجلسة  حال اعتماد أسلوب   . فيالُمخّولين  أو 
ا، تحّدد   ذلك وآلّيات فتح العطاءات.  نات المناقصةورقة بيا تقديم العطاءات الكترونيًّ

في حال ورد من مقّدم عطاء أكثر من رزمة أو صندوق، تقوم سلطة الّتعاقد بتجميع الّرزم والّصناديق  .19.2
مقّدمي  عن  تعريفّية  معلومات  على  يحتوي  خاص  سجّل  في  الُمسّجل  العطاء  مقّدم  اسم  وفق 

ّدمي العطاءات وممّثليهم إلى حين موعد فتح العطاءات، مع الحفاظ على سرّية أسماء وعناوين مق
 العطاءات. 

اإلغالق،   .19.3 ومحكمة  سليمة  الخارجّية  المغلّفات  أّن  من  الحضور  أمام  التأكّد  المغلّفات بعد  فتح  يتّم 
وفق تسلسل تسجيلها بدءًا من األّول تسجيالً وهلّم   ة الفنيّ   اتالخارجّية للعطاءات ومغلّفات العطاء

مغ   جّرة. الّلجنة  اإلغالق تضع  ُمحكمة  أنها  من  تتأكّد  أن  بعد  وبمأمن  جانبًا  المالّية  العطاءات  لّفات 
بوضوح وبالحبر   (بحسب تاريخ وموعد تسجيل العطاء)فتسّجل عليها الّرقم الّتسلسلّي لمقّدم العطاء  

 الّدائم وتختم المغلّفات المالّية الخارجّية بختم الّلجنة.  
 ور البيانات الّتالية: تقرأ الّلجنة على مرأى ومسمع الحض .19.4
لتقديم   - الّنهائي  الموعد  قبل  األصول  وفق  تسجيلها  وتّم  وردت  تعديالت  أو  انسحابات  أّية 

االنسحاب وتحتفظ بمغلّف   كتابفي حال وجود انسحاب وفق ما سبق، تقرأ الّلجنة    العطاءات؛
العطاء مغلًقا إلى حين إعادته من دون فتحه إلى مقّدم العطاء. أما في حال وجود تعديل، تتأكّد  
الّلجنة أن موضوع الّتعديل هو إدارٌي أو فّنٌي وليس مالًيا، فتقرأ موضوع الّتعديل بالعموم قبل  

فتضّمه الّلجنة إلى العطاء   عود للعطاء المالي،فتح العطاء الفّني األساس. أّما في حال كان الّتعديل ي
   المالّي المرادف له من دون فتح أٍي منهما؛

 اسم مقّدم العطاء وأسماء الّشركاء في حال وجود ائتالف شركات، وعنوان وبلد موطن كّل شريك؛  -
تقوم  ، وقيمة الّضمان؛ ورقة بيانات المناقصةوجود ضمان العطاء أو عدمه، إذا كان مطلوًبا وفق  -

الّلجنة بتجميع ضمانات العطاءات األصلّية بعد تسجيل رقم مقّدم العطاء عليها وتحتفظ بها بشكل  
 آمن؛ 

محتويات المغلّف الفّني من وثائق أهلّية ومؤّهالت وفنّية مطلوبة وفق قائمة محتويات العطاء  -
 المعتمدة في نماذج تقديم العطاء، مع اإلشارة إلى الوثائق الّناقصة؛ 

 عطاءات بديلة ومحتوياتها وفق ما سبق؛ وجود  -
 اإلشارة إلى أّية تحّفظات أو مالحظات واردة في العطاءات؛  -
 أّية بيانات أخرى وفق ما ترتئي لجنة فتح العطاءات.  -
ليس من اختصاص لجنة فتح العطاءات قبول أو رفض أو تقييم العطاءات؛ وذلك باستثناء رفض  .19.5

ع وقّ يبختم اللجنة و   اتتقوم لجنة فتح العطاءات بختم جميع صفحات العطاءالعطاءات المتأّخرة.  
 الفّني. كما تختم مغلّفات العطاء المالي.  العطاءتقديم رئيس اللجنة على كتاب 

أو ممّثليهم القانونّين، هي اختيارّية ولكّنها مهّمة جّدا، حيث سيشهد / ّدمي العطاءات وإّن ُمشاركة مق .19.6
، ويتأكّد من حسن سير عملية فتح عطائه وعدم وجود أّي لغط أو سهو مقّدم العطاء على اإلجراءات 
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يُ  العائدة لعطائه. لن  البيانات   أو بديل، ال يجري   سحب  أو  تعديلأّي عطاء أو    قبلفي عملّية تالوة 
 وفق ما سبق.  فتحه

يتضّمن بالحّد األدنى أسماء )محضًرا بمجريات جلسة فتح العطاءات    (1)ُتعّد لجنة فتح العطاءات   .19.7
 ( مقّدمي العطاءات، وما إذا كان هناك من انسحاب أو تعديل، ووجود أو عدم وجود ضمان العطاء

ا، وتنشره للعموم على لوحة اعالنات   وتوّقعه وتتيحه لمقّدمي العطاءات لتوقيعه إذا كان ذلك عمليًّ
إّن عدم التوقيع على محضر فتح العطاءات من ِقبل مقّدم  سلطة الّتعاقد وعلى موقعها االلكتروني؛

و   المحضر؛  هذا  على صالحّية  يؤّثر  ال  أكثر،  أو  العطاءات (  2)عطاء  فتح  بمجريات  ُمفّصاًل  تقريًرا 
العطا فتح  مجريات  تفاصيل  أو  يتضّمن  مالحظات  وأّية  العطاءات  محتويات  تدقيق  وقوائم  ءات 

    تحّفظات.
تودع الّلجنة محضر وتقرير فتح العطاءات مع العطاءات الّتي جرى فتحها وفًقا لألصول وبأكملها،  .19.8

المختّصة   العطاءات  وتقييم  تحليل  لجنة  إلى  لتسليمها  وذلك  يمّثله،  من  أو  الّتعاقد  سلطة  رئيس 
 ألصول. والُمشكّلة وفًقا ل

في حال تألّف نطاق المناقصة من عّدة حزم أو وحدات، ستجري عملية فتح العطاءات وتقيمها لكّل  .19.9
 حزمة على حدة. 

 
الفحص األّولي   .20

 للعطاءات 
الّتقييم بشكل سّري. بعد إجراءات فتح العطاءات، تستكمل لجنة تحليل وتقييم العطاءات إجراءات  .20.1

 تقوم الّلجنة بفحص العطاءات الّتي تّم فتحها وفق األصول، وذلك بشكل أّولي وعلى الّشكل الّتالي: 
 ( الوثائق والمستندات المطلوبة)فحص العطاء من حيث الّشكل واالكتمال  .20.1.1
ُمسبًقا   .20.1.2 تأهيله  تّم  عطاء  مقّدم  قبل  من  العطاء  تقديم  من  تأهيل  )التأكّد  اجراء  حال  في 

 ( ُمسبق
 العطاء  على بالّتوقيع قانونّي   تفويض وجودمن  التأكّد .20.1.3
 ( في حال عدم اجراء تأهيل ُمسبق)التأكّد من أهلّية مقّدم العطاء  .20.1.4
 (في حال عدم اجراء تأهيل ُمسبق)التأكّد من مؤّهالت مقّدم العطاء   .20.1.5
ا لما هو مطلوب  .20.1.6  التأكد من ُمّدة صالحّية العطاء ومن استجابة ضمان العطاء جوهريًّ
الفحص األّولي لمحتويات العطاء الفّني األساسّية للتأكّد من عدم وجود أّية انحرافات بارزة  .20.1.7

 ءوجوهرّية تستدعي استبعاد العطا
على أثر الفحص األّولي، ُتعّد لجنة تحليل وتقييم العطاءات الئحة بالمعايير والمتطلّبات وتسّجل لكّل  .20.2

المعايير لتلك  أو تحقيقه  احترامه  قرارها بخصوص  مقّدم عطاء  ذلك، وتضع  أسباب  مع  أو عدمه 
مقّدم عطاء ال يتمّتع   استمرار العطاء في المنافسة أو استبعاده. تستبعد الّلجنة العطاءات المقّدمة من 

باألهلّية القانونّية والمؤّهالت المطلوبة أو الّتي ال تحتوي على وثائق ومستندات أو بيانات مطلوبة 
ا  وأساسّية أو تلك غير الموّقعة حسب األصول أو تلك الّتي ال تتضّمن ضمان عطاء مطابق جوهريًّ

أو تتحّفظ على جوانب ج  الّتي تنحرف عن  تلك  أو  إّن عدم للمطلوب  المناقصة.  وهرّية في وثائق 
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استبعاد عطاء خالل مرحلّة الفحص األّولي لألسباب الواردة أعاله ال يحّد من حّق الّلجنة القيام بهذا 
 االستبعاد في مراحل الّتقييم الفّني الّتالية. 

 استكمال   أو  لتوضيح  العطاءات  مقّدمي  من  توضيحات  طلب  العطاءات،  وتقييم  تحليل  للجنة  يجوز .20.3
 ما   وفق  الفّني،  التقييم  مرحلة  في  أو  المرحلة  هذه  في  وذلك  عطاءاتهم،  من  جوهرّية  غير   جوانب
الّلجنة مناسًبا. وفي كّل األحوال، تكون المراسالت بهذا الخصوص، خطّية وعلى مقّدم العطاء   ترتئي

في كتابها. يجب رفض العطاء الّزمنّية الّتي تحّددها الّلجنة  تقديم التوضيحات المطلوبة خالل الُمّدة  
و واضح  غير  عن / باعتباره  مقدمه  امتناع  حالة  في  األخرى  العطاءات  مع  للمقارنة  قابل  غير  أو 

أي توضيح   قبليُ   . الالّلجنة االستجابة ألي استفسار ضروري يخص العطاء ضمن المهلة الممنوحة من  
 لجنة هذا الّتوضيح وفًقا لألصول. أو مراسلة ترد إلى سلطة الّتعاقد أو الّلجنة ما لم تطلب الّ 

 
تقييم العطاءات   .21

 الفنّية 
 منهجّية التقييم الفّني المفّصلة  

على  .21.1 األّولي  الفحص  مرحلة  تجتاز  الّتي  العطاءات  بتقييم  العطاءات  وتقييم  تحليل  لجنة  ستقوم 
 الّشكل الّتالي: 

: تقييم متطلّبات االنطباق: ستجري مقارنة كّل عطاء مع المتطلّبات الفنّية  المرحلة األولى .21.1.1
االلزامّية المحّددة في المتطلّبات الفنّية مع مراعاة العطاءات البديلة في حال الّسماح بها،  
البديلة   العطاءات  على  الّتي  الدنيا  الفنّية  المتطلّبات  مع  األخيرة  تلك  مقارنة  فيجري 

أث على  بالمعايير  ر  تحقيقها.  الئحة  الّلجنة  ُتعّد  األولى،  الفّني  الّتقييم  مرحلة  انتهاء 
والمتطلّبات الفنّية االلزامّية، وتسّجل لكّل مقّدم عطاء احترامه أو تحقيقه لتلك المعايير  

 االلزامّية أو عدمه مع أسباب ذلك.
الّثانية .21.1.2 وتالمرحلة  تحليل  لجنة  تقوم  الفنّية:  العطاءات  مفاضلة  تقييم  العطاءات،  :  قييم 

فّني تفاضلي على أساس   تقييم  (1)وللعطاءات الّتي اجتازت بنجاح المرحلة األولى، بإجراء  
في   المحّددة  الّجدارة  ونقاط  المناقصةمعايير  بيانات  أساس تقييم    (2)أو    ورقة  على 

في   المحّددة  اآللّية  وفق  لها  نقدّية  مكافئ  وتحديد  سعرية  غير  بيانات معايير  ورقة 
 : اقصةالمن

الّجدارة .21.1.2.1 معايير  استخدام  وفق عند  درجات  عطاء  كّل  ينال  المرحلة،  هذه  بنهاية   :
مع   العطاءات  بين  وفيما  التفاضلّية  الفنّية  والمتطلّبات  العطاء  بين  فيما  المقارنة 
الفائدة االجمالية والقيمة الّتي يوّفرها كل  الّدرجات  البعض، بحيث تعكس  بعضها 

ُيع ال  تناسبي.  بشكل  في  عطاء  محّددًا  يكن  لم  ما  معيار  أّي  بيانات  تمد  ورقة 
الّتي تحّدد أيضًا درجة الّنجاح إذا لزم األمر، ووزن التقييم الفني والتقييم    المناقصة
أثر  المالي.   وتقييم  على  تحليل  لجنة  ُتعّد  الّثانية،  الفّني  الّتقييم  مرحلة  انتهاء 

ّجل لكّل مقّدم عطاء مدى تحقيقه  العطاءات الئحة بمعايير الّتقييم التفاضلّية، وتس
 تلك المعايير مع شروحات حول كّل درجة ينالها مقّدم العطاء. 
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بنهاية هذه المرحلة، ينال كّل عطاء   :عند استخدام معايير التقييم مع مكافئها النقدّية .21.1.2.2
مكافئ نقدّية على شكل نسب مئوية وفق المقارنة فيما بين العطاء والمعايير غير  

يما بين العطاءات مع بعضها البعض، بحيث تعكس هذه الّنسب، الفائدة  الّسعرّية وف
االجمالية والقيمة الّتي يوّفرها كل عطاء بشكل تناسبي. ال ُيعتمد أّي معيار وال ّتعطى 

في   محّددة  تكن  لم  ما  نقدّية  مكافئ  المناقصة أّي  بيانات  أثر  .  ورقة  انتهاء  على 
ُتعدّ  الّثانية،  الفّني  الّتقييم  بمعايير مرحلة  الئحة  العطاءات  وتقييم  تحليل  لجنة   

الّتقييم غير الّسعرّية، وتسّجل لكّل مقّدم عطاء الّنسب المئوّية الّتي سُتضاف إلى 
منه مع شروحات حول كّل نسبة ينالها مقّدم العطاء.    خصمعطائه المالي أو الّتي ستُ 

الح اعتماد كلفة دورة  الّتقييم عند  اآللّية في  وُتستخدم هذه  الّتقييم  / ياة مثالً  أو 
، وُيمكن أن تترافق مع تقييم لمعايير سعرّية وفق ما تحّدده  وفق معايير االستدامة 
، والّتي يجري تطبيقها بعد فتح العطاءات المالّية ليتّم دمجها  ورقة بيانات المناقصة

 الّسعرّية. مع الِنسب المئوّية الّتي نالها كّل عطاء جّراء تقييم المعايير غير 
 

 الّنواقص والنحرافات والّتحفظات 

وتقييم  .21.2 تحليل  للجنة  ويحّق  عطائه،  في  تعارض  أو  تضارب  أّي  مسؤولّية  العطاء  مقّدم  يتحّمل 
العطاءات أن تبّت بهذا الّتضارب أو الّتعارض وفق ما ترتئيه مناسبًا بما يحّقق القيمة األفضل لسلطة  

حول ذلك، دون أن يحّق لمقّدم    العطاء بالتضارب أو التعارض وبقرارهاالتعاقد؛ فتقوم بإشعار مقّدم  
 العطاء الّرفض، وذلك تحت طائلة االستبعاد. 

ينحرف  .21.3 عطاء  كل  باستبعاد  العطاءات  وتقييم  تحليل  لجنة  تقوم  العطاءات،  وتقييم  فحص  أثناء 
ا عن متطلّبات وثيقة المناقصة أو يتضّمن تحّفظات أو نواقص جوهريّ  ة. االنحراف أو التحّفظ جوهريًّ

من مسؤولّية المقاول بشكل   أو/ أو النقص الّجوهري، هو ذلك الّذي يحّد من حقوق سلطة الّتعاقد و
و وأو  / جوهري،  والعادل،  الّشفاف  الّتنافس  عملّية  إفساد  إلى  به  القبول  يؤّدي  يؤّثر  / الّذي  الّذي  أو 

 القبول به على جودة وأداء نطاق المناقصة. 
فحص   .21.4 أو أثناء  نواقص  قبول  العطاءات،  وتقييم  تحليل  للجنة  يحّق  الفنّية،  العطاءات  وتقييم 

انحرافات أو تحّفظات طفيفة، ال تؤّثر على جوهر العطاء وعلى عملّية الّتنافس، وذلك عبر احتساب 
ا إلى المكافئ النقدّية لتلك الّنواقص أو االنحرافات أو الّتحّفظات القابلة للقياس الكّمي، بغية إضافته
ورقة العطاء المالي المعنّي بعد فتح العطاءات المالّية، وذلك ألغراض التقييم والمقارنة فقط. ُتحّدد  

آلّية احتساب تلك المكافئ الّنقدّية باالستناد إلى األسعار الُمرادفة في العطاءات   بيانات المناقصة
و إلى/ األخرى  باالستناد  هذه   أو  تطبيق  يجري  المكافئ.  هذه  الحتساب  أخرى  موضوعّية  آلّيات 

المكافئ النقدّية بعد فتح العطاءات المالّية، شرط أن تكون مذكورًة بشكل واضح وصريح في تقرير 
 إبالغه بنتائج الّتقييم الفّني.  كتابقييم الفّني وتّم تبليغها لمقّدم العطاء المعني في التّ 
 

 الفّني تقرير الّتقييم 
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تنتهي مرحلة الّتقييم الفني بإنجاز تقرير تقييم فّني ُمفّصل يحتوي كاّفة مراحل ونتائج وتفاصيل  .21.5
 ئ الّنقدية ونقاط القّوة والّضعف، الخ.  الّتقييم مع األسباب الموجبة ونقاط الّجدارة أو ِنسب المكاف

ا، ال يّطلع عليه سوى األشخاص المخّولون بذلك، ما عدا متطلّبات اإلعالن  .21.6 يكون تقرير الّتقييم سريًّ
 واإلبالغ المحّددة في هذه الوثيقة.

 
الّتبليغ بنتائج   .22

 التقييم
فور انجاز تقرير الّتقييم الفّني والحصول على الموافقات الاّلزمة وفق األصول، ُيصبح هذا الّتقييم  .22.1

بنتائج  المقبولين،  العطاءات  مقّدمي  بإبالغ  الّتعاقد  سلطة  تقوم  تغييره.  أو  تعديله  يمكن  ال  ا  نهائيًّ
ير الّتقييم على شكل درجات الّتقييم الفّني وتعلم كٌل منهم بنجاح عطائه الفّني ومدى تحقيقه لمعاي

الّسعرّية   غير  للمعايير  نقدّية  مكافئ  الُمعتمدة)أو  الّتفصيلي  الفّني  الّتقييم  منهجّية   ( بحسب 
واالنحرافات أو الّتحفظات الّتي تّم قبولها والمكافئ الّنقدية المرادفة لها. كما ُتعِلم في نفس الوقت، 

 يم الفّني وأسباب ذلك. مقّدمي العطاءات الّلذين لم يجتازوا الّتقي
نفسه المنّوه عنه في الفقرة أعاله، ُتعلم سلطة الّتعاقد، مقّدمي العطاءات المقبولين بموعد   كتابفي ال .22.2

ومكان جلسة فتح العطاءات المالّية العائدة لهم، وذلك للمشاركة فيها اختيارًيا. تكون الفترة ما بين 
لعطاءات من اإلعداد  كتاب اإلبالغ وموعد فتح العطاءات المالّية كافيًة بحيث يتمكّن فيها مقّدمو ا

 والّسفر، بحسب الحاجة. 
بموجب هذا الّتبليغ لمقّدمي العطاءات، يجوز أليٍّ منهم تقديم طلب تبيان تفصيلي ألسباب حصوله  .22.3

أو تقديم اعتراض خّطي، وذلك خالل مّدة سبعة أّيام تقويمّية من / على الّنتيجة الفنّية الّتي حّققها و 
  تاريخ استالمه الّتبليغ.

 
  وتقييم فتح .23

 العطاءات المالّية 
 الّجلسة العلنّية 

العطاءات جلسًة   فتحالّتبليغ بنتائج الّتقييم، تعقد لجنة    كتابفي المكان والموعد المحّدد لذلك في   .23.1
الّسابقة،  الّتقييم  مراحل  بنجاح  اجتازوا  الّذين  العطاءات  لمقّدمي  المالّية  العطاءات  لفتح  علنّيًة 
المغلفات  من سالمة  الحضور  وبمشاركة  أّوالًّ  الّلجنة  تتأكّد  ا.  قانونيًّ يمّثلهم  من  أو  هؤالء  وبحضور 

الدّ  الحضور  أمام  المالّية. وتتلو  للعطاءات  الّسعرّية الخارجّية  الّنقدية غير  المكافئ  أو  الفنّية  رجات 
 . (بحسب الحالة)الّتي حّققها كّل عطاء 

 تقرأ على مرأى ومسمع الحضور البيانات الّتالية:تفتح الّلجنة العطاءات المالّية وفق تسلسل ترتيبها و .23.2
الموعد الّنهائي لتقديم  وردت وتّم تسجيلها وفق األصول قبل  على العطاء المالّي،  أّية تعديالت   -

المالّي   العطاءات؛ العطاء  الّتعديل تقرأ محتوياته قبل فتح  في حال وجود تعديل، تفتح الّلجنة 
 األساسّي؛ 

 اسم مقّدم العطاء وأسماء الّشركاء في حال وجود ائتالف شركات؛  -
تقديم    كتابنموذج  األسعار المقّدمة والعملة أو العمالت؛ تقرأ الّلجنة الّسعر اإلجمالي الوارد في   -

 العطاء المالّي باإلضافة إلى الّسعر اإلجمالي وفق جداول األسعار؛ 
 قيمة الّضرائب والّرسوم وماهّيتها؛  -
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 كما ترد في نموذج تقديم العطاء المالّي؛  الخصومات -
مع   - العطاء،  تقديم  نماذج  في  المعتمدة  العطاء  محتويات  قائمة  وفق  المالّي  المغلّف  محتويات 

 لى الوثائق الّناقصة؛ اإلشارة إ
 وجود عطاءات بديلة إن كان مسموح بها، وأسعارها ومحتوياتها وفق ما سبق؛  -
 اإلشارة إلى أّية تحّفظات أو مالحظات واردة في العطاءات؛  -
 أّية بيانات أخرى وفق ما ترتئي لجنة فتح العطاءات.   -
العطاءالّ تقوم   .23.3 اللجنة على كتاب ياللجنة وبختم  المالّية    اتلجنة بختم جميع صفحات  وقع رئيس 

المالّي وعلى جداول األسعار. ُتعّد الّلجنة محضًرا بمجريات جلسة فتح العطاءات المالّية   العطاءتقديم  
و ) تعديل،  كان هناك من  إذا  وما  العطاءات،  أسماء مقّدمي  األدنى  بالحّد  للعطاءات يتضّمن  األسعار 

مع بها،  ُسِمح  إن  والبديلة  سوف   األساسّية  األسعار  بأّن  واضحة  إشارة  مع  والخصومات،  عمالتها، 
ا، وتنشره   (تخضع للّتقييم والّتدقيق وتوّقعه وتتيحه لمقّدمي العطاءات لتوقيعه إذا كان ذلك عمليًّ

للعموم على لوحة اعالنات سلطة الّتعاقد وعلى موقعها االلكتروني. إّن عدم التوقيع على محضر فتح 
 ن ِقبل مقّدم عطاء أو أكثر، ال يؤّثر على صالحّية هذا المحضر. العطاءات المالّية م 

نة فتح العطاءات المالّية الى رئيس  جرفع محضر ل  بعد انتهاء مجريات فتح العطاءات المالّية، يتمّ  .23.4
لى لجنة تحليل وتقييم العطاءات لغرض استكمال مجريات إعاقد للمصادقة عليه وتحويله  سلطة التّ 

 التقييم بشكل سّري. 
 

 تصحيح األخطاء الحسابّية  
 : وفقًا لما يليبتصحيح االخطاء الحسابية لجنة تحليل وتقييم العطاءات تقوم  .23.5
 في حال وجود خطأ في عملّيات الّضرب، ُيعاد الّضرب وُيصّحح المجموع؛  -

 عاد الّجمع وُيصّحح المجموع؛ يُ في حال وجود خطأ في عملّيات الّجمع،  -

، ُتعتمد الّجداول  (المجاميع)في حال االختالف بين جداول األسعار الفرعّية والّجداول األساسّية   -
 الفرعّية وًتصّحح األساسّية؛ 

في حال وجود تعارض بين الكلمات واألرقام، ُيعتمد المبلغ الُمثبت كتابًة، ما لم يرتبط هذا المبلغ   -
 بخطأ حسابّي؛

ابّي في جداول األسعار وفق ما سبق، إذا ُوجد اختالف بين بعد اجراء عملّيات الّتصحيح الحس -
الّسعر االجمالي الّناتج من الّجداول وبين الّسعر اإلجمالي الوارد في كتاب تقديم العطاء المالّي،  

 ًتعتمد الّجداول وُيصّحح الّسعر اإلجمالي في كتاب تقديم العطاء؛ 

، وذلك للعلم ء بنتيجة تصحيح األخطاء الحسابّيةُتبلّغ لجنة تحليل وتقييم العطاءات مقّدم العطا  .23.6
مصادرة ضمان العطاء في حال كان مقّدم العطاء مرّشًحا لإلحالة،  والموافقة تحت طائلة االستبعاد و
المناسبة القانونّية  الّتدابير  العطاء في االعتراض على واّتخاذ  المساس بحّق مقّدم  ، ولكن من دون 

 راض المنصوص عنها في هذه الوثيقة. قرار الّلجنة وفق آلّية االعت
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 تقييم العطاءات المالّية 
العطاءات،   .23.7 وتقييم  تحليل  لجنة  قبل  من  الحسابّية  األخطاء  وتصحيح  المالّية  العطاءات  فتح  بعد 

ستقوم الّلجنة بتقييم العطاءات المالّية للتأكّد من اّتزانها وخلّوها من المبالغات غير الُمبّررة وتناسقها 
العطاء الفّني. ولهذه الغاية، تعّد الّلجنة جداول ورسومات بيانّية لمقارنة األسعار فيما بينها ومع مع  

أو غلّوها. وعلى  اّتزانها  بنود معّينة تشّك في عدم  أن تطلب تفصيل أسعار  الّتقديرّية. ولها  الكلفة 
الّ  ُتحّددها  الّتي  الُمّدة  خالل  الّتفاصيل  بكّل  اإلجابة  العطاء  هذا  مقّدم  وبنتيجة  الغرض.  لهذا  لجنة 

الّتحليل، للّجنة استبعاد أّي عطاء يثبت عدم اّتزانه أو غلّوه بشكل كبير ومن بين هذه العطاءات غير 
، وتلك الّتي تحتوي على الّسريع  التحصيل بهدف للمصاريف اُمبكرً  حمياًل الُمّتزنة، تلك الّتي تحتوي ت

 وازي لبنود أخرى، وذلك على سبيل المثال ال الحصر. تخفيض كبير في بنود معّينة لقاء رفع مت
في حال كان سعر العطاء الفائز، منخفًضا بشكل غير طبيعي عن الّسعر الّتقديري، يحّق للجنة تحليل  .23.8

العطاء تفاصيل العناصر الُمكّونة لعطائه وتبريًرا حول قدرة مقّدم وتقييم العطاءات، الّطلب من مقّدم  
العقد با العطاء، طلب زيادة العطاء تنفيذ  لها في حال قبول مبّررات مقّدم  المقّدم. كما يجوز  لّسعر 

 . من قيمة العطاء (%5)نسبة ضمان حسن الّتنفيذ بما قيمته 
 

 الّنواقص والنحرافات والّتحفظات 

حيث أّن نطاق المناقصة يشمل التصميم والتنفيذ، وحيث أّن العقد هو على أساس سعر إجمالي    .23.9
ُيعتبر  بنفسه، ولذلك،  ُيعّدها  الّتي  الوثيقة ووفق جداول األسعار  العطاء وفق هذه  به مقّدم  يتقدم 

د المناقصة، جدول األسعار كاماًل وشامالً نطاق المناقصة بالكامل. وفي حال تبّين غياب بند من بنو
سوف تعتبر الّلجنة أّن سعر هذا البند مشمول في أسعار بنود أخرى. أّما في حال تحّفظ مقّدم العطاء 
في عطائه على أو انحرافه عن شرط أو معيار أو بند في وثيقة المناقصة أو نطاق العمل، وبشكل 

ا واضح ال التباس فيه، واعتبرت الّلجنة أّن هذا التحّفظ أو االنحراف غ ير جوهرّي ويمكن تقديره كميًّ
بمكافئ نقدّية وفق ما ورد في تقرير التقييم الفّني، تقوم الّلجنة بتطبيق هذه المكافئ وفق اآللّية 

 . ورقة بيانات المناقصةالُمحّددة في 
، ( مثال جداول أسعار أعمال المياومة)في حال وجود جداول أسعار مع كمّيات حّددتها سلطة الّتعاقد   .23.10

في حال وجود خطأ في و ، على جميع مقّدمي العطاءات التقّيد بالبنود والكمّيات الُمحّددة.  فعندها
الّلجنة بتصحيح الكمّيات.   في حال حذف بند من هذه البنود، وكان هذا  أّما  إدخال الكمّيات، تقوم 

لّية المحّددة إضافة مبلغ مالي ألغراض الّتقييم وفق اآل الحذف برأي الّلجنة، غير جوهرّي، يحّق للّجنة  
 . ورقة بيانات المناقصةفي 

في حال وجود خطأ في إدخال المبالغ االحتياطّية الّثابتة الّتي قد تحّددها سلطة الّتعاقد في وثيقة    .23.11
 المناقصة، تقوم الّلجنة بتصحيح هذا المبلغ وفق ما ورد في هذه الوثيقة. 
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في وثيقة    (أو تتخطى تلك الُمحّددة)دة  في حال تضّمن العطاء المالّي، مبالغ احتياطّية غير محدّ  .23.12
المناقصة، تستبعد الّلجنة هذه المبالغ من عملّية الُمقارنة والّتحليل، وتعتبرها كأّنها غير موجودة. في 

ا  حال سمحت وثيقة المناقصة بعطاءات بديلة   ا)ك يًّ ، يتحّمل مقّدم العطاء مسؤولّية تقديم  (أو جزئيًّ
 الّشروط واآللّيات المنصوص عنها في هذه الوثيقة. تلك العطاءات البديلة وفق 

واالنحرافات   .23.13 للّنواقص  تقييمها  بنتيجة  العطاء  مقّدم  العطاءات  وتقييم  تحليل  لجنة  ُتبلّغ 
االستبعاد   طائلة  تحت  والموافقة  للعلم  وذلك  مرّشًحا ووالّتحّفظات،  العطاء  مقّدم  كان  حال  في 

واّتخاذ الّتدابير القانونّية المناسبة، ولكن من دون المساس بحّق مقّدم لإلحالة، مصادرة ضمان العطاء  
 العطاء في االعتراض على قرار الّلجنة وفق آلّية االعتراض المنصوص عنها في هذه الوثيقة. 

 
 )عند االنطباق( تطبيق المكافئ الّنقدّية للمعايير الّسعرّية 

نّصت     .23.14 المناقصةإذا  بيانات  م  ورقة  اعتماد  الّنقدّية، ستقوم على  بمكافئها  تقييم سعرّية  عايير 
لجنة تحليل وتقييم العطاءات، بتطبيق تلك المعايير وتحديد المكافئ الّنقدّية على شكل ِنسب مئوّية 

ورقة من قيمة العطاء المالّي أو على شكل مبالغ نقدّية، يتّم احتسابها وفق اآللّية المنصوص عنها في  
نتهاء من احتساب المكافئ الّنقدية للمعايير الّسعرّية، تقوم الّلجنة بتطبيق . عند االبيانات المناقصة
على العطاء المالي للوصول إلى قيمة العطاء الُمقّيم ألغراض   (سعرّية وغير سعرّية)جميع المكافئ  

 المقارنة. 
المك .23.15 الحتساب  والّضرورّية  المطلوبة  البيانات  في  الّنقص  مسؤولّية  العطاء  مقّدم  افئ يتحّمل 

الّنقدّية، ما قد يؤّدي إلى استبعاد العطاء أو إلى استخدام بيانات وفق اآللّيات المنصوص عنها في 
 هذه الوثيقة أو وفق تقدير لجنة التحليل والتقييم، وذلك بحسب طبيعة الّنقص وما ترتئيه الّلجنة. 

 
 الّتحويل إلى عملة موّحدة  

عند االنتهاء من إجراءات الّتقييم المالي وفق ما سبق وفي حال الّسماح بتقديم العطاءات بأكثر  .23.16
على خالف ذلك، تقوم لجنة تحليل وتقييم العطاءات   ورقة بيانات المناقصةمن عملة، وما لم تنّص  

الوطنّية   العملة  إلى  العطاءات  أسعار  العراقي)بتحويل  متوّس   (الّدينار  أساس  على  سعر وذلك  ط 
، لتقديم العطاءات   النهائي  الموعد  قبل  (14)  يوًماأربعة عشر  بتاريخ  الّصرف الّصادر عن البنك المركزي  

وذلك ألغراض التقييم والمقارنة فقط. في حال عدم صدور جدول بأسعار العمالت عن البنك المركزي 
ركزي في أوّل يوم صدرت فيه في هذا التاريخ، تستخدم الّلجنة أسعار العمالت الصادرة عن البنك الم

 قبل هذا التاريخ. 
 

 األفضلّية المحلّية  
لُمقّدم العطاء   على خالف ذلك، لن يتّم إعطاء أفضلّية محلّية  ورقة بيانات المناقصةما لم تنّص   .23.17

  المحلّي.
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ال يجوز تطبيق أفضلّية محلّية إضافّية في حال تضّمن الّتقييم الفني نقاط جدارة أو مكافئ   .23.18
 نقدّية تعود لهذه األفضلّية وذلك منًعا من االزدواجّية في تطبيق هذه األفضلّية. 

 
 

 تقرير الّتقييم المالّي 
الّتقييم     .23.19 وتفاصيل   المالّي تنتهي مرحلة  ونتائج  مراحل  لكاّفة  ُمفّصل  مالي  تقييم  تقرير  بإنجاز 

الّتقييم مع األسباب الموجبة وجداول احتساب األسعار والّتعديالت عليها وفق ما سبق مع تحديد 
أسعارها  وفق  للعطاءات  الّنهائي  الّترتيب  تحديد  في  لالستخدام  عطاء  مقّدم  لكل  الّنهائي  الّسعر 

 .  ورقة بيانات المناقصةام في الّتقييم الّنهائي الُمدمج وفق ما هو معتمد في المقّيمة أو لالستخد 
ا، ال يّطلع عليه سوى األشخاص المخّولون بذلك، ما عدا متطلّبات اإلعالن   .23.20 يكون تقرير الّتقييم سريًّ

 واإلبالغ المحّددة في هذه الوثيقة.

  التقييم النهائي .24
   الُمدَمج

الع .24.1 الفّني، تقوم لجنة تحليل وتقييم  الّتقييم  الّجدارة في  بدمج نتيجة طاءات  عند استخدام نقاط 
درجة العطاء المالي على أساس المالّية للعطاء. ُتحتسب  الّدرجةالفنّية مع  الّدرجةالتقييم الفّني، أّي 

بينما ينال كّل عطاء   (%100)الّتناسب العكسي مع قيمة العطاء، بحيث ينال العطاء األدنى سعًرا، درجة  
   المعادلة الّتالية:مالّية وفق  درجةآخر 

 ]  (أ)سعر العطاء  / سعر العطاء األدنى  [*  100 = (أ )العطاء  درجة
ُتحتسب أسعار العطاءات بعد تصحيح األخطاء الحسابّية وبعد تقييمها وتطبيق أّية مكافئ نتيجة  .24.2

الّلجنة غير جوهرّية، وبعد الّتحويل إلى العملة الوطنّية  انحرافات أو نقصان أو تحّفظات اعتبرتها 
 لّيات الّتقييم.  وتطبيق هامش األفضلّية. ال تدخل المبالغ االحتياطّية الموّحدة والّثابتة، في عم

وفق األوزان   ُمدمجة  درجةفي حال اعتماد نقاط الّجدارة، يكون العطاء الفائز، العطاء صاحب أعلى   .24.3
 .(21.1.2.1)المحّددة للعطاء الفني وللعطاء المالي في الفقرة 

سعرّية و .24.4 معايير  اعتماد  حال  العط/ في  الفائز،  العطاء  يكون  الّنقدّية،  مكافئها  مع  سعرّية  غير  اء أو 
 صاحب الّسعر المقّيم األدنى. 

 
 ]عند إنجاز وثيقة المناقصة وقبل نشرها الّتالي حذف هذا الّرسم التوضيحي يرجى[
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 ُتبّين الخيارين األساسّيين للتقييم الفّني. ،تقييم العطاءاتلآلّية مبدئّية  -   5رسم توضيحي 

 الخيار الُمعتمد للّتقييم   المناقصة بيانات  ورقةتحّدد  

 
والّذي يشمل  بعد تحديد العطاء الفائز، ستقوم لجنة تحليل وتقييم العطاءات بإجراء الّتأهيل الاّلحق .25.1 التأهيل الاّلحق  .25

 القيام بما يلي: 
ورقة بيانات  التأكّد من المستندات الّثبوتّية العائدة لمؤّهالت مقّدم العطاء كما هو مطلوب في   -

 ؛ المناقصة
 التثّبت من قدرة مقّدم العطاء على الّتنفيذ بعد األخذ بعين االعتبار التزاماته الحالية األخرى؛  -
باألهلّية   - العطاء  مقّدم  تمّتع  استمرار  من  تأهيل  التأكّد  اجراء  تّم  حال  في  المطلوبة  والمؤّهالت 

 ُمسبق؛ 
حّدد  الّطلب من مقّدم العطاء اثبات فعالية منهجّية أو أكثر من منهجّيات العمل الُمقترحة، كما هو مُ  -

 ؛ ورقة بيانات المناقصة في 
العطاء   - المتعاقدة، على منشآت وتجهيزات ومعّدات مقّدم  الّسلطة  نفقة  الميداني وعلى  الكشف 

 . ورقة بيانات المناقصةلمّتصلة بتنفيذ العقد، كما هو ًمحّدد في وا
البيانات  .25.2 من  التأكّد  إلى  بل  العطاء،  لمقّدم  إضافي  تقييم  اجراء  إلى  الاّلحق  الّتأهيل  يهدف  ال 

والمعلومات والمنهجيات الّتي يحّددها مقّدم العطاء في عطائه. في حال تبّين للجنة تحليل وتقييم 
المنّوه عنها العطاءات وبنتيج المنهجيات  أو  المعلومات  أو  البيانات  أّن  الاّلحق،  الّتأهيل  ة إجراءات 

أعاله غير دقيقة أو مغلوطة أو غير واقعّية، أو في حال فشل عملّية الّتأهيل الاّلحق، ستقوم الّلجنة 
ا للقيام بإجراءات باستبعاد مقّدم العطاء وفق تقرير معلّل واالنتقال إلى مقّدم العطاء الّذي يليه ترتيبً 

 الّتأهيل الاّلحق. 

   
  ا     ا   

     ا  ا    ا       ا     
 
ا  

ة  ت  يم ا   ي 
   

 
والم  

وا    ا ة 
ة     ا  ال      
     

  الم ح ة ا و 
ة   الم ا    ا ل ا ي 

        ا  

ا ية
 
  الم ح ة ال 

  ا  ال  ا   
ة   وع  ا   ني 
ل ل  ع ا 

ت  يل ا   ا 

ا ية
 
  الم ح ة ال 

ة ل ل     ا         
ع ا  ل م ا        

ة الس     

ع  ة ل   ا  
نا   

 
الما    ال 

ال        قيمة 
ال  ا 

    الم ا    
ة    ال  ا       

 
الن

الما   

ا  ا  

ال  ا  ال ائ  عىل 
أعىل ع  ة ت    
ة  ال   ة الفني 
ة و ق  والمالي 
  
 
ا و ا  الم  

ال  ا   اح  
م  الس    الُم ي 

ا     

 
 
ا   ا  ا  

  
ا  
 
ا   ا  ا  

  

    ال  ا ا  
ة المالي 

   
 
     ا 

 
ا  

   
 
        

 
ال   

ال  ا  الم     
ل حالة

   
 
        

 
ال   

ال  ا  الم     
ل حالة



 

Section III سية" لتطبيق خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئي Heading 1 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا.     
 36/224 

 وثائق المناقصة
 تصميم وتنفيذ أشغال 

 

 

يحّق للجنة تحليل وتقييم العطاءات، وفي أّي مرحلة من مراحل الّتقييم واإلحالة، استبعاد أّي عطاء  .25.3
  يتبّين أّنه يحتوي على بيانات مغلوطة أو ال يحترم مبادئ الّنزاهة المنصوص عنها في هذه الوثيقة. 

 
الّتقييم بإنجاز تقرير تقييم فّني ومالي ُمدَمج وُمفّصل يحتوي كاّفة مراحل ونتائج  .26.1 تقرير الّتقييم .26 تنتهي مرحلة 

الّنهائّية أو احتساب الّسعر الُمقّيم الّنهائي وفق   الّدرجةوتفاصيل الّتقييم المالّي مع كيفّية احتساب  
عطاء واألسباب الموجبة. يتضمن الّتقرير نتائج مجريات الّتأهيل المكافئ غير الّسعرّية والّسعرّية لكّل  

العطاءات  ،الاّلحق تقييم  المقبولة    ،تفاصيل  العطاءات  الّتقييم)وترتيب  أثناء  ُترفض  لم  الّتي    ( أّي 
 وتوصيات لجنة تحليل وتقييم العطاءات.  

ا، ال يّطلع عليه سوى األشخاص المخّولون بذ .26.2 لك، ما عدا متطلّبات اإلعالن يكون تقرير الّتقييم سريًّ
 واإلبالغ المحّددة في هذه الوثيقة.

 
، ( %2)عندما يتجاوز سعر أفضل عطاء، الكلفة الّتقديرّية للمشروع ونسبة االحتياط بما ال يزيد عن   .27.1 الّتفاوض  .27

لسلطة الّتعاقد، مخاطبة مقّدم العطاء قبل ارسال كتاب الّتفاوض إليه، وذلك لتخفيض سعره يجوز  
من دون أن يؤّدي   بنفس مبلغ الّتجاوز تحقيقًا للمصلحة العاّمة. يكون الّطلب والّجواب عليه خطّيين،

على مقّدم العطاء اإلجابة على طلب سلطة الّتعاقد ضمن    رفض الّتخفيض إلى استبعاد مقّدم العطاء.
 المهلة المحّددة لذلك في طلبها. 

بعد تحديد العطاء الفائز، والحصول على الموافقات الاّلزمة على تقرير الّتقييم وفق األصول، تدعو  .27.2
ت ُمقّدم هذا العطاء إلجراء المفاوضات، وُتحّدد موعد هذه المفاوضات لجنة تحليل وتقييم العطاءا 

 وجدول أعمالها. يمكن أن تشمل المفاوضات، المواضيع الّتالية: 
للعطاء - الّتقنية  الخبراء  الّجوانب  واإلدارة،  العمل  الّزمني، خطط  البرنامج  المنهجّيات،  الّتصميم،   :

 األساسّيون، الخ.؛ 
ونقاط الّضعف في العطاء كما وّثقتها لجنة تحليل وتقييم العطاءات، وخطط اإلفادة  نقاط القّوة   -

 القصوى من نقاط القّوة ومعالجة نقاط الّضعف؛ 
 ؛ فّض الّنزاعاتتسمية أعضاء مجلس  -
 غير ذلك من األمور الفنّية أو الّتعاقدّية الّتي ال تؤّثر على جوهر العقد أو أهدافه.  -

 
من حيث الحجم أو الكمّيات كأن تلغي أو بشكل طفيف، تعديل نطاق العقد  لسلطة الّتعاقد الحق في  .27.3

الّتعديل  هذا  يتسّبب  أاّل  متناسب، على  العطاء بشكل  كمّيات، فتعّدل قيمة  أو  أجزاًء  تزيد  أو  تقلّل 
 بتغيير جوهر أو موضوع العقد وأاّل ينطوي على تفاوض مالّي. 

، ال تشمل المفاوضات تخفيض أسعار بنود أو فقرة أعالهباستثناء ُمراسالت الّتخفيض المحّددة في ال .27.4
ا بنتيجة المفاوضات الفنّية.   تخفيضات اجمالّية ما خال تعديل األسعار تلقائيًّ
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بنهاية المفاوضات، يوّقع الطرفان على محضر مفّصل بمجريات الّتفاوض. في حال فشل المفاوضات،   .27.5
ا العطاءات دعوة مقّدم  للجنة تحليل وتقييم  للّتفاوض، يجوز  الّثانية  المرتبة  الّذي يحّل في  لعطاء 

 وهلّم جرة حتى انجاز الّتفاوض بنجاح أو فشله مع كّل مقّدمي العطاءات المقبولين. 
مسؤولّيات   .28

الّنزاهة في مرحلة  
فتح وتقييم  

 العطاءات 

إلى    .28.1 العطاءات االلتزام بها، إضافًة  الّتي على مقّدمي  العاّمة  الّنزاهة والمهنّية واألخالقّية  متطلّبات 
 عليهم تحّمل المسؤولّيات اإلضافّية الّتالية في مرحلة فتح وتقييم العطاءات. 

أن يتعّهد مقّدم العطاء باالستجابة الفورّية لطلبات الّتوضيح الخطّية الّتي ترده من سلطة الّتعاقد، وب .28.2
 تكون تلك الّتوضيحات دقيقة وصادقة وواضحة، وال تتضّمن أّي تعديل يمّس جوهر العطاء.  

يتعّهد مقّدم العطاء بعدم محاولة أّي سبيل للحصول على معلومات أو بيانات سرّية من سلطة التعاقد  .28.3
 صول. وبعدم الّتواصل مع سلطة الّتعاقد أو أّي شخص فيها، إاّل استجابًة لطلب خّطي وفق األ

يتعامل مقّدم العطاء بصدق وإخالص في كاّفة مراحل فتح وتقييم العطاءات، ويتفادى أّي حالة من  .28.4
حاالت تضارب المصالح ويكشف عنها لسلطة الّتعاقد فور معرفته بها. ويقتضي الّصدق واإلخالص 

لمادة إلى أيضًا، السعي الدؤوب لكشف أّي محاوالت مخلّة بالمسؤولّيات المنصوص عنها في هذه ا 
 سلطة التعاقد والّسلطات المختّصة.  

الّتي قد تكون مطلوبة، أن يتيح لسلطة  .28.5 الاّلحق  الّتأهيل  العطاء، ومن ضمن إجراءات  يتعّهد مقّدم 
الفّني   للتأكّد من عطائه  أّية معلومات تطلبها  إلى   مؤّهالتهأو  / والّتعاقد  الوصول  لها سهولة  ويوّفر 

ورقة موارده وتجهيزاته ومنشآته للكشف عليها، وذلك وفق متطلّبات التأهيل الاّلحق المحّددة في  
 . بيانات المناقصة

والمساهمة  .28.6 الّدعوة  هذه  بتلبية  عطائه،  حول  المفاوضات  إلى  ُدعي  إن  العطاء،  مقّدم  ويلتزم  كما 
لة أّي التباس وللّتفاهم مع سلطة الّتعاقد حول العطاء والعقد،  الناشطة والصادقة في المفاوضات إلزا

 ومن دون أّية محاولة قد ُتعتبر انتهازّية الستغالل ترتيبه األّول. 
أو  .28.7 تواطؤ  أو  أو قسرّية  احتيالّية  أو  فاسدة  ممارسات  أّية  في  االنخراط  بعدم  العطاء  مقّدم  يتعّهد 

محاوالت أّية  عن  بالكشف  ويتعّهد  كما  إقليم   عرقلة،  في  اإلجراء  المرعّية  األنظمة  وفق  مماثلة 
 من الّتعليمات إلى مقّدمي العطاءات.  18.6كوردستان والمحّددة في الفقرة 

لمبادئ  .28.8 الّثانوّيين  ومقاوليه  وموّرديه  وموّظفيه  مستخدميه  احترام  من  التأكّد  العطاء  مقّدم  على 
ركات، تنطبق هذه المسؤولّيات على جميع الّنزاهة. في حال كان مقّدم العطاء عبارة عن ائتالف ش

 الّشركاء أيًضا. 
 

 اإلحالة  . ث
اإلشعار بنّية   .29

 اإلحالة 
الّتعاقد  .29.1 ُتبلّغ سلطة  الاّلزمة وفق األصول،  الموافقات  المفاوضات بنجاح والحصول على  فور انجاز 

بنتائج الّتقييم الّنهائي وبنتيجة المفاوضات وبتفاصيل الّتقييم جميع مقّدمي العطاءات كٌل على حدة،  
العقد، إحالة  الّتعاقد  تّم فتحه، وبنّية سلطة  إذا  للعطاء مالي  واسم وعنوان مقّدم  المالّي والُمدمج 

العطاء الفائز وقيمة عطائه وتفاصيل الّتقييم الُمدمج لهذا العطاء، وغير ذلك من البيانات الّتي ترتئي 
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ة الّتعاقد ضرورة تبليغها لمقّدمي العطاءات. ال يشكّل هذا اإلشعار قبواًل للعطاء أو أّي وعد أو سلط
 عالقة تعاقدّية بين سلطة الّتعاقد وبين مقّدم العطاء الفائز.

ُتصدر سلطة التعاقد، اإلشعار بنّية اإلحالة ضمن ُمّدة صالحّية العطاءات. وبمجّرد صدور هذا اإلشعار،  .29.2
ا إضافًيا تبدأ من نهاية صالحّية العطاء،   (63)تتمّدد صالحّية العطاء موضوع اإلحالة إلى   يوًما تقويميًّ

وكذلك وذلك ليتسنى لسلطة التعاقد إتمام مرحلة التوّقف والبّت باالعتراضات وإصدار كتاب اإلحالة.  
ا صالحّية العطاءين في المرتبتين الّثانية والّثالثة في حال كانا من العطاءات المقبولة.   تتمّدد تلقائيًّ

 
فترة التوّقف  .30

 والعتراضات 
تمتّد   .30.1 الّتي  التوّقف  فترة  انقضاء  قبل  العقد  لتوقيع  إجراءات  أية  الّتعاقد  سلطة  تّتخذ  أّيام   (7)لن 

يوضح الّرسم البياني أدناه أهّم مراحل وخطوات اإلحالة  تقويمّية من تاريخ اإلشعار بنّية اإلحالة.
 واالعتراضات. 

 

 
 

  
إضافًة إلى حّق مقّدم العطاء االعتراض بنتيجة صدور اإلشعار بنّية اإلحالة، يحق ألّي مقّدم عطاء   .30.2

العطاءات، ووفق  لتقديم  الّنهائي  الموعد  الّتعاقد، وذلك قبل  أّي قرار تّتخذه سلطة  االعتراض على 
 : المناقصة بيانات ورقةالعنوان المبين في  علىو الّرسم البياني الّتالي
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ن ر ا حالة

              7            

                               

           

ا   ار 

بني ة ا حالة

 تاب ا حالة في 

حا  رف  ال  و 

من الم ل 

 يم ن لسلطة الت ا د المتاب ة في   را ا  ا حالة

أي ام من  صدارها ل رارها في ال   و    ن لم يتم  ا عترا  أمام الم ل  7ب د ان  ا   -

أي ام من الموعد النهائي  صدارها ال رار  فتخل ف  عن   ولم يتم  ا عترا  أمام الم ل  7ب د ان  ا   -

ب د استالمها ل رار الم ل  برف  أو رد  ال   و  -

ب د استالمها  رار الم ل   يتي  الم ا  للمتاب ة ب  را ا  ا حالة  -
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ا من سلطة الّتعاقد   .30.3 كما يجوز ألّي مقّدم عطاء تّم رفض عطائه ألّي سبب كان، أن يطلب بياًنا توضيحيًّ
أّيام تقويمّية من تاريخ معرفته بهذا الّرفض. وعلى سلطة  (7)حول أسباب هذا الّرفض، وذلك خالل 

يكون طلب الّتوضيح والرّد أّيام تقويمّية من تاريخ استالمها هذا الّطلب.    (7)الّتعاقد اإلجابة خالل  
 عليه بطريقة خطّية. 

على  .30.4 الّتعاقد  شكاوى  مراجعة  مجلس  ومع  الّتعاقد  سلطة  مع  الّتواصل  العطاءات  لمّقدمي  ُيمكن 
 . ورقة بيانات المناقصةالعناوين الُمحّدد في  

بتقديم  .30.5 العطاءات  مقّدمي  التزام  عدم  حّق   إّن  ُيسِقط  لذلك،  الّزمنّية  الُمدد  ضمن  االعتراضات 
 االعتراض، من دون أن يترّتب على سلطة الّتعاقد أّية مسؤولّية جّراء ذلك. 

 
أو التخلّف )أّيام تقويمّية من البّت   (7)أو بعد    (في حال عدم ورود أّي اعتراض) بنهاية فترة التوّقف   .31.1 اإلحالة كتاب  .31

باالعتراضات الّتي قد ترد إلى سلطة الّتعاقد أو بعد رفض مجلس مراجعة شكاوى الّتعاقد   (عن البّت 
لالعتراض أو رّده لها، أو بعد استالم سلطة الّتعاقد لموافقة المجلس المنّوه عنه أعاله، على الُمضّي 

لطة الّتعاقد كتاب اإلحالة إلى مقّدم العطاء الفائز، وبالّتزامن، ُتبلّغ ُقدًما بإجراءات اإلحالة، ُترسل س 
 مقّدمي العطاءات بذلك. 

وقت الّذي ورد أّي بالتاريخ وال)ُيصبح قرار اإلحالة نافًذا وساري المفعول بتاريخ تبلّغ مقّدم العطاء به   .31.2
 . ( االلكترونّية  مقّدم العطاءأنظمة    أّي إلى العنوان المحّدد أو إلى  مقّدم العطاءإلى    كتاب اإلحالةفيه  

المحّددين في وثيقة  المبلغ والّشكل  الّتنفيذ وفق  اإلحالة موجب تقديم ضمان ُحسن  ُيحّدد كتاب 
 من هذه الّتعليمات.  (3.1) الفقرة  المناقصة وتوقيع العقد خالل الفترة المنصوص عليها في
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الّتنفيذ بالّشكل المقبول أو الّتوقيع على   في حال تخلّف مقّدم العطاء الفائز عن تقديم ضمان حسن .31.3
عتبر عندها مقّدم العطاء ناكاًل وُتطّبق سلطة الّتعاقد أحكام الّنكول ومن ضمنها مصادرة ضمان العقد، يُ 

العطاء والمباشرة بإجراءات الحرمان وأّية إجراءات قانونية أخرى. كما يتحّمل مقّدم العطاء الّناكل 
عار فيما بين مبلغ عطائه ومبلغ العطاء الّذي تتّم اإلحالة إليه. وتنتقل سلطة مسؤولّية سداد فرق األس 

الّتعاقد في إجراءات اإلحالة هذه المّرة إلى مقّدم العطاءات في المرتبة الّثانية ومن ثّم الّثالثة وذلك 
الّثالث في حال لم تكن تلك العطاءات مرفوضة. وُتطّبق نفس اإلجراءات على مقّدم العطاء الثاني و

 في حال الّنكول. 
في حال نكول مقدمي العطاءات األّول والّثاني والّثالث، أو في حال لم يوجد في الّترتيب الّنهائي  .31.4

مقّدم عطاء ثاني أو ثاني وثالث، تعيد سلطة الّتعاقد اإلعالن عن المناقصة، ويتحّمل مقّدم أو مقّدمو 
المناقصة عن إحالة بسعر   . فإذا نتجتالمبلغ ناسب بحسب فرق  األسعار بالتّ العطاءات الّناكلين فرق  

مقّدمي  أو  الّناكل  العطاء  مقّدم  على  يتوّجب  الّسابقة،  المناقصة  في  إحالة  سعر  أدنى  من  أعلى 
 . ناسب بحسب فرق المبلغبالتّ العطاءات الّناكلين، تسديد الفرق  

بمتطلّبات الّنزاهة، للحرمان من المشاركة   يخضع مقّدم العطاء الّناكل وأّي مقّدم عطاء يتبّين اخالله .31.5
وللُمّدة  المقاولين  تصنيف  نظام  في  المحّددة  واألسس  اإلجراءات  وفق  الحكومّية  الّتعاقدات  في 

 . المناقصة بيانات ورقةالمحّددة في 
 

دخول العقد   .32
  موضع الّتنفيذ

 اإلحالة نشر و

فور توقيع العقد من قبل سلطة    ُيصبح العقد نافًذا فور صدور كتاب اإلحالة وتبلّغ مقّدم العطاء به.  .32.1
 الّتعاقد ومقّدم العطاء الفائز، يدخل العقد حّيز الّتنفيذ. 

 بعد توقيع العقد، تّتخذ سلطة الّتعاقد اإلجراءات الفورّية الّتالية:  .32.2
 المتأّخرة والّتي لم ُتفتح، استعادة هذه العطاءات المغلقة؛ تطلب من مقّدمي العطاءات  -
تطلب من مقّدمي العطاءات المالّية الّتي لم ُتفتح بسبب عدم اجتياز مقّدم العطاء للتقييم الفّني،  -

 استعادة هذه العطاءات المالّية المغلقة؛ 
 م. تطلب من مقّدمي العطاءات اآلخرين، استعادة ضمانات العطاءات العائدة له -
 لديها   اإلعالنات  لوحة  على  للعقد  األساسّية  والبيانات  اإلحالة  المتعاقدة  الّسلطة  تنشر  العقد،  توقيع   فور .32.3

 . العاّمة للتعاقدات الموّحدة الرسمّية االلكترونّية البوابة وعلى االلكتروني موقعها وعلى
مسؤولّيات   .33

الّنزاهة في مرحلة  
اإلحالة 

 والعتراضات 

بها،  .33.1 االلتزام  العطاءات  مقّدمي  الّتي على  العاّمة  الّنزاهة والمهنّية واألخالقّية  متطلّبات  إلى  إضافًة 
 عليهم تحّمل المسؤولّيات اإلضافّية الّتالية في مرحلة اإلحالة واالعتراضات.

تراض من منطلق نزيه يهدف إلى تقويم أّي انحراف وكشف أّي يتعامل مقّدمو العطاءات مع حّق االع .33.2
خلل وليس كوسيلة للتشّفي واالنتقام بسبب عدم الفوز. ومن هذا الُمنطلق، من المفّضل أن يتقّدم 
مقّدم العطاء بطلب استبيان أسباب فشل عطائه كخطوة أولى للتأكّد من تفاصيل تقييم عطائه، وذلك 

 الّسلطة المتعاقدة، كخطوة ثانية. قبل التقّدم باعتراض إلى 
يتيح  .33.3 ما  والّتبريرات،  الّداعمة  والوثائق  األسباب  بكّل  مدعوًما  اعتراضه  تقديم  العطاء  مقّدم  على 

لسلطة الّتعاقد تقييم وتحليل االعتراض قبل اإلجابة عليه بشكٍل واٍف. يمتنع مقّدم العطاء عن أّي 
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بشكل فاعل في   مبالغة أو تحوير أو غّش في تقديم اعتراضه أو طلبه الستئناف االعتراض. ويشارك
 أّية إجراءات تطلبها الّجهة أو الّجهات الّتي تدرس االعتراض أو االستئناف.  

يتعّهد مقّدم العطاء باالستجابة الفورّية لطلبات الّتوضيح الخطّية الّتي قد ترده من الّجهة أو   .33.4
 وصادقة وواضحة. الّجهات الّتي تدرس االعتراض أو االستئناف، وبأن تكون تلك االجابات دقيقة 

 إلغاء المناقصة وإعادة اإلعالن عنها  .ج
إلغاء المناقصة   .34

قبل الموعد الّنهائي  
  لتقديم العطاءات

 أو بعده 

العطاءات أو بعده ولكن قبل صدور كتاب ُتلغي سلطة الّتعاقد المناقصة قبل الموعد الّنهائي لتقديم  .34.1
 اإلحالة في الحاالت الّتالية: 

 ؛ اكتشاف خلل يمّس بجوهر المناقصة أو اإلجراءات التحضيرّية لها  .34.1.1
 انتفاء الحاجة إلى موضوع المناقصة أو تبّدل الحاجة بشكل جوهري؛  .34.1.2
على  تغيير يمّس بالموازنة وتبّدل األولوّيات الحكومّية ما يستدعي تخفيض كبير  .34.1.3

 الموازنة المرصودة للمناقصة؛ 
ثبوت وجود تواطؤ بين مقّدمي العطاءات أو ممارسات االحتيال أو الفساد أو التواطؤ أو  .34.1.4

 أو  العرقلة؛/ اإلعاقة
 ألي سبب آخر وفق ما ترتئيه الّسلطة المتعاقدة تحقيًقا للمصلحة العاّمة.  .34.1.5

الّلذين اشتروا ال  .34.2 وثيقة، قرارها باإللغاء وأسباب ذلك وتطلب ُتبلّغ سلطة الّتعاقد مقّدمي العطاءات 
منهم سحب عطاءاتهم المختومة في حال سبق وتقّدموا بها، واسترداد ثمن الوثيقة ما عدا الحالة 

 أعاله.  (34.1.5)المذكورة في الفقرة 
تنشر سلطة الّتعاقد قرار اإللغاء وأسبابه على لوحة اإلعالنات لديها وعلى موقعها االلكتروني وعلى  .34.3

 لبوابة االلكترونّية الرسمّية الموّحدة للتعاقدات العاّمة. ا
 

  رفض العطاءات .35
 وإعادة اإلعالن 

رفض العطاءات بعد الموعد الّنهائي لتقديم العطاءات وقبل صدور كتاب   لسلطة الّتعاقد الحق في .35.1
 أّي موِجب تعويض ألّي مقّدم عطاء، وذلك في الحاالت الّتالية: اإلحالة، من دون أن يرّتب ذلك 

 عدم تقديم أّي عطاء؛  .35.1.1
الوحيد    طاءإاّل في حال كانت المناقصة قد أعيد اطالقها، إذ ُيقبل الع) تقديم عطاء وحيد   .35.1.2

 ؛ ( عند إعادة اإلعالن
ا لوثيقة المناقصة؛ .35.1.3  أو  عدم تقديم أّي عطاء مستجيب جوهريًّ
لفائز المبالغ المالّية المرصودة باإلضافة إلى مبلغ االحتياط بما يزيد  تخّطي قيمة العطاء ا .35.1.4

 . (%2)عن 
في حال تخّطي قيمة العطاء الفائز، الموازنة المرصودة بعد إعادة اإلعالن عن المناقصة، يجوز لسلطة  .35.2

إضافّية من التعاقد إجراء مناقلة بين المبالغ المرصودة في موازنتها أو طلب الحصول على موازنة  
 مجلس الوزراء. 

باإللغاء وأسباب ذلك وتطلب منهم سحب عطاءاتهم  .35.3 قرارها  العطاءات  الّتعاقد مقّدمي  ُتبلّغ سلطة 
  الّتي لم ُتفتح بعد واسترداد كتب ضمان عطاءاتهم.
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تنشر سلطة الّتعاقد قرار اإللغاء وأسبابه على لوحة اإلعالنات لديها وعلى موقعها االلكتروني وعلى  .35.4
 بوابة االلكترونّية الرسمّية الموّحدة للتعاقدات العاّمة. ال

 
 
 
 

 مبادئ الّنزاهة واألخالق  .ح
تدعو الّسلطة المتعاقدة مقّدمي العطاءات العتماد أعلى معايير الّنزاهة واألخالق، ليس فقط لعدم  .36.1 معايير الّنزاهة .36

بل   بالغير،  والبيئّية اإلضرار  االقتصادّية  والّتنمية  المجتمعي  الّرفاه  لتحقيق  دؤوًبا  سعًيا  أيًضا 
 واالجتماعّية.

 توضيحًا لمتطلّبات الّنزاهة الواردة في هذه الوثيقة واستكمااًل لها، ُتعتمد الّتعاريف الّتالية:  .36.2
أو امتناع عن فعل بما في ذلك الّتحريف الّذي يوّدي عن علم أو تهّور   ل: أّي فعالممارسة االحتيالّية -

إلى تضليل طرف آخر للحصول على منفعة مالّية أو أّي منفعة أخرى، أو لتجّنب التزام، أو للتأثير  
 على عملّية الّتعاقد أو تنفيذ العقد. 

عن الّتحقيق، أو االدالء بأقوال  : تدمير متعّمد أو تزوير أو تغيير أو إخفاء األدلّة  ممارسة اإلعاقة -
أو ممارسة   االكراه  أو  أو االحتيال  الفساد  الّتحقيق في مزاعم عن  بغية عرقلة  للمحّققين  كاذبة 

أو الّتهديد أو مضايقة أو تخويف أّي طرف لمنعه من الكشف عن معلوماته في المسائل / الّتواطؤ، و
األ أو  الّتحقيق؛  باستمرار  أو  بالّتحقيق  الّصلة  لممارسة  ذات  جدّية  إعاقة  تستهدف  الّتي  عمال 
 الّتفتيش والّتدقيق الّتي تجري وفق القانون الّنافذ. 

: ترتيب بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم العطاء لتحقيق غرض غير مشروع،  ممارسة الّتواطؤ -
لعطاءات،  بما في ذلك الّتأثير بشكل غير أصولي على أفعال طرف آخر لتقسيم العقود بين مقّدمي ا 

سلطة  لحرمان  ذلك،  غير  أو  تنافسّية  غير  مصطنعة  مستويات  ضمن  العطاءات  أسعار  وتثبيت 
 المفتوحة. العادلة والّتعاقد من منافع المنافسة الحّرة و

: أّي عرض أو إعطاء أو استالم أو طلب، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير الممارسة الفاسدة -
للتأثير بشكل غير مشروع على أفعال طرف آخر للتأثير على عملّية  مباشرة، ألّي شيء ذي قيمة  

الّتعاقد أو تنفيذ عقد، بما في ذلك الحّث على ارتكاب أفعال غير مناسبة والتدّخل في قدرة مقّدمي  
 العطاءات للمشاركة في إجراءات الّتعاقد. 

ضعاف إمباشر أو غير مباشر ب  : أّي إضعاف أو إضرار، أو الّتهديد بشكلالقهرّية / الممارسات القسرّية -
أو إضرار أّي طرف أو ممتلكات ذلك الّطرف للّتأثير بشكل غير مشروع على أفعاله ومشاركته في  

 عملّية الّتعاقد، أو على تنفيذ العقد. 
ُتعتمد مبادئ الّنزاهة واألخالق في كاّفة مراحل تقديم وتقييم واحالة العقد إضافًة إلى مرحلة تنفيذ  .36.3

 العقد. 
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ي سلطة الّتعاقد أهمّية قصوى لمبادئ الّنزاهة واألخالق، وسترفض أّي عطاء وتنهي أّي عقد يتبين تول  .36.4
وسُتطّبق  الوثيقة  هذه  وفق  مرفوضة  ممارسات  في  انخرط  أو  مارس  قد  العطاء  مقّدم  أن  فيهما 

 اإلجراءات القانونّية بحّقه من دون ترّدد، ومن ضمنها الُمحاكمة وفق القوانين الّنافذة. 
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مناقصة بيانات الورقة   
الفقرات   مع  بالتوازي  البيانات  قراءة هذه  العطاءات، ويجب  بمقّدمي  بالتعليمات  المّتصلة  الخاّصة  البيانات  القسم،  هذا  ُيفّصل 

 الّتعليمات لمقّدمي العطاءات. المرادفة لها في 

 البيانات الخاّصة  الموضوع  رقم
الموضوع   1

 والّنطاق 
 ]حّدد اسم سلطة الّتعاقد   [الّتعاقد:اسم سلطة  1.1
 
 ]حّدد موضوع المناقصة ووفق المتطلّبات الفنّية  [موضوع المناقصة: 1.2
 

  [ُيستثنى من مسؤولّيات مقّدم العطاء، تصميم البنود أو األجزاء الّتالية والّتي تقع على عاتق سلطة الّتعاقد: 
الّتعاقد مسؤولّية تصميمها وتصّنف كذلك وفق شروط العقد؛ أو   حّدد المكّونات الّتي ستتولى سلطة 

 ] "ل ينطبق"أذكر: 
 

 ] "ل ينطبق"حّدد اسم ونطاق كّل حزمة؛ أو  أذكر:  [الّتالية: إّن المناقصة مقّسمة إلى الُحزم 
 
المناقصة إلى حزم، حّدد أحد    [ الّتاليةفي حال تقسيم  الغها جميعها في حال عدم اعتماد  الخيارات  ، أو 

 ] :الُحزم
يمكن لمقّدم عطاء المشاركة في حزمة واحدة فقط؛ وفي حال تقّدم بعطاء ألكثر من حزمة، سيتّم رفض  "

 " هذه العطاءات.
 
 أو
 
 " يمكن لمقّدم العطاء المشاركة في أّي عدد من الحزم."
 
 أو
 
 " ]حّدد تشكيالت الحزم الّتي يجوز المشاركة فيها   [المشاركة في الحزم الّتالية:يمكن لمقّدم العطاء "

 
 ]حّدد نطاق المناقصة وفق المتطلّبات الفنّية  [: المناقصة نطاق 1.3
 
مسؤولّيات   :الّتوجيهات[ توضيح  إلى  باإلضافة  المناقصة  ونطاق  موضوع  تفصيل  يتّم  أّن  المقترح  من 

وتنفيذ العقد. من أفضل الّسبل لتوضيح نطاق العمل هو   المناقصةالّتصميم، لما لذلك من تأثير كبير على  
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 البيانات الخاّصة  الموضوع  رقم
عطاءات وفق آلّية  رسم هيكلّية هرمّية لمكّونات المشروع موضوع المناقصة. ُيلفت االنتباه إلى أّن تقييم ال

الّتقييم المحّددة في هذه الوثيقة ستكون سيكون شديد الّتعقيد في حال استخدام ُحزم؛ لذلك من المقترح  
ا جًدا.  ] تفادي استخدام ُحزم في مناقصات الّتصميم والّتنفيذ إاّل متى كان ذلك ضروريًّ

حّدد تاريخ نشر  [لقد صدر االعالن األّولي عن هذه المناقصة في خّطة الّتعاقدات الّتي تّم نشرها بتاريخ    2.1 اإلعالن   2
 . ] حّدد الموقع اللكتروني[وعلى الموقع االلكتروني الّتالي:  ]الّتعاقداتخّطة 

 
الّزمنية   ددالمُ  3

 األساسّية 
، ما لّم يتّم تعديلها رسمًيا من إطالق المناقصة فيما يلي المواعيد األساسّية للمراحل الّتي تلي عملّية  3.1

 ، باإلضافة إلى العناوين األساسّية: قبل سلطة الّتعاقد 
 

اليوم والّتاريخ   الموضوع 
التوقيت  )والّساعة  

 ( المحلّي 

 العنوان 

الّزيارة الميدانّية إلى 
 الموقع 

حّدد العنوان المفّصل للموقع حيث ستتّم [ ]...[
 ]الزيارة الميدانّية 

حّدد العنوان المفّصل للمكان حيث سيتّم [ ]...[ االجتماع التوضيحي
 ] الجتماع التوضيحي

آخر موعد لطلب  
الّتوضيحات من سلطة 

 الّتعاقد 

لطلب الّتوضيحات، يمكن مراسلة الّسلطة   ]...[
 حّدد[المتعاقدة حصًرا على الوسائل الّتالّية: 

   ]لبريد اللكترونياالفاكس و
 فاكس: 

 بريد الكتروني: 
آخر موعد لصدور  

التوضيحات واإلجابات 
 عن سلطة الّتعاقد 

ستنشر سلطة الّتعاقد التوضيحات واالجابات  ]...[
  الموقع االلكتروني الّتالي:والّتعديالت على 

 ]حّدد الموقع اللكتروني [
الموعد الّنهائي لتقديم  

 العطاءات 
يجب تقديم العطاءات في العنوان الّتالي:   ]...[

حّدد العنوان المفّصل للمكان حيث يجب  [
 ] تقديم العطاءات فيه

 إقليم كوردستان: 
 المدينة: 
 الّشارع: 
 المبنى: 
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 البيانات الخاّصة  الموضوع  رقم
 الّطابق: 
 الغرفة: 
 الهاتف: رقم 

 اسم الّشخص المخّول استالم العطاءات: 
موعد انتهاء صالحّية 

 العطاء 
]...[  

موعد انتهاء صالحّية 
 ن العطاء اضم

]...[  

موعد فتح العطاءات  
 الفنّية 

العنوان المفّصل للمكان حيث سيتّم فيه فتح  ]...[
 ] العطاءات

 إقليم كوردستان: 
 المدينة: 
 الّشارع: 
 المبنى: 
 الّطابق: 
 الغرفة: 

 
 فيما يلي المواعيد الّتقريبّية للمراحل الّتي تلي عملّية فتح العطاءات:

 
 الّتقريبي الموعد  الموضوع 

 ]...[ فتح العطاءات المالّية عند االنطباق 
صدور اإلشعار بنّية اإلحالة في حال لم ُتلَغ  

 المناقصة 
]...[ 

 ]...[ انتهاء فترة التوّقف 
 ]...[ اإلحالة كتاب 

 ،حّدد عدد األّيام من تاريخ كتاب اإلحالة [ توقيع العقد 
 مقّدم تبلّغ من يوًما 28 تتخّطى أّل  على

 ] اإلحالة لكتاب العطاء
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 البيانات الخاّصة  الموضوع  رقم
يهدف هذا الّجدول إلى حصر المواعيد األساسّية في مكان معّين في الوثيقة تسهياًل للوصول    :الّتوجيهات[

إليها ومنًعا من االلتباس أو اّللغط. بالّنسبة للمواعيد الّتقريبّية، يجب تحديدها وفق التوّقعات الّزمنّية اّلتي 
 ]تعّدها سلطة الّتعاقد.

  اإلطار القانوني 4
 والّلغة 

 حّدد الرابط اللكتروني[يمكن الوصول إلى تعليمات تنفيذ الّتعاقدات الحكومّية على الّرابط الّتالي:  4.2
[ . 
 
 . ] الّلغة الُمعتمدةحّدد [الّلغة المعتمدة لهذه المناقصة هي  4.3

حّدد مصدر الّتمويل مثال موازنة الحكومة للّسنة [يتّم تمويل العقد موضوع المناقصة من خالل  5.1 مصادر الّتمويل  5
2021 [ . 

تحضير العطاء   11
 وثائق األهلّية   –

وثائق    11.1 تقديم  العطاء  مقّدم  القانونّيةاعلى  قائمة  ألهلّية  العطاء:  تقديم  نماذج  في  مفّصل  هو  كما 
 . محتويات العطاء

 
الّدول الّتي ُيحّظر اجراء حّدد [ُتحّظر العالقات الّتجارّية وفق القانون النافذ مع البلدان الّتالية:  11.2.7

 . ]"ال ينطب "أو أذكر  عالقات تجارّية معها
 

حّدد  [ُتحّظر العالقات الّتجارّية بموجب الفصل الّسابع من ميثاق األمم المّتحدة مع البلدان الّتالية:   11.2.8
 . ]"ال ينطب "أو أذكر  الّدول الّتي ُيحّظر اجراء عالقات تجارّية معها

 
 

حّدد حّدد متطلّبات تسجيل مقّدم العطاء. [على مقّدم العطاء تحقيق شروط التسجيل الّتالية:  11.3
حال كان مقدم العطاء    أيًضا كيف يمكن تحقيق تلك المتطلّبات في حال كان مقّدم العطاء أجنبًيا وفي

 . ] عبارة عن ائتالف شركات
 

حّدد الحّد األقصى بالّنظر إلى [الحّد األقصى المسموح به لعدد الشركاء في ائتالف شركات هو  11.4
 ].لّسوق ودرجة تعقيد وتشّعب المناقصة بشكل يسهم في تحفيز المنافسةدراسة ا

 
منعًا من االلتباس والّتضارب، ُيقترح تعداد الوثائق المطلوبة في مكان واحد في الوثيقة كما   :الّتوجيهات[

هي مّحددة في نموذج قائمة محتويات العطاء. يجب على الّسلطة المتعاقدة مراجعة هذا الّنموذج وتعديله  
الّنموذج   هذا  العطاءات  مقّدمو  المناقصة. يستخدم  وثيقة  اصدار  قبل  الحاجة  اعداد عطاءاتهم  وفق  في 

ويرفقوه داخل العطاء أيًضا كوسيلة تحّقق من المحتويات. في حال رغبت سلطة الّتعاقد من إعادة ذكر  
أّما فيما يتعّلق بمتطّلبات الّتسجيل، فتعتبر تلك من الشروط    الوثائق المطلوبة هنا أيًضا، فال مانع من ذلك.
 ] ا في حاالت الّضرورات القانونّية.اّلتي تحّد من المنافسة وُيقترح اإلبقاء عليه
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تحضير  11
  –العطاء 
وثائق  

 المؤّهالت

11.9  
مؤّهالت في نموذج : في حال تّم اجراء تأهيل ُمسبق، أدخل هنا معايير الّتأهيل كما وردت في وثيقة الّتأهيل الُمسبق، وحّدد الوثائق المطلوبة إلثبات ال1الخيار [

 ]العطاء. قائمة محتويات 
 أو
  وحّدد ،الّذي يمكن تعديله بحسب دراسة السوق وطبيعة المشروع : في حال لم يتّم اجراء تأهيل ُمسبق، حّدد هنا معايير الّتأهيل وفق الّنموذج أدناه2الخيار [

يتعلّق بعدد الّسنوات المذكورة في الّجدول أدناه، فهي على سبيل المثال وُيمكن   فيما .العطاء  محتويات قائمة نموذج في المؤّهالت إلثبات المطلوبة الوثائق
 ].بعضها تغييرها بحسب دراسة الّسوق وطبيعة المناقصة. كما ويمكن لسلطة التعاقد اإلبقاء على هذه المعايير أو الغاء  

 يحّققه أن يجب من التأهيل  معيار
 المالّية  القدرات

  والعملة   المبلغ  حّدد [الّدخل الّسنوي من خدمات الّتصميم الهندسي للّسنوات الخمس الّتي تسبق تقديم العطاءات يجب أن يتخّطى    معّدل 
 ]الجمالّية المشروع موازنة من %20- 10 أساس على

  أو المنفرد العطاء مقّدم
الموكل اعداد   يكالّشر 

 االئتالف  فيالّتصميم 
حّدد المبلغ والعملة على أساس  [للّسنوات الخمس الّتي تسبق تقديم العطاءات يجب أن يتخّطى  الّسنوي من أعمال البناءمعّدل الّدخل 

لرفع   2أو    1.5مّدة الّتنفيذ باألشهر . ويمكن أيًضا ضرب الحاصل بــ    ÷  (شهر  12* %90* موازنة المشروع الجمالّية)المعادلة الّتالية:  
 ]وبة.الكفاءة المالّية المطل

العطاء المنفرد أو   مقّدم
  بالّتنفيذ الموكل الّشريك

 االئتالف  في
 وكّل  المنفرد العطاء مقّدم . (صفر منأكثر ) ايجابّية العطاءات تقديم تسبق الّتي الخمس للّسنواتأن يكون معّدل صافي األرباح  يجب

 االئتالف  في ّشريك
 ]حّدد بحسب المعيار[ ] معايير أخرى بحسب الحاجة، مثال معايير حول الّسيولة النقدّية. حّدد[إضافّية:  قدرات مالّية

 الّسابقة  الخبرات
حّدد عدد المشاريع الّسابقة بحسب طبيعة المناقصة ودرجة تعقيدها ونتيجة [سابقة وناجحة في تصميم مشروع مشابه عدد    خبرة

لّسنوات الخمس الّتي تسبق تقديم العطاءات. يجب أن يكون الّتصميم قد ُانِجز خالل الفترة المنّوه عنها خالل ا   ]" 2"دراسة الّسوق؛ مثاّل  
  أو المنفرد العطاء مقّدم

  في الّشركاء مجموع
 االئتالف 
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الّتصميم األساسّية؛ مثاّل   مكّوناتحّدد  [. ًيعتبر تصميًما ُمشابًها عند شموله المكّونات الّتالية:  قبلأعاله بغّض الّنظر متى بدأ، وإال لن يُ 
 ].الخ ؛ "األقّل  على  كم 1 طول  جبلّية  أنفاق وتصميم جيولوجّية واختبارات تربةدراسة " أو "سرير 300 سعة حكوميمستشفى "

تعقيدها  درجةو حجمهاحّدد عدد المشاريع الّسابقة بحسب طبيعة المناقصة و [سابقة وناجحة في تنفيذ مشروع مشابه عدد  خبرة
لّسنوات الخمس الّتي تسبق تقديم العطاءات. يجب أن يكون الّتنفيذ قد ُانِجز خالل  خالل ا ]"2 أو  1"ونتيجة دراسة الّسوق؛ مثاّل 

حّدد مكّونات [ُمشابًها عند شموله المكّونات الّتالية: مشروًعا ُمنّفًذا ًيعتبر   . قبلالمنّوه عنها أعاله بغّض الّنظر متى بدأ، وإال لن يُ الفترة 
لتحقيق هذا   ]؛ الخ."كم على األقّل  1أنفاق جبلّية طول   بناء"أو  "سرير 300مستشفى حكومي سعة  "األساسّية؛ مثاّل مشروع ال

لتحقيق نطاق العمل  (عقود 3ال تتخطى ) المعيار، يمكن لمقّدم العطاء تجميع اإلنجازات أّي تقديم عدد من المشاريع أو العقود المنفصلة 
 المطلوب. 

  أو المنفرد العطاء مقّدم
  في الّشركاء مجموع
 االئتالف 

  أو المنفرد العطاء مقّدم . الماضية الخمس الّسنوات خالل واحد مشروع في األقّل  على والتنفيذ التصميم عقود تنفيذ في سابقة خبرة
 االئتالف  رئيس

 وتركيب  توريد  مثال  متخّصصة  مكّونات  على  واحتوائه  العقد  نطاق  إلى  بالّنظر  اإلضافّية  الخبرة  متطلّبات   حّدد[إضافّية:    خبرات
أو تصميم وتركيب محّطات طاقة شمسّية   ؛للمستشفى  كهربائّية  تغذية  محّطات  وتركيب  تصميم   مثال  ومتخّصصة،  معّقدة  تجهيزات

لتغذية الُمجّمع؛ أو تصميم وتركيب تجهيزات وبرمجيات معلوماتّية لرصد التلّوث البيئي في محّطة تكرير؛ خبرة في توفير الّنقل 
 ]ة؛ الخ.الجّوي لمعّدات ثقيلة إلى مواقع جبليّ 

 ]حّدد بحسب المعيار[

 المهنّية  والقدرات الموارد
حّدد المعّدات [:  (أو اثبات قدرته على استئجارها)على مقّدم العطاء حيازة المعّدات والّتجهيزات والمختبرات األساسّية الّتالية    يجب

 وأيّ   ،الّثقيلة أو المتخّصصة المطلوبة، والبرمجّيات المعلوماتّية المطلوبة للتصاميم، وأنواع المختبرات المطلوبة للفحص والختبار
 ]الخ.   العقد، طبيعة بحسب أخرى  وضرورّية اسّيةأس تجهيزات

  أو المنفرد العطاء مقّدم
  في الّشركاء مجموع
 االئتالف 

ال  يجب العطاء حيازة   شهاداتأو غيرها و  ISOالشهادات المطلوبة من    مثالً حّدد  [:  يعادلها  ما  أو  الّتالية  الدولّية  ّشهاداتعلى مقّدم 
 ]الخ.   العقد، طبيعة بحسب أخرى  وضرورّية أساسّية

  أو المنفرد العطاء مقّدم
 االئتالف  رئيس

العقد    يجب لتنفيذ  المخّصصة  والقدرات  الموارد  يمتلك  أن  والمستقبلّية،  الحالّية  الّتعاقدّية  التزاماته  إلى  وبالّنظر  العطاء،  مقّدم  على 
 موضوع المناقصة. 

 وكّل  المنفرد العطاء مقّدم
  كّل  االئتالف، في شريك
 مشاركته  نطاق بحسب
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 ].حزمة من أكثر في للمشاركة العائدة الّتأهيل معايير حّدد حزم، إلى المناقصة تقسيم تمّ  حال في[

 
11.11   

  عطاء مقّدم أيّ  مع مشاركتهم عدم شرط الّثانوّيين المقاولين مؤّهالت إلى الستناديمكن " :متخّصصين ثانويّين  مقاولين مؤّهالت  اعتماد قبول حال في: 1الخيار [
 ]."آخر
 أو
 ]."الّثانوّيين  المقاولين مؤّهالت إلى الستناد يمكنل ": متخّصصين ثانويّين مقاولين مؤّهالت اعتماد قبول  عدم حال في: 2الخيار [
 

 نماذج تقديم العطاء: قائمة محتويات العطاء. على مقّدم العطاء تقديم وثائق المؤّهالت كما هو مفّصل في 
 
ذب أكبر قدر من  إّن لمعايير التأهيل أهمّية كبيرة في تعاقدات الّتصميم والّتنفيذ، ويجب اعدادها بعد دراسة معّمقة للّسوق المحّلي والّدولي وذلك لج :الّتوجيهات[

ون شديدة القسوة فترفع الحّد المقبول المنافسة وزيادة جودة العطاءات وبالّتالي رفع فرصة نجاح المشروع. يجب أال تحّد معايير التأهيل من مستوى المنافسة فال تك

أخرى:    موارد مهنّية    متطلّبات   إلى  والحاجة  العقد  نطاق  إلى  بالّنظر  المهنّية  والقدرات  للموارد   إضافّية  متطلّبات  حّدد[ومقدرات 
 ].الخ  متخّصص؛ مختبر حيازة المستشفيات؛ أو الّسدود بتصميم متخّصص قسم وجود مثال متخّصصة،

 ]حّدد بحسب المعيار[

 الّسابق باألداء المتعلّقة المؤّهالت
يجب أن تتخّطى قيمة الّدعاوى القضائّية أو الّتحكيمّية الّتي ال تزال غير محسومة بتاريخ تقديم العطاء، والّتي رفعها مقّدم العطاء   ال

 ]." الماضية الخمس للّسنوات الّسنوي  الّدخل معّدل من %50"مثاًل  حّدد[ضّد الغير وتلك المرفوعة ضّد مقّدم العطاء، ما يزيد عن 
 وكّل  المنفرد اءالعط مقّدم
 االئتالف  في ّشريك

  % 15" مثاًل    حّدد[أن يكون حجم األحكام القضائّية والّتحكيمّية الّصادرة ضّد مقّدم العطاء خالل الخمس سنوات الماضية أقّل من    يجب
 ]."الماضية الخمس للّسنوات الّسنوي  الّدخل معّدل من

 وكّل  المنفرد العطاء مقّدم
 االئتالف  في ّشريك

  الخمس  الّسنوات  خالل  بمسؤولّياته  اإلخالل  بسبب  معه  العقد  إنهاء  تمّ يجب أن يكون مقّدم العطاء قد أخّل بالتزاماته الّتعاقدّية أو    ال
 .كان بلدٍ  أيّ  وفي العقود أنواع من نوع أيّ  في وذلك الماضية،

 وكّل  المنفرد العطاء مقّدم
 االئتالف  في ّشريك

 ]حّدد حسب المعيار[ ]الحالة بحسب ضرورّية  أخرى  معايير أّيةحّدد [
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في حال كانت  وكذلك األمر، بشكل غير متناسب. على سلطة الّتعاقد صياغة المؤّهالت بالّتناسب مع طبيعة العقد ودرجة تعقيده وحجمه ونطاقه ومع قدرة السوق.
ال يجب أن تكون تلك    العطاءات الكفؤ بعيًدا تاركين المجال لألقّل كفاءة منهم.المعايير بسيطة التحقيق ويمكن للكثير من مقّدمي العطاءات تحقيقها، انبرى مقّدمو 

تحتوي األمثلة أعاله آلّية تحديد كّل معيار على سبيل المثال فقط.   المعايير عمومية ال يمكن قياسها بموضوعّية؛ يجب أن تكون واضحة جًدا وسهلة القياس بموضوعّية.
 ]بالّنظر إلى الوضع الخاّص بكّل مناقصة.  ، وذلكالغاء معايير واضافة غيرها مثاًل تعديل المعايير المقترحة أعاله أو ا سبق. فيمكنيجب الّصياغة وفق المتطّلبات وم
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تحضير  12
 العطاء الفّني 

 مفّصل في نماذج تقديم العطاء: قائمة محتويات العطاء. على مقّدم العطاء تقديم عطائه الفّني كما هو  12.1
 

حّدد نسبة الّتعاقد الّثانوي [يجوز الّتعاقد الّثانوي على أن ال يتخّطى الّنسبة الّتالية من اجمالي مبلغ العقد:    12.5
 ].المسموح بها 

 
12.8  

للعطاءات   :1  الخيار[ اللزامّية  المتطلّبات  عن  ينحرف  بحيث  بديل  عطاء  تقديم  العطاء  لمقّدم  يجوز 
األساسّية وُيحّقق المتطلّبات الخاّصة بالعطاءات البديلة؛ سيتّم تقييم هذه العطاءات بشكل مستقّل عن  

 ]العطاء األساسي المتوّجب تقديمه.

 أو
 ]ل يجوز تقديم عطاء بديل. :2 الخيار[

 

12.11 
يجوز تقديم عطاء بديل فقط لألجزاء الّتالية: حّدد األجزاء أو الُمكّونات الّتي يمكن تقديم بديل   :1  الخيار[

 ]عنها.

 أو
المواصفات    :2  الخيار[ بكاّفة  التقّيد  ويجب  المناقصة،  أجزاء  من  جزء  ألّي  بديل  عطاء  تقديم  يجوز  ل 

 ]اللزامّية.

 
في    :الّتوجيهات[ المطلوبة  الوثائق  كّل  ليتضّمن  العطاء  محتويات  قائمة  نموذج  تعديل  على  الحرص  يجب 

لوثيقة األساسّية لتحديد كّل ما هو مطلوب  العطاء الفّني. كما سبق لوثائق األهلّية والمؤهالت، هذا الّنموذج هو ا
 من مستندات ووثائق من مقّدمي العطاءات.  

في مناقصات الّتصميم والّتنفيذ، ستكون العطاءات بمجملها مستندًة إلى تصاميم مقّدم العطاء وعليها االلتزام  
حّددتها في قسم المتطّلبات الفنّية. كّلما  بالمواصفات والمتطّلبات االلزامّية اّلتي قد تكون سلطة الّتعاقد قد  

إلى عطاءات بديلة. وكلما ارتفعت نسبة تلك   الّسماح  إلى  انتفت الحاجة  المتطّلبات االلزامّية كّلما  قّلت تلك 
الّسماح  أهمّية  فكانت  العطاءات  مقّدمي  وابتكار  وابداع  تحّرك  هامش  انحسر  كّلما  االلزامّية،  المواصفات 

إلعادة هامش التحّرك لديهم وزيادة فرص نجاحهم في المنافسة. إذًا، إذا تضّمنت المتطّلبات    للعطاءات البديلة
مواصفات الزامية متوّزعة على مختلف مكّونات العقد ونطاق العمل، من المفّضل الّسماح بالعطاءات البديلة  

ت البديلة وأن تكون تلك محّددة  بالكامل على أن تحترم تلك العطاءات المتطّلبات االلزامّية الخاّصة بالعطاءا
بوضوح في المتطّلبات الفنّية. في حال عدم قدرة سلطة الًتعاقد من تخفيض المتطّلبات االلزامّية األساسية 

ّي جًدا جًدا يلتزم به مقّدمو العطاءات البديلة، فعندها، ال يمكن الّسماح بعطاءات روحصرها فقط بما هو ضرو
 بديلة بالكامل.
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أّي بديل لمكّون واحد أو أكثر من مكّونات المناقصة وفق ما ًتحّدده  )سبة للّسماح بعطاءات بديلة جزئية  أّما بالنّ 
يمكن استخدام هذا الخيار في حال وّصفت سلطة الّتعاقد مكّونًا ما بشكل دقيق والزامّي أو  ، ف( سلطة الّتعاقد

أمام مقّدمي العطاءات تقديم بدائلهم عن هذا    المجال  ةرادت اتاح أفي حال صّممت مكّوًنا من مكّونات العقد، و
أيًضا،   التصميم. عندها  الّتعاقدالّتوصيف االلزامي أو هذا  المكّونات وما هي   على سلطة  تحديد ما هي تلك 

تخفيض المتطّلبات االلزامّية   علىالّشروط الّدنيا اّلتي على البدائل تحقيقها. في حال عدم قدرة سلطة الًتعاقد  
البدائل، فعندها، ال يمكن  األساسية ل ليلتزم به مقّدمو  المكّونات وحصرها فقط بما هو ضروّي جًدا جًدا  هذه 

 الّسماح بهذه البدائل. 
 

للّتذكير، يجب العطاءات البديلة بالكامل بشكل منفصل عن العطاء األساسي؛ أّي أّنه في حال قّرر مقّدم عطاء 
م أيضًا عطاًء أساسّيا وبشكل منفصل أّي في مغّلف منفصل. أما  المشاركة في عطاء بديل بالكامل، عليه أن يقدّ 

العطاء نفسه شرط اإلشارة  (بدائل)في حال تقديم عطاءات جزئية بديلة   أن تكون تلك من ضمن  ، فيمكن 
 ]  بوضوح إليها وفق التعليمات لمقّدمي العطاءات.

 
تحضير  13

 المالّي العطاء 
 عطائه المالّي كما هو مفّصل في نماذج تقديم العطاء: قائمة محتويات العطاء. على مقّدم العطاء تقديم  13.1
 

13.5 
 ]أسعار العقد ثابتة غير قابلة للمراجعة أو الّتعديل.  :1 الخيار[
 أو
 أسعار العقد تخضع للمراجعة وفق معادلة تعديل األسعار الُمحّددة في شروط العقد الخاّصة. :2 الخيار[
[ 
 

13.10 
 ].يجب تقديم األسعار حصًرا بالّدينار العراقي  :1 الخيار[
 أو
العراقي  :2  الخيار[ بالّدينار  حصًرا  األسعار  تقديم  تكاليف   .يجب  سيتكّبد  العطاء  مقّدم  كان  حال  وفي 

بعمالت أجنبّية لقاء شراء مواد أو تجهيزات من الخارج، يجب أن ًيحّدد نسبة هذه الّتكاليف من اجمالي  
وًيحّدد    العطاء من دون احتساب المبالغ الحتياطّية المحّددة، وأن يبّرر هذه الّنسب لكّل عملة أجنبّيةمبلغ  

سيتّم الّدفع بالدينار العراقي على أن .  سعر الّصرف الّذي اعتمده لغرض احتساب المبلغ بالّدينار العراقي
الّدفع وذلك كي ل يتحّمل مقّدم   بتاريخ طلب  العراقي  الّدينار  إلى  العمالت  الّصرف من هذه  ًيعّدل سعر 

   ]الت األجنبّية الثالثة.يتخّطى عدد العم العطاء مخاطر أسعار الّصرف. ل يجب أن
 أو
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وفق    :3  الخيار[ األسعار  تقديم  المحلّية  يجب  والّتكاليف  المصاريف  أسعار  تقديم  يجب  الّتالية:  اآللّية 
بالعمالت األجنبّية بتلك العمالت شرط أّل تتعّدى الثالث    بالّدينار العراقي وأسعار المصاريف والّتكاليف 

 ].. سيتّم الّدفع بموجب هذه العمالتوشرط أن يبّرر مقّدم العطاء تلك المصاريف والّتكاليف  عمالت أجنبّية
 
  مبلغ يمكن تطبيقها على اجمالي  بالّنسبة لمعادلة تعديل األسعار في عقود الّتصميم والّتنفيذ، ف  :الّتوجيهات[

العقد من دون المبالغ االحتياطّية الُمحّددة أو على نطاق أو مكّون معّين أو على عّدة مكّونات بشكل منفصل،  
من المفّضل  ،  (شهًرا   18أكثر من  )في العقود طويلة األمد  وذلك وفق ما هو ُمحّدد في شروط العقد الخاّصة.  

تزيد من سعره وتخّفض من القيمة االجمالّية    ّيةكي ال يتحّمل مقّدم العطاء مخاطر إضافاعتماد هكذا معادالت  
 المرادفة للمال. 

 
بالّنسبة لعمالت العطاء، يعتمد ذلك على التوّجهات الحكومّية وعلى السوق المستهدف من خالل هذه المناقصة.  
اعتماد عمال أن  يعني  ما  المحلية  المنافسات  المحلّية في  العملة  اعتماد  الّتعليمات بوضوح ضرورة  ت نّصت 

إضافّية أجنبية هو أمر معقول عندما ُيشارك مقّدمو عطاءات أجانب، وذلك تخفيًفا من تحّملهم لمخاطر تقّلبات  
أسعار الّصرف وبالتالي مساهمًة في تخفيض قيمة العطاءات وزيادة المنافسة وتحقيق القيمة األفضل مقابل 

فيتيح الّدفع بالعملة المحلية فقط    13.10من    2للخيار    . أّما بالّنسبة13.10من    3و   1المال. وهنا الفرق بين الخيار  
ولكن بتّم إعادة احتساب تكلفة المصاريف بالعملة األجنبية وفق متغّيرات أسعار الّصرف كي ال يتحّمل مقّدم 

 ]العطاء مخاطر هذه التقّلبات. 
 

صالحّية   14
 العطاء 

ضمان    14.2 كمبلغ  [العطاء:  قيمة  الّضمان  قيمة  بين  حّدد  يتراوح  ال  %3و   %1مقطوع  الّتقديري   مبلغ من 
 ]الجمالي للمناقصة؛ وحّدد العملة

 

 
بعملة    :الّتوجيهات[ يكون  وأن  العطاءات؛  مقّدمي  لكل  ثابًتا  ا  ماليًّ مبلًغا  العطاء  قيمة ضمان  تكون  أن  يجب 

 ]موّحدة للجميع أيًضا.

 

توضيب  15
 العطاء 

في حال قبول نسختين لكّل عطاء إضافًة إلى الّنسخة األصلّية، يجب الغاء هذه الفقرة. وفي حال طلب [ 15.7
 ]"]حّدد عدد النسخ المطلوبة [يجب تقديم العطاء مع عدد نسخ يساوي "أكثر من نسختين، حّدد: 

 
ل ُيمكن تقديم العطاءات إلكترونًيا ويجب "ز تقديم عطاءات الكترونّية، حّدد:  افي حال عدم جو:  1خيار  [  16.1 تقديم العطاء  16

 ]"تقديمها ورقًيا بمغلّف مختوم وفق اآللّية المحّددة.
 أو
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ا عبر المنّصة  "في حال قبول أو فرض عطاءات الكترونّية، حّدد:  :  2خيار  [ يمكن تقديم العطاءات الكترونيًّ
أّي عطاء الكتروني من خارج هذه المنّصة.    قبلول يُ   ]. ّتعاقداتروني لمنّصة الحّدد الموقع اللكت[الّتالية:  

ا من خالل الّتعليمات على المنّصة.  ]"يمكن الّطالع على توجيهات تقديم العطاء إلكترونيًّ
 
يجب الّتنبه واالشارة بوضوح في حال قبول آلّيتي الّتقديم الورقّية وااللكترونّية أو في حال  :الّتوجيهات[

   ]قبول أحدهما دون اآلخر، وذلك تفادًيا ألّي لغط أو سوء فهم.
مسؤولّيات   18

الّنزاهة في 
مرحلة  

تحضير 
وتقديم  

 العطاءات 

يمكن الوصول إلى األنظمة المرعّية اإلجراء في إقليم كوردستان والمتعلّقة بعدم االنخراط في أّية  18.6
حيث يوجد   حّدد الموقع اللكتروني[ممارسات فاسدة أو احتيالّية أو قسرّية أو تواطؤ أو عرقلة كما يلي: 
 ].القوانين واألنظمة والّشرع المتعلّقة بمكافحة الفساد والكشف عنه 

 

فتح  19
 –العطاءات 

المغلّف 
 الخارجي 

التوضيحات والّتعديالت على وثيقة المناقصة  إن الموقع االلكتروني لسلطة الّتعاقد حيث ستنشر  19.1
 ]اللكتروني.حّدد الموقع [محضر فتح العطاءات واإلحالة هو: و
 

حّدد آلّية فتح العطاءات اللكترونّية ودرجة مشاركة  [  :افي حال اعتماد اسلوب تقديم العطاءات الكترونيً 
 ]مقّدمي العطاء وكيفّيتها، في حال النطباق. وإّل يمكن الغاء هذه الفقرة.

 
تقييم  21

العطاءات 
 الفنّية  

 ( الخيار األّول )

21.1.2.1 
 
تحديد آلّية التقييم الفني وفق أحد الخيارين أدناه؛ الّرجاء الحفاظ على خيار معّين واستكمال  يجب  :توجيه[

 ] .بياناته وإلغاء الخيار اآلخر
 
 سيتّم اعتماد آلّية التقييم الفّني على أساس نقاط الّجدارة وفق معايير التقييم الّتالية والوزن لكّل منها:[

  ّدرجة ال / الوزن الّتفاضلي  الفّني الّتقييم معيار
 القصوى 

  عام  – المنهجّية .أ
 للمشروع   المرصودة واألهداف للمتطلّبات العمل منهجّية تلبية درجة

 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [
]2-7[ 

 الّتصميم  في المعتمد اإلبداع مستوى
 ]العطاءحّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم  [

]5-10[ 

 ]15-5[ البيئة  على والحفاظ االجتماعّية والحماية واألمان والّسالمةإدارة الّجودة  خطط
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 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [
 للمتطلّبات  ومراعاته العقد لتنفيذ الّزمني الّجدول وتفصيل واقعّية درجة

 ]المطلوبة من مقّدم العطاءحّدد الوثائق والبيانات  [
]2-7[ 

 الوظيفّية  والّضمانات األداء معايير تحقيق مستويات
 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [

] 7-15[ 

...  
  الّتصميم  .ب
 العطاء مع المقّدم الّتصميم وتقنّيات وتفصيل دّقة درجة

 ]مقّدم العطاءحّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من  [
]7-15[ 

 الفنّية  المتطلّبات وفق الّتفاضلّية للمعايير الّتصميم تحقيق درجة
 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [

]10-15[ 

...  
  الّتنفيذ  .ت
 والعمال  العمل وأساليب الّتنفيذ منهجّيات وتفصيل دّقة درجة

 ]المطلوبة من مقّدم العطاءحّدد الوثائق والبيانات  [
]5-10[ 

 الّتنفيذ  في  المستخدمة واآللّيات المعّدات وكمّية نوعّية
 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [

]5-15[ 

...  
  األساسّيون  الخبراء .ث
 ]12-5[ ]الوظيفي المسّمى حّدد[ 1رئيسي  خبير
 ]7-3[ ]الوظيفي المسّمى حّدد[ 2رئيسي  خبير
...  

  ... مختلف .ج 
 كوردستان  إقليم  من ومهندسين ومشرفين وعمال خبراء توظيف نسبة

 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [
]2-7[ 

 كوردستان  إقليم من منشأ ذات  وسلع أّولّية مواد استخدام نسبة
 ]العطاءحّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم  [

]2-7[ 

...  
 100 المجموع 

[ 
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الفنّية،  المحّددة في المتطلّبات  الّشروط  المعايير أعاله ووفق  العطاءات وفق  الّتعاقد بمقارنة  ستقوم سلطة 
حّدد معيار [الّتالي:  الّدرجات  الُمستحّقة وفق جدول    ّدرجةوذلك لتحديد نقاط الّجدارة لكّل معيار؛ ستحّدد ال 

 ]استنادًا إلى المثال أدناه

 

 % 95-86 ممتاز
ا   % 85-71 جّيد جدًّ
 % 70 جّيد
 % 69-50 سّيئ 

 % 49-30 سّيئ جًدا 
 

 
نجاح فنّية خالل مرحلة الّتقييم    درجةل يوجد    أو  %70الّنجاح الفنّية هي    درجةإّن    حّدد أحد الخيارين:[

 ].الفّني الّثانية
 
 ] حّدد نسبة أهمّية العطاء الفّني[  الوزن المخّصص للعطاء الفني هو: إنّ 
 
حّدد نسبة أهمّية العطاء المالي، على أن يكون مجموع الوزنين هو  [الوزن المخّصص للعطاء المالي هو:    إنّ 
100[ 
 

اّلتي ال تشّكل فيها كلفة دورة الحياة عنصرًا    :الّتوجيهات[ المشاريع  الّتقييم عادًة في  ُتعتمد هذه اآللّية في 
ا. وبالّتالي يجري الّتقييم وفق معايير محّددة ُمسبًقا مع أوزانها، فتضع اّللجنة   المناسبة لكّل    الّدرجاتأساسيًّ

استجابة كل عطاء للمعيار موضوع الّتقييم. يجوز تحديد  معيار وفق سّلم معّين من قبل اّللجنة يعكس مدى  
، كما يجوز أن يبقى كّل مقّدمو العطاءات اّلذين اجتازوا مرحلة الفحص األّولي  % 70حّد أدنى للّنجاح، مثال  

نية الفنّية اّلتي يحققوها في المرحلة الّثا  لّدرجةومرحلة الّتقييم الفّني األولى، ضمن المنافسة بغّض الّنظر عن ا 
من الّتقييم الفّني. عند انجاز المعايير واألوزان، على الّسلطة المتعاقدة حذف المعايير غير الّضرورّية للمشروع  

 100أو تعديلها وتعديل األوزان وفق طبيعة الحال وأهمّية كّل معيار لسلطة الّتعاقد، على أن يبقى المجموع  
المختارة وفق   لّدرجةاو، بل يجب تحديد الوزن  الّدرجاتو  . ال يجب اإلبقاء على أّية هوامش لألوزان أدرجة

أهمّية كّل معيار. الهوامش المذكورة أعاله هي على سبيل المثال فقط. إّن اعتماد أوزان متناسبة مع أهمّية  
المعيار نسبًة إلى غيره من المعايير، هو من األهمّية بمكان لضمان تحقيق القيمة الُفضلى في اختيار العطاء 

  " % 100"لتقييم العطاءات الفنّية ووزن    "صفر" في حال أرادت سلطة الّتعاقد ذلك، يمكنها تحديد وزن    .فضلاأل
للعطاءات المالّية وتكون بالّتالي تعتمد مبدأ اإلحالة على أساس أدنى األسعار من بين تلك الناجحة فنًيا، أّي 

 ] تجتاز درجة الّنجاح األدنى.
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تقييم  21
العطاءات 

 ة  الفنيّ 
الخيار  )

 ( الّثاني

21.1.2.2 
 

سيتّم اعتماد آلّية التقييم الفّني على أساس معايير غير سعرّية مع مكافئها الّنقدّية وفق معايير التقييم  [
 الّتالية والمكافئ الُمرادفة لكّل منها:

 
المكافئ النقدّية  ( غير الّسعرّية)الفّني معيار الّتقييم 

 القصوى 

  وآلّيات الّتنفيذ  المنهجّية .أ
 درجة تلبية منهجّية العمل للمتطلّبات واألهداف المرصودة للمشروع 

 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [
]0.1 -0.5%[ 

 مستوى اإلبداع المعتمد في الّتصميم 
 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [

]0.1 -0.5%[ 

والّسالمة واألمان والحماية االجتماعّية والحفاظ على  خطط إدارة الّجودة 
 البيئة 

 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [

]0.1 -0.5%[ 

 درجة واقعّية وتفصيل الّجدول الّزمني لتنفيذ العقد ومراعاته للمتطلّبات 
 ]ءحّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطا  [

]0.1 -0.2%[ 

 مستويات تحقيق معايير األداء والّضمانات الوظيفّية 
 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [

] 1-3%[ 

...  

  الّتصميم  .ب
 درجة دّقة وتفصيل وتقنّيات الّتصميم المقّدم مع العطاء

 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [
]0.5 -1%[ 

 درجة تحقيق الّتصميم للمعايير الّتفاضلّية وفق المتطلّبات الفنّية 
 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [

]0.7 -1.5%[ 

...  
  الّتنفيذ  .ت

 درجة دّقة وتفصيل منهجّيات الّتنفيذ وأساليب العمل والعمال 
 ]مقّدم العطاءحّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من  [

]0.5 -1%[ 

 نوعّية وكمّية المعّدات واآللّيات المستخدمة في الّتنفيذ 
 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [

]0.2 -0.5%[ 

...  
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  الخبراء األساسّيون  .ث
 ]%0.5- 0.1[ ]حّدد المسّمى الوظيفي[ 1خبير رئيسي 
 ]%0.1-0.05[ ]الوظيفيحّدد المسّمى [ 2خبير رئيسي 

...  
  مختلف...  .ج 

 نسبة توظيف خبراء وعمال ومشرفين ومهندسين من إقليم كوردستان 
 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [

]0.05-0.2%[ 

 سبة استخدام مواد أّولّية وسلع ذات منشأ من إقليم كوردستان ن
 ]المطلوبة من مقّدم العطاءحّدد الوثائق والبيانات  [

]0.05-0.2%[ 

 فترة ضمان العيوب 
 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [

]0.5 -2%[ 

 وجود خدمة ما بعد البيع في إقليم كوردستان 
 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [

]0.5 -0.7%[ 

 انتاجّية المنشآت موضوع العقد 
 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [

]2-5%[ 

  

 المكافئ النقدّية  ( المالّية  العطاءات فتح بعدُتطّبق ) الّسعرّيةالّتقييم  معيار

 وفق طريقة االحتساب المحّددة كلفة الّصيانة للمنشآت والمعّدات األساسّية 

 ]العطاءحّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم  [
حّدد طريقة احتساب [

 ]تكلفة الّصيانة
 وفق طريقة االحتساب المحّددة كلفة الّتشغيل للمعّدات األساسّية  

 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [
حّدد طريقة احتساب [

 ]الّتشغيلتكلفة 
وفق طريقة  أرباح إعادة المبيع  / كلفة التخلّص الّنهائي  / نسبة االهالك 

 االحتساب المحّددة 

 ]حّدد الوثائق والبيانات المطلوبة من مقّدم العطاء [

حّدد طريقة احتساب [
اإلهالك أو كلفة  
الّتخلّص أو ثمن  

 ]المبيع

...  

[ 
 

خالل  [ الحياة  دورة  كلفة  احتساب  أمدها:  سيتّم  حياة  الّزمنّية  [دورة  الفترة  لستخدام حّدد  األساسّية 
. فمثاًل يمكن اعتماد دورة  موضوع المناقصة قبل الضطرار إلى اجراء عملّيات إصالح أو صيانة جوهرّية

 ]سنوات لمنشآت صناعّية أو منشآت توليد طاقة.  10 -7حياة  
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سيتّم اعتماد حساب صافي القيمة الحالّية لكّل التكاليف السنوّية المحّددة في المعايير السعرّية أعاله وفق  
. الّتضّخم  نسبة أو  / والستدانة  / الّتمويل  تكلفةنسبة الّتخفيض السنوّية بالستناد إلى  حّدد  [نسبة تخفيض  

ا %10 و 5 بين تتراوح  نسبة  اعتماد يمكن فمثاًل   ]. سنويًّ
 
 
ا في   :الّتوجيهات[ ُتعتمد هذه اآللّية في الّتقييم في المشاريع اّلتي تشّكل فيها كلفة دورة الحياة عنصرًا أساسيًّ

عملّية االختيار. وبالّتالي يجري الّتقييم وفق معايير كلفة دورة الحياة ومعايير استدامة أخرى، محّددة ُمسبًقا 
م معّين من قبل اّللجنة. فتضع اّللجنة المكافئ المتناسبة مع كّل عطاء ولكّل معيار.  مع مكافئها الّنقدّية وفق سلّ 

ال يوجد في هذه الحالة، حّد أدنى يجب تحقيقه للنجاح في مرحلة الّتقييم الّثانّية، فيبقى كّل مقّدمو العطاءات  
لمنافسة بغّض الّنظر عن مجموع اّلذين اجتازوا مرحلة الفحص األّولي ومرحلة الّتقييم الفّني األولى، ضمن ا

المكافئ اّلتي ينالوها في المرحلة الّثانية من الّتقييم الفّني. عند انجاز المعايير والمكافئ المرادفة لها، على 
الّسلطة المتعاقدة حذف المعايير غير الّضرورّية للمشروع أو تعديلها؛ يجب تكييف المكافئ وفق طبيعة الحال  

سلطة الّتعاقد. ال يجب اإلبقاء على أّية هوامش للمكافئ، بل يجب تحديد الرقم وفق أهمّية  وأهمّية كّل معيار ل
كّل معيار. الهوامش المذكورة أعاله هي على سبيل المثال فقط. إّن اعتماد مكافئ نقدّية متناسبة مع أهمّية 

يمة الُفضلى في اختيار العطاء المعيار نسبًة إلى غيره من المعايير، هو من األهمّية بمكان لضمان تحقيق الق
 األفضل. 

 
إضافًة إلى معايير الّتقييم الفنّية وغير الّسعرّية، تتضمن معايير تقييم كلفة دورة الحياة معايير سعرّية مّتصلة  
النقدّية  الكلفة  احتساب  يمكن  ال  المعايير  هذه  أن  إاّل  مثاًل؛  الغيار  وقطع  والّتشغيل  الّصيانة  مثال  بتكاليف 
المرادفة لها إاّل بعد فتح العطاءات المالّية. وبالّتالي، تقوم اّللجنة بعد فتح العطاءات المالّية، باحتساب الّتكاليف  

 ] .اإلضافّية المتعّلقة بالمعايير السعرّية وفق اآللّية المحّددة لذلك
 

تقييم  فتح و 23
العطاءات 

 مالّية  ال

في حال تحّفظ مقّدم العطاء في عطائه على أو انحرافه عن شرط  الّنواقص واالنحرافات والّتحّفظات:    23.9
الّلجنة أّن هذا   التباسأو معيار أو بند في وثيقة المناقصة أو نطاق العمل، وبشكل واضح ال     فيه، واعتبرت 

ا بمكافئ نقدّية وفق ما ورد في تقرير التقييم    الّنقص أو التحّفظ أو االنحراف غير جوهرّي ويمكن تقديره كميًّ
المكافئ وفق اآللّية الّلجنة بتطبيق هذه  الّلجنة  "حّدد:  [الّتالية:    الفّني، تقوم  كلّما كان ذلك ممكًنا، ستعتمد 

قص غير الّجوهرّية لدى باقي العطاءات الخاضعة على ُمعّدل أسعار هذه النحرافات أو الّتحّفظات أو الّنوا
. وفي حال عدم إمكانية ذلك، ستعمد الّلجنة إلى تحديد تلك المكافئ استناًدا إلى خبراتها  للّتقييم المالي

 ]"الّسابقة ومعرفتها بالّسوق.
 

مثال  )لطة الّتعاقد  في حال وجود جداول أسعار مع كمّيات حّددتها س الّنواقص واالنحرافات والّتحّفظات:    23.10
، فعندها، على جميع مقّدمي العطاءات التقّيد بالبنود والكمّيات الُمحّددة. وفي  (جداول أسعار أعمال المياومة

حال وجود خطأ في إدخال الكمّيات، تقوم الّلجنة بتصحيح الكمّيات. أّما في حال حذف بند من هذه البنود،  
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:  الّتالية   ّي، يحّق للّجنة إضافة مبلغ مالي ألغراض الّتقييم وفق اآللّيةوكان هذا الحذف برأي الّلجنة، غير جوهر
لدى باقي العطاءات الخاضعة للّتقييم المالي. وفي  بنود  ستعتمد الّلجنة على ُمعّدل أسعار هذه ال"حّدد:  [

تلك   تحديد  إلى  الّلجنة  ذلك، ستعمد  إمكانية  الّسابقة ومعرفتها    األسعارحال عدم  إلى خبراتها  استناًدا 
 ]"بالّسوق.

 

االنحراف أو حال الّنقص أو  يفإلى أّن الّتعديالت المنّوه عنها أعاله ُتطّبق فقط  يجب الّتنبه   :الّتوجيهات[
جداول  على وُتطّبق أيًضا  واّلذي يظهر بشكل واضح ال التباس فيه في العطاءات التحّفظ غير الّجوهري

أسعار المياومة. ال ُيعتمد أّي تعديل على أسعار العطاء األخرى، وُيعتبر أّي نقص لسعر أّي مكّون أو بند كأّنه 
   ]مشمول في أسعار بنود أخرى. 

 

تقييم  فتح و 23
لعطاءات ا
 مالّية  ال

تحويل العمالت إلى الّدينار العراقي وفق اآللّية الُمحّددة في  في حال  [الّتحويل إلى عملة موّحدة:    23.16
اعتماد آلّية أخرى لتحويل العمالت، فّصل  يجب الغاء هذه الفقرة. وفي حال    الّتعليمات لمقّدمي العطاءات،  

 ] هذه اآللّية هنا.
 

تقييم  فتح و 23
العطاءات 

 مالّية  ال

 األفضلّية المحلّية:  23.17
 
. يستفيد من هذه األفضلّية مقّدم العطاء المسّجل في إقليم (%5)ُتطّبق األفضلّية المحلّية بنسبة  ":  1خيار  [

كوردستان وفًقا لألصول. وألغراض المقارنة، ُتضيف لجنة تحليل وتقييم العطاءات على العطاءات المالّية الّتي  
من هذه العطاءات، وذلك قبل   (% 5)يقّدمها أجانب أو ائتالف شركات من أشخاص أجانب ومحلّيون، ما قيمته  

 ]"دمج التقييم الفّني والمالّي أو قبل تطبيق المكافئ النقدّية بحسب طريقة الّتقييم المعتمدة.
 
 أو
 
في حال وجود معيار تقييم فّني يشمل األفضلّية المحلّية أو في حال عدم تطبيق األفضلّية المحلّية،     :2خيار  [

 ]. يجب الغاء هذه الفقرة من ورقة بيانات المناقصة
  

الّتأهيل  25
 الاّلحق 

 بحسب الحاجة:حّدد متطّلبات التأهيل اّلالحق اإلضافّية عبر االختيار مما يلي من أمثلة وإضافة غيرها [ 25.1
إضافًة إلى ما هو محّدد في الّتعليمات لمقّدمي العطاءات، ستعمد لجنة تحليل وتقييم العطاءات إلى "

  "إجراء تأهيل لحق يشمل ما يلي:
من خالل الوثائق   (المصنعّية مثاًل أو االنشائّية)الّطلب من مقّدم العطاء، اثبات قدراته االنتاجّية  -

 داني وعلى نفقة الّسلطة المتعاقدة إن ارتأت ضرورة لذلك؛ الّثبوتّية والكشف المي
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من خالل   الّطلب من مقّدم العطاء اثبات قدراته الّتصميمّية ونماذج عن تصاميم مشابهة سابقة -
الوثائق الّثبوتّية والكشف على أنظمة وبرمجّيات الّتصميم وعلى نفقة الّسلطة المتعاقدة إن ارتأت  

 ضرورة لذلك؛ 
من خالل   عالّية وكفاءة خطط إدارة الجودة والّسالمة والبيئة والحماية االجتماعّيةالتأكّد من ف -

 الوثائق الّثبوتّية الّتي تؤكّد استخدامها بفعالّية في مشاريع سابقة؛ 
 ]حّدد... [ : كغير ذل -

 
العقد ونطاقه وإلى  تحديد متطّلبات التأهيل اّلالحق اإلضافّية أعاله استناًدا إلى طبيعة يجب  :الّتوجيهات[

الحاجة الفعلّية للتحّقق من قدرات وموارد وخبرات مقّدم العطاء. التأهيل اّلالحق اّلذي يستند إلى زيارات 
ميدانّية يتسّبب بتكلفة إضافّية تتحّملها سلطة الّتعاقد وإلى هدر للوقت في حال لم يكن من داٍع لهذا  

   ]المستوى من التحّقق والّتدقيق.
 

التوّقف فترة  30
 والعتراضات 

  30.4و  30.2
 ] حّدد العنوان المفّصل [عنوان االّتصال بسلطة الّتعاقد لتقديم شكوى: 

 إقليم كوردستان 
 المدينة: 
 الّشارع: 
 المبنى: 
 الّطابق: 
 الغرفة: 

 رقم الهاتف: 
 : الّشكاوىاسم الّشخص المخّول استالم 

 
 ] حّدد العنوان المفّصل [عنوان مجلس مراجعة شكاوى الّتعاقد: 

 إقليم كوردستان 
 المدينة: 
 الّشارع: 
 المبنى: 
 الّطابق: 
 الغرفة: 

 رقم الهاتف: 
 : الّشكاوىاسم الّشخص المخّول استالم 
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لمقّدم العطاء الّناكل وألّي مقّدم عطاء يتبّين اخالله بمتطلّبات الّنزاهة، هي كالتالي: إّن ُمّدة الحرمان  31.5 كتاب اإلحالة  31
   ]  ُمّدة أو ُمدد الحرمان وفق األنظمة المرعّية اإلجراء.حّدد [
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 نماذج تقديم العطاءات
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 قائمة محتويات العطاء 

 العطاء الفّنيمحتويات 

 أّولً: وثائق األهلّية والمؤّهالت

غير  / موجود المستند أو الوثيقة 
 موجود 

  ( نموذج مرفق)  نموذج تقديم العطاء الفّني
  (نموذج مرفق) ضمان العطاءنموذج 

  ( صادر عن سلطة الّتعاقد) وصل يثبت شراء وثيقة المناقصة
  (نموذج مرفق)  نموذج بيانات مقّدم العطاء

   (نموذج مرفق)نموذج بيانات كل شريك في االئتالف 
  ( عند االنطباق)اّتفاقّية الّشراكة بين أعضاء االئتالف أو اّتفاقّية بنّية تشكيل ائتالف 

  ، ما يلي: ( عند االنطباق)لمقّدم العطاء ولكّل شريك في االئتالف 
  الممّثل القانوني للشريك وُيبرز حّقه في التوقيع تفويض بالّتوقيع لكّل شريك في االئتالف، يسّمي 

تفويض من كّل شريك في االئتالف، يسّمي الشريك الرئيس ويفّوض الّشخص الّذي يمّثلهم جميعًا في 
 توقيع العطاء 

 

ا في بلد موطنهاشهادة تسجيل الّشركة    قانونيًّ
درة عن الّجهة صاحبة الّصالحّية شهادة عدم إفالس وعدم تصفية وعدم خضوع للحراسة القضائّية صا

 في بلد موطن الشركة، وبتاريخ ال يزيد عن ثالثة أشهر قبل الموعد الّنهائي لتقديم العطاءات 
 

شهادة سداد المتوّجبات الّضريبّية صادرة عن وزارة المالّية في بلد موطن الّشركة، وبتاريخ ال يزيد 
 اءات عن ستة أشهر قبل الموعد الّنهائي لتقديم العط

 

الّضمان  عن  المسؤولة  الّجهة  أو  المؤّسسة  عن  صادرة  االجتماعي  الضمان  متوّجبات  سداد  شهادة 
 االجتماعي في بلد موطن الّشركة، وبتاريخ ال يزيد عن ستة أشهر قبل الموعد الّنهائي لتقديم العطاءات 

 

أو تعّهد باستيفاء شروط الّتسجيل بعد )إفادة تسجيل وفق األنظمة المعمول بها في إقليم كوردستان  
 ورقة بيانات المناقصة ، وذلك وفق متطلّبات (اإلحالة فوراً 

 

  

  (نموذج مرفق)نموذج الخبرة العاّمة 
  (نموذج مرفق) نموذج الخبرة الخاّصة 
  (نموذج مرفق) نموذج العقود الجارية 

  (نموذج مرفق)نموذج العقود المتعّثرة والّنزاعات 
  ( أصحاب العمل) شهادات انجاز عقود الخبرة الخاصة، صادرة عن سلطات الّتعاقد 

  (نموذج مرفق) نموذج القدرات المالّية 
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  قانوني ُمعتمد  دّققمصّدقة من مُ المطلوبة في ورقة بيانات المناقصة، الحسابات الختامّية للّسنوات 
  مصّدقة من محاسب قانوني ُمعتمد المطلوبة في ورقة بيانات المناقصة، اإليرادات السنوّية للّسنوات 

  (نموذج مرفق)نموذج الكادر البشري  
  (نموذج مرفق)نموذج البرمجّيات والمعّدات واآللّيات 

  وثائق اثبات توافر الكادر البشري  
  وثائق اثبات ملكّية أو إيجار المعّدات واآللّيات 

 

ا: وثائق العطاء الفّني  ثانيًّ

 غير موجود/ موجود المستند أو الوثيقة 

    (نموذج مرفق) نموذج منهجّية التصميم 
   (نموذج مرفق) نموذج منهجّية الّتنفيذ 

مطابقة   والتفاضلّيةنموذج  االلزامّية  الفنّية  جدول )  المواصفات  على  اليسار  لجهة  عمود  بإضافة 
المواصفات وتحديد المالحظات، االنطباق أو عدمه، وما إن كان العطاء يتخطى الحّد األدنى المطلوب 

 ( المقّدمةوما هي المعايير التفاضلية 

 

وفق أحد برمجّيات الّتخطيط الّزمني المتوافرة في الّسوق؛ يشمل كامل نطاق   الّجدول الّزمني الُمفّصل
يجب أن يشمل   ؛العقد وبتفصيل يتيح لسلطة الًتعاقد التحّقق من اّتزان الّجدول الّزمني ومدى واقعّيته 

للمراجع التصاميم  وتقديم  التصميم  يلي:  ما  األقّل  تنفيذ وا   ةعلى  بالتنفيذ؛  البدء  أنشطة  لموافقة؛ 
المواد األشغال وتفاصيل  التقارير  تقديم  كاّفة؛  االختبارات  الخ.؛  والتجهيزات،  المواد  توريد  ؛ 

 والتجهيزات والمنهجيات للمراجعة والموافقة؛ الخ. 

 

مواصف  مع  الّنهائية  األشغال  في  المستخدمة  والتجهيزات  والمعّدات  والّسلع  المواد  اتها  تفاصيل 
 ، وطرازها، الخ؛ بحسب االنطباق وكتالوجاتها، وكمّياتها ومنشئها، ومصادرها،

 

  (نموذج مرفق)  (البدائل)نموذج العطاءات البديلة جزئًيا 
ع للمعّدات والّتجهيزات األساسّية المستخدمة في األشغال الّنهائّية   نموذج ) نموذج تفويض من الُمصنِّ

 (مرفق
 

  خطط إدارة الّجودة والّسالمة واألمان والحماية االجتماعّية والحفاظ على البيئة 
  خّطة إدارة المخاطر 

  مدّونة سلوك موّظفي ومتعاقدي المقاول 
  ( نموذج مرفق) نموذج الخبراء األساسّيين 

  (نموذج مرفق)نموذج الّسيرة الّذاتّية للخبراء األساسّيين  
العقد في  الّذين سيعملون  والعمال  والُمشرفين  بالمهندسين واالختصاصّيين  مفّصل  نموذج )  جدول 

 (مرفق
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نموذج )  الّتي ستستخدم في تنفيذ العقدجدول مفّصل بالبرمجّيات والّتجهيزات والمعّدات واآللّيات  
 (مرفق

 

تفاصيل معايير األداء والضمانات الوظيفّية الّتي يتعّهد مقّدم العطاء بتحقيقها مع الّشروحات الكافية 
 لذلك 

 

  ورقة بيانات المناقصة غير ذلك وفق ما تحّدده 
الّتفصيلّية  الكمّيات  لألسعار)  قائمة  إشارة  أّي  األ   (من دون  الفرعّية ُتحّدد  واألنشطة  الرئيسّية  نشطة 

 بالكامل إلنجاز موضوع العقد تحت المسؤولّية الّصارمة لمقّدم العطاء

 

 

 

 محتويات العطاء المالّي 

 

 غير موجود/ موجود المستند أو الوثيقة 
  (نموذج مرفق)  نموذج تقديم العطاء المالّي 

  (نموذج مرفق)األسعار إجمالي جدول 
  (نموذج مرفق)األنشطة األساسّية   جدول أسعار

  (نموذج مرفق)  جدول األسعار الّتفصيلّية لألنشطة الفرعّية
  (نموذج مرفق)جداول أسعار أعمال المياومة  

  ( نموذج مرفق) جداول أسعار المبالغ االحتياطّية 
  ( األسعار تعدي / نموذج مرفق في حال اعتماد مبدأ مراجعة)  جداول مؤّشرات الّتكاليف
  . ورقة بيانات المناقصة غير ذلك وفق ما تحّدده 
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 نماذج وثائق األهلّية والمؤّهالت

 : هاّمة لمقّدمي العطاءات اتمالحظ

على   المحتويات أعاله.الّنماذج الّتالية ل تحتوي كاّفة وثائق األهلّية والمؤّهالت المطلوبة وفق جدول   -
 وفق نماذج خاّصة به.  مقّدم العطاء استخدام هذه النماذج وتقديم باقي الوثائق

والعطاء.   - الّنماذج  اعداد  عند  والمالحظات  الّتعليمات  اّتباع    خانات   ضمن  تظهر  المالحظاتُيرجى 
 ]قوسين مستقيمين.كن واألحرف المائلة وضمن االّتعليمات تكون باّللون الدّ  [؛ ومستطيلة
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 الفّني  العطاء تقديم  نموذج .1 - فّني

على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناه، ول يسمح بأي :  مالحظة هاّمة لمقّدمي العطاءات
يجب أن يكون    .العطاءيمأل هذا النموذج على الورق المتوج بشعار مقدم  و  ؛تعديل على هذا النموذج، ول يقبل أي استبدال

في حال سمحت التعليمات لمقّدمي العطاءات بتقديم عطاءات بديلة بالكامل، يجب    هذا الّنموذج في مغّلف العطاء الفّني.
 تقديم نموذج خاص لكّل بديل كامل بشكل منفصل. 

 ُيرجى حذف هذه المالحظة عند النتهاء من اعداد الّنموذج.    

 

 ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   متاريخ تقدي حّدد] التاريخ: 
 [ المرجع الخاّص بمقّدم العطاء رقم حّدد]  رقم المرجع:

 [ وعنوانها أدخل اسم سلطة التعاقد  ]إلى: 

 
 [ المناقصة اسمأدخل ]اسم المناقصة: 
 [ أدخل رقم المناقصة]رقم المناقصة: 

المناقصة بتقديم عطاءات بديلة بالكامل، حّدد ما إذا كان هذا  في حال سمحت ورقة بيانات ] عطاء أساسّي أم عطاء بديل:
 [ العطاء هو العطاء األساسّي أو عطاًء بدياًل 

 

 السّيدات الكريمات، الّسادة الكرام، 

  تفاصيل   حّدد  أو  النطباق،  حال  في  الئتالف  بيانات  حّدد  مالحظة:نقّدم عطاءنا على الّشكل الّتالي:  ،  ن أدناه ونحن الموقع
 . الوحيد العطاء مقّدم

للّشريك وبلد   االسم القانونّي للّشريك  الكامل  العنوان 
 الّتأسيس 

عن   بالّتوقيع  المفّوض  اسم 
 الّشريك 

االئتالف   في  الّشريك  دور 
 فيما يتعلّق بتنفيذ العقد 

 مسؤول عن الّتصميم ☐   
 مسؤول عن أعمال البناء ☐
 مسؤول عن الّتجهيز ☐
د[مسؤولّية أخرى: ☐

 
 ] د

 مسؤول عن الّتصميم ☐   
 مسؤول عن أعمال البناء ☐
 مسؤول عن الّتجهيز ☐
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د[مسؤولّية أخرى: ☐
 
 ] د

 مسؤول عن الّتصميم ☐   
 مسؤول عن أعمال البناء ☐
 مسؤول عن الّتجهيز ☐
د[مسؤولّية أخرى: ☐

 
 ] د

 

نقّدم عطاءنا كما هو مطلوب في وثيقة المناقصة، وضمن مغلّفين منفصلين، أحدهما للعطاء الفّني وثانيهما ، ن أدناه ونحن الموقع
 للعطاء المالّي.  

، نحن الموّقعون أدناه نتعّهد بتنفيذ العقد موضوع  بعد دراستنا وتحليلنا وفحصنا المفّصل لوثيقة المناقصة وأّي ملحق صادر لها
 ؛ اله، بالتزام كامل بوثيقة المناقصة وأّي ملحق لهاالمناقصة المنّوه عنها أع

 العقد وانجازه بالكامل ضمن الًمدد الّزمنّية المحّددة لذلك في وثيقة المناقصة.  ذفي حال قبول عطائنا، نتعّهد بالمباشرة بتنفي 

شروط األهلّية المحّددة في وثيقة المناقصة وكذلك كّل من مقاولينا الثانويين،    قنحقٌ   (وكّل شريك في حال االئتالف)نتعّهد بأّننا  
:  العطاء على قائمة المؤّهلين ُمسبًقا  وتّم إدراج مقّدمفي حال تّم إجراء تأهيل ُمسبق  [المصالح.  وليس لدى أّي مّنا تضارًبا في  

 ؛  ]األهلّية، وبأّننا ال نزال نتمّتع بشروط األهلّية كاّفةنتعّهد أيًضا بأّن وضعنا القانوني لم يتغّير وبما في ذلك شروط 

وكذلك نتعّهد باحترامنا لمعايير الّنزاهة المحّددة في وثيقة المناقصة وباعتمادنا أعلى مستويات المهنّية، وذلك في كّل مراحل  
أّي من  أو    نارااعتبتّم    لم يسبق وأن  المنافسة وتنفيذ العقد. ائتالفنا أو  أّي شريك في  ل  نافروعاعتبار  التابعة  نا أو  أو الشركات 

ا، ا أو كليًّ إقليم  ، فاقدو األهلية بمقتضى القوانين النافذة في  مقاولينا الثانويينأو أّي من    الّشركات الّتي تسيطر علينا أو تملكنا جزيًّ
 ؛ كوردستان

وبأن ليس لدينا أّي عالقة تنظيمّية أو    ،أو شركة تابعة مشاركة في هذه المناقصة  نتعّهد بأن ليس لدينا شركة رديفة أو شركة أمّ 
تدبير مع أّي مقدم عطاء آخر أو مقّدم عطاء محتمل أو   كما ونتعّهد بأن ليس لدينا أيّ   قانونّية أو إدارّية مع أّي مقّدم عطاء آخر.

 أّي طرف يهدف إلى الحّد من المنافسة أو افسادها. 

في أي وقت يسبق انتهاء   ًيقبلوملزمًا بحقنا    يبقىو ،  ورقة بيانات المناقصة ية عطائنا طوال الفترة المحددة في  تستمر صالح 
ا إضافًيا تبدأ من نهاية صالحّية العطاء،   63ونقّر بقبولنا للّتمديد الّتلقائي لصالحّية عطائنا ولمّدة    فترة الصالحية؛ يوًما تقويميًّ

 ، وكان عطاؤنا مقبواًل وفي الّترتيب األّول أو الّثاني أو الّثالث. اإلشعار بنّية اإلحالة ضمن ُمّدة صالحّية العطاءاتوذلك وفق صدور  

توقيع  وبتقديم ضمان حسن التنفيذ    ،هذه الحال في    نتعهد . ووَتبلّغنا به  باسمنانقّر بأّن العقد يصبح نافذًا فور صدور كتاب اإلحالة  
الّتي قد تّتخذها سلطة التعاقد أو  نا نتحمل اإلجراءات القانونية كافة  إنبخالفه فو  ،لذلكتوقيتات المحددة  بموجب ال وذلكالعقد  
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المختّصة قبلناوبحقنا    السلطات  المقدم من  العطاء  الحكومية ، وبما فيها مصادرة ضمان  التعاقدات  المشاركة في  حرماننا من 
 .مقّدم عطاء آخروتحملنا فارق البدلين الناجم عن إحالة المناقصة على للفترة المحددة في التعليمات لمقدمي العطاءات 

 أي عطاء. سلطة الّتعاقد برفض أو قبول  نقّر بحّق 

 
 [ بالّتوقيع  لخوّ المأدخل توقيع الشخص  ]التوقيع: 

 [ أدخل الصفة الرسمية للموقع على نموذج التقديم]بصفته: 

 [ سيوقع على نموذج تقديم العطاءأدخل السم الكامل للشخص الذي ]االسم: 

عن:   بالنيابة  العطاء  بتوقيع  األصول  حسب  العطاء  ]مخول  مقدم  اسم  أدخل 
 [ كامال

 [ باليوم والّشهر والّسنة  أدخل تاريخ التوقيع]تم التوقيع في 
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 العطاء  ضماننموذج  .2 - فّني

لطة  سُيمكن ل  .هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس  ضمان العطاء البنكينموذج    البنك/ يمأل المصرفمالحظة:  
 عاقد أن توافق على نموذج آخر شرط أن يتّم ذلك قبل تقديم العطاء. التّ 

 ([ السنة  / الشهر / اليوم)  اصدار الّضمانتاريخ  حّدد] التاريخ: 
 [ المرجع الخاّص بالبنك رقم حّدد]  رقم المرجع:

 [ اّلذي ُيصدر الّضمان أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع ] 

 [ أدخل اسم وعنوان سلطة التعاقد]: المستفيد
 [ المناقصة اسمأدخل ]اسم المناقصة: 
 [ أدخل رقم المناقصة]رقم المناقصة: 

 

  "( مقدم العطاء"ى  فيما يلي يسمّ )   [أعضاء الئتالف  جميع  أو  الئتالف  رئيس  أو  العطاءأدخل اسم مقدم  ]  تم إبالغنا بأنّ لقد  
  للمناقصة الُمحدد اسمها ورقمها أعاله. "(العطاء"فيما يلي يسمى  ) عطاءه  سيقّدم

 ، وفق تعليماتكم. ضمان عطاءتترافق مع تقديم العطاءات يجب أن  ، فإننا ندرك بأنّ  إلى ذلكإضافةً 

مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ   ملتزمون بموجب هذه الوثيقة بدفع أيّ  [البنك أدخل اسم ]بطلب من مقدم العطاء، نحن و
ا بإفادة  ي مصحوبً منا منكم أول طلب خّط فور تسلّ   [ وحّدد العملة  باألحرفأدخل المبلغ  ]  [ وحّدد العملة  أدخل المبلغ باألرقام]

 م العطاء: ألن مقدّ مناقصة شروط الوفق التزاماته أو بالتزامه  العطاء قد أخّل م مقدّ  خطية تفيد بأنّ 

 ؛ أو األساسّية أو الُممّددة صالحّيتهقد سحب عطاءه خالل فترة  ( أ)
  كان ُمرّشحًا لإلحالة ولكّنه رفض قبول تصحيح األخطاء الحسابّية في عطائه وفق آلّية تصحيح سلطة الّتعاقد ( ب)

 وثيقة المناقصة؛ كما هو محّدد في 
في عطائه، وفق آلّية   لّنواقص واالنحرافات والّتحّفظاتكان ُمرّشحًا لإلحالة ولكّنه رفض قبول نتيجة تقييم ا (ج )

 تقييم سلطة الّتعاقد كما هو محّدد في وثيقة المناقصة؛ 
 بقبول عطائه:  ،األساسّية أو الُممّددة  ، وضمن فترة صالحّية عطائهعاقدمن سلطة التّ  تبليغه بعد (د)

 أو  ؛العقد توقيع ض ل أو رفَ فِش  .1
 .  ُيقّدمهض أن أو رفَ في تقديم ضمان ُحسن الّتنفيذ المطلوب ضمن المهلة الًمحّددة لذلك ل فِش  .2

ّننا ُملزمون  الي، فإوبالتّ . [الّتاريخ وفق مّدة الّصالحّية المطلوبة في وثائق المناقصةأدخل ]يبقى ضمان العطاء صالًحا حتى 
 . انتهاء هذا الموعدبموجب هذا الّضمان إلى  فعلدّ با

 الدولية.   غرفة التجارة الّصادر عن 758منشور رقم ، المدفوعة عند أّول طلب  لضماناتلللقوانين الموحدة ا الّضمان خضع هذ ي
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 ____________________________ 

  للبنك مع خاتم البنك   (لينالمخوّ )ل المخوّ  (لين الممثّ )ل الممثّ  (تواقيع)توقيع 
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 نموذج بيانات مقّدم العطاء  .3 - فّني
 

ل يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، ول  وا للتعليمات المدرجة أدناه،  على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقً مالحظة:  
في حال كان مقّدم العطاء عبارة عن ائتالف شركات، يجب ملء هذا الّنموذج للرئيس المخّول لالئتالف،    .يقبل أي استبدال

 بينما يمأل الّشركاء في الئتالف النموذج الّتالي. 

 

 ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   تاريخ تقديم حّدد] التاريخ: 
 [ المناقصة اسمأدخل ]اسم المناقصة: 
 [ أدخل رقم المناقصة]رقم المناقصة: 

 

   [العطاء وفق وثائق تسجيله القانونّية ممقدّ  أدخل اسم]االسم القانوني لمقدم العطاء:  .1

 [ أدخل اسم الدولة]: ل فيها مقدم العطاء فعاًل سّج الدولة المُ  .2

 [ أدخل سنة التسجيل]سنة تسجيل مقدم العطاء:  .3

 [ أدخل العنوان] :الدولة المسجلة فيهاالعنوان الرسمي لمقدم العطاء في  .4

 والمفّوض بالّتوقيع عنه:  ل المخول لمقدم العطاءمعلومات عن الممثّ  .5

 [أدخل أسم الممثل المخول]االسم: 
 [أدخل عنوان الممثل المخول]العنوان: 
  [أدخل رقم هاتف الممثل المخول]الهاتف: 

 [ المخول أدخل البريد اإللكتروني للممثل]البريد اإللكتروني: 
  مالّية، ) سيطرة يملكون الّذين األشخاص أو الّشركات عّدد مالحظة:. بمقّدم العطاءقائمة بأسماء الّشركات ذات الّصلة  .6

  مالّية، )  لسيطرة  العطاء  مقّدم  مع  يخضعون  الّذين  أو  العطاء؛  مقّدم  على  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  (إدارّية   أو/ و  قانونّية
 مباشرة  غير  أو  مباشرة  العطاء  مقّدم  عليهم  يسيطر  الّذين  أو  ؛مباشرة  غير  أو  مباشرة  مشتركة،  (إدارّية  أو/ و  قانونّية

  .( إدارّية أو/ و  قانونّية مالّية،)
 

 العالقة مع مقّدم العطاء   العنوان وبلد الّتسجيل  اسم الّشركة 
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 النطباق.  بحسب ،المرفقة الوثائق  بجانب  إشارة ضعنتعّهد بأّن الحاالت الّتالية تنطبق علينا:  .7

 ؛ ( بلد تسجيل الّشركة)نا األهلّية القانونّية إلبرام العقود العاّمة في بلد موطن لدينا☐

تحت الحراسة القضائّية أو الخضوع    عدم وجود اجراءات قانونّية بحّق الّشركة بخصوص العسر أو اإلفالس أو الّتصفية☐
 أو الخضوع لتعليق األنشطة الّتجارّية. 

 الّضريبّية والّضمان االجتماعي وفق قوانين بلد موطن الّشركة. تحقيق االلتزامات ☐

بلد الموطن أو  إقليم كوردستان أو العراق  حرمان من المشاركة في المناقصات العاّمة في  نافذ بالعدم وجود أّي قرار  ☐
 أو أّي بلد آخر. 

 . إطالق هذه الوثيقةخضع للحرمان بتاريخ ت شركة مع عدم وجود أّي مساهمة في الّسابق☐

 . ميزة تنافسّية غير ُمستحّقة الّشركةعدم وجود أّي حالة من حاالت تضارب المصالح أو أّي ما يعطي  ☐

عدم وجود أّي حكم جنائي متعلّق بسوء الّسلوك الّتجاري أو المهني، بحّق الّشركة أو أّي من مديريها الّتنفيذيين، خالل  ☐
 . الموعد الّنهائي لتقديم العطاءات الّسنوات الّثالث الّتي تسبق

 ال يقع أّي من المقاولين الّثانوّيين الّذين سنتعاقد معهم من ضمن هذا العقد في أّي من الحاالت أعاله. ☐

 . النطباق  بحسب ،المرفقة الوثائق بجانب إشارة ضع :الّتاليةة مرفق نسخ عن الوثائق األصليّ  .8

 . مقّدم العطاء شهادة تسجيل☐

 ما يلي:  مرفق، كاتائتالف شر عبارة عن م العطاءمقدّ  انفي حال ك☐

 نسخة عن اّتفاقّية تشكيل االئتالف؛ أو ☐

 .ة في إنشاء ائتالفرسالة تبين النيّ ☐

 

 

 [ المخّول بالّتوقيع عن مقّدم العطاءأدخل توقيع الشخص  ]التوقيع: 
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 [ نموذجالأدخل الصفة الرسمية للموقع على ]بصفته: 
 [نموذج ال أدخل السم الكامل للشخص الذي سيوقع على]االسم: 

 [ أدخل اسم مقدم العطاء كامال]توقيع نيابة عن: المخول حسب األصول ب

  [ باليوم والّشهر والّسنة  أدخل تاريخ التوقيع]تم التوقيع في 
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  الئتالفالّشريك في نموذج بيانات  .4 - فّني
 

ل يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، ول يقبل و  ،كّل شريك في الئتالف، تعبئة نموذج خاّص وفق ما يلي  علىمالحظة:  
 .أي استبدال

 

 ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   تاريخ تقديم حّدد] التاريخ: 
 [ المناقصة اسمأدخل ]اسم المناقصة: 
 [ المناقصةأدخل رقم ]رقم المناقصة: 

 

  [وفق وثائق تسجيله القانونّية الّشريك في الئتالف  أدخل اسم]: للّشريكاالسم القانوني  .1

 [ أدخل اسم الدولة]: فعاًل  الّشريكل فيها سّج الدولة المُ  .2

 [ أدخل سنة التسجيل]: الّشريكسنة تسجيل  .3

 [أدخل العنوان ] :في الدولة المسجلة فيها  للّشريكالعنوان الرسمي  .4

 والمفّوض بالّتوقيع عنه:  للّشريكل المخول معلومات عن الممثّ  .5

 [أدخل أسم الممثل المخول]االسم: 
 [أدخل عنوان الممثل المخول]العنوان: 
  [أدخل رقم هاتف الممثل المخول]الهاتف: 

 [ اإللكتروني للممثل المخولأدخل البريد ]البريد اإللكتروني: 
الّصلة   .6 ذات  الّشركات  بأسماء   مالّية، )  سيطرة  يملكون  الّذين  األشخاص  أو  الّشركات  عّدد  مالحظة:الشريك.  بقائمة 

  لسيطرة  الئتالف  في  الّشريك  مع  يخضعون  الّذين  أو  ؛الّشريك  على  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  (إدارّية   أو/ و  قانونّية
 غير   أو  مباشرة  يكالّشر  عليهم  يسيطر  الّذين  أو  ؛مباشرة  غير  أو  مباشرة  مشتركة،  (إدارّية  أو/ و  قانونّية  مالّية،)

   .( إدارّية أو/ و قانونّية مالّية،) مباشرة
 

   الّشريك في االئتالفالعالقة مع  العنوان وبلد الّتسجيل  اسم الّشركة 
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 النطباق.  بحسب ،المرفقة الوثائق  بجانب  إشارة ضعنتعّهد بأّن الحاالت الّتالية تنطبق علينا:  .7

 ؛ ( بلد تسجيل الّشركة)نا األهلّية القانونّية إلبرام العقود العاّمة في بلد موطن لدينا☐

تحت الحراسة القضائّية أو الخضوع    عدم وجود اجراءات قانونّية بحّق الّشركة بخصوص العسر أو اإلفالس أو الّتصفية☐
 أو الخضوع لتعليق األنشطة الّتجارّية. 

 الّضمان االجتماعي وفق قوانين بلد موطن الّشركة. تحقيق االلتزامات الّضريبّية و☐

الموطن بلد  إقليم كوردستان أو العراق أو  حرمان من المشاركة في المناقصات العاّمة في  نافذ بالعدم وجود أّي قرار  ☐
 أو أّي بلد آخر. 

 . الوثيقةخضع للحرمان بتاريخ إطالق هذه ت شركة مع عدم وجود أّي مساهمة في الّسابق☐

 . ميزة تنافسّية غير ُمستحّقة الّشركةعدم وجود أّي حالة من حاالت تضارب المصالح أو أّي ما يعطي  ☐

عدم وجود أّي حكم جنائي متعلّق بسوء الّسلوك الّتجاري أو المهني، بحّق الّشركة أو أّي من مديريها الّتنفيذيين، خالل  ☐
 . ّنهائي لتقديم العطاءاتالّسنوات الّثالث الّتي تسبق الموعد ال

 ال يقع أّي من المقاولين الّثانوّيين الّذين سنتعاقد معهم من ضمن هذا العقد في أّي من الحاالت أعاله. ☐

 النطباق.  بحسب ،المرفقة الوثائق بجانب إشارة ضع :الّتاليةة مرفق نسخ عن الوثائق األصليّ  .8

 . الّشريك شهادة تسجيل☐

 

 [ المخّول بالّتوقيع عن الّشريكأدخل توقيع الشخص  ]التوقيع: 

 [ نموذجالأدخل الصفة الرسمية للموقع على ]بصفته: 

 [نموذج ال أدخل السم الكامل للشخص الذي سيوقع على]االسم: 

 [كامال الّشريكأدخل اسم ]توقيع نيابة عن: المخول حسب األصول ب

 [ باليوم والّشهر والّسنة  أدخل تاريخ التوقيع]تم التوقيع في 
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 لمقّدم العطاء  الخبرة العاّمةنموذج  .5 - فّني
 في حال اجراء تأهيل ُمسبق، يجب حذف هذا الّنموذج.توجيه إلى سلطة الّتعاقد:  

في حال كان مقّدم العطاء عبارة عن ائتالف   .ا للتعليمات المدرجة أدناه على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقً مالحظة:  
 . بشكل منفصل لكل عضو من أعضاء الئتالف شركات، يجب ملء هذا الّنموذج

 نموذجّية يحتوي هذا الّنموذج على مساحة    يجب تفصيل مشاريع الخبرة المماثلة لتوضيح الستجابة للمؤّهالت المطلوبة.
 إضافة مساحات إضافّية بحسب الحاجة.  يجب، واحد عقدل

 

 [ السم القانونيأدخل ]: ي يمأل هذا الّنموذج ذ اسم مقّدم العطاء أو الّشريك الّ 
 ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   تاريخ تقديم حّدد] التاريخ: 

 [ المناقصة اسمأدخل ]اسم المناقصة: 
 [ أدخل رقم المناقصة]رقم المناقصة: 

 

 عاّمة : خبرة 1عقد رقم 

 المباشرة  موعد
 االنتهاء موعد

الفعلي أو  
 الُمرتقب 

في هذا   عطاءمقدم ال دور تعريف العقد 
 العقد 

الّشهر   أدخل[
 ] السنةو

الّشهر   أدخل[
  ]السنة و

  ]سم الكامل أدخل ال[سم العقد: ا
 ]سم الكامل أدخل ال[اسم المقاول الّذي وّقع العقد: 

من   المنفذ  للعمل  مختصر  الطلبقبل  وصف    : مقدم 
 ]ف  العمل المنفذ بشكل مختصروّص [
 

مقّدم    أدخل  [ دور 
مقاول أو مجهز )العطاء  

في   شريك  رئيسي، 
ثانوي،  مقاول    ائتالف، 

  ] (الخ. 
من   العطاء  مقّدم  حّصة 

 هذا العقد 
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اإلنجاز  نسبة 
بتاريخ  الفعلي 

 تقديم العطاء 

 المدفوعات نسبة  
تقديم  بتاريخ 

 العطاء 

أدخل المبلغ والعملة باألرقام واألحرف،  [مبلغ العقد: 
الصرف  وسعر  العراقي،  بالدينار  المعادل  والمبلغ 

 ]المعتمد
 
    ]سم الكاملأدخل ال[  سم صاحب العمل:ا

 ]الدولة / المدينة / الشارعأدخل [ العنوان:
 

مقّدم    أدخل[ حّصة 
العقد   هذا  من  العطاء 
مبلغ   من  المئوّية  كنسبة 

سبة ن[  ] العقد 
أو   الكشوفات 
اّلتي   المخرجات 
عليها   وافق 
العمل    صاحب 

 ] من مبلغ العقد

المبالغ  [ نسبة 
حتى   المدفوعة 
تقديم   تاريخ 
مبلغ   من  العطاء 

 ] العقد 
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 لمقّدم العطاء الخبرة الخاّصةنموذج  .6 - فّني
 في حال اجراء تأهيل ُمسبق، يجب حذف هذا الّنموذج.توجيه إلى سلطة الّتعاقد:  

في حال كان مقّدم العطاء عبارة عن ائتالف   .ا للتعليمات المدرجة أدناه على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقً مالحظة:  
 شركات، يجب ملء هذا الّنموذج بشكل منفصل لكل عضو من أعضاء الئتالف. 

يحتوي هذا الّنموذج على مساحة نموذجّية     يجب تفصيل مشاريع الخبرة المماثلة لتوضيح الستجابة للمؤّهالت المطلوبة.
 الحاجة.  لعقد واحد، يجب إضافة مساحات إضافّية بحسب

 

 [ السم القانونيأدخل ]: ي يمأل هذا الّنموذج ذ اسم مقّدم العطاء أو الّشريك الّ 
 ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   تاريخ تقديم حّدد] التاريخ: 

 [ المناقصة اسمأدخل ]اسم المناقصة: 
 [ أدخل رقم المناقصة]رقم المناقصة: 

 

 1 العقد المماثل رقم 

 تعريف العقد 
   ]سم العقدا أدخل [ العقد:اسم 

 ]أدخل رقم العقد  [ رقم العقد:
 ] بالّتفصيلعّرف نطاق العقد [ :نطاق العقد

الّشبه   المناقصة أوجه  نطاق  مع 
 / الّتصميم    / من ناحية نطاق العمل

 / اختبارات    / تجهيز    / البناء  
 صيانة  / تشغيل 

 ] المناقصةحّدد تفاصيل أوجه الّشبه مع متطلبات هذه  [

تقنّيات  ناحّية  من  الّشبه  أوجه 
ومنهجيات  وآلّيات  الّتصميم 
واالبتكار  الّتعقيد  ودرجة  التنفيذ 

 المطلوب، الخ. 

 

 ]2021حزيران  15السنة، مثاًل / الشهر/ أدخل اليوم [   اإلحالةتاريخ 
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االستالم   أيّ )  الفعلّي   تاريخ االنتهاء
 ] السنة/ الشهر/ أدخل اليوم [ ( االنطباقاألّولي عند 

 في العقد   عطاءمهام مقدم ال

 

   وحيدرئيسي  مقاول☐
 ] الّنسبةأدخل  [حّصة مقّدم العطاء من اجمالي مبلغ العقد:    :ائتالفشريك في ☐
         مسؤول إدارة العقود والّتنفيذ☐
       ] الّنسبةأدخل  [حّصة مقّدم العطاء من اجمالي مبلغ العقد:  : مقاول ثانوي☐

باألرقام    [ جمالّي العقد اال مبلغ العقد،  بعملة  المبلغ  أدخل 
 ] واألحرف

أدخل المبلغ المعادل بالدينار العراقي   [
   ]وسعر الصرف المعتمد

هذا  تنفيذ  في  العطاء  مقّدم  دور 
 العقد 

المهام  [ تفاصيل  العطاء حّدد  مقّدم  توّلى  اّلتي  والتصاميم واألشغال والتجهيزات 
   ] تنفيذها في هذا العقد

تقديم   المدفوعاتنسبة   بتاريخ 
المدفوعة )  العطاء المبالغ  نسبة 

حتى تاريخ تقديم العطاء من مبلغ 
 ( العقد

 العقد اإلجمالي:  فيما يتعلّق ب

 ]حّدد الّنسبة [

مقّدم   بدور  يتعلّق  فقطفيما   : العطاء 
التي  [ المدفوعات  نسبة  الّنسبة:  حّدد 

المبلغ   إلى  العطاء  مقّدم  عليها  حصل 
المخًصص لمّقدم العطاء من مبلغ العقد  

[ 
   ] الكامل السمأدخل  [ اسم صاحب العمل

 ] الدولة/ المدينة/ أدخل الشارع [ العنوان 

 ] أدخل رقم الهاتف والفاكس متضمنًا رمز الدولة والمدينة [ رقم الهاتف والفاكس 

 ] اإللكتروني أدخل عنوان البريد  [ اإللكترونيعنوان البريد 
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 العقود الّجاريةنموذج  .7 - فّني
 في حال اجراء تأهيل ُمسبق، يجب حذف هذا الّنموذج.توجيه إلى سلطة الّتعاقد:  

في حال كان مقّدم العطاء عبارة عن ائتالف   .ا للتعليمات المدرجة أدناه النموذج وفقً على مقدم العطاء أن يمأل هذا  مالحظة:  
 شركات، يجب ملء هذا الّنموذج بشكل منفصل لكل عضو من أعضاء الئتالف. 

يجب تفصيل العقود الّجارية اّلتي يكون فيها مقّدم العطاء أو الّشريك في الئتالف، مقاوًل أو شريًكا في تنفيذها أو مقاوًل  
والعقود    (بتاريخ تقديم العطاء   ستالم أّوليةا  اّلتي لم تصدر بخصوصها شهادة)ثانوًيا. يجب تفصيل العقود الموّقعة الّجارية  

يحتوي هذا الّنموذج على مساحة نموذجّية لعقد واحد، يجب إضافة مساحات إضافّية     (. م توّقع بعداّلتي تّمت ترسيتها ول
 بحسب الحاجة. 

 

 [ السم القانونيأدخل ]: اسم مقّدم العطاء أو الّشريك الّذي يمأل هذا الّنموذج 
 ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   تاريخ تقديم حّدد] التاريخ: 

 [ المناقصة اسمأدخل ]اسم المناقصة: 
 [ أدخل رقم المناقصة]رقم المناقصة: 

 

 

صاحب العمل  اسم العقد
)ا م و قم الهاتف  
)  
و    وال ر   ا لك  

المبلغ المتبقي من 
 )وال م ة(العقد 

الّتاريخ المتوّقع 
(لالنجاز    

م ا و 
 
 )ل تس 

معّدل قيمة الفواتير 
الّشهرية لألشهر السّتة 

 )وال م ة(ية ض الما 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
 ...     
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 العقود المتعّثرة والّنزاعات نموذج  .8 - فّني
  في حال اجراء تأهيل ُمسبق، يجب حذف هذا الّنموذج.توجيه إلى سلطة الّتعاقد:  

في حال كان مقّدم العطاء عبارة عن ائتالف   .ا للتعليمات المدرجة أدناه على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقً مالحظة:  
 شركات، يجب ملء هذا الّنموذج بشكل منفصل لكل عضو من أعضاء الئتالف. 

اّلتي يكون فيها مقّدم العطاء أو بشأنها و  (تحكيم أو محاكم)يجب تفصيل العقود المتعّثرة والعقود اّلتي يوجد نزاعات  
شريًكا في تنفيذها أو مقاوًل ثانوًيا. يجب أن يشمل هذا الّجدول الفترة الّزمنية المحّددة  الّشريك في الئتالف، مقاوًل أو  

في ورقة بيانات المناقصة.  يحتوي هذا الّنموذج على مساحة نموذجّية لعقد واحد، يجب إضافة مساحات إضافّية بحسب  
 الحاجة. 

 [ السم القانونيخل أد]: اسم مقّدم العطاء أو الّشريك الّذي يمأل هذا الّنموذج 
 ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   تاريخ تقديم حّدد] التاريخ: 

 [ المناقصة اسمأدخل ]اسم المناقصة: 
 [ أدخل رقم المناقصة]رقم المناقصة: 

 

 بمسؤولّياته أّوًل: العقود اّلتي أخّل مقّدم العطاء بالتزاماته فيها أو اّلتي تّم انهاء العقد معه بسبب إخالله  
 ينطبق ال  ☐
 ( أضف مساحات للعقود األخرى بحسب الحاجة )   ينطبق، والّتفاصيل الكاملة كما يلي ☐

 1العقد رقم 
 الجزء غير المنفذ من العقد    اإلجمالية  قيمة العقد  تعريف العقد  الّسنة 

] 
  أدخل
 السنة

[ 

   ]سم العقدا أدخل [ اسم العقد:
 ]أدخل رقم العقد  [ رقم العقد:
 ] بالّتفصيلعّرف نطاق العقد [ نطاق العقد:

 ]سم الكامل أدخل ال [سم صاحب العمل:  ا 
 ] الدولة / المدينة    / أدخل الشارع [  عنوان صاحب العمل: 

  ة ي حدد األسباب الرئيس [التنفيذ:   لتزامات با اإلخالل أسباب 
[ 

تاريخ  حدد  [:  ب العمل ح تّم انهاء العقد من قبل صا في حال  
 ]  انهاء العقد والّسبب والترتيبات اّلتي تلت ذلك 

أدخل المبلغ باألحرف    [
عملة  ) واألرقام   في 

المعادل   والمبلغ  العقد، 
بالدينار العراقي وسعر  

 ] ( المستخدم  الصرف 
 

أدخل قيمة ذلك الجزء و    [
 ] لعقد من ا نسبته  

 

 تّمت احالتها إلى منازعات تحكيمّية أو قضائّية من جانب مقّدم العطاء أو صاحب العمل  : العقود اّلتي  ثانًيا 
 ينطبق ال  ☐
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 ( أضف مساحات للعقود األخرى بحسب الحاجة ) ينطبق، والّتفاصيل الكاملة كما يلي  ☐
 1العقد رقم 

 المبلغ الُمتنازع عليه    اإلجمالية  قيمة العقد  تعريف العقد  الّسنة 
] 

  أدخل
 السنة

[ 

   ]سم العقدا أدخل [ اسم العقد:
 ]أدخل رقم العقد  [ رقم العقد:
 ] بالّتفصيلعّرف نطاق العقد [ نطاق العقد:

 ]سم الكامل أدخل ال [سم صاحب العمل:  ا 
 ] الدولة / المدينة    / أدخل الشارع [  عنوان صاحب العمل: 

 ]  ة ي حدد األسباب الرئيس [:  الّنزاع أسباب  

أدخل المبلغ باألحرف    [
عملة  ) واألرقام   في 

المعادل   والمبلغ  العقد، 
بالدينار العراقي وسعر  

 ] ( المستخدم  الصرف 

باألحرف    [ المبلغ  أدخل 
العقد،  ) واألرقام   عملة  في 

بالدينار   المعادل  والمبلغ 
الصرف  وسعر   العراقي 

 ] ( المستخدم 

ة:    /     ]حّدد التاريخ الكامل  [: تاريخ اإلحالة:  المقاول تّمت إحالة الّنزاع إلى التحكيم من قبل  ☐ حّدد قيمة  [قيمة الُم البا  المالي 
 ]الُمطالبة والُعملة 

ة:    /     ]حّدد التاريخ الكامل [: تاريخ اإلحالة:  صاحب العمل تّمت إحالة الّنزاع إلى التحكيم من قبل  ☐ حّدد  [قيمة الُم البا  المالي 
 ]قيمة الُمطالبة والُعملة

ة:    /      ]حّدد التاريخ الكامل  [: تاريخ اإلحالة:  من قبل المقاول   ( القضاء ) المحاكم  تّمت إحالة الّنزاع إلى  ☐   [قيمة الُم البا  المالي 
 ]حّدد قيمة الُمطالبة والُعملة

ة:    /      ]حّدد التاريخ الكامل   [: تاريخ اإلحالة:  صاحب العمل من قبل    ( القضاء ) المحاكم  تّمت إحالة الّنزاع إلى  ☐ قيمة الُم البا  المالي 

 ]حّدد قيمة الُمطالبة والُعملة [
قيمة الّتعويضات المحسومة لصالح      /      ]حّدد التاريخ الكامل  [: تاريخ حسم الّنزاع:  تّم بّت الّنزاع نهائًيا لصالح المقاول بالكامل ☐

 ]حّدد قيمة الّتعويض والُعملة  [  المقاول: 

ا لصالح صاحب العمل بالكامل ☐ قيمة الّتعويضات المحسومة      /     ]حّدد التاريخ الكامل  [: تاريخ حسم الّنزاع:  تّم بّت النزاع نهائيًّ
 ]حّدد قيمة الّتعويض والُعملة [  لصالح صاحب العمل: 

ا مع تحميل المسؤولّيات للّطرفين مًعا ب تّم  ☐ قيمة الّتعويضات      /      ]حّدد التاريخ الكامل  [: تاريخ حسم الّنزاع:  ّت الّنزاع نهائيًّ
حّدد قيمة    [  قيمة الّتعويضات المحسومة لصالح صاحب العمل:     /   ]حّدد قيمة الّتعويض والُعملة  [  المحسومة لصالح المقاول: 

 ]والُعملةالّتعويض 

 . لم يتّم البّت بالّنزاع بتاريخ تقديم العطاء ☐
 ملّخص الّنزاعات الّتحكيمّية أو القضائّية 

قيمة الّدعاوى القضائّية أو الّتحكيمّية الّتي ال تزال غير محسومة بتاريخ تقديم العطاء، والّتي رفعها  رصيد النّزاعات 
 ]حّدد القيمة الجمالّية والُعملة [مقّدم العطاء ضّد الغير وتلك المرفوعة ضّد مقّدم العطاء: 

 حجم األحكام القضائّية والّتحكيمّية الّصادرة ضّد مقّدم العطاء 
 ]حّدد مبلغ الُحكم الّصادر ّضد مقّدم العطاء والُعملة  [ العام الحالي 
 ]حّدد مبلغ الُحكم الّصادر ّضد مقّدم العطاء والُعملة  [ 1  – العام الحالي  

 ]حّدد مبلغ الُحكم الّصادر ّضد مقّدم العطاء والُعملة  [   2  – العام الحالي  
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 ]الّصادر ّضد مقّدم العطاء والُعملة حّدد مبلغ الُحكم  [ 3  – العام الحالي  
 ]حّدد مبلغ الُحكم الّصادر ّضد مقّدم العطاء والُعملة  [ 4  – العام الحالي  
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 مقدرة المالّية النموذج  .9 - فّني
  في حال اجراء تأهيل ُمسبق، يجب حذف هذا الّنموذج.توجيه إلى سلطة الّتعاقد:  

في حال كان مقّدم العطاء عبارة عن ائتالف   .ا للتعليمات المدرجة أدناه النموذج وفقً على مقدم العطاء أن يمأل هذا  مالحظة:  
 شركات، يجب ملء هذا الّنموذج بشكل منفصل لكل عضو من أعضاء الئتالف. 

  يجب أن يشمل هذا الّجدول الفترة الّزمنية المحّددة في ورقة بيانات المناقصة.  

 [ السم القانونيأدخل ]: يمأل هذا الّنموذج اسم مقّدم العطاء أو الّشريك الّذي 
 ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   تاريخ تقديم حّدد] التاريخ: 

 [ المناقصة اسمأدخل ]اسم المناقصة: 
 [ أدخل رقم المناقصة]رقم المناقصة: 
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 البيانات المالية وفق تقارير المحاسبة المالّية المدٌققة
 (األساسية، والمعادلة بالدينار العراقي، وسعر الصرف المعتمدالمبالغ بالعملة )

 المتوّسط 4 –الّسنة الحالّية  4 –الّسنة الحالّية  3 –الّسنة الحالّية    2  –الّسنة الحالّية    1  –الّسنة الحالّية  السنة الحالّية المعلومة المالّية 
الّسنوي   الّدخل 

 اإلجمالي
       

من  الّدخل   الّسنوي 
الّتصميم   خدمات 

 الهندسي

       

من   الّسنوي  الّدخل 
 أعمال البناء 

       

األرباح   صافي 
 الّسنوّية 

       

الّجارية   األصول 
خالل  )   12تستحق 

 (شهر

       

الّجارية   الّديون 
خالل  )   12تستحق 

 (شهر
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   الكادر البشرينموذج  .10 - فّني
  في حال اجراء تأهيل ُمسبق، يجب حذف هذا الّنموذج.توجيه إلى سلطة الّتعاقد:  

في حال كان مقّدم العطاء عبارة عن ائتالف   .ا للتعليمات المدرجة أدناه على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقً مالحظة:  
 شركات، يجب ملء هذا الّنموذج بشكل منفصل لكل عضو من أعضاء الئتالف. 

 

 [ السم القانونيأدخل ]: اسم مقّدم العطاء أو الّشريك الّذي يمأل هذا الّنموذج 
 ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   تاريخ تقديم حّدد] التاريخ: 

 [ المناقصة اسمأدخل ]اسم المناقصة: 
 [ أدخل رقم المناقصة]رقم المناقصة: 

 

 الوظيفة  / المنصـب 
عدد  

الموّظفين في  
 هذا المنصب 

لكّل  التخصص العلمي 
 موّظف

عدد سنوات  
العمل مع  
 مقّدم العطاء 

عدد سنوات  
 ة الخبرة العام

عدد سنوات  
خاّصة  الخبرة ال

 في موضوع العقد 
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 المعّدات واآللّيات و البرمجّيات نموذج .11 - فّني
  في حال اجراء تأهيل ُمسبق، يجب حذف هذا الّنموذج.توجيه إلى سلطة الّتعاقد:  

في حال كان مقّدم العطاء عبارة عن ائتالف   .ا للتعليمات المدرجة أدناه على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقً مالحظة:  
 يمكن إضافة خطوط بحسب الحاجة.  شركات، يجب ملء هذا الّنموذج بشكل منفصل لكل عضو من أعضاء الئتالف.

 [ السم القانونيأدخل ]: اسم مقّدم العطاء أو الّشريك الّذي يمأل هذا الّنموذج 
 ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   تاريخ تقديم حّدد] التاريخ: 

 [ المناقصة اسمأدخل ]اسم المناقصة: 
 [ أدخل رقم المناقصة]رقم المناقصة: 

 

 / الّطاقة/ القّوة   ( ّطرازالنوع، الّصنعة وال)الوصف 
 الّسعة

ملكّية مقّدم العطاء   سنة الّصنع العدد 
 أو إيجار 

 بلد المنشأ 

 برمجّيات الّتصميم الهندسي  .أ
      
      
      

   اإلنشاءاتإدارة إدارة المشاريع و برمجّيات  . ب
      
      
      
      

 البناء  معّدات . ت
      
      
      

 الثقيلة  اآللّيات . ث
      
      
      

 أخرى ذات صلة بالمشروع  متخّصصةوآلّيات وبرمجّيات معّدات  . ج
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 نماذج العطاء الفّني

 : هاّمة لمقّدمي العطاءات اتمالحظ

المطلوبة وفق جدول المحتويات أعاله. على مقّدم    العطاء الفّنيالّنماذج الّتالية ل تحتوي كاّفة وثائق   -
 العطاء استخدام هذه النماذج وتقديم باقي الوثائق وفق نماذج خاّصة به. 

والعطاء.   - الّنماذج  اعداد  عند  والمالحظات  الّتعليمات  اّتباع    خانات   ضمن  تظهر  المالحظاتُيرجى 
 ]واألحرف المائلة وضمن قوسين مستقيمين.الّتعليمات تكون باّللون الدكن  [؛ ومستطيلة
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 منهجّية التصميم  نموذج .12 - فّني

 لتشمل بالحّد األدنى ما يلي: توجيهات إلى مقّدم العطاء: على مقّدم العطاء تقديم منهجّية الّتصميم 

التنسيق،  1 وآلّيات  والمسؤوليات،  واألدوار  الهرمية،  والهيكلية  العمل،  فريق  لتشمل  الّتصميم  وإجراءات  عملّيات  تنظيم   .
   ، الخ. الّتصميم  جودة  إجراءات ضمانو  آلّيات الموافقة على الّتصميم،وإجراءات الّتدقيق في الّتصميم ومراجعته،  / وعمليات

 ميم شاملًة جميع التخّصصات الهندسّية بحسب نطاق الّتصميم. جدول بجميع مخرجات خدمات الّتص. 2

 وللمتطّلبات.  (إن ُوِجَدت)التعاقد شرح مسهب حول دراسة مقّدم العطاء لتصاميم سلطة  .3

إشكالّيات،  ، مع اإلشارة بكّل وضوح ألّي  ( إن ُوِجَدت)التعاقد  وتصاميم سلطة    للّتصميم  مالحظات حول المتطّلبات الفنّية.  4
مالحظات، أخطاء، غموض، إبهام، تضارب، الخ. فيها. باإلضافة إلى تفصيل أّية مقترحات أو حلول تجاه ما سبق وتحديد  
كيفّية التعامل مع ما سبق في العطاء. ُيلفت انتباه مقّدمي العطاءات إلى التعليمات اّلتي تحّدد بما ل يقبل الشّك مسؤوليات  

 تجاه ما سبق.  مقّدم العطاء وواجباته

الّتص  .5 التعاقد من خالل  لكيفّية تحقيق معايير  ميم.  شرح تفصيلي حول كيفّية تحقيق متطلبات سلطة  وشرح تفصيلي 
 األداء والّضمانات الوظيفّية المقترحة من خالل الّتصميم. 

 من  ذلك  عدا  وما  الوصول  وطريق  والّتربة  (الّسطحي  تحت  وما  الّسطحي)  الموقعوتحليل وتحّمل مسؤولّية    دراسة  اثبات.  6
 تحضيرّية؛  دراسات

  العطاء   مقّدم  يمّكن  ما  جوانبها،  كاّفة  وتشمل  الفنّية  وللمتطّلبات  المناقصة  لنطاق  العطاء  مقّدم  فهم  تثبت  مبدئّية  تصاميم.  7
 الكمّيات؛  وجدول  والمواصفات  والخرائط الحسابات الّتصاميم، تشمل والمالّية؛  الفنّية التنفيذ تفاصيل فهم من

 في الّتصميم المقترح. واإلبداع .  أوجه هندسة القيمة والبتكار 8

تفاصيل استخدام آلّيات تصميم وتنفيذ مستدامة  :  من خالل الّتصميم  والقتصادّية  أوجه الستدامة البيئّية والجتماعّية  .9
ا ا وبيئيًّ ا واجتماعيًّ  . اقتصاديًّ

استراتيجّية ومنهجّية جمع البيانات البيئّية والجتماعية المرجعّية وذات الّصلة بالمشروع، ومقترحات تحسين الّنتائج  .  10
البيئّية والجتماعّية للمشروع؛ باإلضافة إلى كيفّية تضمين الّتصميم للمتطّلبات البيئّية والجتماعّية وكيف سينعكس ذلك  

 . أثناء الّتنفيذ 

 ل المعارف المتعّلقة بالّتصميم. . مقترحات نق11
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  الّتنفيذمنهجّية  نموذج .13 - فّني

لتشمل بالحّد األدنى    (أّي كل أعمال التجهيز والبناء )نفيذ  توجيهات إلى مقّدم العطاء: على مقّدم العطاء تقديم منهجّية التّ 
 ما يلي: 

التّ 1 وإجراءات  عملّيات  تنظيم  التنسيق،    نفيذ.  وآلّيات  والمسؤوليات،  واألدوار  الهرمية،  والهيكلية  العمل،  فريق  لتشمل 
  الخ. ،(عند النطباق ) وتنظيم العمل، والّتشارك في الّتنفيذ بين أعضاء الئتالف  ،ا شغا   جودة إجراءات ضمانو

قائمة بكّل المقاولين الثانوّيين المتخّصصين اّلذين ينوي مقّدم العطاء الستعانة بهم، لتشمل ما يلي: اسم المقاول الّثانوي؛ .  2
 الخ. ؛ (من دون اإلشارة إلى مبالغ مالّية )مبلغ العقد نطاق عمله: بلد تسجيل المقاول الّثانوي؛ نسبة نطاق عمله من مجمل 

 ن والعمال في الموقع؛ . مقترحات تدريب الموظفي3

 . خطط إشراك أصحاب المصلحة والّتنسيق معهم؛ 4

 . إجراءات الحصول على الّرخص واألذونات والموافقات؛ 5

إجراءات  6 الموقع،  في  الحيوّية  المرافق  الموقع،  مكاتب  الموقع،  في  الّسكن  الموقع،  إلى  الوصول  العمل:  موقع  تنظيم   .
 ت، الخ. الّتخزين في الموقع للمواد والمعدا

  تنسيق أعمال الّتنفيذ على الموقع مع شرح لتسلسل األنشطة وترابطها مع بعضها البعض والتنسيق فيما بينها . منهجّية  7
ومنهجيات وتفاصيل استخدام البرمجيات الحديثة إلدارة تنفيذ األشغال؛ ومنهجيات تنسيق وإدارة الّسير في الّطرقات 

 العاّمة المجاورة؛ الخ. 

مالحظات حول المتطّلبات الفنّية المتعّلقة بالّتنفيذ، مع اإلشارة بكّل وضوح ألّي إشكالّيات، مالحظات، أخطاء، غموض،  .  8
إبهام، تضارب، الخ. فيها. باإلضافة إلى تفصيل أّية مقترحات أو حلول تجاه ما سبق وتحديد كيفّية التعامل مع ما سبق في  

ءات إلى التعليمات اّلتي تحّدد بما ل يقبل الشّك مسؤوليات مقّدم العطاء وواجباته تجاه  العطاء. ُيلفت انتباه مقّدمي العطا
 ما سبق. 

 الّتنفيذ.  شرح تفصيلي حول كيفّية تحقيق متطلبات سلطة التعاقد من خالل  .9

 . الّتقارير بكّل أنواعها والختبارات وخالف ذلك شاملًة  الّتنفيذجدول بجميع مخرجات . 10

 . جميع مراحل الّتنفيذ . أوجه الستدامة البيئّية والجتماعّية من خالل 11

تفاصيل الختبارات كاّفة في كاّفة مراحل الّتنفيذ على أن تشمل على األقّل ما يلي: موضوع الختبار، معايير الختبار  .  12
 الموعد الّتقريبي لالختبار، الخ.  المعتمدة، مكان الختبار،

 . وفق الّنموذج الّتالي األساسّية   . شرح لمنهجّيات الّتنفيذ لكّل مكّون من مكّونات نطاق العمل11
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التشغيل،  12 الواقعّية، ودليل  التنفيذ  المتعاقدة، وتقديم خرائط  الّسلطة  إلى  الموقع ونقله  . شرح تفصيلي آللّيات تسليم 
 هجّية ضمان العيوب، الخ. ودليل الّصيانة، ومن 

 منهجّية تنفيذ نطاق العمل لألنشطة األساسّية 

الّتنفيذ  نطاق العمل   منهجّية 
وتنظيم  وتقنّياته 

 العمل 

العمالة   مستوى 
 والخبرات 

استخدام المعّدات 
 واآلليات والمواد 

إدارة  منهجيات 
 الّسالمة  

االبتكار  محاور 
 في الّتنفيذ 
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 (البدائل)العطاءات البديلة جزئًيا  نموذج .14 - فّني

  ، يجب حذف هذا الّنموذج.عدم الّسماح ببدائل في حالتوجيه إلى سلطة الّتعاقد:  

للتعليمات المدرجة أدناهعلى مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقً مالحظة:   الّتعليمات  في حال  ، وذلك فقط  ا  سمحت 
للّتذكير، ل يمكن اإلشارة إلى أّي  لمقّدمي العطاءات بتقديم   عطاءات جزئّية بديلة وألقسام محّددة من نطاق المناقصة. 

 معلومة أو بيان يتعلّق بالّسعر في هذا الّنموذج. 

فيما بين هذا الّنموذج ونموذج تقديم العطاء المالّي. على مقّدم العطاء  مالحظة هاّمة: يجب تنسيق ترقيم البدائل والخيارات  
لبند معّين من بنود المناقصة.    "1الخيار  "التأّكد من الّتساق الكامل بين الثنين. مثال على ذلك، فإّن النموذج أدناه يعّرف  

 وفي نفس الوقت، يجب على مقّدم العطاء تحديد سعر هذا الخيار نفسه في نموذج تقديم العطاء المالي. 

 ّددة، فقد قّررنا تقديم بدائل على الّشكل الّتالي: حيث سمح دفتر الّشروط بتقديم بدائل عن بنود ُمح

 ... 2الخيار  ( األساسي المعتمد) 1الخيار  بند العقد موضوع البديل 
أو  [ العقد  من  الجزء  حّدد 

تقديم   ُيسمح  اّلذي  البند 
 ]بديل عنه

تفاصيل  [ الُمقترح  حّدد 
الفنّية    األساسي

والّنوع   والخصائص 
وأرفق   المنشأ  وبلد  والطراز 

   ]الكاتالوج

حّدد تفاصيل البديل الفنّية  [
والّنوع   والخصائص 
المنشأ وأرفق   وبلد  والطراز 

 ]الكاتالوج
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 تفويض من المصّنع للمعّدات والّتجهيزات األساسّية المستخدمة في األشغال الّنهائّية  نموذج .15 - فّني

  في حال اجراء تأهيل ُمسبق، يجب حذف هذا الّنموذج.توجيه إلى سلطة الّتعاقد:  

ء  ل الّنهائّية، م المعدات والّتجهيزات األساسّية المستخدمة في األشغال    يطلب من ُمصّنعي  على مقدم العطاء أنمالحظة:  
 . الّنموذج كٌل على حدة، ووفًقا للتعليمات المدرجة أدناههذا 

 [ أدخل السم القانوني]اسم الّشركة الُمصّنعة: 
 [ العنوان الكاملأدخل ]عنوان المصنع: 

 [ الّتفويضأدخل النوع والسم الّتجاري والّطراز العائد للمعدات أو التجهيزات موضوع ]موضوع التفويض: 
 [ أدخل السم القانوني]: الّذي ينال هذا الّتفويض اسم مقّدم العطاء
 [ أدخل اسم المناقصة]اسم المناقصة: 
 [ أدخل رقم المناقصة]رقم المناقصة: 

 
 [ أدخل اسم سلطة الّتعاقد ]    ،حضرة الّسادة

 
،  أعاله، والّتي يتّم تصنيعها في مصنعنا المّحدد أعاله أيًضاالّشركة الُمصّنعة للمعدات أو التجهيزات المنّوه عنها  حيث أننا نحن  
ومن  باستخدام المعدات أو الّتجهيزات موضوع الّتفويض، استجابًة لهذه المناقصة  ، بتقديم عطاء لكم  مقّدم العطاءنفّوض ههنا  

 على العقد.  وقيعثم الت
 

عالمخّول بالّتوقيع عن أدخل توقيع الشخص  ]التوقيع:   [ الُمصنِّ

 [ نموذجالأدخل الصفة الرسمية للموقع على ]بصفته: 

 [نموذج ال أدخل السم الكامل للشخص الذي سيوقع على]االسم: 

 [ الّشركة الُمصّنعةأدخل اسم ]توقيع نيابة عن: المخول حسب األصول ب

 [ باليوم والّشهر والّسنة  أدخل تاريخ التوقيع]تم التوقيع في 
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 الخبراء األساسّيين جدول  .16 - فّني
 

. الخبراء األساسيون هم الخبراء المطلوبون  ا للتعليمات المدرجة أدناهعلى مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقً   مالحظة:
 يمكن إضافة خطوط بحسب الحاجة.  تحديًدا في المتطلبات الفنية كخبراء أساسّيين.

 الخبراء وفق النموذج التالي. يجب تقديم الّسيرة الّذاتية لكل من هؤلء 

 

 
 المنصب ( الجنسّية)االسم الكامل 

المستوى التعليمي  
 والتخّصص  

اسم الّشركة الّتي  
ا   يعمل بها حاليًّ

عدد سنوات  
 ة الخبرة العام

الخبرة  عدد سنوات 
 متخّصصةال

الممّثل الّرسمي   
 للمقاول 

    

 الخبراء األساسّيين للّتصميم 

      

      

      

      

 نفيذ الخبراء األساسّيين للتّ 
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 نموذج الّسيرة الّذاتّية للخبراء األساسّيين .17 - فّني

   :المنصب

 معلومات شخصية 

 ميالد: ريخ الات الكامل: االسم

المؤّسسة اسم الشهادة، االختصاص، سنة الحصول على الّشهادة، اسم )الّشهادات الّجامعّية 
 : (الّتعليمّية، البلد

 : (شهادات احترافّية)المؤّهالت المهنّية 

(:  اتقان الّلغات
ً
 وك ا ة

ً
 وق ا  

ً
ما
 
 غة و س    ات ا ها ت  

 
 )ال

 الوظيفة الحالية 

 الحالي:  العمل صاحباسم 

 المسّمى الوظيفي: 

 ( المباشر مديرال)ل والشخص المسؤ اسم  : التلفون

 :االلكتروني البريد : فاكس

   :العمل هذا صاحبسنوات الخدمة لدى  : العنوان الوظيفي

 

 

 ( بدًءا من الخبرة الحالّية ورجوًعا في الّزمن)الخبرة العملّية في المجاالت المرتبطة بالمشروع 

)وا م  الّصلة المشروع ذات 

كة والب  ( 
 

 الّش
 الوظيفة 

تاريخ بدء 
 العمل 

تاريخ انتهاء 
 العمل 

 الخبرة والّدور في هذا المشروع 
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 المؤّهالت األخرى 
اتقان استخدام البرمجّيات 

 المعلوماتّية: 
 

 الّدورات الّتدريبية: 
 

 

المنشورات العلمّية في  
 المجاّلت الُمحكّمة: 

 

 غير ذلك: 
 

 

 

 تعّهد

وخبراتي مؤهالتي  وتصف    نيتصف بأّن المعلومات والبيانات الواردة في الّسيرة الذاتّية أعاله، هي دقيقة وأتعّهد، أنا الموّقع أدناه،  
 .بشكل صحيح

الجدول  لتنفيذ المهام المنوطة بي وخالل مهلة الّتنفيذ ووفق  متاح    ، وفي حال ترسية العقد على مقّدم العطاء،أننيأيًضا بأؤكد  
 : عطاءالي وطوال الجدول الزمني المتوقع لهذا المنصب على النحو المنصوص عليه في الالتّ 

 الّتفاصيل التعّهد 

التعّهد بالتواجد وتكريس  
 الوقت للمشروع: 

ألداء المهام المطلوبة في    ( ة) ستكونين فيها متواجد/ حّددي الفترة الّزمنية الّتي ستكون / حّدد [
 ]أّي تاريخ وإلى أّي تاريخ هذا المشروع: من 
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الوقت اّلذي ستبذله ستبذلينه ألداء المهام المطلوبة في هذا المشروع: أيام أو    حّددي / حّدد [ تعّهد بالّجهد المبذول: 
 ] أسابيع أو أشهر عمل 

 

استبعادي من  أو  / و استبعاد مقّدم العطاء،  أو  / وإلى استبعادي من العطاء،    يؤّديأقّر بأّن أّي نقص أو غّش في الّسيرة الّذاتّية قد  
 تنفيذ العقد. 

  اسم الخبير األساسي 

  توقيع الخبير األساسي 

 

  الّتاريخ 

  اسم المفّوض بالّتوقيع عن مقّدم العطاء 

  بالّتوقيع عن مقّدم العطاء توقيع المفّوض  

 

  الّتاريخ 
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 جدول مفّصل بالمهندسين والختصاصّيين والُمشرفين والعمال اّلذين سيعملون في العقد .18 - فّني
 

على   يمكن إضافة خطوط بحسب الحاجة. .ا للتعليمات المدرجة أدناهعلى مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقً  مالحظة:
ل داعي لتقديم سير   لكادر البشري المقترح للعمل على المشروع في كاّفة مكّوناته.لكامل امقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج  

 للموّظفين أدناه أثناء تقديم العطاء. ذاتّية 

 

 
 الوظيفة ( الجنسّية)االسم الكامل 

مكّون المشروع  
 ونطاق العمل 

المستوى التعليمي  
 والتخّصص  

اسم الّشركة الّتي  
ا   يعمل بها حاليًّ

عدد سنوات  
 ة الخبرة العام

الخبرة  عدد سنوات 
 متخّصصةال
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 بالبرمجّيات والّتجهيزات والمعّدات واآللّيات اّلتي ستستخدم في تنفيذ العقدجدول مفّصل  .19 - فّني
 

 يمكن إضافة خطوط بحسب الحاجة.  .ا للتعليمات المدرجة أدناه على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقً مالحظة: 

 مكّوناته. هذا الّنموذج هو للبرمجيات والمعّدات واآللّيات المخّصصة للمشروع في كاّفة 

 

 ( ّطرازالنوع، الّصنعة وال)الوصف 
 / الّطاقة/ القّوة

 الّسعة
 سنة الّصنع بلد المنشأ 

اسم المالك أو  
 الّشركة المالكة 

 الموقع الحالي 

 برمجّيات الّتصميم الهندسي  .أ
      
      
      

   اإلنشاءاتإدارة إدارة المشاريع و برمجّيات  . ب
      
      
      
      

 البناء  معّدات . ت
      
      
      

 الثقيلة  اآللّيات . ث
      
      
      

 أخرى ذات صلة بالمشروع  متخّصصةوآلّيات وبرمجّيات معّدات  . ج
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 نماذج العطاء المالي

 : هاّمة لمقّدمي العطاءات اتمالحظ

 . العطاء، وفي مغلّف منفصل وفق التعليمات لمقّدمي العطاءاتيجب أن يتّم فصل هذه الّنماذج عن باقي   -
 يجب أن تكون كاّفة صفحات هذه الّنماذج موّقعة من قبل المفّوض بالّتوقيع عن مقّدم العطاء.  -
والعطاء.   - الّنماذج  اعداد  عند  والمالحظات  الّتعليمات  اّتباع    خانات   ضمن  تظهر  المالحظاتُيرجى 

 ]الّتعليمات تكون باّللون الدكن واألحرف المائلة وضمن قوسين مستقيمين. [؛ ومستطيلة
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 المالي العطاء تقديم  نموذج .1 - مالّي 

سمح بأي هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناه، ول يُ على مقدم العطاء أن يمأل  :  مالحظة هاّمة لمقّدمي العطاءات
يجب أن يكون    .يمأل هذا النموذج على الورق المتوج بشعار مقدم العطاءو  ؛قبل أي استبدالتعديل على هذا النموذج، ول يُ 

 ج.  هذا الّنموذج في مغّلف العطاء المالي. ُيرجى حذف هذه المالحظة عند النتهاء من اعداد الّنموذ

في حال الّسماح بتقديم عطاءات بديلة بالكامل، يجب تقديم نموذج خاّص ومنفصل للعطاء األساسي ولكل عطاء بديل  
 بالكامل. 

 

 ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   تاريخ تقديم حّدد] التاريخ: 
 [ المرجع الخاّص بمقّدم العطاء رقم حّدد]  رقم المرجع:

 [ وعنوانها أدخل اسم سلطة التعاقد  ]إلى: 

 [ المناقصة اسمأدخل ]اسم المناقصة: 
 [ أدخل رقم المناقصة]رقم المناقصة: 

في حال سمحت ورقة بيانات المناقصة بتقديم عطاءات بديلة بالكامل، حّدد ما إذا كان هذا  ] عطاء أساسّي أم عطاء بديل:
 [ بدياًل العطاء هو العطاء األساسّي أو عطاًء 

 

 السّيدات الكريمات، الّسادة الكرام، 

 على الّشكل الّتالي:   المالي ، نقّدم عطاءناوكما هو ُمعّرف عّنا بالّتفصيل في العطاء الفني ن أدناهو نحن الموقع

بتنفيذ العقد موضوع  ، نحن الموّقعون أدناه نتعّهد  بعد دراستنا وتحليلنا وفحصنا المفّصل لوثيقة المناقصة وأّي ملحق صادر لها
 ، وبالّسعر اإلجمالي الّتالي: المناقصة المنّوه عنها أعاله، بالتزام كامل بوثيقة المناقصة وأّي ملحق لها

إضافة خانات لكّل حزمة يتقّدم لها مقّدم تقسيم المناقصة إلى حزم وفق التعليمات لمقّدمي العطاءات، ُيرجى  ت    في حال  
 . العطاء 

 

 غير المشروط وبعده  خصمقبل ال الّسعر اإلجمالي الحزمة  
 خصم المبلغ باألرقام واألحرف بعد ال خصم نسبة ال خصم المبلغ باألرقام قبل ال العملة  وحيدة 
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   مبالغ احتياطّية  دينار عراقي 
 

  المناقصة، ُيرجى سمحت الّتعليمات لمقّدمي العطاءات بتقديم عطاءات جزئّية بديلة وألقسام محّددة من نطاق  في حال  
 تفصيل الّجدول الّتالي في حال تقديم بدائل، وإّل ُيرجى إلغاء الّجدول:

 الّشكل الّتالي: حيث سمح دفتر الّشروط بتقديم بدائل عن بنود ُمحّددة، فقد قّررنا تقديم بدائل على 

المعتمد في جدول  )  1الخيار   بند العقد موضوع البديل 
 ( األسعار أعاله

 ... 2الخيار 

أو  [ العقد  من  الجزء  حّدد 
تقديم   ُيسمح  اّلذي  البند 

 ]بديل عنه

ال تعديل على األسعار   –صفر  
 الُمحّددة أعاله 

مبلغ  حّدد  [ تخفيض  قيمة 
زيادته  العقد     ( والعملة )أو 

في حال اعتماد هذا البديل  
[ 

 

أو  [ العقد  من  الجزء  حّدد 
تقديم   ُيسمح  اّلذي  البند 

 ]بديل عنه

ال تعديل على األسعار   –صفر  
 الُمحّددة أعاله 

مبلغ  حّدد  [ تخفيض  قيمة 
زيادته  العقد     ( والعملة )أو 

في حال اعتماد هذا البديل  
[ 

 

أو  [ العقد  من  الجزء  حّدد 
تقديم    البند ُيسمح  اّلذي 

 ]بديل عنه

ال تعديل على األسعار   –صفر  
 الُمحّددة أعاله 

مبلغ  حّدد  [ تخفيض  قيمة 
زيادته  العقد     ( والعملة )أو 

في حال اعتماد هذا البديل  
[ 

 

...    
 

تقديم ضمان للّدفعة المقّدمة وضمان لحسن الّتنفيذ وأّي ضمان بنكي آخر مطلوب في العقد، ووفق في حال قبول عطائنا، نتعّهد ب
  المبالغ والّنماذج والّشروط المحّددة لكّل منها. 

ًيقبل في أي وقت يسبق انتهاء ويبقى ملزمًا بحقنا  و ،  ورقة بيانات المناقصة تستمر صالحية عطائنا طوال الفترة المحددة في  
ا إضافًيا تبدأ من نهاية صالحّية العطاء،   63ونقّر بقبولنا للّتمديد الّتلقائي لصالحّية عطائنا ولمّدة    فترة الصالحية؛ يوًما تقويميًّ

 ، وكان عطاؤنا مقبواًل وفي الّترتيب األّول أو الّثاني أو الّثالث. اإلشعار بنّية اإلحالة ضمن ُمّدة صالحّية العطاءاتوذلك وفق صدور  

 لغرض إعداد هذا العطاء ولتنفيذ العقد في حال الترسية علينا، نقّر بالمبالغ الّتالية الّتي دفعناها أو سندفعها إلى األطراف الثالثة 
 كعموالت أو أتعاب خدمات: 
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الّشخص أو الطرف المستفيد  
 من العمولة أو األتعاب 

ا  سبب دفع العمولة أو األتعاب  العنوان الكامل  أو  العمولة  ألتعاب  مبلغ 
 ( والعملة)

    
    
    

 

 . نقّر بأّن العقد يصبح نافذًا فور صدور كتاب اإلحالة باسمنا

  

 [ المخّول بالّتوقيع أدخل توقيع الشخص  ]التوقيع: 

 [ أدخل الصفة الرسمية للموقع على نموذج التقديم]بصفته: 

 [ العطاءأدخل السم الكامل للشخص الذي سيوقع على نموذج تقديم ]االسم: 

عن:   بالنيابة  العطاء  بتوقيع  األصول  حسب  العطاء  ]مخول  مقدم  اسم  أدخل 
 [ كامال

 [ باليوم والّشهر والّسنة  أدخل تاريخ التوقيع]تم التوقيع في 
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 إجمالي األسعار   جدول .2 - مالّي 

الغاء الفقرة المخصصة لذلك  يجب تحديد المبلغ االحتياطي بالدينار العراقي في هذا الّجدول أو سلطة الّتعاقد:  توجيه إلى 
 في حال عدم االنطباق. 

يجب أن يكون هذا   .على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناه:  مالحظة هاّمة لمقّدمي العطاءات
الّية منفصلة لكل .  في حال الّسماح بتقديم عطاءات بديلة بالكامل، يجب تقديم عطاءات م الّنموذج في مغّلف العطاء المالي

، فيجب اإلشارة بكّل وضوح لهذه البدائل وأسعارها  (بدائل )ا  عطاء بديل بالكامل. أما في حال السماح بعطاءات بديلة جزئيً 
 من كّل بديل في حال تقديمه.  1للخيار رقم  اعائدً  من الّجدول األّول القسم، بحيث يكون في هذا الّجدول

لعمالت   العائدة  الخانات  ُيرجى حذف  العراقي،  الّدينار  غير  باستخدام عمالت  المناقصة  بيانات  ورقة  لم تسمح  في حال 
 . النتهاء من اعداد الّنموذج. ُيرجى حذف هذه المالحظة عند األخرى، وتقديم األسعار حصُرا بالدينار العراقي

 
 العملة 

 أ
   المبلغ

  خصوماتمن دون ال)
المحّددة في نموذج  
 ( تقديم العطاء المالي

 ب
 سعر الّصرف المستعمل 

الدينار العراقي لكّل وحدة  )
 ( من العملة األجنبّية 

 ج
المبلغ بالدينار  

 العراقي 
 =   * ب ج 

 د
نسبة المبلغ من المجموع من  
 دون المبالغ االحتياطّية: 

 مجموع  / ج  * 100= د 

   1.00  الّدينار العراقي 
في حال النطباق،  [

 ]العملة األجنبّية حّدد 

    

المجموع من دون  
 المبالغ االحتياطّية 

   100.00 

المبالغ االحتياطّية  
 بالّدينار العراقي 

 1.00   

اإلجمالي مع  المبلغ 
 المبالغ االحتياطّية 

    

  1الخيار رقم )جدول البدائل الجزئّية في حال الّسماح بها في التعليمات لمقّدمي العطاءات ورغبة مقّدم العطاء في تقديم بدائل 
 : (هو دائًما األساس الُمعتمد في األسعار أعاله

المعتمد في جدول ) 1الخيار  بند العقد موضوع البديل 
 ( األسعار أعاله

 ... 2الخيار 
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حّدد الجزء من العقد أو البند  [
 ]اّلذي ُيسمح تقديم بديل عنه 

ال تعديل على األسعار  –صفر 
 الُمحّددة أعاله 

قيمة تخفيض مبلغ  حّدد [
في   (والعملة ) أو زيادته العقد 

 ]حال اعتماد هذا البديل 

 

حّدد الجزء من العقد أو البند  [
 ]تقديم بديل عنه اّلذي ُيسمح 

ال تعديل على األسعار  –صفر 
 الُمحّددة أعاله 

قيمة تخفيض مبلغ  حّدد [
في   (والعملة ) أو زيادته العقد 

 ]حال اعتماد هذا البديل 

 

حّدد الجزء من العقد أو البند  [
 ]اّلذي ُيسمح تقديم بديل عنه 

ال تعديل على األسعار  –صفر 
 الُمحّددة أعاله 

لغ  قيمة تخفيض مبحّدد [
في   (والعملة ) أو زيادته العقد 

 ]حال اعتماد هذا البديل 

 

...    

 

 ]حّدد آلّية احتساب مبلغ العقد بالّنسبة لكّل بديل من البدائل.[
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 وثائق المناقصة
 تصميم وتنفيذ أشغال 

 

 نشطة األساسّيةاألأسعار ل واجد .3 - مالّي 

 

، بحيث يتطابق  المدرجة أدناهعلى مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات  :  مالحظة هاّمة لمقّدمي العطاءات
 .  مجموع األسعار الّتفصيلّية مع األسعار اإلجمالّية في الّجدول الّسابق.  يجب أن يكون هذا الّنموذج في مغّلف العطاء المالي 

في حال الّسماح بتقديم عطاءات بديلة بالكامل، يجب تقديم عطاءات مالّية منفصلة لكل عطاء بديل بالكامل. أما في حال  
   .، فيجب اإلشارة بكّل وضوح لهذه البدائل وأسعارها في هذا الّجدول(بدائل) لسماح بعطاءات بديلة جزئًيا ا

الع  نطاق  كامل  لتنفيذ  المقاول  بها  سيقوم  اّلتي  األنشطة  كاّفة  الّجدول  هذا  يشمل  أن  وتحت  قيجب  مطلوب  هو  كما  د 
 مسؤولّيته الّصارمة. 

بيانات   ورقة  لم تسمح  لعمالت  في حال  العائدة  الخانات  ُيرجى حذف  العراقي،  الّدينار  غير  باستخدام عمالت  المناقصة 
 األخرى، وتقديم األسعار حصُرا بالدينار العراقي. 

 الّنموذج.  النتهاء من اعدادُيرجى حذف هذه المالحظة عند  
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المقّدمة  البدائل / تفاصيل البديل ( العملة)سعر الّنشاط  وصف الّنشاط األساسي  رقم الّنشاط 
عند  ) ساسياأل نشاط ال من ضمن

 ( االنطباق 

أو الّزيادة على   الّتخفيض
  2الّسعر إذا ما تّم اعتماد الخيار 

 ( عند االنطباق)
حّدد وصف الّنشاط األساسي واّلذي سيتّم تفصيله  [ 1

 ]إلى مكّوناته الفرعّية في النموذج الّتالي
حّدد تفاصيل البنود البديلة وفق  [ ]والعملةحّدد الّسعر [

 ]ما هو ُمقترح في العطاء الفّني
حّدد النسبة المئوية الذتي يجب  [

تطبيقها على الّسعر في حال  
، مع اإلشارة  2اعتماد الخيار 

بوضوح إن كان تخفيًضا أو  
 ]زيادةً 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

...     

ومن دون المبالغ   خصممن دون )المبلغ اإلجمالي  المجموع 
من كّل بديل جزئي  1، وباعتماد الخيار االحتياطّية

 ( في حال الّسماخ ببدائل جزئية وتقديمها

 مجموع األنشطة الُمسّعرة بالّدينار العراقي: 
 : 1مجموع األنشطة الُمسّعرة بالعملة األجنبّية 

 : 2األجنبّية مجموع األنشطة الُمسّعرة بالعملة 

ناتج تطبيق الّنسب أعاله:  
اإلجمالّية   خصوماتمبالغ ال

 وفق العمالت العائدة لها 
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 وثائق المناقصة
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 : 3مجموع األنشطة الُمسّعرة بالعملة األجنبّية 



 

Section XII  خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيقHeading 1 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا.     
 116/224 

 

 وثائق المناقصة
 تصميم وتنفيذ أشغال 

 

 لألنشطة الفرعّية  جدول األسعار الّتفصيلّية .4 - مالّي 

، بحيث يتطابق  على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناه:  لمقّدمي العطاءاتمالحظة هاّمة  
.  يجب أن يكون هذا  العائدة لهذه األنشطة في الّجدول الّسابق   مع األسعار  لألنشطة الفرعّية  مجموع األسعار الّتفصيلّية

 .  الّنموذج في مغّلف العطاء المالي

الّسماح بتقديم عطاءات بديلة بالكامل، يجب تقديم عطاءات مالّية منفصلة لكل عطاء بديل بالكامل. أما في حال  في حال  
 .  ، فيجب اإلشارة بكّل وضوح لهذه البدائل وأسعارها في هذا الّجدول(بدائل) السماح بعطاءات بديلة جزئًيا 

ا بها  سيقوم  اّلتي  األنشطة  كاّفة  الّجدول  هذا  يشمل  أن  وتحت  يجب  مطلوب  هو  كما  العقد  نطاق  كامل  لتنفيذ  لمقاول 
 مسؤولّيته الّصارمة. 

لعمالت   العائدة  الخانات  ُيرجى حذف  العراقي،  الّدينار  غير  باستخدام عمالت  المناقصة  بيانات  ورقة  لم تسمح  في حال 
 األخرى، وتقديم األسعار حصُرا بالدينار العراقي. 

 الّنموذج.  ء من اعدادالنتهاُيرجى حذف هذه المالحظة عند  
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 تصميم وتنفيذ أشغال 

 

المقّدمة من البدائل / تفاصيل البديل ( العملة) الفرعّي  سعر الّنشاط الفرعّي وصف الّنشاط  الرقم 
 ( عند االنطباق) الفرعينشاط ال ضمن

أو الّزيادة على الّسعر إذا ما  الّتخفيض
 (عند االنطباق ) 2تّم اعتماد الخيار 

 ]بالستناد إلى الّجدول الّسابق وموضوع الّنشاط األساسي قم رحّدد  [ الّنشاط األساسي: 1

1.1     

1.2     

 ]الّسابق بالستناد إلى الّجدول وموضوع الّنشاط األساسي قم رحّدد  [ الّنشاط األساسي: 2

2.1     

2.2     

 ]بالستناد إلى الّجدول الّسابق وموضوع الّنشاط األساسي قم رحّدد  [ الّنشاط األساسي: 3

3.1     

3.2     

ومن دون  ، خصم من دون )المبلغ اإلجمالي  
من كّل   1وباعتماد الخيار ، المبالغ االحتياطّية 

ببدائل جزئية   ح بديل جزئي في حال الّسما
 ( وتقديمها

 مجموع األنشطة الُمسّعرة بالّدينار العراقي: 
 : 1مجموع األنشطة الُمسّعرة بالعملة األجنبّية 
 : 2مجموع األنشطة الُمسّعرة بالعملة األجنبّية 
 : 3مجموع األنشطة الُمسّعرة بالعملة األجنبّية 

ناتج تطبيق الّنسب أعاله: مبالغ  
اإلجمالّية وفق العمالت  خصوماتال

 العائدة لها



 

Section XIV  "لتطبيق  خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية Heading 1 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا.     
 118/224 

 

 وثائق المناقصة
 تصميم وتنفيذ أشغال 

 

 جداول أسعار أعمال المياومة .5 - مالّي 

الّتعاقد:  توجيه إلى   أّي تعديل قد يطرأ على اتهدف جداول أسعسلطة  الّتفاوض على  إلى تسهيل عملّيات  المياومة،  ر أعمال 
نطاق العقد. في حال اعتماد جداول األسعار هذه، من المفّضل جًدا أن تحّدد سلطة الّتعاقد بنود هذه الّجداول وكمياتها التقريبّية 

ضمن المبلغ اإلجمالي للمقارنة بين العطاءات. والهدف من ليتسنى لمقّدم العطاء تحديد أسعاره لها، فيتّم احتساب المجموع من  
تنافسّية غير مضخمة.  إلزامذلك،   أسعار  بتحديد  العطاءات  الّجداول    مقّدمي  بنود هذه  إعداد  قياسها  عند  ووصفها ووحدات 

 ات التقديرية لكل منها. وكمّياتها، على سلطة الّتعاقد التأّكد من انطباق هذه البنود للمتطّلبات المتوقعة للتعديالت والكميّ 

 

.  يجب أن يكون  على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناه :  مالحظة هاّمة لمقّدمي العطاءات
 .  هذا الّنموذج في مغّلف العطاء المالي

 الّنموذج.  النتهاء من اعدادُيرجى حذف هذه المالحظة عند 

 

 سعر الوحدة   الكمّية  الوحدة  الوصف  البند 
 ( دينار عراقي)

الّسعر اإلجمالي  
 ( دينار عراقي)

 جدول أسعار أعمال المياومة للعّمال

    يوم   

    يوم   

    يوم   

    يوم   

  مجموع أعمال المياومة للعّمال 

 جدول أسعار أعمال المياومة للمواد
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 وثائق المناقصة
 تصميم وتنفيذ أشغال 

 

  المياومة للمواد مجموع أعمال 

 جدول أسعار أعمال المياومة لمعّدات المقاول 

    ساعة  

    ساعة  

    ساعة  

    ساعة  

  مجموع أعمال المياومة للمعّدات 
 

  ( يؤخذ إلى جدول المبالغ االحتياطّية) العاّم ألعمال المياومة  عالمجمو 
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 وثائق المناقصة
 تصميم وتنفيذ أشغال 

 

 المبالغ الحتياطّيةجداول أسعار  .6 - مالّي 

إلى   الّتعاقد:  توجيه  إلى    هدف جدول أسعاريسلطة  اعتماده في  المبالغ االحتياطّية  العطاء  تثبيت مبلغ مالي على كّل مقّدم 
ليتم استخدامه، بحسب ما تقتضي   الّتعاقد.عطائه،  العقد وبموافقة سلطة  تنفيذ  أثناء  المبلغ اإلجمالي    الحاجة،  إلى  باإلضافة 

العطاء. مقّدم  ُيسّعرها  ما  وفق  المياومة  االحتياطّية    ألعمال  المبالغ  بنود  من  األّول  البند  الّتعاقد  سلطة  المبالغ  )تحّدد  مثال، 
البناء، أ أو أعمال  الحفر،  أو أعمال  للّتصميم،  الخ.االحتياطية  نفقات   (و تحقيق معايير إضافّية،  الثاني وهو حّصتها من  والبند 

 ، وُيحّدد مقّدم العطاء البند الثالث وهو المجموع العاّم ألعمال المياومة. ( فّض الّنزاعات سمجل 

في البندين األّول   ستخدم هذا الّنموذج كما هو من دون أّي تعديلعلى مقدم العطاء أن ي:  مالحظة هاّمة لمقّدمي العطاءات 
ُيرجى حذف هذه المالحظة    المجموع العام ألعمال المياومة وفق ناتج النموذج الّسابق.    في البند الثالث،  وُيحّدد  .والّثاني 

 الّنموذج.  النتهاء من اعدادعند 

 

 ( دينار عراقي)المبلغ  الوصف  البند 
 مخّصص لسلطة الّتعاقد  مخّصص لسلطة الّتعاقد  1

من الّنفقات االجمالّية   %50)سلطة الّتعاقد من نفقات مجلس فّض الّنزاعات حّصة  2
 ( للمجلس

 

يمّثل   تحّدد سلطة الّتعاقد مبلًغا تقريبًيا[
من الّنفقات المتوّقعة لمجلس فّض    50%

 ]الّنزاعات

  جد  ُيحّدد مقّدم العطاء المبلغ وفق [ المجموع العاّم ألعمال المياومة 3
 ]أسعار أعمال المياومة

  مجموع المبالغ االحتياطّية 
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 وثائق المناقصة
 تصميم وتنفيذ أشغال 

 

 جداول مؤّشرات الّتكاليف  .7 - مالّي 

تهدف جداول مؤشرات الّتكاليف إلى أن تكون المرجع األساسي في تطبيق معادالت تعديل األسعار،  سلطة الّتعاقد:  توجيه إلى  
وبالّتالي، يجب الغاء الّنموذج في حال كانت األسعار على أساس سعر ثابت غير قابل للّتعديل. في حال الّسماح  في حال االنطباق.  

الّجداول الّتالية تعتمد معادلة    بدفع مستحّقات المقاول في عمالت أجنبّية، يجب تحديد جدول المؤّشرات لكل عملة على حدة.
نشاط   لكّل  منها  كّل  ومؤّشرات  أسعار  األنشطة  تعديل  أو  المكّونات  تحديد  الّتعاقد  لسلطة  ويمكن  العقد؛  أنشطة  من  أساسي 

من المفّضل لسلطة الّتعاقد االستعانة بخبرات متخّصصة في وضع شروط    األساسّية اّلتي لن يتم اعتماد معادلة تعديل أسعار لها.  
 ومعايير ومؤّشرات تعديل األسعار، عند اعتمادها. 

العطاءاتمالحظة هاّمة   أدناه :  لمقّدمي  المدرجة  للتعليمات  النموذج وفقا  العطاء أن يمأل هذا  . ستخضع هذه  على مقدم 
الّجداول إلى تقييم وتحليل مفّصل من قبل الّسلطة المتعاقدة ومن الّضروري أن يتّم ملؤها بدّقة وواقعّية، مع الّشروحات  

معا تطبيق  عدم  حال  في  ذلك.  تثبت  تعدي   سعالتي  ناتدالت  مكو  من  ن     كير  جدول    ا    كو  ملء  يجب  ل  المشروع، 
المؤشرات لهذا المكّون. في حال اعتماد الّدفع بعّدة عمالت، يمكن تقسيم الّنشاط الواحد إلى عّدة جداول، واحد لكّل عملة.  

 يمكن استنساخ نموذج الّجدول بقدر الحاجة. 

 الّنموذج.  النتهاء من اعدادُيرجى حذف هذه المالحظة عند . يجب أن يكون هذا الّنموذج في مغّلف العطاء المالي

 

 ]حّدد العملة [مؤّشرات األسعار بالعملة: 
الّسعر   مكّونات الّسعر   مكّون  نسبة 

 ( 1.00=هـ+د +ج +ب+أ)
قيمة المؤشر   مصدر المؤّشر والّتاريخ 

 أساًسا  

نشاط 
أساسي  
 رقم ... 

الّسعر  مكّون  تغّطي  ثابتة  نسبة  أ: 
 القابل للمراجعة غير 

   

مكّون الّسعر مثال عمال، حّدد  [ب:  
 ]معّدات، مواد، الخ.

   

مكّون الّسعر مثال عمال، حّدد  [ج:  
 معّدات، مواد، الخ. 

   

مكّون الّسعر مثال عمال، حّدد  [د:  
 معّدات، مواد، الخ. 

   

مكّون الّسعر مثال عمال، حّدد  [هـ:  
 معّدات، مواد، الخ. 

   

 ]اشرح كيفّية الوصول إلى المكّونات ونسبها بما يؤّكد سالمة ودّقة تفصيل هذه المكّونات وأوزانها. [شرح: 
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فنّية المتطّلبات ال  
 ُمقّدمة

المعلومات   الفنّية، توفير  المتطّلبات  الّتوجيهات إلعداد  يمّثلها أخذها في تهدف هذه  أو من  الّتعاقد  اّلتي على سلطة  المبدئّية 
الحسبان لدى إعداد المتطّلبات الفنّية الخاّصة بالمناقصة. في المناقصات التقليدّية المبنّية على تصميم تفصيلي مستقّل ُتعده 

سبة لمناقصات الّتصميم والّتنفيذ موضوع هذه  سلطة الّتعاقد أو مهندس ُيمّثلها، يتّم اختيار مقاول لتنفيذ هذا الّتصميم. أما بالنّ 
الوثيقة، فيتّم دمج مسؤولّيات التصميم مع مسؤولّيات الّتنفيذ في عقد واحد. تتمّتع مناقصات الّتصميم والّتنفيذ بالخصائص  

 الّتالية: 

ة االختيار عادًة إلى تحديد  بشكل تنافسي الختيار ُمصّمم ومنّفذ مًعا. تستند آليّ   والمالّية  يتّم تقييم العطاءات الفنّية .أ
 أفضل قيمة لسلطة الّتعاقد عبر معايير مختلفة مثال الجودة، الخبرة الفنية، والّسعر. 

ُيتيح عقد الّتصميم والّتنفيذ إمكانّية المباشرة بتنفيذ األشغال موضوع العقد قبل إتمام الّتصاميم بالكامل. وُيعرف ذلك   .ب
أو بالمنهجّية الَمرِنة حيث تتراكم إنجازات الّتنفيذ فور   بالتوازي بداًل من تسلسلها الّتسريع عبر تنفيذ األنشطةبمنهجّية 

 البدء بإنجاز أجزاء من التصاميم مع إمكانّية اجراء الّتعديالت أثناء هذه الدورات المتتالية. 
دة االنشاءات وعن االلتزام  التصاميم الّنهائية، وعن جوفي عقود التصميم والّتنفيذ، يكون المقاول مسؤواًل بالكامل عن   .ت

الّتصاميم   جودة  معايير  بوضوح  ُتحّدد  أن  الفنّية  المتطّلبات  على  وبالّتالي،  المناقصة.  وثيقة  بمتطّلبات  الكامل 
الفائز سيؤّمن انجاز المشروع بشكل مطابق لمتطلبات سلطة    العطاءلتأمين الحّد األدنى من الّضمانات بأن   واالنشاءات

 التعاقد لجهة الجودة والتصميم. 
مخّططات، مواصفات،  )بعد إحالة العقد، يتولى المهندس الُمكّلف من قبل الّسلطة المتعاقدة بمراجعة تصاميم المقاول   .ث

 المقاول الفّني.  عطاءمن مطابقتها للعقد وفق  للتأّكد  (خرائط تنفيذية وتفصيلّية، مخّططات وبيانات المعّدات، الخ.

للتنفيذ فقط.  الّتقليدية  العقود  المعتمدة في  الفنّية  المواصفات  الّتصميم والّتنفيذ محّل  الفنّية هذه في عقود  المتطّلبات  تحّل 
ة واألداء والوظائف. متى كان وعليها بالّتالي أن تحّدد وبوضوح المتطّلبات العائدة لألشغال المنجزة ومن ضمنها الّنطاق والجود 

مثاًل انتاجّية المصنع أو القدرة القصوى لتوليد الّطاقة لمحّطة توليد  )باإلمكان وصف أداء األشغال بطريقة كمّية وقابلة للقياس  
د هوامش ا د المتطلبات الفنّية وبوضوح،  ، يجب أن ُتحدِّ (كهرباء النحراف المقبول  المخرجات والطاقة االنتاجّية المتوّقعة وأن ُتحدِّ

تلك   تقييم  آلّية  أيًضا  الفنّية  المتطّلبات  االنتاجّية. تشمل  للطاقة  أقصى  أدنى وحّد  حّد  المتوّقعة على شكل  المعايير  عن هذه 
االنحرافات عن معايير األداء المتوّقعة، عند االنطباق. إضافًة إلى ذلك، على المتطّلبات الفنّية أن تفّصل االختبارات اّلتي يجب  
القيام بها أثناء تنفيذ العقد وعند االنتهاء، وذلك للتأّكد من مطابقة المخرجات مع المتطّلبات. يجب صياغة المتطّلبات الفنّية من 
قبل خبراء اختصاصّيون في موضوع المناقصة، وذلك للتأّكد من عدم الخوض في تفصيل غير ُمبّرر في الّتوصيف ما يحّد من  

ذ وما يؤّثر سلبًا على مبدأ حصر المسؤولّية في هذا الّطرف وًيهدد قدرة سلطة الّتعاقد على إلزام  هامش تحرك المصّمم والمنفّ 
 الُمصّمم والمنّفذ في مسؤولّيته الحصرّية عن األشغال. 
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 صياغة المتطّلبات الفنّية لعقود الّتصميم والّتنفيذ 

شكل وظائف يجب أن تؤّديها األشغال، األداء المطلوب لهذه    يجب تفصيل حاجة سلطة الّتعاقد في المتطّلبات الفنّية، وذلك على
األشغال، وخصائصها األساسّية. يمكن أن تكون المتطّلبات على أساس معايير أداء، أو على أساس معايير انطباق أو على أساس 

ت الفنّية هامًشا واسعًا من  مزيج من االثنين وفق ما يتناسب مع متطلبات المشروع. وفي جميع األحول، يجب أن تتيح المتطّلبا
منهجّيات التصميم والتنفيذ ومن مواصفات المواد المستخدمة على شرط أن يتّم تحديد مستويات الجودة المطلوبة. على الّرغم 

 قترحات. من ذلك، يعي أخّصائّيو وضع معايير الّتصاميم جّيًدا أّنه كّلما كان الهامش واسًعا، كّلما ازدادت صعوبة تقييم ومقارنة الم

الفنّية في فصول على   المتطّلبات  المقترح تبويب  الّظروف الخاّصة بكّل مشروع. من  الفنّية على  المتطّلبات  تعتمد محتويات 
 الّشكل الّتالي مثاًل: 

 المتّطلبات العاّمة  .1
 وصف الوضع الحالي  .2
 المتطّلبات البيئّية واالجتماعّية  .3
 متطّلبات الّتصاميم المدنّية   .4
 ميم المعمارّية متطلّبات الّتصا  .5
 متطّلبات الهندسة الّداخلّية  .6
 متطّلبات الهندسة االنشائّية  .7
 متطّلبات الحماية من الحرائق  .8
 متطّلبات تصاميم أنظمة الّتدفئة والتبريد  .9
 متطّلبات تصاميم أنظمة الّصرف الصّحي  .10
 متطلبات تصاميم األنظمة الكهربائّية .11
 واالّتصاالت متطّلبات الّتصاميم االلكترونّية  .12
 متطّلبات الّتجهيز والمعّدات والمفروشات  .13
 متطّلبات الحماية واألمان  .14
 متطّلبات هندسة القيمة  .15
 االختبارات واختبارات الّتشغيل .16
 معايير األداء والّضمانات الوظيفّية .17

باإلضاف ومقاييسها  االلزامّية  الّتصميم  معايير  تفصيل  يجب  االنطباق،  وبحسب  الفصول  هذه  من  فصل  معايير  لكّل  أّية  إلى  ة 
تفاضلّية تهدف إلى المفاضلة بين العطاءات استناًدا إلى مدى تحقيقها لهذه المعايير وحيازتها على نقاط جدارة. ُتبنى المعايير 
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استناًدا إلى أخطاء سابقة يجب تالفيها فتحّدد المتطّلبات الهندسّية وتعّرف موجبات تقديم مخرجات الّتصاميم بشكل يؤّمن  
المطلوبة.تحقيق   الّجودة  والمعايير   مستويات  االلزامّية  للمعايير  التتبع  عملّية  لتسهيل  للمعايير  تعريف  رموز  استخدام  يمكن 

 الّتفاضلّية على الّشكل الّتالي: 

 ( رقم المعيار الفرعي) 0.1 (الفصل األّول) 1؛ ( متطلبات عامة)؛  م.ع. (معيار إلزامي ): إ 1.1 –م.ع.  –إ  -
 (رقم المعيار الفرعي) 0.1 (الفصل األّول) 1؛ (متطلبات عامة) ؛  م.ع. (معيار تفاضلي)ت : 1.1 –م.ع.  –ت  -

 
 تعريف المشروع

 البيانات  الموضوع 
 اسم المشروع موضوع العقد  اسم المشروع  .1
حّدد عنوان الموقع باإلضافة إلى نقاط الّطول والعرض؛ صور فوتوغرافّية للموقع  موقع المشروع  .2

 خريطة الموقع؛ الخ. وللمحيط؛ 
 وصف لنطاق العمل مع رسم مخّطط هرمي لمكّوناته  المشروع  ونطاق وصف .3
تفصيل أّية تصاميم على عاتق  .4

 الّسلطة المتعاقدة 
 تفصيل أّية تصاميم أعّدتها السلطة المتعاقدة بنفسها أو عبر طرف ثالث. 

 تعداد وارفاق الخرائط المتوافرة لدى صاحب العمل  الخرائط  .5
 مواقيت اإلنجاز األساسّية  .6

 

 مراحل تنفيذ المشروع  .7
 

 

 بيانات الموقع 
  الّتفاصيل الموضوع 

 . يجب تحديد المسح الطوبوغرافي للموقع وتحديد األبعاد وتفاصيل الموقع  مسح حدود الموقع  .1
يجب تحديد مناسيب األرض واالرتفاعات والمقاييس ومواقع أّية انشاءات أو  مسح مسّطح الموقع  .2

 تفاصيل طبيعة األرض وما عليها وأّية تغييرات على تلك المساحة وما عليها.
 بيانات ملكّية الموقع  .3

 

التزامات التخطيط المدني   .4
 الُمطّبق على الموقع 

 

البيانات البيئية واالجتماعية  .5
 األساسّية قبل الّشروع بالّتنفيذ 

وللمنطقة المحيطة بحسب الوضع  وصف الخصائص البيئّية واالجتماعّية للموقع 
  القائم قبل البدء باألشغال.
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بيانات فحص الّتربة وأرض   .6
 الموقع 

يجب إعطاء البيانات المتعّلقة بخصائص الّتربة والمكّونات الجيولوجية للموقع  
ووجود تربة صخرية أو خالفها ومستوى المياه الجوفّية وأّية أنهار سطحّية وامكانّية 

 الحفر أم ال ولتسهيل اعداد تصاميم دقيقة ألعمال الحفر واألساسات. استخدام ناتج 
البيانات المّتصلة بشبكات  .7

 الخدمات العاّمة 

 

تفاصيل متطلبات اإلقامة في  .8
 الموقع 

 

بيانات المياه الّسطحية   .9
والبيانات  والجوفّية 

 الخ.   الهيدرولوجية؛

 

الخرائط والبيانات الموجودة   .10
والمباني القائمة للبنى التحتّية 

 في الموقع 

 

تفاصيل أّية مخاطر أو أّية   .11
 عوائق مادّية 

 

 

 المواصفات الفنّية اللزامّية والتفاضلّية 

 فيما يلي نموذج للمعايير الفنّية اّلتي على سلطة الّتعاقد  اعدادها وتضمينها في وثيقة المناقصة: 

 الّتفاصيل  المعايير الفصل 

المتطّلبات العاّمة  .1
  (م.ع. )

مسؤولّية   1.1-م.ع.-إ
العناية بالوثائق  

 وتقديمها 

مثال عدد الّنسخ لكل  )يجب تحديد إجراءات معالجة الوثائق 
ُمخرج أو تقرير، تقارير ورقّية أو الكترونّية، الّتشارك بالّتقارير  

 ( والملفات عبر منّصات الكترونّية، الخ.

تقديم   1.2-م.ع.-إ
الّتقارير والُمخرجات 

 ومراجعتها

يجب تفصيل متطّلبات تقديم ًمخرجات الّتصاميم ومراجعتها من 
 قبل المهندس وذلك استناًدا إلى المنهج الًمعتمد لمعايير الًتصميم. 

االلتزام   1.3-م.ع.-إ
 بالقوانين 

عّدد كّل القوانين المحلّية في إقليم كوردستان والعراق، ذات الصلة 
مثال: حماية اآلثار والمواقع األثرّية؛ نظام البناء؛ لّتنظيم الُمدني؛  )

 ( الخ.
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تقارير   1.4-م.ع.-إ
تقّدم العمل والّرقابة  

 على الّجودة 

حّدد متطّلبات تقديم خطط إدارة الّجودة، تقارير تقّدم العمل، آلّيات 
 االختبارات، نتائج االختبارات، الخ.

تقسيم   1.1م.ع.-ت
نفيذ إلى  جدول التّ 
 مراحل

حّدد المواقيت والمواعيد األساسّية المطلوبة إلنجاز مكّونات 
أساسّية من نطاق العمل؛ الحدود المسموح بها لقطع شبكات 

 الخدمات العاّمة؛ متطّلبات األمان العائدة لذلك؛ الخ. 

ا    1.2 .ع. -ت الخ ر

 ا  ا      

األساسيين ومؤهالت كّل منهم  حّدد المسميات الوظيفية للخبراء 
الجامعّية والخبرة، الخ. وأعدادهم. يجب أن تشمل كحّد أدنى: مدير  
المشروع ومهندسي الّتصميم ومشرفي العمال، وأخّصائيين آخرين 

 بحسب طبيعة المشروع. 

الوضع   .2 وصف 
 ( و.ح.)الحالي 

 

المخّطط   2.1-و.ح.-إ
 األّولي للموقع 

يتّم توصيف حدود الموقع، وجهة تركيز البناء، مواقع الّشوارع  
والّطرقات العاّمة الحالّية والمستقبلّية، مخّطط مواقف السّيارات،  

مداخل شبكات الخدمات العاّمة، آلّيات إدارة مياه األمطار، الطرقات 
 والممرات، الخ. وذلك بحسب طبيعة المشروع  

 2.1و.ح. -ت
متطّلبات خاّصة 

 صميم الموقع لت

 حّدد أّية متطّلبات خاّصة بتصميم الموقع، إن ُوِجدت 

البيئّية   .3 المتطّلبات 
  ( ب.إ. )واالجتماعّية 

المقاييس  3.1-ب.إ.-إ
الفنّية واألنظمة 

 المعمول بها
 

عّدد األنظمة والمقاييس البيئية واالجتماعية على صلة بما يلي، 
 على سبيل المثال: 

 المناخ اعتبارات تغّير  -
مخاطر تعّرض المواطنين إلى حوادث العمل والمخاطر   -

 الطبيعية ومن ضمنها ظروف المناخ القاسية 
 حماية البيئة   -
 حقوق العمال  -

 
موجبات  3.2-ب.إ.-إ

 الّصحة والّسالمة 
 

حّدد مثاًل إن كان مطلوًبا تأمين مقّدم خدمات صحّية وطبّية في  
 الموقع.  

عّدد متطّلبات احترام حاجات عّمال المقاول الّشخصّية  
 واالجتماعّية والّثقافّية. 
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حماية  3.3-ب.إ.-إ
 البيئة 

 

حّدد الّسقف المسموح به لالنبعاثات، للمخّلفات، وألّي مواّد مضّرة 
 أنشطة المقاول بالبيئة من ضمن 

أمان   3.1-ب.إ.-ت
 الموقع 

 حّدد المتطّلبات الّتفاضلّية ألمن موقع العمل 

الّتصاميم   .4 متطّلبات 
 ( ت.م.) المدنّية 

متطّلبات   4.1- ت.م.-إ
قوانين وأنظمة  
 البناء المحلّية 

عّدد األنظمة المعمل بها على صلة بالبناء واالنشاءات، مواد البناء 
 الممنوع استخدامها، قيود العمل، الخ. المطلوبة، المواد 

 
 4.2- ت.م.-إ

 المواصفات المبدئّية 
 حّدد المواصفات المبدئّية لما يلي بحسب االنطباق: 

 أعمال الحفر  -
 متطّلبات الفحص واالختبارات الجيولوجّية -
 ( خرسانة، حديد، خشب، الخ. )مواد البناء  -
 مصادر الخدمات العاّمة وأنظمة الحماية من الحرائق  -

 طّلبات مختلفة لتحسين الموقعمت -

الّتصاميم   .5 متطلّبات 
 ( ت.مع.) المعمارّية 

التصّور   5.1-ت.مع.-إ
العام لمخّطط 

 األشغال 

 

 
معايير   5.2-ت.مع.-إ

 البناء  

 

الهندسة   .7 متطّلبات 
 ( هـ.إ. )االنشائّية 

األنظمة   7.1-هـ.إ.-إ
 والمقاييس 

  

عّدد كاّفة مراجع وأنظمة ومقاييس الّتصاميم االنشائّية، المحلّية 
  أو الدولّية، الواجب اعتمادها / و

متطّلبات   7.2-هـ.إ.-إ
الّتصميم الُمضاد  
 للهّزات األرضّية 

 

حّدد الّتصنيف الفعلي للموقع لجهة متطّلبات الّتصميم الُمضاد  
ألداء االنشاءات في  للهّزات؛ مقاييس التصميم؛ المتطلبات المفّضلة
  مختلف ظروف الهّزات األرضّية وارتداداتها

اعتبارات  7.3-هـ.إ.-إ
 الّتصاميم االنشائّية 

 

األحمال واألوزان ألغراض الّتصميم؛ قّوة المواد المستخدمة؛  
 اعتبارات تحميل األوزان؛ أّية انحرافات عن المقاييس المحلّية 
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تصاميم   .9 متطّلبات 
الّتدفئة  أنظمة  

 ( ت.ت.) والتبريد 
 

وصف   9.1-ت.ت.-إ
أنظمة الّتدفئة  

 والّتبريد 

 

األنظمة   9.1-ت.ت.-إ
 والمقاييس 

 

تصاميم   .11 متطلبات 
الكهربائّية  األنظمة 

 ( أ.ك.)

وصف  11.1-أ.ك.-إ
  األنظمة الكهربائية

 

 
األنظمة   11.2-أ.ك.-إ

 والمقاييس 

 

 
 11.1-أ.ك.-ت

المخّططات  
 الكهربائّية المبدئّية 

مثاًل، خرائط معيارّية لتوزيع نقاط اإلنارة والكهرباء؛ متطّلبات 
خاّصة لذوي االحتياجات الخاّصة؛ أنظمة اإلنذار للحرائق؛ 
وامدادات الهاتف واألنظمة الصوتّية وإنارة الموقع؛ وحجم  

 الخدمات المطلوبة من الكهرباء؛ الخ. 

هندسة   .15 متطّلبات 
 ( هـ.ق.)القيمة 

الحّد   15.1-هـ.ق.-إ
األدنى لهندسة 
  القيمة المطلوب

 

االختبارات   .16
 واختبارات الّتشغيل 

 16.1-إ.ت.-إ
 اختبارات اإلنجاز 

  

 

 

 

 معايير االس  م

  التفاصيل الموضوع 
الفحص واالختبار أثناء   .1

 التنفيذ 
األشغال والرقابة  عّدد كل الفحوصات واالختبارات المطلوبة من المقاول لتأكيد جودة 

  الوافية على الجودة بحسب المتطلبات الفنية. 
الفحص واالختبار  .2

 الّتشغيلي 
عّدد كل الفحوصات واالختبارات المطلوبة من المقاول أثناء تشغيل موضوع العقد ولتأكيد  

 جودة األشغال بحسب المتطلبات الفنية. 
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اختبارات الّضمانات  .3
 الوظيفّية عند اإلنجاز

الفحوصات واالختبارات المطلوبة من المقاول لتأكيد مدى تحقيق الّضمانات عّدد كل 
للسلطة المتعاقدة الفائدة    قالوظيفية بحسب المتطلبات الفنية وعطاء المقاول، أّيهما يحقّ 

 األكبر. 
  الخ.  .4
 

 الضمانات الوظيفّية 

مثال القدرة اإلنتاجية للمصنع  )المشروع تحقيقها بشكل كّمي وقابل للقياس  يجب تفصيل متطّلبات الّضمانات الوظيفّية التي على  
 . يجب تفصيل ما يلي: (أو طاقة اإلنتاج لكهربائي القصوى، الخ.

 الّشروط الُمسبقة لتحقيق الّضمانات الوظيفّية؛  -
 الحّد األدنى من الّضمانات الوظيفّية؛ و -
 الّضمانات الوظيفّية.الغرامات المطّبقة في حال الفشل في تحقيق  -

عّدد الّشروط الُمسبقة اّلتي يجب على المقاول تحقيقها بالكامل ليتسنى له التوّصل إلى تحقيق   الّشروط الُمسبقة  .1
 الّضمانات الوظيفّية بالّشكل المطلوب. 

الضمانات  .2
 الوظيفّية 

 بشرط تحقيق الّشروط الُمسبقة أعاله، على المقاول ضمان تحقيق ما يلي: 
القدرة االنتاجّية: حّدد القدرة الُمستهدفة واّلتي يتّم رفعها عند إعداد العقد وفق عطاء  .أ

 أو/ المقاول شرط أن تكون أعلى مما هو ُمحّدد في المتطّلبات الفنّية. و
استهالك المواد األّولية والخدمات العاّمة: حّدد االستهالك الُمستهدف واّلذي يتّم   .ب

ق عطاء المقاول شرط أن يكون منخفًضا أكثر مما هو  تخفيضه عند إعداد العقد وف
 أو / ُمحّدد في المتطّلبات الفنّية. و

 الخ.  .ت
الفشل في تحقيق   .3

الّضمانات 
 والغرامات 

الفشل في تحقيق الحد األدنى من القدرة اإلنتاجية: حّدد الغرامات وكيفّية تطبيقها في  .أ
 المقاول في تحقيق الّضمانات المحّددة أعاله. هناك حالتان كما يلي: حال فشل 

القدرة اإلنتاجية الفعلية أقّل من القدرة الُمستهدفة والمحّددة أعاله ولكن أعلى من   -
 به وفق ما هو محّدد أدناه؛  المقبولالحّد األدنى 

 به وفق ما هو محّدد أدناه.   األدنى المقبولالحّد ّ  القدرة اإلنتاجية الفعلية أقّل من -
  

حّدد الغرامات وكيفّية تطبيقها في حال فشل  في االلتزام بالحّد األقصى لالستهالك:  الفشل .ب
 حالتان كما يلي:المقاول في تحقيق الّضمانات المحّددة أعاله. هناك 

من الحّد  قّل الُمستهدف والمحّدد أعاله ولكن أ يتخّطى االستهالكالفعلي  االستهالك  -
 به وفق ما هو محّدد أدناه؛  المقبول قصىاأل
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 به وفق ما هو محّدد أدناه.  المقبوللالستهالك  قصىالحّد األيتخّطى الفعلي  االستهالك  -
-  

 الخ.  .ت
الحّد األدنى المسموح   .4

للّضمانات  به 
 الوظيفّية 

في حال وبنتيجة اختبارات الّضمانات الوظيفية، تبّين أن المقاول تخطآ الحّد األدنى المسموح 
به أدناه، على المقاول اجراء أّية تعديالت قد تكون مطلوبة على الّتصميم أو األشغال أو المواد 

 ة:أو التجهيزات، وعلى نفقته الخاّصة حتى تحقيق الضمانات الّتالي 
 

الحّد األدنى المسموح به على شكل نسبة مئوّية من  القدرة االنتاجّية: حّدد  .أ
 وأ / . والقدرة االنتاجّية الُمستهدفة

الحّد األقصى المسموح به استهالك المواد األّولية والخدمات العاّمة: حّدد  .ب
 و أ/ . وعلى شكل نسبة مئوّية من حجم االستهالك الُمستهدف

 . الخ .ت
 

 العطاءات البديلة بالكامل 

في حال سمحت ورقة بيانات المناقصة تقديم عطاءات بديلة بالكامل، ووفق الّشروط المحّددة لذلك في التعليمات إلى مقّدمي  
 العطاءات، يجب تفصيل ما يلي: 

 ؛ ما هي المواصفات والمعايير اّلتي على العطاء البديل االلتزام بها وتحقيقها -
 ؛ و انطباق الّضمانات الوظيفّية على العطاءات البديلة التأكيد على -
 ا.أّية شروط فنّية أخرى على العطاءات البديلة تحقيقها وااللتزام به  -

 ، يجب حذف هذه الفقرة. في حال عدم الّسماح بعطاءات بديلة بالكامل

 

 العطاءات البديلة جزئًيا 

ا، ووفق الّشروط المحّددة لذلك في التعليمات إلى مقّدمي في حال سمحت ورقة بيانات المناقصة تقديم عطاءات بديلة   جزئيًّ
 العطاءات، يجب تفصيل ما يلي: 

 البنود أو المكّونات أو األجزاء اّلتي ُيسمح لمقّدمي العطاءات تقديم بديل عنها؛ ما هي  -
 ما هو مسموح به أعاله؛ لكّل بند أو مكّون أو جزء ك المواصفات والمعايير اّلتي على البديل االلتزام بها وتحقيقها -
ا؛ و انطباق الّضمانات الوظيفّية على العطاءات البديلة التأكيد على -  جزئيًّ
ا أّية شروط فنّية أخرى على العطاءات البديلة -  .تحقيقها وااللتزام بها جزئيًّ
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 ، يجب حذف هذه الفقرة. في حال عدم الّسماح بعطاءات بديلة جزئّية
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 أحكام عاّمة .أ
 تّتخذ الكلمات والّتعابير الّتالية الّتفسيرات المحّددة أدناه، ما لم يقتِض الّسياق عكس ذلك:  تعاريف  .1

صيغة  أّي تعديل أو ُملحق ُيشار إليه في واإلحالة،  كتاببين الّطرفين، وصيغة العقد العقد: وهو  .1.1
تقديم  وكتاب الجداول،والمتطلّبات الفنّية، وشروط العقد الخاّصة، وشروط العقد العاّمة، و ، العقد
، وأّية مرفقات أخرى كما هو  (عند االنطباق )االئتالف / اتفاقّية الشراكةوعطاء المقاول، و ،العطاء

 اإلحالة.  كتابأو في  صيغة العقدُمدَرج في 
شروط العقد: وهي الّشروط المحّددة في شروط العقد العاّمة وكما يتّم تعديلها واستكمالها في  .1.2

 الخاّصة. شروط العقد 
 . "شروط العقد العاّمة"نوان شروط العقد العاّمة: وهي القسم من العقد بع .1.3
باإلضافة إلى أّية إضافات أو   "المتطلّبات الفنّية" المتطلّبات الفنّية: وهي القسم من العقد بعنوان  .1.4

تعديالت على هذا القسم وفق مقتضيات العقد. يصف هذا القسم األهداف الّتي من أجلها يتّم  
أو  / أو معايير األداء و/ لمعايير التقنّية وأو ا/ أو معايير الّتصميم و/ تنفيذ العقد ونطاق العقد و

 الضمانات الوظيفية لألشغال موضوع العقد. 
 باإلشارة إلى عطاء المقاول المالي.  كتاب اإلحالةمبلغ العقد: وهو المجموع الُمحدد في  .1.5
المنظورة والّتي ال  المبالغ االحتياطّية: وهي المبالغ المالية المرصودة في العقد لتغطية الّنفقات غير  .1.6

 يمكن تحديدها بدّقة لدى صدور وثيقة المناقصة. 
، ويشمل أيًضا جداول  : وهو العطاء الّذي تقّدم به المقاول استجابًة لوثيقة المناقصة المقاول عطاء .1.7

 األسعار االجمالية والتفصيلّية. 
أو  / المقاول أداءها و ، والّتي على( من ضمنها الّتصميم) والخدمات  التشييد/ وتشمل البناءاألشغال:  .1.8

أو ضمان عيوبها، وذلك وفق نطاق / أو صيانتها و/ أو انجازها و/ أو تنفيذها و / توريدها وتركيبها و
 ، وتشمل أيًضا األشغال المؤّقتة. العقد

األشغال المؤّقتة: وهي كّل األشغال مهما كان نوعها وكانت ذات طبيعة مؤّقتة وضرورّية لتنفيذ   .1.9
 يوبها وصيانتها. وإنجاز األشغال وضمان ع
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ضمن حدود إقليم كوردستان   وهو قطعة األرض أو أّي مكان آخر وإن كان في البحرالموقع:  .1.10
، حيث سُتنجز األشغال فيه أو تحته أو فوقه أو عبره، باإلضافة إلى أّية مواقع أو أماكن  العراق

 تقّدمها الّسلطة المتعاقدة لغرض تنفيذ األشغال.  
 وّيقصد به تعديل:  .1.11

o   تعديل في المتطلّبات الفنّية ما يستدعي تغيير الّتصميم أو الّجودة أو كمّيات األشغال
 كما هي معّرفة في المتطلّبات الفنّية أو عطاء المقاول، وتشمل: 

 و أإضافة، إلغاء أو استبدال أي بند من نطاق العمل،  ▪
 ل. تعديل نوع أو مقياس أّية تجهيزات أو مواد سيتّم استخدامها في األشغا ▪

o   في المتعاقدة  الّسلطة  حّددتها  ضوابط  أو  مسؤولّيات  ألّي  إلغاء  أو  تعديل  إضافة، 
 المتطلّبات الفنّية وتتعلّق بــ

 الّدخول إلى الموقع أو استخدام جزء معّين منه،  ▪
 تقييد لمساحات العمل في الموقع،  ▪
 تقييد لساعات العمل على الموقع، أو  ▪
 معّين.  تنفيذ أو انجاز األشغال وفق تسلسل زمني ▪

o  .أّي تغيير آخر في بنود أو شروط العقد 
وهي كّل االختبارات الّتي يتوّجب على المقاول أداءها على أّي مكّون أو بند  اختبارات الّتشغيل:  .1.12

أمر  بعد انجاز األشغال وقبل إصدار  ووفق ما هو ُمحّدد في المتطلّبات الفنّية من نطاق العقد
 . أّولًيا اإلنجاز وتسلّم األشغال

جراءات الّتدقيق في الّتصميم: وهي اإلجراءات المحّددة في المتطلّبات الفنّية للّتدقيق ومراجعة إ .1.13
 الّتصميم الّذي ُيعّده المقاول. 

 نزاع: وهو أّي وضع  .1.14
o   يتقّدم فيه أحد الّطرفين بمطالبة ضد الّطرف اآلخر، وقد تكون عبارة عن مطالبة وفق

ّتخاذ قرار فيه بحسب شروط العقد، أو أّي أمر ما يعّرفها العقد، أو أمر على المهندس ا
 آخر؛ و 

o ا؛ و ا أو جزئيًّ  يرفض الّطرف اآلخر هذه المطالبة كليًّ
o  .يمتنع الّطرف صاحب المطالبة عن القبول وسحب المطالبة 

يوم، أسبوع، شهر، سنة: وهو قياس الوقت وفق التقويم الميالدي، وال يعني يوم عمل، أو أسبوع  .1.15
 عمل، الخ.  

من األسبوع باإلضافة إلى كّل يوم ُيعلن عنه على أّنه  وسبت عطلة رسمّية: وهي كّل يوم جمعة  .1.16
 عطلة رسمّية في إقليم كوردستان.

 شخص: وهو شخص طبيعي أو معنوي.  .1.17
 حكومة إقليم كوردستان. الحكومة: وهي  .1.18
 .  (الّسلطة المتعاقدة أو المقاول) طرف: وهو أحد طرَفي العقد  .1.19
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أو محافظة أو إدارة مستقلة أو   الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارةالّسلطة المتعاقدة: وهي  .1.20
وّقعت على   الّتي ، وهي صاحبة العملشروط العقد الخاّصةفي   ةمحّدددائرة تابعة لها وكما هي 

 نيابًة عن حكومة إقليم كوردستان.  يغة العقدص
وكما هو ُمحّدد في  قبلت سلطة التعاقد عطاءه الّذي  (مقّدم العطاء)المعنوي الّشخص المقاول: وهو  .1.21

 تصميم وتنفيذ األشغال. ويشمل أيّضا ممّثل المقاول، وذلك للقيام ب، شروط العقد الخاّصة
الّطبيعي الّذي يسّميه المقاول في العقد أو الّذي يعّينه للتصّرف نيابًة : وهو الّشخص ممّثل المقاول .1.22

 عن المقاول. 
وكّل من ينوب   "المهندس"المهندس: وهو الّشخص المسّمى من قبل الّسلطة المتعاقدة لتولّي دور  .1.23

 . شروط العقد الخاّصةوكما هو ُمحّدد في  عنه أو يحّل محلّه وفق شروط العقد
يحّدده المقاول في عطائه وتوافق عليه سلطة  طبيعي أو معنوي شخص  : وهوثانوي مقاول  .1.24

أو شخص يقترحه المقاول بعد توقيع  / ، وثانوي الّتعاقد، فُيدرج اسمه في العقد على أّنه مقاول 
ا  ، وذلك لتنفيذ أّي جزء من العقد. العقد، وتوافق عليه سلطة الّتعاقد، رسميًّ

المحّدد أو   (بحسب االنطباق)مجلس فّض الّنزاعات: وهو العضو الوحيد أو األعضاء الثالث  .1.25
وفق الّصالحيات المنوطة   إلدارة عمليات فّض النزاعات  الخاّصة العقدشروط المحّددين في 

   بهم./ به
لطبيعّيين ا  ائتالف: وهو شراكة أو اّتحاد ُمبرم باالّتفاق المتبادل بين اثنين أو أكثر من األشخاص .1.26

. وتكون مسؤولّية كّل شريك مسؤولّية  "مقاول "أجل تنفيذ العقد بصفة  من أو المعنوّيين/ و
 . شخصّية وتضامنّية 

وهم األشخاص الّطبيعّيون، ما عدا ممّثل المقاول، الّذين يعينهم المقاول وفق  الخبراء األساسّيون:  .1.27
 ما هو مطلوب في المتطلّبات الفنّية.

أو المراسالت الموّجهة من طرف إلى آخر أو من   كتبإبالغ: وهو أّي نوع من أنواع الإشعار أو  .1.28
طرف إلى المهندس أو بالعكس، يهدف إلى تبليغ الّشخص المتلّقي بموافقة أو اعتراض أو قبول أو  

إاّل    اإلشعار أو البالغ،قبل قرار أو انذار أو أّي نوع آخر من االشعارات المنصوص عنها في العقد. ال يُ 
يليها موضوع اإلشعار أو اإلبالغ وفق المقتضى    "إبالغ"أو  "إشعار"إذا كان يحمل بوضوح كلمة 

 ونصوص العقد. 
أو نقص أو ضرر، خلل أو عيب خطأ أو تجاه أي وحده المسؤولّية الّصارمة: وهي مسؤولّية المقاول  .1.29

  وبتنفيذ هذه األشغال أو أّي جزء منها والّتجهيزات موضوع العقد، مّتصلين بتصميم األشغال
مع ما  وبتوريد وتركيب الّتجهيزات، والقيام بالفحص واالختبار ووضعها جميعها موضع الّتشغيل

لوازم  ال مواد والبرمجيات والوالمصنعّية ووالخبرة  يّد العاملةيترافق مع ذلك من استخدام لل
 . وخالفه لّياتاآلمعدات والو

تفسير العقد   .2
وتسلسل أولوّية  

يؤلّف العقد كالًّ متكاماًل ُيقرأ على هذا األساس وُيعتمد في كّل ما يتعلّق بتنفيذ موضوع العقد. في  .2.1
العقد،   دحال وجو أي جانب من جوانب  المقاول في تفسير  المتعاقدة وبين  الّسلطة  بين  اختالف 
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واستخدام   وثائقه
 وثائق العقد 

يكون للمهندس القول الفصل، ما لم يعترض طرف ما على قرار المهندس وفق اآللّيات المنصوص 
 عنها في العقد. 

ب الوارد  والملحقات بها. ويكون تسلسل أولوّية الملحقات وفق الّترتي   صيغة العقديتألّف العقد من   .2.2
. في حال وجود تضارب بين ملحقين أو أكثر، ُيعتمد الّتفسير الوارد في الملحق ذا في صيغة العقد

 األسبقّية.  
 الّتفسيرات المحّددة أدناه، ما لم يقتِض الّسياق عكس ذلك: عتمد منعًا لاللتباس، تُ  .2.3

 ُيقصد بالكلمات المفردة، الّجمع أيضًا والعكس صحيح.  ( أ)
ارة إلى ُمهلة أو ُمّدة ُمعّينة على عالقة بإشعار في شروط العقد الخاّصة، يبدأ كُلّما تّمت اإلش  ( ب)

سريان الُمهلة من تاريخ ووقت استالم اإلشعار وتنتهي في الّساعة نفسها من يوم انقضاء هذه  
 الُمهلة. 

تستخدم الوثيقة لغة ومصطلحات محايدة بين الجنسين، فكّل كلمة تعود إلى شخص، يقصد   ( ت)
 ر والمؤّنث أيضًا. بها المذكّ 

 يكون هذا التعداد غير حصرّي.   كلّما يتّم تعداد أمثلة،  ( ث)
بــ   (ج ) كّل  " تنفيذ األشغال"ًيقصد  تنفيذ  إلى  باإلضافة  العيوب  ، تصميم وإنجاز األشغال وإصالح 

 نطاق العقد. 
الفنية   (ح ) المتطلبات  أو  الخاصة  أو  العامة  الشروط  التبويب والفهرسة في  إلى  ال يجب االستناد 

فسير محتويات العقد، فيشكّل العقد كالًّ متكاماًل بغّض الّنظر إلى التبويب المعتمد في األقسام  لت
 المختلفة لتسهيل عملّية البحث في العقد فقط. 

 
  نطاقموضوع و  .3

 العقد 
وبالّتفصيل   شروط العقد الخاّصةهو تصميم وتنفيذ األشغال المحّددة بالعموم في  إّن موضوع العقد   .3.1

 .  الفنّيةفي المتطلّبات 
في    نطاقيتألّف    .3.2 بالعموم  المحّددة  المكّونات  من  الخاّصة العقد  العقد  في   شروط  وبالّتفصيل 

،  واأليدي العاملة  رورّية الض مواد. تشمل مكّونات العقد أيضًا الخدمات واألشغال والفنّيةالمتطلّبات ال
مذكورة صراحًة، تكن  لم  األداء   وإن  معايير  وتحقيق  العقد  واألشغال موضوع  الّتصاميم  لتحقيق 

 والمعايير الوظيفّية المنصوص عنها في العقد.   
 

  القانون الحاكم .4
 والّلغة 

إقليم    .4.1 قانون  فُيعالَ يكون  وتنفيذه.  بالعقد  يتعلّق  ما  كّل  في  الحاكم  القانون  هو  أّي كوردستان،  ج 
 موضوع غير مشمول في العقد، وفق القانون الحاكم.  

في حال   الخاّصةالعقد  ّشروط  في حال صياغة العقد بأكثر من لغة، ُتعتمد الّلغة المنصوص عنها في   .4.2
بالّنسبة للمراسالت والّتقارير والمخرجات، فيجب أن وجود أّي تضارب بين لغات العقد المختلفة. أما  

ل لم يتّم تحديد لغة، تكون لغة افي ح   .في شروط العقد الخاّصةتكون بالّلغة أو الّلغات المحّددة  
 المراسالت والتقارير والمخرجات، هي نفسها لغة العقد. 
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الّتواصل بين   .5
 األطراف

ا  طريقة الّتواصل: .5.1 ا، أّي خطيًّ ورقّية  رسائل  )وفق الطرق التقليدّية    ، يكون الّتواصل وفق العقد كتابيًّ
البريد   أو  باليّد  الفاكسمرسلة  الحديثة  وفق  أو    (أو  أمنها وسالمتها الّطرق  التثّبت من  يمكن  الّتي 

. إاّل أّنه ألغراض متابعة األنشطة اليومّية، (، الخ. وخاّصة عبر منّصة تواصل موثوقة ،بريد الكتروني)
يجوز الّتواصل هاتفّيا أو عبر الرّسائل النصّية شرط أال تشمل تلك االّتصاالت أّي إشعار أو إبالغ وفق 

ّتصال أو الرسالة مقتضيات العقد وأال تنطوي على أّي تغيير أو تعديل على العقد. ال يتحّمل متلّقي اال
وفي   ؛النصّية، أّي مسؤولّية في حال تخّطى هذا االتصال أو الرسالة النصّية الحدود المسموح بها

النصّية. الّرسالة  كاتب  أو  المّتصل  من  الخّطي  التأكيد  طلب  المتلّقي  على  وجب  الحالة،  في   هذه 
دار تعليمات شفهّية يستتبعها وفق تقدير لمهندس، يجوز للمهندس اص  الحاالت الطارئة والمستعجلة

ا خالل فترة زمنّية   يحّدد المهندس وسائل الّتواصل الحديثة المقبولة وشروطها..  قصيرةخطيًّ
أّي إلى العنوان المحّدد في العقد أو )إلى المتلّقي  ُيعتبر التاريخ والوقت الّذي وردت فيه المراسلة   .5.2

  .االنطباق بحسب  استالم المراسلة الورقّية أو االلكترونّيةوقت ، هو ( إلى أنظمة المتلّقي االلكترونّية
ّض الّنزاعات يتواصل الّطرفان فيما بينهما وفيما بين أّي منهما والمهندس أو مجلس ف  عنوان االّتصال: .5.3

 أّي تواصل يجري خالفًا لذلك. ُيقبل ال .  شروط العقد الخاّصةعلى العناوين المحّددة للتواصل في 
أن  الّتواصل:آلّية   .5.4 المهندس، يجب  إلى  أو من طرف  آخر  إلى  العقد من طرف  أي تواصل وفق  إّن 

. كما وإّن أي تواصل وفق العقد من طرف إلى خريترافق مع نسخة إلى المهندس أو إلى الطرف اآل
شروط العقد تحّدد    والمهندس.  خرمجلس فّض النزاعات، يجب أن يترافق مع نسخة إلى الطرف اآل

 خّطة التواصل الّتي يتولى المهندس مسؤولّية تعديلها وفق المقتضى.  الخاّصة
 

صيغة العقد   .6
 ووثائقه 

ُتعتَمد صيغة العقد وفق الّنموذج الوارد في وثيقة المناقصة، بعد استكمالها وتوقيعها من قبل    .6.1
. في حال كان المقاول شروط العقد الخاّصةالمحّددة في الُمّدة الّطرفين. يتّم توقيع العقد خالل  

 شريك في عبارة عن ائتالف شركات، يجب أن يتّم توقيع العقد من قبل المفّوض بالّتوقيع عن كّل 
 هذا االئتالف. 

ر وثائق العقد بعضها البعض. وفي حال الّتباين فيما بينها .6.2  ، يتّم اعتماد تسلسل األولوّية الّتالي: ُتفسِّ
 صيغة العقد؛  ( أ)
 محضر اجتماع الّتفاوض ما قبل توقيع العقد؛  ( ب)
 ؛ كتاب اإلحالة ( ت)
 ؛ ( أّي نموذج تقديم العطاء الفّني ونموذج تقديم العطاء المالّي ) تقديم العطاءنماذج  ( ث)
   شروط العقد الخاّصة؛ (ج )
 شروط العقد العاّمة؛  (ح )
 المتطلّبات الفنّية وفق ما يجري تعديلها من خالل اإليضاحات أو المالحق؛  (خ )
 األسعار؛ جداول  (د)
 وفق ما يتّم توضيحه أثناء تقييم العطاءات؛  عطاء المقاول الفّني (ذ)
 ؛ ( عند االنطباق)الّشراكة  اتفاقّية (ر)
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 أّي وثيقة أخرى تشكّل جزًءا من العقد.  (ز)
يجب أن يقّدم هذا الّطرف إشعاًرا  في حال وجد أّي طرف، التباًسا أو تضارًبا في وثائق العقد،   .6.3

فورًيا إلى المهندس، يصف فيه هذا االلتباس أو الّتضارب في العقد. بعد تسلّمه هذا االشعار أو بعد 
اكتشافه ألّي التباس أو تضارب من تلقاء نفسه، سيقوم المهندس بإصدار تعليماته مع الّتوضيح  

   الاّلزم.
 

مبادئ الّنزاهة  .7
 والمسؤولّية المهنّية 

المناقصة. كما يمارس المقاول  يلتزم الّطرفان بمبادئ الّنزاهة الُمحّددة بالّتفصيل في وثائق  .7.1
ومقاوليه الّثانوّيين وجميع خبرائهم وموّظفيهم ومستشاريهم، أعلى مستويات الحرفّية  

 بتنفيذ العقد.   لوالمسؤولّية المهنّية في كّل ما يّتص
من خالل العقد أو  لطة المتعاقدة الّس توّفرها له  معلومات ةال يجوز للمقاول استخدام أو إفشاء أيّ   .7.2

 معلومات ة، أو استخدام أو إفشاء أيّ مّتصلة بالعقد وتنفيذه مراسالت أو وثائق   ةيّ الل أمن خ 
، وذلك باستثناء ما يستدعيه تنفيذ العقد وبالقدر  رها المقاول في عملية تنفيذ العقداكتشفها أو طوّ 

 فقط. لذلك المطلوب 
ولكن ال يجوز لها   ،معلومات يقدمها المقاول وفًقا للعقد ةلطة المتعاقدة استخدام أيّ يجوز للّس  .7.3

أعمال وخدمات الّصيانة واإلصالح والّتعديل  تنفيذ لض العقد أو  ا غرإفشاء هذه المعلومات إال أل
وألغراض الّرقابة والّتدقيق واإلشراف على العقود العاّمة في  ، أو شغال عمل آخر مرتبط باأل أيّ و

 إقليم كوردستان. 
الملكية الفكرية األخرى المدرجة أو  حقوق بع والنشر وع براءات االختراع وحقوق الّط جمي تبقى .7.4

هذه الحقوق المقاول قد أكّد على  كون يشرط أن ، وذلك  للمقاول ، مملوكةً األشغالالمستخدمة في 
 . عطائه الفّنيبوضوح في 

، ويتحّمل لطة المتعاقدةللّس  ةً كامل فكريةً  ملكيةً في هذا العقد، المقاول الّتي ُيعّدها ميم االتص تكون .7.5
لوحده مسؤولّية خرقه ألّية حقوق ملكّية فكرّية أو براءات اختراع أو ما شابه، وُيخلي المقاول أيّة 

 مسؤولّية لسلطة الّتعاقد من جّراء أو تداعيات هكذا خرق. 
امن  مسؤولين بالتضئتالف فسيكون أعضاء االفي حال كان المقاول عبارًة عن ائتالف شركات،   .7.6

 والتكافل أمام السلطة المتعاقدة عن أداء التزامات المقاول بموجب العقد. 
متطلّبات   .8

 الستدامة
ة  ر البيئيّ اثة تخفيف اآلكيفيّ منهجّيات الّتنفيذ وأساليب العمل، د في يجب على المقاول أن يحدّ  .8.1

انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وكمية النفايات المتولدة، واستخدام   ال، مثالسلبّية لألشغال 
 . مّتصلة باألشغالمجاالت أخرى أّية المياه والطاقة، و

تنفيذ العقد، باإلضافة إلى المراحل الّتي  مراحل جميع المستدام في  الّتعاقديجب مراعاة اعتبارات  .8.2
 . تسبقه

ملوثات  ةفايات السائلة وأيّ طحية والنّ ثات والتصريفات الّس االنبعا د من أنّ يجب على المقاول التأكّ  .8.3
تلك المنصوص  أو ة في المتطلبات الفنيّ حّددة م الميَ تتجاوز القِ  ، الأنشطة المقاولناتجة عن أخرى 

 . ون الحاكما في القاننهع
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ت الصلة  جميع القوانين واألنظمة ذابة وكذلك ة االجتماعيّ بات المسؤوليّ يلتزم المقاول بجميع متطلّ  .8.4
في هذا   ردستانوكإقليم ردستان وجميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها حكومة وكإقليم  في

 . الخصوص
عن خمسة وعشرين بالمائة  ين بما ال يقّل ين محليّ فنيّ اختصاصّيين يجب على المقاول توظيف  .8.5

تنفيذ  في ذين يستخدمهم المقاول صين الّ ين المتخّص فين الفنيّ من الحجم اإلجمالي للموّظ  (25٪)
 . ة الخاّص العقد شروط خالف ذلك في  ُيحّددما لم شغال، األ

ال  بنسبة  (رة وغير ماهرةامهال متوّسطةماهرة و)ة عاملة محليّ   ىيجب على المقاول توظيف قو .8.6
شغال،  تنفيذ األ في العاملة التي يستخدمها المقاول  ىمن حجم القو  (٪50)عن خمسين بالمائة  تقّل 

 . ةالخاّص العقد شروط خالف ذلك في  ُيحّددما لم 
   متطلبات إضافية لالستدامة.  ةأيّ  ةالخاّص العقد شروط ُتحّدد  .8.7
 

 مسؤولّيات المقاول  . ب
المسؤولّية  .9

 القانونّية 
يتحّمل المقاول كامل المسؤولّية القانونّية الملقاة على عاتق المصّمم والمنّفذ وفق القوانين الّنافذة  .9.1

الع الوافي على . على المقاول االّط ، ومن ضمنها المسؤولية المدنّية والجزائّيةكوردستانفي إقليم  
شروط ال الحصر، تلك القوانين واألنظمة المذكورة في  القوانين ذات الّصلة ومنها، على سبيل المثال  

 . العقد الخاّصة
يتحّمل المقاول بصفته مصّمم األشغال ومنّفذها، المسؤولّية القانونّية عن العيوب المخفّية ولفترة  .9.2

، وذلك بغّض النظر إذا كانت العيوب ناجمة األشغال بشكل نهائي تسلّمسنوات من تاريخ ( 10)عشر 
التنفيذ من استخدام مواد ولوازم   التنفيذ وما يتداخل مع  ومعدات. وبالّتالي عن التصميم أو عن 

   تكون مسؤولّية المقاول، مسؤولّية صارمة ومتكاملة.
والتقّيد بها بالكامل، وخاّصًة تلك الّتي   ردستانوك إقليم يجب على المقاول االمتثال لجميع قوانين .9.3

من   تها. يجب على المقاول تعويض السلطة المتعاقدة وإبراء ذمّ تتعلّق بتنفيذ العقد بكاّفة جوانبه 
وجميع المسؤوليات واألضرار والمطالبات والغرامات والعقوبات والنفقات مهما كانت  يّ وضد أ

طبيعتها الناشئة أو الناتجة عن انتهاك هذه القوانين من قبل المقاول أو موظفيه، بما في ذلك  
 . موّظفيهمو الثانوّيينن يالمقاول

ن تشكيل االئتالف طوال ُمّدة تنفيذ ُيمنع على المقاول الّذي يتألّف من ائتالف شركات أن ُيعّدل م .9.4
العقد. إاّل أّنه في حاالت استثنائّية جًدا وخارجة عن سيطرة المقاول، يجوز للمقاول تقديم طلب  

تفوق مّؤهالت   ُتعادل أو استبدال شريك في االئتالف بشريك آخر يتمّتع باألهلّية وبمؤّهالت
ائق الّثبوتّية. لسلطة الّتعاقد الحّق الكامل في  الّشريك الُمقترح استبداله، مع مبّررات ذلك والوث

يخضع أّي تعديل على اّتفاقّية الّشراكة  العقد، سحب أعمال تحت طائلة قبول أو رفض هذا الّطلب. 
 إلى موافقة الّسلطة المتعاقدة الُمسبقة. 
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المسؤولّية .10
 التعاقدّية 

المقاول مسؤولّية تصميم وتنفيذ األشغال ومسؤولّية اجتياز االختبارات وتحقيق معايير  يتحّمل  .10.1
األداء والضمانات الوظيفّية وفق العقد، وتحّمل المخاطر المّتصلة بما سبق، ما خال المخاطر الّتي  

 تتحّملها الّسلطة المتعاقدة والمحّددة صراحًة في العقد. 
على موافقات المهندس، ومسؤولّية إنجاز مراحل العقد وفق   يتحّمل المقاول مسؤولّية الحصول .10.2

الُمدد الزمنّية المحّددة في العقد. كما ويتحّمل كامل أعباء التخلّف عن اصدار اإلشعارات المرتبطة 
 بُمدد زمنّية محّددة، فيكون بذلك قد أسقط حّقه المرتبط بهذه االشعارات. 

األدنى  الحدّ  شغال،، يجب أن تستوفي األجازقد. عند االنوفًقا للع  األشغاليجب على المقاول تنفيذ  .10.3
ها في نة المنصوص عمانات الوظيفيّ عايير األداء والّض المطلوبة باإلضافة إلى ممن المعايير 

 لطة المتعاقدة. للّس   هما أكثر فائدةً المقاول، أيّ  طاءة وعالمتطلبات الفنيّ 
واستقرار  كفايةاألشغال وعن  سالمةواستقرار و يجب أن يكون المقاول مسؤوالً عن كفاية .10.4

 . أساليب عملهوجميع  تهوأنشط هات جميع عمليّ  وسالمة
ة  فصيليّ منهجّيات وأساليب العمل الت المهندس ذلك، تقديم  منه طلبي يجب على المقاول، كلما  .10.5

ة على  تعديالت جوهريّ  ةإجراء أيّ   يمكن للمقاول. الشغالتي يقترح المقاول اعتمادها لتنفيذ األالّ 
 . اعليه الُمسبقة المهندسمن دون موافقة منهّجيات أو األساليب هذه ال

مسؤولّية دراسة   .11
 وثائق المناقصة

  زيارة الموقعو
 وكفاية الّطالع 

المقاول، وأثناء اّطالعه على وثائق المناقصة وإعداد عطائه، أن يكتسب المعلومات والبيانات  على  .11.1
 والّتفاصيل كاملًة بشكل يمكّنه من إعداد عطائه بشكل كامل ومستوٍف للمتطلّبات ووثائق المناقصة

المناقصة وثائق وبشكل يمكّنه من تحقيق معايير األداء والضمانات الوظيفّية المذكورة في 
ووفق زيارة  ؛ فيكون بالّتالي قد قّدم عطاءه وفق معرفة واضحة وكاملة لوثائق المناقصة عطائهو

المعايير والقوانين واألنظمة والّتعليمات المّتصلة بها والمتعلّقة  استناًدا إلى والموقع عند الّلزوم 
 بتنفيذ العقد.  

للتأكد من قدرته على االلتزام بها  فنّيةبات العلى المقاول االّطالع، وعلى مسؤولّيته، على المتطلّ  .11.2
  لمقاول، كان من الممكن فيها مسؤولّية أّية أخطاء المقاول والتأكّد من صّحتها وسالمتها، فيتحّمل

 في حدود المعقول. اكتشافها واإلشارة إليها  آخر
فيها، فيجب على   هقنتيجة تدقي بأو نقًصا في المتطلبات الفنية  إغفااًل إذا وجد المقاول خطًا أو   .11.3

ما لم تنّص  ،يوًما من تاريخ الّتوقيع على العقد  (42) إلى المهندس خالل بذلك  شعارالمقاول تقديم إ 
 يقّرر ما يلي: يجب على المهندس بعد ذلك أن  على ُمّدة أخرى. الخاّصة لعقدشروط ا

 أم ال؛  ،في المتطلبات الفنية  اأو نقًص  إغفااًل أو  ما إذا كان هناك خطاً  ( أ)
الخطأ أو اإلغفال أو  هذا كتشف ، أن ييبذل العناية الواجبةوس مقاول متمرّ بمقدور ما إذا كان  ( ب)

أم  طائه، قبل تقديم ع للموقع ميدانيةال ةزيارلل ئهوإجرا مناقصةوثيقة الل  تهقص أثناء دراسالنّ 
 ال؛ 

أو   اإلغفالخاذها لتصحيح الخطأ أو المقاول اتّ تي يجب على الّ  (عند االنطباق)ما هي التدابير  ( ت)
 قص. النّ 
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 ،مقاول متمرسه كان بمقدور ر المهندس أنّ وفي حال قرّ  ،(11.3) فقرةلمن ا  (ب)فقرة الفرعّية للوفًقا  .11.4
يكون عندها س، ي إعداد عطائهف واإلشارة إليه وتفاديه  أو اإلغفال أو الّنقص اكتشاف هذا الخطأ 

المهندس وفًقا  يقّررها تي ة الّ صحيحيّ التّ الّتدابير على نفقته الخاصة عن تنفيذ والمقاول مسؤوالً 
 .(11.3) فقرةمن ال  (ت) لفقرة الفرعيةل
مقاول  ه ليس بمقدور ر المهندس أنّ وفي حال قرّ ، (11.3) فقرةل من ا (ب)الفقرة الفرعّية وفًقا  .11.5

 عندها، أو اإلغفال أو الّنقص واإلشارة إليه وتفاديه في إعداد عطائهاكتشاف هذا الخطأ  ،متمرس
 فقرةمن ال  (ت)يقّررها المهندس وفًقا للفقرة الفرعية ة التي صحيحيّ التّ الّتدابير تنفيذ على المقاول 

 . ( 88)الفقرة ، على أن يتّم تعويض المقاول استناًدا إلى 11.3
خطًا أو إغفااًل أو  الحًقا المقاول وحصل أن اكتشف ، ( 11.3)فقرة الالمحّددة في  ّدةانقضت المُ إذا  .11.6

يصف الخطأ أو  ،إلى المهندس شعار المقاول أيًضا تقديم إ نقًصا في المتطلّبات الفنّية، وجب على 
وفًقا ة صحيحيّ التّ اّتخاذ القرار بشأن الّتدابير بعد ذلك . يجب على المهندس غفال أو الّنقصاإل
  من قبل المقاول وعلى نفقتهليتم تنفيذها ، وذلك ( 11.3)فقرة المن  (ت )و  (أ) الفرعّيتين فقرتينلل 

 . الخاّصة
 

مسؤولّية   .12
 التصميم 

، كما شغال عيب أو قصور في تصميم األ  عن أيّ  القانونّية وخالفها، يتحمل المقاول المسؤولية .12.1
 . شغاللتصميم األ وكفًؤا اًل عتبر نفسه مؤهّ يَ ُمصّرح له بالعمل ووحترف مُ يتحّملها ُمصّمم 

 إعداد التصميم من قبل: يجب  .12.2
صات لين وذوي الخبرة والكفاءة في تخّص ين المؤهّ أو غيرهم من المهنيّ / ون يمهندس ( أ)

 تها؛ مسؤوليّ صميم التي يتحملون التّ ومواضيع 
 في المتطلبات الفنية؛ و  نهاالمنصوص ع ( إن وجدت) للمعايير من يمتثلون  ( ب)
 .شغاللتصميم األ  حاكم،ن الولون بموجب القانلون ومخوّ مؤهّ من هم  ( ت)

لجميع متطلّبات إجراءات الّتدقيق في الّتصميم  االمتثال  ،عند إعداد التصميم يجب على المقاول  .12.3
 في حال تّم تحديد ذلك في المتطلّبات الفنّية. و من شروط العقد العاّمة، (26) للفقرةوفًقا 

عدم قيامها  أو ، أو موظفيها  من ينوب عنهاأو  تقوم به الّسلطة المتعاقدةفحص  ُيشكّل أيّ ال  .12.4
  قمتعلّ ّي تفصيل أللمقاول أو مستنداته أو حساباته أو خرائط ال  ،مهما كانت طبيعتهبالفحص، 
بموجب العقد أو  اتهأو مسؤولي هالتزامات من  لمقاول من أيّ ل إعفاءً ، ذلك  خالفو أ شغالبتنفيذ األ

، سواء مع أو من دون  رفضقبول أو أو  مالحظةشهادة أو  يّ أل. وكذلك األمر بالّنسبة فيما يتعلق به
حال من  بأيّ ، وأو موظفيها  من ينوب عنهاأو  الّسلطة المتعاقدةمن قبل يصدر   طلب تعديل،

   األحوال.
 

وسالمة جميع  صّحة ة عن المسؤوليّ كامل ل تحمّ  ُمّدة تنفيذ األشغال،طوال ويجب على المقاول   .13.1 مسؤولّية الّتنفيذ  .13
خطر   ب أيّ مة لتجنّ بطريقة منّظ  شغالعلى المقاول إدارة الموقع واألكما و الموقع. فيالعمليات 

 . أيًضا على البيئةوعلى جميع األشخاص وممتلكاتهم 
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، والمحافظة على  الزمةة الّ احة العامّ المة والرّ ة والّس جميع تدابير الصّح وفير يجب على المقاول ت .13.2
 هذه الّتدابير طوال ُمّدة تنفيذ العقد. 

ابير تد ح طرق المشاة وتوّض  مقترحات ومخّططاتم إلى المهندس يجب على المقاول أن يقدّ  .13.3
مخّططات شّق الّطرقات أو تحويل حركة المرور مع اإلشارات والاّلفتات الاّلزمة  و نارةاإل

 . لن يتمّ شغالتنفيذ األ ومقترحات الحماية لهذه الّطرقات أو الّتدابير، وفق ما قد يكون مطلوًبا ل
بًقا على أّي طريق جديد أو إجراء أّي تحويل لحركة المرور، ما لم يوافق المهندس ُمستشغيل 

 تنفيذها بشكل صحيح. ذات الّصلة وما لم يقم المقاول بمقترحات والمخّططات والّتدابير ال
  خدمات عائدة لالستحصال على حّق المرور وعلىل المقاول جميع التكاليف والرسوم ال يتحمّ  .13.4

بما  و، تنفيذ األشغالمطلوبة ألغراض  قد تكونأو مؤّقتة، والّتي / و دائمةالعاّمة، إن كاّنت  المرافق
على حّق االستخدام  يجب على المقاول الحصولكما في ذلك تلك المتعلقة بالوصول إلى الموقع. 

على  تنفيذ األشغال، وذلك قد تكون مطلوبة ل  ،ة خارج الموقعإضافيّ ساحات م ةيّ القانونّي أل 
 . ته ونفقتهمسؤوليّ 

 طريق أو جسر بسبب حركةعدم اإلضرار بأّي الزمة لير الّ خاذ جميع التدابيجب على المقاول اتّ  .13.5
استخدام مركبات   ،. يجب أن تشمل هذه التدابيرموّظفيه أو مقاوليه الّثانوّيينالمقاول أو  مرور

  ةأيّ تحترم و (إن وجدت)والمقاسات تحترم المعايير القانونّية للحمولة والوزن والحجم مناسبة 
 قيود ومسارات أخرى. 

 يجب على المقاول اتخاذ جميع التدابير الالزمة من أجل:  .13.6
 و  ؛(داخل وخارج الموقع)حماية البيئة  ( أ)
 و  ؛(تد ِج إن وُ ) التقّيد بدراسة األثر البيئي لألشغال ( ب)
إزعاج   وأرر الّتلويث والّضجيج وأّية آثار سلبّية أخرى ألنشطته، تتسّبب بأّي ض الحد من ( ت)

 لكات. لألشخاص والممت
بشكل فّعال،  ، وصيانتهايجب على المقاول توفير مراحيض الستخدام جميع األشخاص في الموقع .13.7

 ة. نظيفة وصحيّ  على الموقع في حالة الحفاظوعليه 
 

تقارير تقّدم سير  .14
 العمل 

سير العمل بشكل منتظم كما هو محدد في  تقّدم يجب على المقاول تزويد المهندس بتقارير عن  .14.1
مقبول للمهندس   ونموذج  في شكلسير العمل م  . يجب أن يكون تقرير تقدّ شروط العقد الخاصة

  (ب) نشاط؛ و رة لكّل بنسبة اإلنجاز المقرّ  مقارنةً الفعلي ة لإلنجاز سبة المئويّ النّ  (أ) ح: ويجب أن يوّض 
والعواقب  ، الّشروحات الاّلزمة لألسباب قريرن التّ نشاط، يجب أن يتضمّ  أيّ تأخير تنفيذ في حال 

 .عتمادها لتعويض الّتأخيرا تي يتمّ ة الّ صحيحيّ أخير واإلجراءات التّ التّ ا المحتملة لمثل هذ
مقبول  شكل   وذلك في، شغالالً لتنفيذ األًا مفّص زمنيّ م للمهندس جدوالً يجب على المقاول أن يقدّ  .14.2

قل  نّ الصنيع وتّ الو شغاللتصميم األ المقاول  ذي يقترحه تسلسل الّ الن يبيّ ، على أن لمهندس ل
دول على  . يجب على المقاول تحديث ومراجعة الّج ختبارات الّتي تسبق التسلّمتركيب واالالو

.  الخاصةالعقد شروط دة في اإلنجاز المحدّ  على مواقيتمن دون اجراء أّي تعديل ، أساس شهريّ 
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سيؤّدي تأخير المقاول في .  الّتنفيذ وتحديث جدولإعداد بات متطلّ  الخاصةالعقد شروط ُتحّدد 
 شروط العقد الخاّصةحجز المبلغ الُمحّدد في إلى تقديم الّتحديثات الّدورّية على جدول الّتنفيذ، 

 .له  تكون قد استحّقتالّتي قد المدفوعات من 
ضح اتّ في حال أو ق عليها من قبل المهندس، الّتنفيذ عن الخّطة الموضوعة والموافَ ر تأّخ في حال  .14.3

لطة المتعاقدة أو المهندس، إعداد  بناًء على طلب الّس ور، يجب على المقاول، سيتأّخ الّتنفيذ   أنّ 
المهندس بالخطوات إبالغ لمقاول وعلى اكما ائدة. روف الّس الّظ ُيراعي ل، عدّ مُ  وتقديم جدول زمنّي 

الوقت أو  في إنجاز األشغال من مكّن  لتالعمل ل م قدّ وتيرة تلتسريع قوم أو سيقوم بتنفيذها التي ي 
 .ة لإلنجازدحدّ المُ المواقيت 

 
مسؤولّية   .15

 التوريدات 
  (إن وجدت)وقطع الغيار ّتجهيزات المواد والمعدات والعن شراء بالكامل  المقاول مسؤواًل  يكون .15.1

على النحو المحدد في  و ،بعد ذلك  آت موضوع األشغالوتشغيل المنش شغالالمطلوبة لتنفيذ األ و
 . الخاصةالعقد  شروط المتطلبات الفنية و

استخراج  دين يمكنهم إثبات أنّ ة من مورّ يجب على المقاول الحصول على مواد الموارد الطبيعيّ  .15.2
يجازف بأّي تدهور جوهري للبيئة أو بأّي تحّول جذري للّطبيعة حيث يتّم استخراج  ال   ،هذه المواد
  والّرمل من الّشواطئ أو ىمثال قطع األشجار بشكل غير ُمستدام أو استخراج الحص)هذه المواد 

المعايير أو  ، على أن يكون هذا اإلثبات على شكل تصاريح أو شهادات التزام ب( األنهر مجاري
 .المعمول بها متطلّبات التحّقق

، يجب على المقاول استخدام مواد البناء الخاصةالعقد  شروطخالف ذلك في حدد ما لم يُ  .15.3
الرمل والحصى واألحجار والطوب والبالط وحديد )ردستان وكإقليم في وّفرة المتوالمحلية 

بات دة في المتطلّ المحدّ خبرّية الختبارات الم لهذه المواد  اجتيازبشرط ، وذلك ( خالفهالتسليح و
 الفنية. 

ر قوانين حظِّ أو قطع غيار من دولة تُ تجهيزات مواد أو معدات أو  ةال يجوز للمقاول شراء أيّ  .15.4
من دولة أو ة معها إقامة عالقات تجاريّ  ،ة حادية العراقيّ أو الحكومة االتّ / ردستان ووحكومة إقليم ك

ابع من ميثاق األمم  بموجب الفصل الّس ، الّتعامل معها مم المتحدةابع لألالتً مجلس األمن يحظر 
 . المتحدة

 
مسؤولّية   .16

 الختبارات 
يجب على المقاول توفير جميع األجهزة  ،  الخاصةالعقد  شروطخالف ذلك في د حد  ما لم يُ   .16.1

والمعلومات األخرى واإلمدادات المؤقتة للكهرباء والمياه والمعدات والوثائق وسائل الّدعم و
وذوي  لين المؤهّ االختصاصّيين والمواد و يد العاملةوالوقود والمواد االستهالكية واألدوات وال

  ةمناسببطريقة كفؤة ودة إلجراء االختبارات المحدّ وكّل ذلك وفق ما هو مطلوب والكفاءة، الخبرة 
 المهندس.وافقة يحّقق رضى وم بما

دة في  معايرة جميع األجهزة والمعدات واألدوات وفًقا للمعايير المحدّ على المقاول يجب    .16.2
 . حاكمن الوالقانفي المحددة تلك ة أو بات الفنيّ المتطلّ 
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 لموافقة المهندس. ختبرات الّتي ينوي المقاول استخدامها، يجب أن تخضع جميع الم .16.3
 

مسؤولّية تحقيق   .17
معايير األداء 

  والّضمانات
 الوظيفّية 

ة  مانات الوظيفيّ لّض ل عايير األداء ولم ،وجميع أجزائها شغالاأليفاء ستضمان ا يجب على المقاول  .17.1
   .لطة المتعاقدةللّس  هما أكثر فائدةً المقاول، أيّ  طاءة وعها في المتطلبات الفنيّ نالمنصوص ع

عن  ة تعويض الّسلطة المتعاقدأو / وتنفيذ األشغال عن إعادة بالكامل  سيكون المقاول مسؤوالً  .17.2
استيفاء المعايير والّضمانات درجة عدم ، وذلك استناًدا إلى د في العقد األضرار على النحو المحدّ 

   .المذكورة أعاله
 

مسؤولّية   .18
الحصول على  

 الّتراخيص 

، يجب على المقاول الحصول على جميع الخاصةالعقد  شروطخالف ذلك في حدد ما لم يُ  .18.1
من جميع   أو رسومها، وذلك منهاسداد ثراخيص المطلوبة وأو التّ / و ذوناتأو األ/ صاريح والتّ 
الخدمات   تقديم أو مرافق من مؤّسساتو  اإلقليمّية واالّتحادّيةة والمحليّ ة لطات الحكوميّ الّس 

على سبيل المثال ال الحصر،   . ويشمل ذلك،العقد ، وذلك لزوم تنفيذالعاّمة في إقليم كوردستان
ميع معدات المقاول المستوردة،  أذونات إدخال ج و  المقاولوخبراء وعمال في تأشيرات موّظ 

وما إلى ذلك. يجب رخص قطع األشجار، الحفر، وأذونات البناء، ورخص وتصاريح االستيراد، و
وغيرها ما لم تكن راخيص أو التّ / و  ذوناتأو األ/ صاريح والتّ على المقاول الحصول على جميع هذه 
لطة المتعاقدة. يجب على المقاول الحصول على جميع  الّس مشمولًة صراحًة من ضمن مسؤولّيات 

وفق ما هو معمول لطة المتعاقدة باسمه أو باسم الّس راخيص أو التّ / و ذوناتأو األ/ صاريح والتّ هذه 
 د في العقد. حدّ مً به في إقليم كوردستان وكما هو  

، والحصول  بتعاسوم واألرائب والرّ ودفع جميع الّض  اإلشعاراتيجب على المقاول تقديم جميع  .18.2
 . شغالفيما يتعلق بتنفيذ األ الحاكم و ونعلى جميع الموافقات، كما هو مطلوب بموجب القان

عليها ستحصل تالتي  راخيصأو التّ / و ذوناتأو األ / صاريح والتّ يجب على المقاول االمتثال لجميع  .18.3
 . عند االنطباقالسلطة المتعاقدة، 

 
تنظيم عمل   .19

  المقاول وممّثله
والخبراء  

 األساسّيون 

المقاول لتنفيذ عمل ط تنظيم بمخّط  ،لمهندساو ةتعاقدملطة الّس اليجب على المقاول تزويد   .19.1
هذا  ن  . يجب أن يتضمّ تاريخ توقيع العقدمن يوًما  (21)شغال، وذلك خالل ُمّدة ال تتجاوز األ

كّل الموّظفين والخبراء والعّمال والُمستخدمين الّذين سيعملون على تنفيذ العقد   ةهويّ  ،ط المخّط 
ا فور لطة المتعاقدة والمهندس ة. يجب على المقاول إبالغ الّس الذاتيّ  ِرِهميَ ِس باإلضافة إلى   خّطيًّ

 المخطط التنظيمي.  حصول أّي تبديل أو تغيير على هذا
عن المقاول بموجب  ف نيابةً للتصرّ الّتفويض الاّلزم ومنحه  لهل  ممثّ يجب على المقاول تعيين  .19.2

بالمؤّهالت   ،ل المقاولممثّ   يتمّتعل المقاول. يجب أن استبدال ممثّ صالحّية العقد، باستثناء 
دة  المحدّ  ّتواصلن لغة التقِ يُ والخبرة والكفاءة في الحقل الهندسي األساسّي موضوع األشغال وأن 

 .شروط العقد العاّمةمن  (4) فقرةال في 
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موافقة  قبل الحصول على ، عنه ل المقاول أو تعيين بديل ال يجوز للمقاول إلغاء تعيين ممثّ  .19.3
وفي هذه . أو االستقالة عاقةالوفاة أو المرض أو اإلت وذلك باستثناء حاالالمهندس المسبقة، 

ممّثل  ه عامل مع البديل على أنّ التّ  ويتمّ ت االستثنائّية، يأخذ الغاء الّتعيين مفعواًل فورًيا الحاال
 تعيين بديل آخرإلى حين المهندس على هذا االستبدال، أو  صدور موافقة مؤّقت للمقاول إلى حين 

 من شروط العقد العاّمة.  فقرةال هبموجب هذ
ال يجوز للمقاول استبدال أّي من الخبراء األساسّيين المحّددين في العقد من دون أسباب موجبة   .19.4

يستقيل  أساسي يوافق عليها المهندس والّسلطة المتعاقدة. يجب على المقاول استبدال أّي خبير
ب المهندس أو الّسلطة المتعاقدة أو يعجز عن متابعة العمل ألسباب قاهرة أو أّي خبير أساسي يطل 

استبداله بسبب الّتقصير واإلهمال الموّثقين، وذلك عبر اقتراح بديل يتمّتع بمؤّهالت تفوق 
ألّي سبٍب   مؤّهالت الخبير الّسابق، ويتحّمل المقاول الّتبعات الكاملة عن استمرار شغور مركز الخبير

أو الّسلطة المتعاقدة على البديل أو  / لمهندس ودم الموافقة الُمعلّلة من قبل ا كان ومن ضمنها ع
في حال استمرار الّشغور  ، شروط العقد الخاّصةما لم ُيحّدد خالف ذلك في  .البدالء المقترحون 

يوًما، ُيعتبر المقاول في حالة خرق للعقد تتيح للّسلطة المتعاقدة ووفق ما ترتئيه مناسًبا،  (28)
  أو سحب/ شغور بعد انقضاء هذه الُمدة و شهرمن مبلغ العقد عن كّل  (%1)توازي تطبيق غرامات 

   العقد. أعمال
 

 مسؤولّيات الّسلطة المتعاقدة . ت
المسؤولّية  .20

 القانونّية 
األشغال بشكل قانوني ما ُيتيح  على موقع  ستحواذعن اال المتعاقدة مسؤولةً  ّسلطةتكون ال  .20.1

األخرى   إلى جميع المناطقتسهيل دخول المقاول عن تكون مسؤولًة أيًضا ، وللمقاول الّدخول إليه
ا الّدخول إليها    . ألغراض تنفيذ العقد بشكل سليموالّتي قد يحتاج المقاول منطقيًّ

 بأّي شكٍل كان عن أّي ضرر أو عن تعويض أّي ضرر وفق  لن تكون السلطة المتعاقدة مسؤولةً  .20.2
من موّظفي أو خبراء أو  شخص آخر  عامل أو أيّ  أيّ  ايتعّرض لهحادث أو إصابة  نتيجة أيّ القانون 

لطة  ّس إخالء مسؤولّية الالمقاول يجب على . ثانويمقاول   المقاول أو أيّ عمال أو ُمسَتخّدمي 
إجراءات  ومطالبات ما يّتصل بها من جميع دائًما عن هذه الحوادث أو اإلصابات وعن  ةتعاقدمال

 ا كانت.وأضرار تكاليف ورسوم ونفقات أيًّ 
كوردستان فيما يتعلق بتنفيذ  الّنافذة في إقليم لطة المتعاقدة بجميع القوانين واألنظمة تلتزم الّس  .20.3

 قد. هذا الع
 

المسؤولّية  .21
 التعاقدّية 

بات  لمتطلّ ل ة األخرى ة الفكريّ شر وحقوق الملكيّ أليف والنّ تحتفظ السلطة المتعاقدة بحقوق التّ   .21.1
 أو من قبل من ينوب عنها.  السلطة المتعاقدة من قبلتي يتم إعدادها ة والمستندات األخرى الّ الفنيّ 

، فيها والمقاولين اآلخرين في الموقع أو بالقرب منه موّظ  د من أنّ لطة المتعاقدة التأكّ يجب على الّس  .21.2
 : إن ُوِجدوا
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 ؛ و ل مع المقاويتعاونون  ( أ)
 . تي يتعين على المقاول االمتثال لهاااللتزامات الّ يمتثلون لنفس  ( ب)

الكامل إلى جميع أجزاء الموقع وجميع ّدخول ال حّق  ،لطة المتعاقدة ّس في اليجب أن يكون لموّظ   .21.3
خالل مراحل  ة،تعاقدملطة الّس الفي لموّظ  يحّق وة منها. المواد الطبيعيّ ستخراج األماكن التي يتم ا 

 اإلنتاج والتصنيع والبناء، ما يلي: 
 ة؛ المذكور في المتطلبات الفنيّ طريقة الّتنفيذ وبالحّد ووالمشاغل ع انفحص المواد والمص ( أ)
 مل وإنتاج وتصنيع المواد؛ و عم التقدّ مستوى ق من التحقّ  ( ب)
 . أو تسجيالت الفيديو/ الصور الفوتوغرافية و العمل عبرم توثيق تقدّ  ( ت)

في العقد. يجب أن يكون   إليهوكلة  الم ى المهاملطة المتعاقدة المهندس الذي يتولّ ن الّس عيّ تُ  .21.4
 المهندس: 
الت والخبرة والكفاءة المناسبة للعمل كمهندس بموجب ع بالمؤهّ يتمتّ  ا،حترفً مُ  امهندًس  ( أ)

 العقد؛ و هذا 
 شروط العقد العاّمة. من   (4)  فقرةالدة في المحدّ  ّتواصلن لغة التقِ يُ يجب أن  ( ب)

وفي الوقت لطة المتعاقدة أيًضا ن على الّس يتعيّ ،  الخاصةالعقد  شروطخالف ذلك في حدد ما لم يُ  .21.5
للعقد وإصدار  األشغال  من امتثال أو لجان استالم أو َتسلُّم، وذلك للتحّقق تعيين لجنة الُمناسب، 

 أو لجان التسلّم: هائية. يجب على أعضاء لجنة نّ ال و التّسلم األّولّية تيشهاد
 والكفاءة في مواضيع العقد؛ و من ذوي الخبرة و  ةمناسبتمّتعوا بالمؤّهالت ال أن ي ( أ)
 . تنفيذ األشغالدور في اإلشراف على أاّل يكون ألّي منهم أّي  ( ب)

 بأدوارها والتزاماتها األخرى بموجب العقد. القيام عن   لطة المتعاقدة مسؤولةً تكون الّس  .21.6
 

مسؤولّية توفير   .22
المعلومات  

 والبيانات المتاحة 

  لةذات الّص والّتي تمتلكها جميع البيانات  وللِعلم،لطة المتعاقدة أن تتيح للمقاول يجب على الّس   .22.1
 . الخاصةالعقد  شروطفي  كما هو ُمفّصل وبتنفيذ العقد 

الّتي ُتتيحها للمقاول، هي معلومات   أو البيانات/ جميع المعلومات و لطة المتعاقدة أنّ تضمن الّس  .22.2
 على خالف ذلك.  لطة المتعاقدة صراحةً ت الّس  إذا نّص إاّل  وبيانات دقيقة،

 
مسؤولّية تسهيل   .23

 عمل المقاول 
 : للمقاول فور طلبه لها، وذلك لتمكينه من  معقولةالمساعدة اللطة المتعاقدة تقديم يجب على الّس  .23.1

إقليم كوردستان، ذات صلة بالعقد ولم يتمكّن المقاول من نسخ من قوانين الحصول على  ( أ)
 ؛ بنفسه الحصول عليها

الّتي قد تطلبها  راخيص أو التّ / و ذوناتأو األ/ صاريح والتّ  جميعاالستحصال على  ( ب)
مؤّسسات تقديم الخدمات العاّمة  و  اإلقليمّية واالّتحادّيةة وة المحليّ لطات الحكوميّ الّس 

 في إقليم كوردستان، من المقاول أو المقاولين الّثانوّيين أو موّظفيهم جميًعا.
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مسؤولّية دفع   .24
  المستحّقات

 للمقاول 

مواعيد استحقاقها أو  قبلللمقاول المدفوعات جميع  صرفلطة المتعاقدة مسؤولة عن الّس إّن  .24.1
 في العقد.  نها المنصوص عُمدد خالل ال

 
 مسؤولّيات المهندس  . ث

المهام   .25
والمسؤولّيات  

 العاّمة 

أو تلك الّضرورّية وفق ما في العقد بشكل صريح دة حدّ المُ  هبواجبات، ماهرٍ  محترٍف كالمهندس يقوم  .25.1
 ، ويمارس صالحّياته على هذا األساس. يتّم استنتاجه من العقد 

  على موافقةالحصول  إلى المهندسيحتاج لطة المتعاقدة، قد  بموجب شروط تعيينه من قبل الّس  .25.2
شروط العقد  ُتحّدد . لصالحّياتهممارسته  في أدائه لواجباته أولطة المتعاقدة  الّس  ُمسبقة من

 . المسبقةلطة المتعاقدة تي تتطلب موافقة الّس الّ ، المهام والّصالحّيات الخاّصة 
من التزاماته   إعفاء المقاول من أيّ في  تعديل شروط وأحكام العقد أو  فيلمهندس  صالحّية لال .25.3

 ، وذلك باستثناء الحاالت المذكورة صراحًة في العقد. بموجب العقد 
مراقبة األشغال والكشف عليها وفي الّتدقيق بكّل المواد الُمستخدمة  ل واجبات المهندس في تتمث .25.4

 . وبآلية العمل واختبارها
. ه اتصالحيّ المهندس ومن مهام  أيّ ، وذلك ألداء من وقت آلخرممّثاًل عنه ض يجوز للمهندس أن يفوّ  .25.5

وموقًعا من خطًيا يكون ّثل المهندس، و ُيحّدد هذا الّتفويض المهام والّصالحّيات الّتي سيتواّلها مم
 . ، وال يسري مفعوله حتى يتبلّغ المقاول بهالمهندس

عمل يقوم به المهندس أو ممّثله أو أّي إغفال من قبل المهندس أو ممّثله عن القيام بأّي  ي أيّ ال يؤدّ  .25.6
، إلى إعفاء المقاول من خالل أدائه أّي من مهامه وممارسة أّي من صالحّياته وفق هذا العقد،   ،عمل
  على المقاول ات أو االلتزامات المفروضةمن الواجبات أو المسؤوليّ  من أيّ  ،شكل من األشكال بأيّ 

 . العقد بموجب 
 

إجراءات الّتدقيق   .26
  في الّتصميم

 والموافقة عليه 

وذلك مع  إلى المهندس للمراجعة، يجب على المقاول أن يقّدم جميع وثائق ومستندات الّتصميم   .26.1
أو  /هذه الوثائق والمستندات و ا مراجعة . يجب على المهندس إمّ خاّص بذلك المقاولمن إشعار 

أن على المهندس ، يجب للمراجعة  دةحدّ المُ . وقبل انتهاء الًمّدة إلجراء المراجعةخاّص ق تعيين مدقّ 
 :وفق ما يلي يعطي إشعاًرا للمقاول

جوهري ر بشكل تؤثّ  الممانعة على الّتصميم، مع مالحظات، عند الّلزوم، حول أمور ثانوّية العدم  ( أ)
 ؛ أو شغالعلى األ 

 األسباب. تعليل أو العقد، مع / لمتطلبات الفنية ورفض الوثائق أو الُمستندات لعدم مطابقتها ل ( ب)
 

ُمّدة إضافّية يّتفق   أيّ خالل أو األساسّية  المراجعة  ُمّدةخالل في حال لم ُيصدر المهندس إشعاًرا 
على الوثائق أو  المهندس قد أعطى إشعاًرا بعدم الممانعة أّن ر اعتبعندها يتّم ا، عليها مع المقاول

 . المستندات موضوع المراجعة
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،  مطابقة متطلّبات العقد التطوير لالّتفصيل وتصميم المقاول يتطلب مزيًدا من  ر المهندس أنّ إذا قرّ  .26.2
س وتقديمها على الفور إلى المهند هذه الّتفاصيل إعدادوعلى نفقته،  عندها فيجب على المقاول

هذه المراجعة من تاريخ استالم المهندس لُمّدة حساب في هذه الحالة، يتّم إعادة لمراجعتها. 
 . الّتفاصيل

 
كشف  مسؤولّية ال .27

على األشغال  
 والختبارات  

أو  أو توريته تغطيته أو إخفائه  يتمّ قبل أن كشف، و جاهًزا للشغال األجزء من  عندما يكون أيّ   .27.1
وخالل  . يقوم المهندس بذلك ، يجب على المقاول إعطاء إشعار للمهندسنقلهللتخزين أو وضيبه ت

إلى  فوري إعطاء إشعاربأو االختبار، أو كشف أو القياس إما بإجراء الفحص أو ال ُمّدة معقولة،
يجوز للمقاول أن يشرع في  ؛ وعندها تطلب القيام بذلك يال ا الّجزء من األشغال هذ مقاول بأنّ ال
لم يقم المقاول بتقديم إشعار وفق هذه  أو النقل. إذا وضيب أو التأو الّتورية أو اإلخفاء  غطيةالت
األجزاء المغّطاة أو المخفية أو  الكشف عن إعادة ذلك، ل طلب المهندس   عند، يه، فيجب علفقرة ال

المقاول تنفيذها وفق األصول   وبعد ذلك يعيدليقوم المهندس بفحصها وفق الّلزوم، ، ّضبة، الخ.المو
 . ته ونفقتهمسؤوليّ وعلى 

جزء من  المقاول أليّ ات التي يقوم بها ختباركّل االيجب أن يحضر المهندس ويصادق على  .27.2
إذا لم يتمكن المهندس أو  و . إذا لزم األمرخصوص ر شهادة اختبار للمقاول بهذا الصدِ يُ األشغال، وأن 

فعندها ال يجوز للمهندس الّتشكيك بدّقة أو صّحة نتائج أو قياسات  من حضور االختبارات، ه لممثّ 
 االختبارات. 

 
لتنفيذ  ضرورّية لطة المتعاقدة، إصدار تعليمات شاور مع الّس وفًقا للعقد وبعد التّ يجوز للمهندس  .28.1 أوامر الّتغيير  .28

 . شغالاأل
، والمّتصلة بأّي جانب من له المهندس أو ممثّ الّصادرة عن  التعليماتكّل يجب على المقاول االلتزام ب .28.2

تطبيق  سيتمّ   اعنده، فتنطوي على تعديل على العقد ها ت التعليمات على أنّ . إذا نّص جوانب العقد
ولكن المقاول  أّن محتواها ينطوي على تعديل، بوضوح إلى  التعليماتلم ُتشر إذا  أما . ( 87) فقرةال

 :  هذه الّتعليماتيعتبر أنّ 
 أو تنطوي على تعديل على العقد؛  ( أ)
 ون الحاكم؛ أو القانتتعارض مع  ( ب)
 شغال؛ أو سالمة األ سيوّدي تنفيذها إلى تخفيض مستوى  ( ت)
 ةاحية الفنيّ من النّ يستحيل تنفيذها  ( ث)

 
شعاًرا ُمعلاًّل  م إ أن يقدّ  ،التعليماتتنفيذ هذه روع في وقبل الّش  ايجب على المقاول فورً عندها،  
فيه على  د يؤكّ   اإشعارً أّن ُيصدر  ، تبلّغه باإلشعار  منأيام  (7)ُمّدة  يجب على المهندس وخالل. بذلك 
ُيعّدلها، وعلى المقاول التقّيد الكامل بهذا اإلشعار. ّأما في حال لم ُيصدر  أو ُيلغيها عليمات أو التّ 

 .  أّيام، فعندها يتّم اعتبار أّن الّتعليمات ُملغاة (7)المهندس هكذا إشعار خالل ُمّدة الــ 
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الّتصريح  .29

 بالمستحّقات المالّية 
حتى تاريخ استالم وبموجب العقد  ّق ستِح ح المبلغ المُ المهندس إصدار شهادة دفع توّض يجب على   .29.1

الوثائق جميع ُمرفق بطلب دفع أّي استالم تاريخ يوًما من  (56)ُمّدة في الّدفع، وذلك طلب 
بّين في شهادة الّدفع، المبلغ  ق منه. كما يجب على المهندس أن ي للتحقّ  ةمعقولال المعلومات و
مبلغ إلى  حسب الحالة. يجب دفع هذا ال ب لطة المتعاقدةالّس ستحّق لصالح المقاول أو لصالح الم

 . الّدفع شهادةصدور يوًما من تاريخ  (28)مّدة في المقاول أو منه 
كاّفة   يجب على المهندس مراجعة بيان المقاول بحسابه الختامي والُمصادقة عليه، وذلك لتحديد .29.2

 المبالغ الّتي قبضها المقاول وإلبراء ذّمة الّسلطة المتعاقدة. 
 

الّتصريح  .30
  خصوماتبال

 والغرامات 

وذلك  العقد،  في حّددةة المُ اآلليّ غرامات التأخير وفق  ساب مبالغ ت ح ايكون المهندس مسؤوالً عن   .30.1
نجازها  ل المقاول في إالتي فِش أقسام ُمحّددة من األشغال وعلى أساس األشغال كاملًة أو على ا إمّ 

 . وفق األصول ة األساسّية أو الّتي جرى تمديدهادحدّ المُ ُمّدة خالل ال
مانات  لّض ل وجميع أجزائها  شغالاأل تحقيق من  أكّديجب على المهندس حضور جميع اختبارات الت .30.2

 لطة المتعاقدة. للّس  هما أكثر فائدةً ، أيّ لالمقاو طاء ة أو عبات الفنيّ في المتطلّ دة  حدّ ة المُ الوظيفيّ 
ة المذكورة  مانات الوظيفيّ األدنى من الّض  الحدّ تحقيق  ، منوألسباب تعود إليه  المقاول فشلإذا  .30.3

 أعاله، سواء كلًيا أو جزئًيا، فيجب على المهندس: 
  أو أيّ  شغالأو إضافات على األ/ أو تعديالت و/ وإصدار تعليمات للمقاول بإجراء تغييرات  ( أ)

مانات،  األدنى على األقل من مستوى هذه الّض  الحدّ  وكما هو ضرورّي لتحقيقجزء منها 
 المقاول. مسؤولّية ونفقة على وذلك 

ات  مانالّض  اتو اإلضافات، إعادة اختبارأ/ التعديالت وتنفيذ هذه من المقاول عند انتهاء  ( ب)
 . مطلوبالحد األدنى التحقيق  حتى يتمّ سبق  تكرار ماو الوظيفّية

ّسلطة  ة، يجوز للمانات الوظيفيّ األدنى من الّض  الحدّ حقيق في تية األمر ابنهذا فشل المقاول إ
 ة. العامّ العقد من شروط  (97) فقرةال استناًدا إلى، العقد  سحب أعمالالمتعاقدة 

بات دة في المتطلّ ة المحدّ مانات الوظيفيّ تحقيق الّض من  لمقاول، وألسباب تعود إليه،ا كّن إذا لم يتم .30.4
كّن من  ولكن تم ،كلًيا أو جزئًيا أو في عطائه الفّني، أّيهما أكثر فائدة للّسلطة المتعاقدة، ةالفنيّ 

 ة، فيجب على المهندس:مانات الوظيفيّ األدنى من الّض  الحدّ  تحقيق
  أو أيّ شغال إضافات على األ  أو/ أو تعديالت و/ المقاول خيار إجراء تغييرات و إعطاء ( أ)

، على  المذكورة أعاله  ة األكثر فائدةً مانات الوظيفيّ ضروري لتحقيق الّض  ، كما هوجزء منها
الوقت  الكاملة من ضمنها  مسؤولّية المقاولأن ُتعاد االختبارات ويكون كّل ما سبق على 

 ؛ أو والكلفة 
، شغال أو إضافات على األ / تعديالت وأو / وتغييرات  إذا اختار المقاول عدم إجراء أيّ  ( ب)

لطة  دفعها إلى الّس على المقاول تي يجب الّ غرامات مقدار الباحتساب المهندس  قومفي
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 الخاصةالعقد شروط  دة فيآللية المحدّ ا وفق ه هذا، وذلك فشل بسبب  المتعاقدة
 . والمتطلبات الفنية 

 
البّت بالمطالبات   .31

 والّنزاعات 
والبّت جميع مطالبات الّطرفين الُمقّدمة استناًدا إلى بنود العقد دراسة وتحليل يجب على المهندس  .31.1

 . الُمحّددة لذلك وتقديم إشعار بقراره حولهاخالل الُمدد الّزمنّية بها 
إلى  لمهندس وخّطي إلى ا إشعارلطة المتعاقدة بتقديم ينشأ نزاع عندما يقوم المقاول أو الّس     .31.2

 زاع.النّ هذا طبيعة   ويبّين "إشعار نزاع"عنوان يحمل  ،رف اآلخر الّط 
خاذ  اتّ  أعاله، (31.2) فقرةالمشار إليه في ال  اإلشعاريوًما من استالم  (28)خالل يجب على المهندس  .31.3

نهائًيا   المهندس يكون قرار. خطًيا لطة المتعاقدة والمقاول بقرارهالّس شعار زاع وإقرار بشأن النّ 
الوساطة أو الّتفاوض الوّدي أو من خالل إجراءات تعديله نقضه أو  ما لم يتمّ  ،لزًما لكال الطرفين ومُ 

 حتى ذلك الحين. المنصوص عنها في العقد، والتحكيم 
من  يوًما   (28)، وذلك خالل الّتفاوض الوّدي أن يطلب إحالة النزاع إلى من الطرفين يجوز أليّ  .31.4

وتخلّف المهندس عن   لقرارُمّدة إصدار ا  من انقضاءيوًما  (28)  خالل، أو ستالم قرار المهندس ا
 إصداره، وفق ما ينطبق. 

 
تّم إنجازها جزء منها قد  أو أيّ شغال  األ  المقاول بأنّ  إشعار منيوًما من تاريخ استالم  (21)خالل   .32.1 األشغال أمر إنجاز .32

االختبارات  نجاز هذه األشغال واألمر بمباشرة حقق من ا، يجب على المهندس التّ بشكل جوهريّ 
االختبارات، يجب   ائج هذهنتواستناًدا إلى في العقد.   المحّددةشغيل اختبارات التّ شاملًة هائية النّ 

 على المهندس: 
دة  بات المحدّ لمتطلّ األشغال لاستيفاء ندس ببّين تصريح المهاألشغال ي أمر إنجازإصدار  ( أ)

 في العقد؛ أو 
يرى المهندس ضرورة القيام  التي شغال جميع األ بّين المقاول تإصدار تعليمات خطّية إلى  ( ب)

 . أمر اإلنجازإصدار بها للتمكّن من  
في شهادة ثبت  شغال المُ نجاز األإريخ  اتالّذي يلي العيوب من اليوم ب اإلخطارسريان مّدة بدأ فترة ت

 اً اإلنجاز مصحوب أمركون ي. يجب أن من شروط العقد العامة (60)  فقرةادرة بموجب ال م الّص التسلّ 
متبقّية، رصدها المهندس ووافق على أن ُينجزها   ةثانويّ أشغال  بتعهد من المقاول بتنفيذ أيّ 

 .العيوبب اإلخطار ُمّدةالمقاول خالل 
 

 مجلس فّض الّنزاعات  . ج
،  العقد تنفيذ ة طوال مدّ شغال، ويستمّر في عمله قبل بدء األ فّض الّنزاعات تعيين مجلس  جبي  .33.1 تشكيل المجلس  .33

 .كلّما وقعت وبشكل سريعزاعات النّ  لطة المتعاقدة والمقاول في حّل لمساعدة الّس وذلك 
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  لطة المتعاقدةالّس االختصاصات المشمولة فيها، ُتقّرر وتنفيذها ة ومدّ األشغال حجم باالستناد إلى  .33.2
 .أو من ثالثة أعضاء  أثناء التخطيط للمناقصة، تشكيل المجلس إّما من عضو وحيد

عضو   ، يجب أن يكون كّل أعضاء من عضو واحد أو ثالثةفّض الّنزاعات مؤلًّفا سواء كان مجلس  .33.3
لطة المتعاقدة. يجب على  مع المقاول والّس طراف األ ثالثية  ةً اتفاقيّ يوّقع شخًصا طبيعًيا مستقاًل، 

 :كل عضو أن
ومن ضمنها، اعات، زخبرة ال تقل عن عشر سنوات في إدارة العقود وتسوية الن يتمّتع ب ( أ)

 خمس سنوات؛ خبرة كُمحكِّم أو وسيط في نزاعات عقود األشغال لما ال يقّل عن  
 ف بها دولًيا؛ عترمة مُ منّظ قبل م من حكِّ كمُ يب خاّص تدريكون قد خضع ل ( ب)
 ؛ يكون واسع االّطالع بهاأو  / و في مجاالت العمل واألشغال موضوع العقد خبرةيتمّتع ب ( ت)
 ة؛ يّ الهندسالعقود أو / وشغال برة في تفسير وثائق عقود األ يكون لديه خ  ( ث)
 ؛ شروط العقد العاّمة من  (4) فقرةال دة في المحدّ  ّتواصلالن لغة تقِ يُ  (ج )
لطة المتعاقدة أو المقاول أو المهندس، وال  الّس  ها معة أو غيرماليّ ال يكون له أّي مصالح  (ح )

فّض بموجب اتفاقية مجلس الُمستحّقات العقد باستثناء  هذا ة فيمصلحة ماليّ  ةأيّ 
 اعات؛ زالن

لطة  الّس ع أّي من مخالف ذلك،  أو استشاري سابًقا كال يكون موّظفًا سابًقا أو متعاقًدا  (خ )
ا  المتعاقدة أو المقاول أو المهندس،  ما عدا الحاالت الّتي ُيعِلن عنها عضو المجلس خطيًّ

 اعات؛ زالنفّض السلطة المتعاقدة والمقاول قبل توقيع اتفاقية مجلس وصراحًة أمام 
إن  )اآلخرين المجلس  لطة المتعاقدة والمقاول وأعضاءالّس ُيعلن خطًيا وصراحًة أمام  (د)

لطة  ّس الف في مدير أو مسؤول أو موّظ  ة مع أيّ ة أو شخصيّ مهنيّ  ةعالق ةعن أيّ ، (واوجد
يقع هذا  ذي الّ برنامج في الله مشاركة سابقة  أيّ عن أو المقاول أو المهندس و ةتعاقدمال

 ؛ اعات زالنفّض اتفاقية مجلس توقيع قبل من ضمنه، وذلك  العقد 
طوال  ولطة المتعاقدة أو المقاول أو المهندس الّس مع  تعاقد كمستشار أو خالف ذلكأال ي (ذ)

ما عدا الحاالت الّتي يتّم الّتوافق بشأنها خطًيا مع   اعات، زالنفّض مجلس  تنفيذ مدة 
 ؛ (واإن وجد)اآلخرين المجلس لطة المتعاقدة والمقاول وأعضاء الّس 

ن خالل  ممنها، وذلك زء سير العمل لألشغال وألّي ج م تقدّ بدّقة وعلى على العقد يّطلع  (ر)
 ؛ عليها بطريقة منّظمة الحفاظ يه لعوالتي يجب العقد والّتنفيذ، دراسة جميع مستندات 

جميع أنشطة المجلس مع مع تفاصيل العقد ويتعامل بسرّية وخصوصّية تاّمتين  (ز)
ة من  خطيّ الموافقة قبل الحصول على الكشف عنها ينشرها أو فال يوجلسات االستماع، 

 ؛ و (واإن وجد)اآلخرين المجلس ل وأعضاء لطة المتعاقدة والمقاوالّس 
 ، كلّما ُيطلب منه ذلك من قبلمسألة ذات صلة بالعقد بشأن أيّ ّرأي المشورة والُيقّدم   ( س)

وموافقتهم  اآلخرين المجلس أعضاء وذلك بالتنسيق مع لطة المتعاقدة أو المقاول، الّس 
 .(وا إن وجد)
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ويقوم  المجلس دوره هذا ثقتهم وذلك لكّي يؤّدي  المجلس، أعضاء ،ُيوِلَي الّطرفان يجب أن  .33.4
حيث  ،العقدتوقيع مفاوضات ما قبل ال أثناءمجلس التعيين أعضاء  لذلك، يتمّ بنجاح. بإجراءاته 

عندها يتوافق الّطرفين على العضو  . بثالثة أسماء مقترحة لعضوّية المجلس  ةقائمقّدم كّل طرف يُ 
لطة  يجب على الّس  تين القائمتين، وذلك وفق اآللّية الّتالية:الوحيد أو على األعضاء الثالثة من ها

اني من  العضو الثّ ، ويختار المقاول مجلس من قائمة المقاول ال ل عضو في المتعاقدة اختيار أوّ 
من  الث من أيّ على العضو الثّ  قاف يتّ للطة المتعاقدة. يتشاور الطرفان مع هذين العضوين قائمة الّس 

على هذا فق الّطرفان والعضوان لم يتّ في حال مجلس. لرئيًسا ل ،الثالثّ كون هذا العضو . يتينالقائم
 تينئيس من خارج القائمبتعيين الرّ  (33.5)لفقرة حّددة في ا عيين الم ئيس، تقوم سلطة التّ الرّ 

ى  رفان علفق الّط يجب أن يتّ فعندها د،  يمن عضو وح ألّف إذا كان المجلس يتأّما  أعاله.  تينالمذكور
حّددة في  المعيين ، تقوم سلطة التّ وفي حال عدم االّتفاق؛ تينالمذكور  تينهذا العضو من القائم

 .تينالقائمهاتين من خارج  العضوبتعيين  (33.5)لفقرة ا
وعلى   تماًما ةً حايدمُ جهًة  أعاله، (33.4)شار إليها في الفقرة عيين المّ يجب أن تكون سلطة التّ  .33.5

 هذه الّجهة. شروط العقد الخاّصةفّض الّنزاعات. ُتحّدد  مجلس اّطالع كاٍف على دور وطبيعة عمل 
 

، بما الخاصة العقد شروط ي د فحدّ مُ بانتظام كما هو زيارة الموقع فّض الّنزاعات بمجلس  يقوم   .34.1 دور المجلس  .34
أو بناًء المجلس  خر بمبادرة منآ وقت  ، وفي أيّ األشغال المهّمة والحّساسة مواعيد تنفيذ في ذلك 

بالّتنسيق مع المهندس  زيارات الموقع يجب أن تتّم المتعاقدة أو المقاول. ّسلطة على طلب من ال
يجب على  لطة المتعاقدة والمقاول والمهندس.  بحضور الّس الّذي ُينّسق الّزيارة مع المقاول، و 

زيارة وقبل مغادرة الموقع،   وخدمات السكرتارية. في ختام كّل مكان لالجتماع ر توفي مقاولال
لطة المتعاقدة  يارة وإرسال نسخ إلى الّس مجلس إعداد تقرير عن أنشطته أثناء الزّ اليجب على 
 والمهندس.  والمقاول

منهما   يمنح كاًل و لطة المتعاقدة والمقاول، الّس في تعامله مع إنصاف وحياد كّل مجلس باليتصرف  .34.2
 . الردّ حّق ووجهة نظره لعرض نطقّيًة م فرصةً 

وله أن   لسةّج انعقاد الومكان موعد   فُيحّدد ؛نزاع أّي استماع بشأن  اتمجلس عقد جلسليجوز ل .34.3
، لطة المتعاقدة والمقاول من المهندس والّس يطلب الحصول على أّية مستندات وتعليالت خطّية 

 الّجلسة أو أثناءها. قبل 
ا،  .34.4  يحّق لمجلس فّض الّنزاعاتما لم تّتفق الّسلطة المتعاقدة والمقاول على خالف ذلك خطيًّ

 و ، ّيةاستجواب اتإجراءاعتماد  ( أ)
، حضور لطة المتعاقدة والمقاول والمهندسالّس الّسماح ألّي كان ما عدا ممّثلي رفض  ( ب)

 ، و جلسات االستماع 
إشعاًرا رسمًيا   يهتلقّ تخلّف أحد األطراف بالّرغم من في حال متابعة إجراءات االستماع  ( ت)

 . بجلسة االستماع 
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طريقة عمل   .35
 المجلس 

 : فّض الّنزاعات ما يلييتعين على مجلس   .35.1
نزاع يحال   أيّ  وموضوع ، وتحديد نطاقات زاعالنّ  فّض في ات الُمعتمدة  تحديد اإلجراء  ( أ)

 إليه؛ 
، وفق ما يتطلّبه  أو من المهندس ينرفمن الّط  من أيّ تعليل مستند أو دليل أو  طلب أيّ  ( ب)

ما يطلبه المجلس من مستندات أو دالئل أو كّل تقديم ؛ يجب ودراسته زاع تحليل النّ 
 أيام كحد أقصى؛  (7)خالل  ،كاملشكٍل بتعليالت 

مع عدم إلزامه بمراعات أّية قواعد أو  ، بالقْدر الّذي يراه مناسًباإجراء جلسات االستماع  ( ت)
 ؛   تلك الواردة في العقد إجراءات غير 

 خاذ القرار؛ التّ وتأكيد الوقائع  ق من األمورلتحقّ لوأخذ زمام المبادرة  البناء على خبراته ( ث)
  اتقرارالواتخاذ  ،لعقداستناًدا إلى ا تكاليف الّتمويل سداد مسؤولّية بشأن  اتقرارالاتخاذ  (ج )

 ؛ أو إجراءات تحّفظ  مؤقتأو تدبير إعفاء  بشأن أيّ 
  ،لمهندسأعّده اتقييم أّي أو قرار أو تعليمات أو رأي أو دفع شهادة   ةأيّ تعديل مراجعة و (ح )

 ذات صلة بالنزاع؛ 
أّي  لتقديم المشورة بشأن وذلك  وبموافقتهما،ين رفنفقة الّط على أكثر  أوتعيين خبير  (خ )

 وفق ما قد يراه المجلس ضرورًيا.  ذات صلة بالنزاع معّينةمسألة 
انتهاء  ة بعدفي جلسة خاّص ؛ ينعقد المجلس  ستماعاال  اتخالل جلس رأي مجلس إبداء أيّ لال يجوز ل  .35.2

 . المناسب قرارالوإعداد وذلك للّنقاش جلسة استماع،  كّل 
؛ يسعى المجلس الّتخاذ قراراته باإلجماع، وذلك في حال تألّف المجلس من ثالثة أعضاء يجب أن  .35.3

 .   أغلبية األعضاءاستحال ذلك، يجب اّتخاذ القرار بعد الّتصويت وفق رأي إذا و
 

اّتخاذ القرارات   .36
 في الّنزاعات 

والمستندات  وثائق ال هاستالممن تاريخ يوًما  (63)صِدر مجلس فّض الّنزاعات قراره خالل يُ  .36.1
 . ذي ُيحيل الّنزاع إلى المجلسرف الّ من قبل الّط الّتفصيلّية العائدة للّنزاع، وذلك 

ًرا  يهما، فيلتزما بالقرار فومًا لكللزِ مُ  ، ويكونمع نسخة للمهندس لكال الّطرفين  ا خطيًّ َيصدر القرار  .36.2
 أم ال.  يهسواء وافقوا عل

 : لم يوافق أحد الّطرفين على قرار مجلس فّض الّنزاعاتإذا  .36.3
خر وللمجلس للطرف اآلعتراض، وذلك إشعاًرا صريًحا بهذا االُيقّدم رف أن يجوز لهذا الّط  ( أ)

 لمهندس؛ ول
تقديم  ؛ ويجب موضوع الّنزاع وأسباب االعتراض على القرار د هذا اإلشعار حدّ يجب أن يُ  ( ب)

وُيعتبر هذا  ؛من تاريخ استالم قرار المجلس ذات الّصلة يوًما    (28)هذا اإلشعار خالل ُمّدة 
العقد ط من شرو   (95) للفقرة وفًقا   إلى الّتحكيمباشرةً مً لّنزاع ااإلشعار بمثابة إحالة 

   .عاّمةال
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هذا  رف اآلخر إحالة ، يجوز للّط فّض الّنزاعاتصادر عن مجلس إذا لم يلتزم أحد الّطرفين بقرار  .36.4
اإلجحاف دون ، وذلك من عاّمةالالعقد ط شرومن   (95) للفقرة مباشرًة إلى التحكيم وفًقا الخرق 

 . حقوق أخرى ةّ بأي
 

وفق  )أعضاء المجلس عضو المجلس أو ونفقات ع أجور فآلّية ديجب أن يتفق الطرفان على   .37.1 األجور والنفقات  .37
  على وذلك عند االّتفاق، أّي خبير يعّينه المجلس وفق هذا العقدونفقات أجور  ، وعلى(االنطباق 

   .بالّتساويوالّنفقات و رواألج  همسؤولية دفع نصف هذ من الّطرفين  يتحمل كٌل تعيين المجلس. 
 : مّما يلي مجلسفي العضو تتألّف أجور كّل  .37.2

لحضور االجتماعات وجلسات لقاء جهوزّيته  عضو لل شهريالحفظ، حيث ُيدفع أجر أجر  ( أ)
ا بذلك، ولقاء تمّعنه  إشعارً استالمه  يوًما من (28)االستماع وزيارة الموقع، فور انقضاء 

كامل  االحتفاظ بملفو بوثائق العقد والمثابرة على دراسة تقّدم العمل ووثائق الّتنفيذ
خدمات  هابما فيوالنفقات غير المباشرة اإلدارّية مصاريف الولقاء للوثائق، وُمحّدث 

 . وما شابه، والّتي يتكّبدها في أداء مهامه  لوازم المكتبيةالسكرتارية والتصوير والّ 
 : عمل كامل أو جزئي يبذله عضو المجلس في كل يوم لقاء يومّي  أجر ( ب)

o أو األعضاء  / لالجتماع مع األطراف و ،مكان آخرأّي أو   والموقعكان إقامته م التنّقل بين
 ؛ (واإن وجد )اآلخرين 

o  ّ؛ ير قارالتّ  وإعدادة حضور االجتماعات والقيام بزيارات ميداني 
o ؛ للّطرفين  ةسميّ غير الرّ  شورةتقديم الم 
o  وإعداد ( واإن وجد)مجلس البين أعضاء المداوالت حضور جلسات االستماع و ،

 القرارات؛ و
o  ّمة. قدّ المُ التعليالت الخطّية ستماع ودراسة الوثائق واال  اتلجلسحضير الت 
فر في  الّس  تذكرة)ة فر الضروريّ فقات الّس ن ها، بما فيوذات الّصلة  جميع النفقات المعقولة ( ت)

فر الّس نفقات و مع مصاريفها، الفندقاإلقامة في أو ما يعادلها، و االقتصادّيةرجة دّ ال
مجلس، باإلضافة العضو والّتي يتكّبدها  (الّزيارة رسوم تأشيرةها المباشرة األخرى، بما في

تكلفة استخدام الفيديو، إن وجدت، وعبر مكالمات ال و)إلى تكلفة المكالمات الهاتفية 
تزويد   المجلسريع والفاكس. يجب على عضو ورسوم البريد الّس  (اإلنترنت شبكة 

 .ّطرفين بوثائق إثبات هذه الّنفقاتال
وصف موجز شهرّية، مرفقًة ب ، بوتيرةإلى المقاول  تقديم فواتيره المجلس و في يجب على كل عض .37.3

الوثائق الداعمة. يجب على المقاول دفع مبلغ الفاتورة  ذات الّصلة وفترة المة في للخدمات المقدّ 
يقّدم المقاول إلى الّسلطة  فاتورة. بعد ذلك،  استالم كّل تاريخ يوًما من  (28)خالل بالكامل 

العقد  شروط في  حّددحو المُ على النّ مبالغ المدفوعة طلب استرداد نصف هذه الالمتعاقدة 
خالل البند المخّصص لذلك في المبالغ لطة المتعاقدة من ة الّس تمويل حّص  . يتمّ الخاصة

 في العقد. االحتياطّية 
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 ميم االّتص . ح

تصاميم الّسلطة   .38
 المتعاقدة

د في  لطة المتعاقدة كما هو محدّ عن الّس  سبًقا من قبل أو نيابةً مُ شغال جزء من األ  تصميم أيّ  إذا تمّ   .38.1
في  بالّتفصيل هذه التصاميم تكون عندها قد أدرجت ، فالخاصة العقد  شروط ة وبات الفنيّ المتطلّ 

  كاملصميم المسؤوالً عن دمج هذه التصاميم في التّ بالّتالي ، وسيكون المقاول مناقصة وثيقة ال
 . شغاللأل

 
ة الجيدة لممارسات الهندسيّ ا شغال استناًدا إلى فصيلي لأل التصميم التّ اعداد يجب على المقاول   .39.1 تصاميم المقاول  .39

 ة. بات الفنيّ والمتطلّ وبما يتوافق مع أحكام العقد 
  شغالتصميم األ  ، فيردستانوكإقليم قوانين وأنظمة حكومة التقّيد الكامل بيتعهد المقاول ب .39.2

 . هاوتنفيذ 
في جميع األوقات المعقولة المصّممين الّثانوّيين سيظلّون متوافرين و همي مصمّ  أنّ بالمقاول تعّهد ي .39.3

تسلّم  حتى إصدار شهادة الولطة المتعاقدة، أو الّس / مع المهندس وجتماعات والمداوالت  لحضور اال
 لألشغال.  الّنهائّية

 ،" طبًقا للُمنّفذ" األشغال من الخرائط ووثائق وسجاّلتإعداد مجموعة متكاملة يجب على المقاول   .39.4
، على أن ُتبّين مواقع الّتنفيذ الفعلّي واألحجام والمقاسات وتفاصيل وتحديثها بشكل مستمرّ 

 تنفيذها من قبل المقاول، وبدّقة تاّمة. األشغال كما تّم 
 

مسؤولّية المقاول   .40
تجاه تصاميم 

 الّسلطة المتعاقدة

من خالل   لطة المتعاقدة،الّس  تصميمعيب أو خطأ في  ة عن أيّ المسؤوليّ يجوز للمقاول التنّصل من  .40.1
ال يمكن للمقاول ذي وذلك فقط في الحالة الّتي  تقديم إشعار بإخالء المسؤولّية إلى المهندس،

  هذا العيب أو الخطأ. خبرة اكتشاف 
 

مسؤولّية الّسلطة   .41
المتعاقدة تجاه 

 تصاميم المقاول 

خطأ أو إغفال أو عيب أو ضرر ناتج عن   عن أيّ   بأّي شكٍل كانالمتعاقدة مسؤولةً ّسلطة تكون ال لن  .41.1
 . نفيذ األشغالتصميم أو ت

صاميم تناقضات أو أخطاء أو سهو في المواصفات والتّ  ةعن أيّ بالكامل يكون المقاول مسؤوالً  .41.2
أْصِدر المهندس عدم ممانعته بخصوصها ها، سواء عدّ ية األخرى التي والمستندات الفنيّ  خرائطوال

 . أم لم ُيصدرها
ب أخرى في تصميم المقاول  وأو سهو أو غموض أو تناقض أو قصور أو عي أطفي حال اكتشاف خ  .41.3

 . ونفقتهة ته الكامل على مسؤوليتصحيح األشغال تصحيحها وعلى المقاول ، فيجب هأو وثائق / و
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الموافقات على   .42
 تصاميم المقاول 

  جميع للمهندس مويقدّ   يعدّ  أن ه الّثانوّيين المقبولين،مقاولي من أيّ  أو المقاول على يجب  .42.1
في   دحدّ مُ  هو كما عليهاوذلك لمراجعتها والموافقة  ،العقد الخاصة شروط فيحّددة الم المستندات

 . ةالفنيّ  باتللمتطلّ  ووفًقا العقد
  على الحصول للمقاول المباشرة بتنفيذ أّي جزء من األشغال موضوع الموافقة أعاله قبل  يمكن ال .42.2

 . المهندس موافقة
بعدمها مع األسباب الموجبة لذلك  أو خطًيا بموافقته إشعار المقاول إّما  المهندس على يجب .42.3

المستندات موضوع  من استالم  يوًما  (42) والتعديالت الّتي يقترحها المهندس، وذلك خالل
في حال لم ُيصدر المهندس    .فترة ُممّددة يّتفق عليها المهندس والمقاول خالل أيّ  الموافقة أو

على  المهندس قد أعطى إشعاًرا بعدم الممانعة أّن ر اعتبفعندها يتّم االمراجعة،  ُمّدةخالل إشعاًرا 
 . المستندات موضوع المراجعة

  هأنّ  أو العقد مع يتوافق ال  المستندهذا   أنّ  أساس على إال مستند أيّ  رفض للمهندس يجوز ال .42.4
 . دةالجيّ  الهندسية  الممارسات مع يتعارض

  تقديمه وإعادة المستندهذا  تعديل المقاول على يجب ،ما مستندل  المهندسفي حال رفض  .42.5
ما شرط إجراء   مستند على المهندس وافق إذا. (42.1) فقرة لل وفًقا  المهندس موافقة على للحصول

 . يجوز اعتبار أّن المستند مقبول وعندها ،ت عديالالتّ هذه  إجراء المقاول على يجب ،تعديالت عليه 
موافقة المهندس غير المشروطة أو تلك المشروطة بإجراء تعديالت على مستندات  ي ؤدّ تال  .42.6

ات أو من الواجبات أو المسؤوليّ  من أيّ  ،شكل من األشكال  بأيّ ، إلى إعفاء المقاول المقاول،  
في أداء إاّل بالقدر الّذي يكون فشل المقاول العقد،  بموجب  على المقاول االلتزامات المفروضة

 الّتعديالت الّتي قد طلب المهندس إجراءها على مستندات المقاول. ناتج عن التزاماته 
 

 الّتنفيذ . خ
قائمة مفّصلة بالمعّدات الّتي ينوي  ب ،لمهندساو ةتعاقدملطة الّس اليجب على المقاول تزويد  .43.1 المقاول معّدات  .43

قبل موعد المباشرة بالتنفيذ، لنيل الموافقة   أّيام (7)المقاول استعمالها في الموقع، وذلك خالل 
قبل سحب أّي من المعّدات من  لطة المتعاقدة والمهندس  الّس  شعاريجب على المقاول إ عليها.

  .الموقع أو قبل اإلتيان بأخرى
 . الموقعها إلى إحضارتصبح معّدات المقاول مخّصصة حصرًيا ألغراض تنفيذ األشغال، فور  .43.2

 
عّمال ومستخَدمي   .44

 المقاول 
  ،وخبرائه وُمستخدميه هفي موّظ  جميعلبدء عمل   الزمةالّ  رتيباتالتّ كّل  اتخاذ المقاول على يجب  .44.1

رعاية مصالحهم و هم،تنقالتو ،مأكلهمو الصّحي، وتأمينهم إقامتهم،تولّي ترتيبات و أجورهم، ودفع
األنظمة   مع متوافقة الترتيبات هذه جميع تكون أن يجب باقي ترتيبات صّحتهم وسالمتهم.و

إلى    وقت منوأّي تعديل عليها قد يصدر  ردستانوك إقليمة للقوانين الّصادرة في ضعاوخ المحلّية 
 .آخر
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 : من  التأكد المقاول على يجب .44.2
وتمّتع   ؛ات في مجاالت اختصاصهم والخبر بالمهارات نيالفنيّ وعّماله  يهموظفتمّتع  ( أ)

شغال الُمكلّفين  األ  علىّسليم ال لإلشراف ُمشرفي العّمال لديه بالمؤّهالت الّضرورّية
 و  باإلشراف عليها؛

 لتنفيذبالمقدرة والكفاءة  (رة وغير ماهرةامهال متوّسطةماهرة و)تمّتع القوى العاملة  ( ب)
، وأن تكون هذه القوى ضرورّية إلنجاز المناسب  الوقت وفي طلوبالم  كلبالّش شغال األ

 األشغال. 
أّي شخص يعمل لدى المقاول أو لدى مقاوليه  على  االعتراض فيالكاملة  ةالحريّ  للمهندس .44.3

في تنفيذ األشغال أو على عالقة بتنفيذها، ويأمر باستبعاده، وذلك إذا ارتأى المهندس   الّثانوّيين
واجباته بشكل سليم أو   أداء فيكان غير كفؤ أو ُمهِمل  أو صرفالتّ  أساءبأّن هذا الّشخص قد 

شغال األ في أخرى مرة الشخص هذا استخدام يجوز ال.  لّبات الّسالمةمن متط أليّ يرفض االمتثال  
 بموجبهذه الّصالحّية  ممارسةللمهندس  يجوز ال.  الخطّية المهندسموافقة  على الحصول قبل
 . منطقّي  غير بشكله الفقرة هذ 

  وقت أقرب فيببديل كفؤ و  استبعاده عن األشغال،تمّ  شخص أيّ  استبدالعلى المقاول  يجب .44.4
   .ممكن

 
عملّيات المقاول   .45

 في الموقع 
،  ة خارج الموقعإضافيّ ساحات م ةوأيّ  الموقعضمن نطاق  عملياته صريقْ  أن المقاول على يجب  .45.1

  على يجب. عمل كمناطق المهندس بها ويعترفيحصل المقاول على حّق االستخدام القانونّي لها 
 غير عوائقالكّل  من ةً خاليومساحات العمل  الموقع على الحفاظ وفي جميع األوقات، المقاول

 . ضروريةال
 .هخارج  ،لهم  المصرح  غير األشخاص جميع إبقاء وعن لموقعفي ا  األمن عن مسؤوالً  المقاول يكون .45.2
 وعالمات واألسوار ةوالحراساإلنارة  توفيروفي كّل ما يّتصل باألشغال،  المقاول على يجب .45.3

ذلك،   المهندس يطلبعندما وحيثما  أو ضرورًيا ذلك يكون وحيثما عندما األمن اسوحرّ  التحذير
 . غيرهم أو عمومال وراحة سالمة أوشغال األ حمايةمن أجل 

  خارج  أو ،عطلة الّرسمّية في إقليم كوردستانال أيام في الموقع في عمل أي تنفيذللمقاول  يجوز ال .45.4
إاّل إذا وافق المهندس ُمسبًقا على ذلك   ،الخاصةالعقد  شروط في نهاع المنصوصالّدوام  ساعات

  في.  شغالاأل  سالمة أجل من أو  الممتلكات أو األرواح  لحماية ضرورًيا أو حتمًيا العمل كانإذا  أو
  ويصف األسبابُيبّين  للمهندس ًيافور إشعاًرا  يعطي  أن المقاول على يجب األخيرة، الحالةهذه 
 . تنفيذها المطلوبشغال األ

كما تّم وصفها بوضوح في  شغالباأل  ةخاّص ال بيئيةال  دارةاإل خطط إعداد  المقاول على يجب .45.5
  يجب. الموافقة عليهاو لمراجعتها المتعاقدة السلطة أو/ ووتقديمها إلى المهندس  ،المتطلّبات الفنّية 

تها مراجع، باإلضافة إلى إجراءات الفنية  باتالمتطلّ  في بوضوح  البيئية اإلدارة خطط وصف
 .عليها الموافقةو
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خدمة،  تة في الموقع بما في ذلك وصف كّل ة المؤقّ الخدمات العامّ ة تفاصيل بات الفنيّ د المتطلّ تحدّ  .45.6
تي تكون  والّ  ،وطاقتها أو سعتها الُمتاحة للمقاول وموقعها وسعر وحدة االستهالك العائدة لها 

 . عن تقديمها الستخدام المقاول لطة المتعاقدة مسؤولةً الّس 
بشكل صحيح ودقيق بالمقارنة مع  تحّمل مسؤولّية تركيز األشغال في الموقع المقاولعلى  يجب .45.7

مسؤولّية دّقة موضع تنفيذ األشغال  و عيارّيةالمناسيب والمنقاط الّتركيز األساسّية وحدود الموقع 
  واألجهزة األدوات جميع توفيرمسؤولّية وشغال األ  أجزاء جميعّتساق وا واألبعاد ياتوالمستو 

 . لذلك الالزمةقوى العاملة وال
فور اكتشافه أّي خطأ في موضع أو تركيز أو مستوى أو أبعاد  المهندس  بلّغي  أن المقاول على يجب .45.8

 ، وبناًء على تعليمات المهندس،المقاول  على يجبأو مقاسات أو اّتساق أي جزء من األشغال؛ 
  قياموعلى نفقة المقاول ومسؤولّيته الكاملة. ال يؤّدي  المهندس رضييُ  بما الخطأ هذا تصحيح
تركيز لألشغال أو أّي منسوب من مناسيبها أو مقاس من مقاساتها، إلى إعفاء  أيّ  بفحص سالمهند

 .تهاصّح دّقتها و عنالّتاّمة  تهمسؤوليّ  منشكٍل من األشكال  بأيّ  المقاول
والرؤية وكّل ما هو ُمستخدم  نقاط االرتكاز المرجعّية وأوتاد الّتركيز  يحمي  أن المقاول على يجب .45.9

 . باستمرارعليها  يحافظأن و بعنايةلتحديد الموقع وموضع تنفيذ األشغال، 
و مواد  أو مسكوكات أمتحجرات أو فور اكتشافه أّية آثار المهندس  بلّغي  أن المقاول على يجب .45.10

ة أو األثرية  الجيولوجيّ ة فات األخرى أو األشياء ذات األهميّ و المنشآت أو المخلّ أة ثمينة أو أثريّ 
أّية أعمال إلى حين صدور القرار المناسب عن الّسلطة المتعاقدة أو   تعليقو ،المكتشفة في الموقع
؛ وعلى المقاول القيام بكاّفة الّتدابير الّتي يطلبها المهندس أو المراجع المختّصة  المراجع الُمختّصة

ُملكًا لحكومة  أو الُمكتشفات هذه اآلثار كّل ة. تكون ، فُتعتبر هذه الّتعليمات، أوامر تغييريّ تهالحماي
  إقليم كوردستان، وأّي تصّرف بها خالًفا لما سبق ُيعتبر خرًقا ُيحاسب عليه القانون. 

أشغال مؤّقتة و خطرة ونفاياتوقمامة  وأنقاض حطام أيّ  إزالةتنظيف الموقع و المقاول على يجب .45.11
  المقاول على يجب ،تسلّم األّولية ال شهادة  إصدار فور. فوريانتفت الحاجة إليها، وذلك بشكل 

  لنفاياتنقاض والقمامة وا واأل  والحطام الفائضة والمواد همعدات جميع وإزالةتنظيف الموقع 
   .الّذي تعود إليه شهادة التسلّم األّولّية الموقع من الجزء ذلك من المؤقتةشغال واأل  الخطرة

 
الموافقات على   .46

 تنفيذ األشغال 
 مسؤوليةالتزام أو  ةأيّ  من المقاول ،نجزةالمُ و األشغال قيد الّتنفيذ على المهندس موافقة عِف تُ  ال .46.1

 . العقد أحكام من أيّ  بموجب عليه واجبة
بمواقيت ومراحل الكشف  المقاولُيبلّغ   أن فور المباشرة بتنفيذ األشغال، المهندس، على يجب .46.2

إنجاز أّي مرحلة من   قبل المقاول  على يجب. بهاعلى المقاول التقّيد  يجب تيالّ والتحّقق الّرسمّيين 
  دونين، وذلك من سميّ الرّ الكشف والّتدقيق  إلجراء المهندس إلىشعار إ  إرسال ،هذه المراحل

وفق ما يراه   رهايقرّ  قد أخرى رسمية  غير تفتيش عمليات أيّ جحاف بحّق المهندس في إجراء اإل
 . مناسًبا
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التأكّد من  و ةوالهيكليّ  التشغيلية احيةالنّ  من شغالاأل  من جزء أيّ المقاول من إنجاز  انتهاء بمجرد .46.3
  بذلك المهندس شعارإ  المقاول على يجب ة،الفنيّ  باتالمتطلّ سالمتها ونظافتها وانطباقها على 

شغال  األ  اكتمال من التحقق في  قدًما المضي المهندس على يجب ،شعار اإل هذا استالم عند. خطًيا
   .العامةالعقد  شروط من (32) فقرةلل  وفًقا أمر اإلنجاز وإصدار منها جزء أي أو

 
 الّتعاقد من الباطن .47

 والّتنازل عن العقد 
أن تتخّطى قيمة الّتعاقد  يجب . ال  بالكامل شغالعاقد من الباطن على تنفيذ األ للمقاول التّ  يحّق ال   .47.1

 المنصوص (من دون احتساب المبالغ االحتياطّية) العقدمبلغ من سبة المئوية النّ  ة،جماليّ الّثانوي اإل
غال شجزء من األ  أيّ للمقاول الّتعاقد من الباطن لتنفيذ يحّق . كما ال الخاصةالعقد شروط في نها ع

 . الخاصة العقد شروط في حّدد عاقد من الباطن بشأنها كما هو مُ التي ال ُيسمح بالتّ 
ٌتصدر الّسلطة الٌمتعاقدة  شرط أاّل   األشغالء من اجز أُيسمح للمقاول بالتعاقد من الباطن على تنفيذ  .47.2

 . بهذا الّشأن من المقاولخّطي من استالم المهندس لطلب يوًما  (14)رفًضا خطًيا لذلك خالل 
  أو سيتمّ الّتعاقد معه  يتمّ ثانوي مقاول  يجب على المقاول تزويد المهندس بتفاصيل كاملة عن أيّ  .47.3

العقود كاّفة ة من المهندس على والحصول على موافقة خطيّ الّتعاقد معه لتنفيذ جزء من األشغال، 
 من الباطن باستثناء: 

 أو  ؛دي المواد الخام مورّ  ( أ)
 في العقد. تهم من قبل المقاول تسمي ّت تمعقود المقاولين الّثانوّيين الّذين  ( ب)

حدد لبدء  من التاريخ المُ  يوًما على األقّل   (28)إلى المهندس قبل شعار  يجب على المقاول تقديم إ .47.4
 وتاريخ بدء هذا العمل على الموقع.  ثانويمقاول  عمل كّل 

المقاول   هذه الموافقة ال تعِف  نّ إف  ،عاقد من الباطن المقاول بالتّ ت الموافقة على طلب عطيَ اُ متى ما  .47.5
عمل أو امتناع عن القيام   ويبقى المقاول مسؤوالً عن أيّ  ،ة مسؤولية أو التزام بموجب العقدمن أيّ 

مقاول ثانوي أو وكالئه أو مستخدميه أو عماله كما لو كان هذا    تقصير صادر عن أيّ  بعمل أو أيّ 
صادرًا عن المقاول أو وكالئه أو مستخدميه أو   ،تناع عن القيام بعمل أو التقصيرالعمل أو االم

 . عماله
رورة القصوى، وبشرط   في حاالت الّض آخر إاّل  نازل عن العقد إلى مقاوٍل للمقاول التّ  يحّق ال  .47.6

لطة المتعاقدة. في هذه الحالة، يجب على سبقة من رئيس الّس ة مُ حصول على موافقة خطيّ ال
روط القانونية المنصوص عليها في  أهيل والّش التّ األهلّية القانونّية والمقاول الجديد أن يفي بمعايير 

المالّية   عائداتالنازل عن عر. يجوز للمقاول التّ وأن يقبل تنفيذ العقد بنفس الّس  المناقصةوثيقة 
  لطة المتعاقدةموافقة الّس شرط الحصول على  و مؤسسة تمويلإلى بنك أ ،العقد  الُمتأّتية عن

 الُمسبقة. 
 

تصاريح دخول  .48
 الموقع 

أو إلى أجزاء  / الموقع وإلعطاء تصاريح لدخول جميع العّمال إلى  عّد الُعّدة يجب على المقاول أن يُ   .48.1
ز برِ إلى الموقع ما لم يُ  شخصلن يتّم الّسماح بدخول أّي . إلى العّمال ُيصدر هذه التصاريحأن منه، و

 .صاحب صالحّيةشخص  أيّ متى ما طلبه منه  لخودّ ال تصريح 
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  مع صورتينالُمصّرح لهم بدخول الموقع قدم قائمة بأسماء جميع عماله يجب على المقاول أن يُ  .48.2
 نهم، وذلك فور طلب المهندس ذلك. م لكٍل  نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفرشمسّيتين و

لطة  بناًء على طلب الّس يحتاج دخول الموقع، زائر ألّي يجب على المقاول إصدار تصاريح دخول  .48.3
 . أو المهندس/ المتعاقدة و

 
 توريد المواد والّسلع والّتجهيزات  . د

والّسلع  المواد  .49
والّتجهيزات 

المستخدمة في  
 األشغال

 هائيةالنّ  شغالالمستخدمة في األ ّتجهيزات  وال ّسلععلى المقاول شراء ونقل جميع المواد وال يتعّين .49.1
 . ، وذلك بطريقة منتظمة ومن دون أّي تأخيرإلى الموقع

 ذي سيتمّ الّ اريخ من الت يوًما على األقّل   (21)إلى المهندس قبل شعار  يجب على المقاول تقديم إ .49.2
 إلى الموقع.  (بات الفنية د في المتطلّ حدّ كما هو مُ )تجهيزات سلع أو مواد أو   ةفيه تسليم أيّ 

المواد  وتحميل ونقل واستالم وتفريغ وتخزين وحماية جميع وضيب يكون المقاول مسؤوالً عن ت .49.3
 . شغالالمطلوبة لأل خالف ذلك من األشياء ووالّتجهيزات السلع و

 
الّتخليص  .50

 الّجمركي 
مركي  خليص الّج يكون المقاول مسؤوالً عن التّ ،  الخاصةالعقد  شروط خالف ذلك فيد حدّ ما لم يُ   .50.1

المواد  المتعلقة باستيراد ونقل ومناولة جميع األجور والّنفقات سوم و والرّ واألذونات صاريح والتّ 
 لتسليمها إلى الموقع. الّضرورّية  االلتزامات اإلضافة إلى كّل ، بوالّتجهيزات لع الّس و

جميع األضرار والخسائر  عن  هاتعويضوإخالء مسؤولّية الّسلطة المتعاقدة يجب على المقاول   .50.2
كّل  اتجة عن استيراد ونقل ومناولة النّ  (سوم والمصاريف القانونيةبما في ذلك الرّ )والمصاريف 

 ة،الثف الثّ اطرمطالبات األ  وحّل وسداد كاّفةفاوض تّ عليه ال، ويجب والّتجهيزات  عالسلالمواد و
 .والّتجهيزات  السلعمناولة هذه المواد وعن استيراد ونقل وجمة االنّ 

من قبل  تقديم أّي طلب أو القيام بأّي إجراء ردستان وكإقليم في الّجمركّية القوانين تطلّبت إذا  .50.3
الزمة  خاذ جميع الخطوات الّ لطة المتعاقدة اتّ يجب على الّس فعندها ،  هاأو باسملطة المتعاقدة الّس 

عندها  ، ، ال عالقة للمقاول به مركيخليص الّج أخير في التّ حصول ت. في حال وفق هذه القوانين 
بشكل متناسب مع أثر هذا التأخير على مّدة تنفيذ  نجازاإللًمدة تمديد الحصول على يحق للمقاول 

 . األشغال
 

الموافقات على   .51
المواد والّسلع  

 والتجهيزات 

إلى المهندس للموافقة عليها قبل ّسلع والّتجهيزات نات من المواد واليجب على المقاول تقديم عيّ   .51.1
أن  ة، ويجب نات على نفقة المقاول الخاّص . يجب توفير العيّ ألجلها أو شغال استخدامها في األ

 . وجهة االستخدام في األشغالالمنشأ وتحمل كّل عّينة بطاقة تعريفّية توّضح بلد 
ها وفق ما هو ُمحّدد في المتطلّبات  واختبارها وفحصالكشف على العّينات  يجب على المهندس .51.2

يشوبها أّي عيب أو ُمخالفة لمتطلّبات  جهيزات تّ الّسلع أو المواد أو من ال اأيً  ن أنّ تبيّ . إذا الفنّية
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. فيه العيب أو الُمخالفة يصف  شعار  إبلّغ المقاول بذلك من خالل  يجب على المهندس أن يُ العقد،  
 . ةزمالالّ مقترح لإلجراءات الّتصحيحّية إعداد وتقديم فور استالمه اإلشعار، يجب على المقاول 

الّسلع والّتجهيزات  يجب أن يحتفظ المهندس بهذه العينات ألغراض المقارنة مع المواد و .51.3
، يتحمل ة نالعيّ مع مقارنة تلك األخيرة أقّل جودة بال. في حال كانت شغالبالفعل في األ  ةستخدمالمُ 

 المقاول المسؤولية الكاملة عن تفكيكها واستبدالها. 
 

 الختبارات . ذ

 
 (هذا رسم نموذجي قد ال ينطبق بكامله على موضوع المناقصة ونطاقها)وّضح محّطات ومواقيت االختبارات األساسّية يرسم   - 6رسم توضيحي 

 
أنواع ومراحل   .52

الفحص 
 والختبارات 

 دة في المتطلبات الفنية.حدّ المُ والمقاييس لمعايير وفق اجميع االختبارات ُينّفذ المقاول يجب أن   .52.1
 : الفحصلالختبارات و ةرئيسيّ ثالثة مراحل يوجد  ، ة بات الفنيّ المتطلّ  خالف ذلك في ُيحّددما لم  .52.2

تشمل  االختبارات ما قبل الّتشغيل، وقد تكون في الموقع أو خارجه، بحسب االنطباق. و ( أ)
لتأكّد من اجتياز كّل مكّون أو جزء من واالختبارات الوظيفية المناسبة ل الفحص ات عملي

 .األشغال لهذه المرحلة ومن امكانّية االنتقال إلى المرحل الّتالية بكّل طمأنينة
لتأكّد من  ة لبات الفنيّ دة في المتطلّ حدّ تي تشمل االختبارات المُ ، والّ االختبارات الّتشغيلّية  ( ب)

د  حدّ مُ وفق ما هو ة أمان وموثوقيّ ه بكّل جزء منأّي أو موضوع العقد شغيل تالقدرة على 
 شغيل المتاحة؛ وجميع ظروف التّ  ة وفي ظّل بات الفنيّ في المتطلّ 

الّتشغيل الّتجريبي، والّذي يشمل مواكبة عملّية وضع األشغال موضع الّتشغيل الفعلّي بعد  ( ت)
على شمول نطاق العقد هذه   شروط العقد الخاّصةتسلّم األشغال أّولّيا، وذلك إذا نّصت 

 المسؤولّية. 
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أعاله، ما لم   (ب) البدء باالختبارات الّتشغيلّية لألشغال أو ألجزاء منها وفق الفقرة الفرعّيةال يمكن 
 .  (أ )تجتز األشغال وبنجاح المرحلة الّسابقة من االختبارات وفق الفقرة الفرعّية 

 
تكاليف الفحص   .53

 والختبارات 
المقاول نفقات   تحّملي ،(16)  للفقرةالعائدة  الخاصةالعقد  شروط خالف ذلك فيحدد ما لم يُ  .53.1

  المن شروط العقد العاّمة.  (16) فقرة الفحص أو قياس أو اختبار واالمتثال لمتطلبات  وتكاليف أيّ 
كلّفين بذلك،  لطة المتعاقدة أو المهندس أو أي من ممثليهم المُ الّس ُمشاركة ل المقاول تكاليف يتحمّ 
 . الخاصةالعقد  شروط خالف ذلك فيحدد ما لم يُ 

لم يكن مشمواًل بشكل مباشر أو فحص أو قياس أو اختبار  بإجراء أيّ تعليماته المهندس  صدرإذا أ .53.2
وتكاليف هذا الفحص أو القياس أو االختبار  نفقاتالمقاول يتحّمل ن يجب أفغير ُمباشر في العقد،  

ل  تتحمّ فذلك، بخالف أّما ؛ كانت نتيجته سلبّية، أّي أّنها أظهرت عيًبا أو ُمخالفًة لمتطلّبات العقدإذا 
 . هذه النفقات والتكاليفلطة المتعاقدة الّس 

 
إعادة الفحص أو   .54

 الختبار 
تنفيذ ح واقتروجب عليه ا في االمتثال لمتطلبات العقد،المقاول فشل أّي اختبار  أظهر في حال  .54.1

. يتحمل  ة، ووفق ما يوافق عليه المهندسعلى نفقته الخاّص إعادة اختبار أو اختبارات أخرى 
لطة المتعاقدة  الّس  ُمشاركةالتكاليف الكاملة لهذه االختبارات بما في ذلك تكاليف و الّنفقات المقاول

 . الُمكلّفين بذلك من ممثليهم أو أيّ / وأو المهندس / و
 

قبول أو رفض  .55
نتائج الفحص أو 

 الختبار 

ّي مرحلة من مراحل االختبارات  أل   من وجهة نظر المقاول، جزء منهاأّي أو شغال بمجرد اجتياز األ  .55.1
عتمد  تقديم تقرير مُ  وجب عليه، ( 52.1)فقرة من ال (ب)و  (أ)تين  في الفقرتين الفرعيّ حّددة الم
وفي حال وجد أّن نتائج تقرير،  نتائج هذه االختبارات للمهندس. يجب على المهندس مراجعة كّل ب

وفي حال  . ذلكح إشعار للمقاول يوّض االختبارات ال تتوافق مع متطلّبات العقد، وجب عليه إعطاء 
االختبارات،  الّتقرير بنتائج من تاريخ استالمه يوًما  (14) إشعار خاللذا ك المهندس هصدر لم يُ 

 على الّتقرير. المهندس قد أعطى إشعاًرا بعدم الممانعة أّن ر اعتبعندها يتّم ا
على ختبار إعادة اال، يجب على المقاول اتاالختبارات أو تقارير االختبارالمهندس في حال رفض  .55.2

 من شروط العقد العاّمة. (54) فقرةلل وفًقا مسؤولّيته الكامل ونفقته 
 

مسؤولّية المقاول   .56
في حال رفض  

نتائج الفحص أو 
 الختبار أو فشلها 

  فقرةالة وفي بات الفنيّ دة في المتطلّ حدّ في اجتياز االختبارات المُ الُمتكّرر في حال إخفاق المقاول  .56.1
  اتاإلجراء من شروط العقد العاّمة، يجوز للمهندس تلقائًيا إصدار إشعار للمقاول ُيلزمه بتنفيذ  (52)

ال يحّق  . ًة، وذلك على مسؤولّية المقاول الكاملة ونفقته المهندس ضروري اي يراهتالّ  ةالتصحيحيّ 
نفقات تكاليف أو نفيذ أو بالتعويض عن للمقاول المطالبة بأّي إخالء للمسؤولّية أو بتمديد لُمّدة التّ 

شعار  ، يجب على المقاول تقديم إشعاراستالم هذا اإل  فور. بسبب هذا اإلشعار أو بنتيجتهإضافية، 
ذي اريخ الّ التّ والفشل، لتصحيح خذها المقاول تي سيتّ الّ  واالجراءات دابيرإلى المهندس يصف التّ 

 اإلجراءات. الّتدابير وهذه بدأ تنفيذ سي
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الختبارات  ا إنجازإلى بما يؤّدي ة اإلجراءات التصحيحيّ الّتدابير وفشل المقاول في اتخاذ   في حال .56.2
 سحب أعمالتها لطة المتعاقدة تقديم إشعار إلى المقاول بنيّ للّس  أعاله بنجاح، يحّق المنّوه عنها 

 دة. حدّ األداء المُ بات التزام المقاول بمعايير ومتطلّ لعدم وتنفيذه على حسابه، وذلك العقد 
 

 أمر اإلنجاز و الختبارات الّتشغيلّية . ر
الختبارات  .57

 الّتشغيلّية 
يجب على المقاول المباشرة باالختبارات الّتشغيلّية لألشغال أو لجزء منها بعد تأكّد المهندس من   .57.1

 . وقبل إصدار أمر اإلنجاز العائد لها منهاإنجاز هذه األشغال أو األجزاء 
يوًما على    (14)يجب على المقاول إشعار المهندس خطًيا بجهوزّيته لالختبارات الّتشغيلّية قبل  .57.2

األقّل من الموعد الّذي سيكون فيه المقاول جاهًزا لهذه االختبارات. يجب على المهندس إشعار  
أّيام،  (7) يتعّدى الموعد الّذي حّدده المقاول بأكثر من المقاول خطًيا بموعد بدء االختبارات على أاّل 

 ما لم يتّم االّتفاق على خالف ذلك. 
ن نتائجها إلى المهندس، عيجوز للمقاول الُمضّي ُقُدًما باالختبارات وتقديم تقرير ُمفّصل عنها و .57.3

ذلك أو في حال لم وذلك في حال لم ُيعّين المهندس موعًدا لبدء االختبارات بعد طلب المقاول منه 
 يحضر المهندس االختبارات وفق الوقت وفي المكان المعّين لذلك. 

يجب على المقاول إعادة اختبار أّي جزء من األشغال يفشل في اجتياز االختبارات الّتشغيلّية،   .57.4
 وذلك خالل ُمدة معقولة وعلى مسؤولّية المقاول ونفقته. 

 
مسؤولّية   .58

 األطراف 
يجب على المقاول توفير كّل  ،(16)  للفقرةالعائدة  الخاصةالعقد  شروط فيخالف ذلك د حدّ ما لم يُ  .58.1

متطلّبات إجراء االختبارات الّتشغيلّية بشكل فّعال، من عمالة ومواد وكهرباء ونفط ومياه وتخزين  
 نفقته الخاّصة.وأنظمة اختبار على سبيل المثال ال الحصر، وذلك على 

يجب على المهندس وفق متطلّبات العقد، حضور االختبارات الّتشغيلّية واختبارات الضمانات  .58.2
 الوظيفّية ومساعدة الّسلطة المتعاقدة في تفسير نتائج االختبارات والتأكّد من نجاحها. 

 
اختبارات   .59

الّضمانات 
أمر الوظيفّية و

 اإلنجاز 

من شروط العقد العاّمة،   (65) فقرةال يجب على المقاول القيام باختبارات الّضمانات الوظيفّية وفق  .59.1
إعادة لهذه االختبارات خالل مرحلة االختبارات الّتشغيلّية لألشغال أو لجزء منها. تهدف  ةوأيّ 

اختبارات الّضمانات الوظيفّية إلى التأكّد من تحقيق األشغال أو أجزائها للّضمانات المحّددة في  
 المتطلّبات الفنّية. 

الّضمانات الوظيفّية أو بعد  وتحقيق بعد اجتياز االختبارات بنجاح  أمر اإلنجازُيصدر المهندس  .59.2
اإلخطار من شروط العقد العاّمة. تبدأ ُمّدة  (65.3)و (30.4)تسديد المقاول للغرامات وفق الفقرتين 

 . أمر اإلنجازالعيوب في اليوم الّتالي إلصدار  ب
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في أّي وقت بعد انجاز االختبارات بنجاح أو بعد تسديد المقاول للغرامات، يجب على المقاول   .59.3
أن تعود الّشهادة إلى األشغال أو أجزائها موضوع   يجب. أمر اإلنجازالمهندس طالًبا إصدار إشعار 

 اإلشعار وبتاريخ هذا اإلشعار.
  14خالل  أمر اإلنجازيجب على المهندس وبعد استشارة الّسلطة المتعاقدة ونيل موافقتها، إصدار  .59.4

   يوًما من استالم إشعار المقاول. 
يوًما أو في حال لم ُيبلّغ المقاول خطًيا  (14)في حال لم ُيصدر المهندس الّشهادة خالل ُمّدة  .59.5

باألسباب المنطقّية لعدم إصدارها، فعندها يتّم اعتبار أّن األشغال أو الّجزء المعني منها قّد حازت 
 لمقاول. بتاريخ إشعار ا أمر اإلنجازعلى 

 
في حال )على األشغال أو أّي جزء منها  ستالم بالكشفتقوم لجنة اال ،أمر اإلنجازبعد إصدار   .60.1 التسلّم األّولي  .60

  ستالميجب على لجنة اال . هافحصو (باالستالم الّجزئي على مراحل شروط العقد الخاّصةسمحت 
تّم إنجازها قد شغال األ  أنّ تأكّدها من م األّولي، بعد سلّ ت وإصدار شهادة التسلّم أّولي إعداد تقرير 

بما في ذلك  )في العقد  نهحو المنصوص ععلى النّ نجاح واجتازت جميع االختبارات بجوهرّيا 
   .(شغيل واختبارات الّضمانات الوظيفّيةاختبارات التّ 

وذلك وفق   أمر اإلنجازة بخصوص تعاقدملطة الّس لالمهندس واقرار ستالم نقض  للجنة اال  جوزي .60.2
.  تسلّم األّوليقبل إصدار شهادة ال شغالتطلب من المقاول إجراء تعديالت على األأن و قرار ُمعلّل،

العيوب إلى ما بعد االنتهاء من جميع اإلخطار ب ُمّدةسريان الحالة، يجب تغيير تاريخ بدء هذه في 
 وقبولها من قبل الّلجنة.  عديلأعمال التّ 

  ايومً  (28)خالل  األّوليسلّم تّ ال  خالف ذلك، يجب إنجاز تقرير شروط العقد الخاّصةما لم ُتحّدد  .60.3
، ( 60.2)، وذلك ما لم يتّم تعليق هذه الُمّدة استناًدا إلى الفقرة كحّد أقصى أمر اإلنجازصدور من 

 بانتظار اجراء الّتعديالت الّتي تطلبها الّلجنة من المقاول. 
عندها يتّم تطبيق  ، ف(أّي جزئًيا)على مراحل امكانّية إنجاز األشغال وتشغيلها العقد على  إذا نّص  .60.4

جزء  على كّل ات الوظيفّية، مانالّض  اتاختبار فيهاا يل بمشغالتّ اختبارات حكام المتعلقة باإلنجاز واأل
د حدّ . تُ شغالجزء من هذه األ  لكّل  تسلّم األّوليإصدار شهادة ال على حدة، ويتمّ شغال من هذه األ 

، وماهّية جزئي أو مرحليمقبواًل اجراء تسلّم أّولي ما إذا كان  (60.1)للفقرة خاصة العقد الشروط 
 . المراحلهذه األجزاء أو 

اختبارات   أو ّيةتشغيلات إجراء اختبارتستلزم ، وال  مثاًل مبانٍ شغال عبارة عن ء األاجزأحد أإذا كان  .60.5
االنتهاء من  جزاء بعدلهذه األ أمر اإلنجازعلى المهندس إصدار عندها لها، فيجب  ضمانات وظيفّية

 . ةبات الفنيّ وفًقا للمتطلّ شغال العائدة لهذه األجزاء األ
 

صريح  آخر  شرط  ظر عن أيّ جزء منها، وبغض النّ  يّ ألأو تسلّم األّولي لألشغال بعد إصدار شهادة ال  .61.1 المسؤولّية انتقال  .61
جزء منها  أو أيّ  شغاللطة المتعاقدة حيازة األالعقد، يجوز للّس قسم من أقسام   في أيّ  أو ضمنّي 
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د حدّ يُ إشعاًرا خطًيا تعاقد ملطة الّس ال يجب على المقاول أن يصدر إلى  يه،. وبناًء علتسلّمهاتي تّم الّ 
 . ذلك تاريخ إلى الّسلطة المتعاقدة وانتقلت مسؤولّيتها تي الّ  شغالجزء أو أجزاء األ

 جب أن يوافق المهندس على إنجاز ، يشغال إلى الّسلطة المتعاقدة جزء من األ  أيّ مسؤولّية قبل نقل  .61.2
لهذا الّجزء وأن توافق كذلك لجنة االستالم وُتصدر بشأنه شهادة   أمر إنجازهذا الّجزء وأن ُيصدر 

 . تسلّم أّولي
 

ُمّدة اإلخطار   .62
 بالعيوب 

التسلّم  الُمثبت في محضر اإلنجاز  أمرالي إلصدار في اليوم التّ ُمّدة اإلخطار بالعيوب يجب أن تبدأ   .62.1
 .  ةالخاّص العقد شروط دة في المحدّ أو للُمدد ة دّ ، ويجب أن تمتد للمُ األّولي 

ثانوي وافقت الّسلطة المتعاقدة على  عمل  أيّ إلنجاز يجب على المقاول تحمل المسؤولية الكاملة  .62.2
بقى المقاول  يجب أن يو .تأجيله إلى ما بعد التسلّم األّولي وحتى إنجاز هذا العمل بالّشكل المقبول 

ُمّدة  الموقع خالل  فيتي يجب االحتفاظ بها الّ و المواد واآللّيات وخالفهاأيًضا مسؤوالً عن جميع 
 . ةالخاّص العقد شروط كما هو محدد في والعيوب اإلخطار ب

  عن أيّ  المقاول مسؤوٌل  ووفًقا ألحكام العقد، أنّ دقيق ن بعد التّ ، إذا تبيّ ُمّدة اإلخطار بالعيوب خالل   .62.3
إصالح هذا العيب أو   يهويجب عل نفقات الّتدقيق هذه،ل المقاول خطأ، يتحمّ  نقص أوعيب أو 

 كاملة. وتصحيحه على نفقته ال  ة عنهناتجأو خسارة ضرر  أيّ وتحّمل مسؤولّية ّنقص أو الخطأ ال
صميم والهندسة والمواد  جزء منها خالية من العيوب في التّ  أو أيّ شغال األ  أنّ بالمقاول تعّهد ي .62.4

 . وطريقة الّتنفيذ ووسائل الّتنفيذنعة ّص الو
نعة ّص ال صميم والهندسة والمواد وعيب في التّ  العثور على أيّ  إذا تمّ  ،العيوبُمّدة اإلخطار بخالل  .62.5

لطة المتعاقدة،  ر مع الّس نسيق على الفو، يجب على المقاول التّ وطريقة الّتنفيذ ووسائل الّتنفيذ 
إصالح أو استبدال  باإلضافةإصالح العيب أو استبدال الّجزء موضوع العيب ،  كاملةوعلى نفقته ال

في  ، وذلك بموجب التزامات ضمان العيوب عن هذا العيب  شغال بسببيلحق باأل أّي خلل أو ضرر 
أو  ستبدال االصالح أو اإل عن يكون المقاول مسؤوالً  ووفق هذه االلتزامات، الالمتطلبات الفنية. 

 الية: من األسباب التّ  عن أيّ  اناتًج تحّمل مسؤولّية األضرار إذا كان العيب 
 ؛ سليم أو صحيحلطة المتعاقدة بشكل غير من قبل الّس  شغالتشغيل أو صيانة األ ( أ)
؛ الفنّية شغال في غير وجهة االستعمال المنصوص عنها في المتطلّبات األ إساءة استخدام  ( ب)

 أو
 . حاالت الّتلف العادي الّناتج عن استهالك األشغال من جّراء االستخدام اليومّي  ( ت)

 ما يلي: عال يتحّمل المقاول مسؤولّية ضمان العيوب  .62.6
يتّم استهالكها عادًة في التشغيل؛    (2)تّم تقديمها من قبل الّسلطة المتعاقدة؛  (1)مواد  ةأيّ  ( أ)

 ؛ أقصر من طول ُمّدة اإلخطار بالعيوب  الّطبيعّية تهاتكون فترة صالحيّ أّية مواد  (3)أو 
أو نيابة  لطة المتعاقدمن قبل الّس  تقديمهاأو مواصفات أو بيانات أخرى تم  اميمتص ةأيّ  ( ب)

العقد، وذلك فقط  بموجب ة مسؤولّيات يحّق للمقاول إخالء مسؤولّيته عنها أو أيّ  ها،عن
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اكتشاف العيب أو الخطأ أثناء تدقيقه بتصاميم  ، ال يمكن للمقاول ذي خبرة في حال
 الّسلطة المتعاقدة أو مواصفاتها أو بياناتها. 

قديمها بواسطة الّسلطة المتعاقدة أو نيابًة عنها وأّية أشغال يتّم مواد أخرى يتم ت  ةأيّ  ( ت)
لطة الّس ما تقوم به باستثناء  وذلك ، تنفيذها بواسطة الّسلطة المتعاقدة أو نيابًة عنها

 . (62.11) فقرةوفق ال تعاقدة الم
شعاًرا  لمقاول إإعطاء ا أو من ينوب عنها، يجب على السلطة المتعاقدةبعد اكتشاف أّي عيب،  .62.7

ُتتيح للمقاول  لطة المتعاقدة أن يجب على الّس  .عيب مع جميع األدلة المتاحةهذا اليوضح طبيعة 
 عيب. ال هذاالفرص المعقولة لفحص  كّل 

حّق الّدخول إلى األشغال والموقع أن تمنح المقاول  أو من ينوب عنها، لطة المتعاقدة يجب على الّس  .62.8
 من أداء التزاماته.  هلتمكين ضروريّ كما هو 

إذا  ، وذلكعيبة من الموقع المُ شغال جزء من األ  لطة المتعاقدة، إزالة أيّ بموافقة الّس ويجوز للمقاول،  .62.9
جراء ال تسمحان بإعن العيب،  تجناشغال ألأو خلل في اضرر  أو أيّ / كانت طبيعة العيب و

 . المطلوبةالسرعة في الموقع وب اإلصالحات
عيب من  إجراء اختبارات للجزء المُ بواجب لمقاول إشعاًرا الطة المتعاقدة أن تعطي يجوز للّس  .62.10

كان اإلصالح أو االستبدال ذا دال، وذلك في حال أو االستبفور االنتهاء من أعمال اإلصالح شغال األ
وعندها يجب   ، وفق تقدير الّسلطة الُمتعاقدة.جزء منها أو أيّ شغال ر على كفاءة األ طابع قد يؤثّ 

لطة المتعاقدة. إذا فشل هذا  الّس كاملة وبموافقة على المقاول إجراء هذه االختبارات على نفقته ال
اإلصالح أو االستبدال  عملّيات مزيد من الب على المقاول إجراء االختبارات، يج  اجتياز الجزء في

 ختبارات. لالالجزء وفق الُمقتضى وإلى حين اجتياز هذا 
كما هو محدد  باإلصالح أو االستبدال أو لم ُينِجز ذلك في األوقات المعقولة المقاول  لم ُيباشرإذا  .62.11

مباشرة في ، البذلك  المقاول شعاربعد إ ولطة المتعاقدة، ، يجوز للّس ة الخاّص العقد شروط في 
التكاليف المعقولة التي  عملّيات اإلصالح أو االستبدال على نفقة المقاول الكاملة، بحيث يتحّمل 

لطة  الّس تقتطعها أو / ولطة المتعاقدة المقاول إلى الّس ، فُيسّددها لطة المتعاقدة تكبدتها الّس 
 . ُتصادرها من ضمان حسن الّتنفيذأو / وة للمقاول ستحقّ أموال مُ  ةالمتعاقدة من أيّ 

بسبب اإلصالح أو أو / جزء منها بسبب هذا العيب و أو أيّ شغال إذا كان ال يمكن استخدام األ .62.12
لألشغال ككّل أو لهذا الّجزء العيوب ُمّدة اإلخطار بتمديد تقوم الّسلطة المتعاقدة ب، االستبدال

لطة المتعاقدة خاللها  تي ال يمكن للّس الّ ُمّدة الوازي ت وذلك لُمّدة ،االنطباقموضوع العيب، وفق 
إذا كان الجزء  أّما  . ة أعالهروذكم سبب من األسباب ال أليّ منها، وأو هذا الجزء  شغال استخدام األ 

عندها أن تتجّدد كامل ُمّدة و أنظمة، فيجب  تجهيزات أات أو لمعدّ   شغال يعودعيب من األ المُ 
اجتيازها بنجاح  ، بدًءا من تاريخ أو األنظمة تجهيزات ات أو البهذه المعدّ  ةالخاّص ار بالعيوب اإلخط

 .(62.10)  فقرةفي ال حددة  االختبارات المّ 
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الكشف على بستالم ، تقوم لجنة اال لهذه الُمدد تمديد وأيّ بعد انتهاء ُمّدة أو ُمدد اإلخطار بالعيوب  .63.1 التسلّم الّنهائي  .63
األشغال وفحصها للّتحّقق من التزام المقاول بمسؤولّيات ضمان العيوب وبأّية مسؤولّيات أخرى قد 

 : الّلجنة ما يليتكون على عاتقه خالل هذه الُمّدة؛ وبنتيجة هذا الكشف، ُتقّرر 
شروط  اصدار شهادة التسلّم الّنهائي حيث تكون اأِلشغال مطابقة للّشروط الُمحّددة في  ( أ)

 ؛ أو العقد الخاّصة
،  هائيالنّ تسلّم قبل إصدار شهادة الشغال مطالبة المقاول بإجراء أعمال اإلصالح في األ ( ب)

تمام المقاول لما هو  وعندها يتّم تعليق مهلة إنجاز تقرير التسلّم الّنهائي إلى حين إ
 مطلوب؛ أو 

 رفض التسلّم الّنهائي وفق تقرير ُمعلّل.  ( ت)
 

 (28) يجب إنجاز تقرير لجنة التسلّم الّنهائي خالل خالف ذلك، شروط العقد الخاّصةما لم ُتحّدد   .63.2
من انقضاء ُمّدة اإلخطار بالعيوب، وذلك ما لم يتّم تعليق هذه الُمّدة استناًدا إلى الفقرة   ايومً 

 . (63.1)من الفقرة  (ب)الفرعّية 
 

 األداء والّضمانات الوظيفّية معايير . ز
األداء معايير  .64

بالتصميم  المّتصلة 
 والّتنفيذ 

األداء   معايير. وتنقسم الخاصةالعقد شروط األداء الُمحّددة في  معاييربتحقيق  يتعّهد المقاول .64.1
إلى عّدة محاور موّزعة على مراحل تنفيذ العقد األساسّية، أّي الّتصميم وتنفيذ هذا الّتصميم مع ما 

 يترافق ذلك من مكّونات مفّصلة في نطاق العقد. 
 تشمل معايير األداء ما يلي: ، الخاصة العقد شروط وفق ما ُتحدده  .64.2

 مرحلة؛ انجاز مراحل العقد وفق الُمدد المخّصصة لكّل  ( أ)
تقديم الّتقارير والُمخرجات بمختلف أنواعها وفق الّنماذج والمواصفات الّتي يوافق   ( ب)

 عليها المهندس، وفي الوقت الُمحّدد لكّل منها؛ 
اعتماد وتطبيق خطط إدارة الّجودة والّسالمة واألمان وحماية البيئة والمسؤولّية   ( ت)

 االجتماعّية؛ 
 . شروط العقد الخاّصةواعتماده في  غير ذلك من المحاور وفق ما يتّم تفصيله ( ث)

، أيًضا كيفّية قياس هذه المعايير  الخاصةالعقد شروط عند اعتماد معايير لقياس األداء، ُتحّدد  .64.3
ومتطلّبات ذلك من المقاول، والغرامات الُمعتمدة في حال عدم تحقيق تلك المعايير وطريقة 

 تطبيق هذه الغرامات. 
 

الّضمانات  .65
 الوظيفّية 

 األشغال وجميع أجزائها وبموجب اختبارات الّضمانات الوظيفّية، سُتحّقق  المقاول أنّ  يتعّهد  .65.1
ُيحّقق للّسلطة  هما لمقاول، أيّ في عطاء ادة في المتطلبات الفنية أو حدّ ة المُ مانات الوظيفيّ الّض 

 .لهذه الّضماناتدة حدّ روط المّ وفًقا للّش وذلك ، المتعاقدة الفائدة األكبر 
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ة  مانات الوظيفيّ األدنى من الّض  الحدّ ن تحقيق موألسباب تعود إليه، مكّن المقاول، إذا لم يت .65.2
يه القيام بكّل يجب علفة، سواء كلًيا أو جزئًيا، بات الفنيّ في المتطلّ  فّصلةالمذكورة أعاله والمُ 

 الحدّ ة، وحّتى تحقيق حسب الضروربجزء منها  أو أيّ شغال األأو اإلضافات على / التعديالت و
 تقديم إشعار. يجب على المقاول الكاملةعلى نفقته ، وذلك من هذه الضماناتعلى األقّل األدنى 
 ات اختبارأن يعيد إجراء الزمة، والتغييرات والتعديالت واإلضافات الّ إتمام هذه المهندس عند إلى 
 تحقيقإذا فشل المقاول في بنهاية المطاف، . هااألدنى من الحدّ  تحقيق ى حت ات الوظيفّيةمانالّض 
 استناًدا إلىالعقد سحب أعمال لمتعاقدة ا ّسلطة ة، يجوز للمانات الوظيفيّ األدنى من الّض  الحدّ 

 . (97)  فقرةال
  فقرةدة في ال حدّ مانات الوظيفية المُ الّض ن تحقيق ممكّن المقاول، وألسباب تعود إليه، إذا لم يت .65.3

يه  مانات، فيجب علالّض هذه األدنى من  الحدّ تمكّن من تحقيق  ه كلًيا أو جزئًيا، ولكنّ  سواء، (65.1)
 : االختيار بين ما يلي

ة،  حسب الضروربجزء منها  أو أيّ شغال أو اإلضافات على األ / التعديالت والقيام بكّل  ( أ)
للّسلطة المتعاقدة كما هو ُمحّدد  وحّتى تحقيق مستوى الّضمانات الوظيفّية األكثر فائدًة 

أعاله، وإعادة اختبارات الّضامات الوظيفّية، وكّل ذلك على نفقته   (65.1) فقرةفي ال 
 ؛ أو الكاملة 

ّسلطة  لل (65.1) فقرةالخاّصة بالّضمانات الوظيفّية الُمحّددة في ال الغرامات المالّيةدفع  ( ب)
 والمتطلبات الفنية.  (30)للفقرة  ةالخاّص العقد شروط  ، وذلك وفقالمتعاقدة 

مسؤولية أخرى  ةل المقاول أيّ يتحمّ  البنتيجة سداد الغرامات المالّية الخاّصة بالّضمانات الوظيفّية،   .65.4
 .بفشله في تحقيق هذه الّضماناتلطة المتعاقدة فيما يتعلق تجاه الّس 

في حال   ُتكافئ المقاوللطة المتعاقدة أن ، يجوز للّس بذلك الخاصةالعقد شروط إذا سمحت  .65.5
مكافآت  . في هذه الحالة، ُتدفع ال( 65.1) فقرةتخّطيه لمستويات الّضمانات الوظيفّية الُمحّددة في ال 

إذا تجاوزت   ويستحّق دفعها فقط ،الخاصة العقد شروط  دة فيروط المحدّ والّش وفق المعادالت 
هما المقاول، أيّ  عطاءالفنية وبات دة في المتطلّ حدّ تلك المُ  الفعلّية ةمانات الوظيفيّ الّض مقاييس 

 لطة المتعاقدة. للّس ُيحقق الفائدة األكبر 
 

 مهام ومسؤولّيات إضافّية .س
مسؤولّية   .66

    / الّتشغيل و

 يانة الّص 

أو / مسؤولّية المقاول في تشغيل األشغال موضوع العقد و شروط العقد الخاّصةال حّددت في ح   .66.1
 عنالمسؤولّية  هذه، أو الّصيانة/ ، فعندها يتحّمل المقاول أثناء فترة الّتشغيل و لُمّدة معّينة صيانتها

، ورهنًا بموافقتها، في ة تعاقدملطة الّس الإلى ها عند انتهاء هذه الُمّدة تسليماألشغال ومسؤولّية 
ت استهالك األشغال العادّية من  باستثناء حاالوذلك ، ةالخاّص العقد شروط دة في دّ الحالة المُح 

تفاصيل مسؤولّيات المقاول تجاه الّتشغيل   شروط العقد الخاّصةُتحّدد  .جّراء االستخدام اليومّي 
 .أو الّصيانة/ و
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  في يانةالّص أو / الّتشغيل و ُمّدة تبدأ أن يجب  ،خاصةالعقد ال شروط فيما لم ُيحّدد خالف ذلك  .66.2
طوال الُمّدة   تمتدّ  أن ويجب  تسلّم األّولي،ال شهادةلتاريخ أمر اإلنجاز الُمثبت في  التالي اليوم
 . العقد الخاصة شروط في ذكورةالم

  لطةالّس  قبل من عاجل بشكل مطلوبة كانت سواء يانةالّص  أعمال جميع تنفيذعلى المقاول  يجب .66.3
  بموجب المتعاقدة لطةللّس  يجوز. ئهاانتها بعد يوًما (21)وحّتى  الصيانة فترة خالل ،ال  أم المتعاقدة

 تصحيح، أو إصالح  أعمال ةأيّ  ذلك في بما يانةالّص  بأعمال القيام المقاول من تطلب أن كتاب خّطي
  خالل تحديده يتم آخر خطأ أيّ  أوهبوط في األسطح  أو انكماش أو خلل أو عيب أيّ  إصالح  أو

تسلّمه كتاب   بعد عملًيا ممكن  وقت أقرب في العمل هذا تنفيذ المقاول  على يجب. يانةالّص  فترة
  وجه على يانةالّص  أعمال تنفيذ لمهندسأو ا المتعاقدة لطةالّس  تطلب  وعندما الّسلطة المتعاقدة.

الّسلطة المتعاقدة أو كتاب  في المحددة روطللّش  وفًقا العمل هذا تنفيذ المقاول على يجب رعة،الّس 
 . المهندس

 جميع إصالح  على المقاول يجب العيوب،ضمان و يانةالّص  مسؤولية فيها تتداخل تيالّ  في الُمدد .66.4
 . ، على مسؤولّيته الكاملة ونفقته( 62) فقرةال  في نهع المنصوص  حوالنّ  على تصحيحها أو العيوب

 لطةللّس جوز ي  المهندس، ايطلبه ذيالّ  حوالنّ  على صيانة أعمال ةأيّ  تنفيذ في المقاول فشل إذا .66.5
 أو الهاعمّ عمل الّصيانة بواسطة   نفيذتقوم بت أنشعار خّطي بذلك للمقاول، إ  تقديم بعد المتعاقدة
تي تكّبدتها  الّ  فقاتالنّ  استرداد المتعاقدة  لطةللّس يجوز   الحالة، هذه في.  آخرين مقاولينبواسطة 

أّما بخالف ذلك، يجب  .من مسؤولّية المقاول وعلى نفقته  هو العمل هذا كان إذا، وذلك المقاول  من
على المقاول تسديد الغرامات للّسلطة المتعاقدة بسبب فشله في القيام بأعمال الّصيانة المطلوبة  

 . العقد الخاصة شروطوكما هو ُمحّدد في 
 

  الّتشغيل دليل .67
 والّصيانة 

 ،عائدة لألشغال ال يانةوالّص  شغيلالتّ  أدلة من كاملةمت مجموعةوتقديم  إعداد المقاول على يجب  .67.1
في حال االنطباق، طوال ُمّدة الّتشغيل  و ُمّدة اإلخطار بالعيوب  طوال تحديثهامواظبة على وال

  الفنية، باتالمتطلّ  فيحّدد مُ  هو  كمااألدلّة وفق نموذج ونسق وتفصيل  كونت أن يجب.  والّصيانة
 : وأن
 لضمانشغال  األ وتعديل وصيانة لتشغيل  ةتعاقدمال  لطةّس ل ل كافية تفاصيلتحتوي  ( أ)

لمعايير  وامتثالها   (حسب الحالة)أو المكّونات / وجزاء األ أو/ وشغال األ  أداء استمرار
 المتطلبات الفنية؛ و األداء المحددة في 

 . شغالاأل وصيانة لتشغيل المطلوبة الغيار بقطع قائمة تتضمن ( ب)
  في مباشرةال  قبل والمهندس المتعاقدة  لطةالّس  إلى ّولّيةاأل والصيانة شغيلالتّ  أدلة تقديم يجب .67.2

 والصيانة التشغيل أدلة في أو نقص عيب أو خطأ أيّ  على العثور تمّ  إذا. شغيلالتّ  اختبارات
 الفور علىأو الّنقص  العيب أو الخطأ تصحيح المقاول على يجب  التشغيل، اتاختبار أثناء ّولّيةاأل

 . ته ونفقتهمسؤوليوعلى 
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ضمان ّدة تمديد م  .68
 العيوب

 تنتهي للعيوب لُمّدة  ضماًنا شغال،األ  من جزء  ُمكّون أويّ أل من أّي ُمصّنع أو موّرد المقاول تلقى إذا  .68.1
 إلى مانالّض  هذاتحويل  المقاول على يجب العقد، بموجبُمّدة مسؤولّية اإلخطار بالعيوب  بعد
فور التسلّم الّنهائي لألشغال، وذلك من دون أّي كلفة إضافّية على الّسلطة   المتعاقدة لطةالّس 

   المتعاقدة.
 

 الّزمنّية ددالمُ  .ش
  تاريخب الزمة، وذلك وسرعة واجبة عنايةشغال بكّل األ تصميم في   باشريُ  أن المقاول على يجب  .69.1 تاريخ الُمباشرة .69

 . العقد الخاصة شروط في  دةحدّ المُ خالل الُمّدة  المهندس وفق إشعار خّطي ُيصدره الُمباشرة
المباشرة بأعمال الّتنفيذ  تاريخب (أعمال البناء)الًتصميم تنفيذ   فيأن ُيباشر  المقاولعلى  يجب .69.2

  قبل الموقع فيأّية أشغال  بتنفيذ المقاول يقوم أاّل  يجب.  المهندسوفق إشعار خّطي بذلك ُيصدره 
  المهندس عطييُ  حتىشغال األ  من جزء أيّ لمباشرة بذلك، على أاّل يبدأ تنفيذ ل  دحدّ المُ  اريخالتّ 

 . صميم التّ الّتصاميم الخاّصة بهذا الّجزء من ضمن إجراءات الّتدقيق في  على موافقته
فترات اإلنجاز  .70

المرحلّية 
 والجمالّية 

  دةحدّ المُ استناًدا إلى مواقيت اإلنجاز  وُينجز األشغال العمل سيرفي  متقدّ ي أنعلى المقاول  يجب  .70.1
اإلشعار ، وبدًءا من ( 73) فقرةالأو تلك الُممّددة استناًدا إلى  (14)  للفقرة العقد الخاصة شروط في

 . ( 69) فقرةال بالمباشرة الّصادر عن المهندس وفق 
 تشمل ُمدد اإلنجاز، العطالت الّرسمية ما لم ينّص العقد صراحًة على خالف ذلك.  .70.2
سريع وتيرة  تيه عل يجبانجاز المراحل وفق المواقيت الُمحّددة لها،  في  المقاول رتأّخ  حال في .70.3

ها  ومنع، وذلك لتعويض الخسارة في الوقت المهندس  تعليماتاستناًدا إلى  أو ة منهبمبادرالّتنفيذ 
على   سريعالتّ  هذا يكون أن  يجب. من التأثير على المراحل الّتالية، تأخيًرا ُمتدحرًجا وُمتراكًما

 . الكاملة لمقاولا  ةمسؤوليّ 
  لطةلّس جوز ل يعلى امكانّية ذلك وعلى آلّية الّتطبيق،  خاصةالعقد ال شروطفي حال نّصت  .70.4

 مرحلة أو جزء أيّ  أوشغال األ إنجازمن   المقاول تمكّن إذا وذلك ،مكافأة للمقاول  تدفع أن المتعاقدة
 لهذه اإلجمالي المبلغ يتجاوز أاّل  يجبالُمخّصص لذلك مع أّي تمديد لهذا الوقت.  وقتال قبلمنها 

 . العقد الخاصة شروط في دحدّ المُ ، الّسقف األحوال من حاٍل  بأيّ  المكافأة
 

اإليقاف المؤّقت  .71
 ( الّتنفيذ تعليق)

  ،" أمر الّتوّقف"وُيشار إليه في هذه الفقرة بـ  المهندس أمر خّطي من على بناءً ، والمقاول  على يجب .71.1
  المهندس يراها التي وبالطريقة ددللمُ ، وذلك للُمّدة أو منها جزء أيّ  أوتنفيذ األشغال  تعليق

  في أو المهندس لتعليمات المقاول  استالم فور المفعول ساريالّتنفيذ  تعليق  يصبح. ضرورية
 . المهندس تعليماتاستناًدا إلى  فقط ّتنفيذال استئناف يتمّ  .عليماتالتّ هذه  في  المذكور التاريخ

 الموقع وحماية نفيذالتّ  قيدأعمال  ةوأيّ شغال األ حماية المقاول على يجب ،الّتعليق  فترة خالل .71.2
يجوز للمقاول  تلف. أو خسارة أوضرر  أيّ  من ،ذلك  إلى وماوالّتجهيزات  واآلالت والمعدات والمواد

أساًسا  العقد يتضمن  (أ) لم ما دابيرالتّ  هذهبسبب  دهايتكبّ  تيالّ الُمباشرة  ةالفعليّ  النفقاتالمطالبة ب
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  أو بالعقدالمقاول  إخالل ناتًجا عن تعليقال كني (ب) مسبًقا؛  عليها فقتّ مُ  العمل تعليق فترات
  (ث)أو  الموقع؛ في المناخية روفالّظ  بسبب اضروريً  تعليقيكن ال (ت) المقاول؛ قبل  من التقصير
، منها جزء أيّ  أو شغاللأل   ليمالّس  نفيذتّ لضمان ال  أو الموقع في المةّس ضمان الل  اضروريً  تعليقيكن ال

  من يقدّ أ  اإلضافية،فقات من تلك النّ  شترط السترداد أيّ ويُ  .ه أفعال أووذلك بسبب مخاطر المقاول 
من تاريخ   يوماً  (28)خالل  المهندس لىإ  بتلك الّنفقاتبعزمه على المطالبة  ايً خط شعاراإ  المقاول

  لىإدفع  ن تُ أتي يجب لّ اضافية د مقدار المبالغ اإلحدّ ن ويُ ن يعيّ أ المهندس وعلى ؛وقفمر التّ أ
 .ومعقولة عادلةً  المهندس بخصوص هذه المطالبة كما يراها المقاول

مّتصلًة، وبموجب أمر   تعليقال  فترةتخّطت أجزاء جوهرّية من نطاق العقد و تعليقتناول ال إذا .71.3
ألسباب ال عالقة    تعليقوكان ال (العيوباإلخطار بمن دون احتساب ُمّدة )ثلث ُمّدة اإلنجاز التوّقف، 

ُمطالبة المهندس   للمقاول يحقكن بسبب تقصير أو مسؤولّية أو إخالل المقاول،  يللمقاول بها ولم 
. في حال لم يتّم إصدار  من تاريخ إشعار المقاول طالًبا ذلكيوًما  ( 28)بعة تنفيذ األشغال خالل بمتا

إشعار من المهندس برفع الّتعليق خالل هذه الُمّدة، يجوز للمقاول إنهاء العقد بعد تقديم اإلشعار 
  الخاّص بذلك. 

ضرورة قيام الّسلطة المتعاقدة أو  إذا كان مرّد ذلك   تعليقال يحّق للمقاول إنهاء العقد بسبب ال .71.4
بإجراءات تفتيش وتحقيق بسبب شكوك حول مخالفة الجهات المختّصة في إقليم كوردستان، 

لمبادئ الّنزاهة الُمحّددة في وثيقة المناقصة، أثناء إجراءات الّتنافس على هذا العقد أو  المقاول 
لّتحقيقات عن إدانة للمقاول، يستحّق للمقاول استرداد  أثناء تنفيذه. في حال لم ُتسفر هذه ا 

 .  (71.2) فقرةالّنفقات الفعلّية الّتي يتكّبدها استناًدا إلى ال

 
 في  نهع المنصوصو لإلنجاز دحدّ المُ  الوقتفي  منها أجزاء أوإنجاز األشغال  في  المقاول فشل إذا  .72.1 غرامات الّتأخير .72

من اقتطاع غرامات الّتأخير  المتعاقدة لطةّس لل  جوزي ،(73) فقرةلل وفًقاأّي تمديد له  أو (70) فقرةال
إّن تطبيق غرامات الّتأخير، ال تعِف المقاول  . ة له و قد تصبح مستحق أ للمقاول ةستحقّ مبالغ مُ  ةيّ أ

 . العقد بموجبللمقاول  أخرى التزامات أيّ  من أو من مسؤولّيته عن تنفيذ العقد بشكٍل كامل
  د أو أيّ حدّ المُ بين موعد اإلنجاز  (مثاًل  اماأليّ ب)الوقت يتّم احتساب ُمّدة الّتأخير على أساس فرق  .72.2

األشغال أو  إلنجاز (ضمًنا) الفعلي تعديل عليه لألشغال أو لجزء منها وبين الّتاريخ تمديد أو 
  .اإلنجاز الُمثبت في أمر و المرحلة،

احتساب غرامات الّتأخير على كّل  فيجبإنجاز األشغال على مراحل،  على (70) فقرةال تنّص  إذا .72.3
المبلغ الُمحّدد كغرامة تأخير عن كّل يوم تأخير في إنجاز مرحلة أو ميقات إنجاز، وذلك على أساس 

. وبخالف ذلك، يتّم تطبيق نفس غرامة الّتأخير عن كّل الخاصة العقد  شروط في المرحلة والُمبّين
على خالف ذلك، يكون سقف  شروط العقد الخاّصةما لم تنّص  تأخير في إنجاز األشغال ككّل.يوم 

من دون احتساب المبالغ االحتياطّية غير   جماليمن مبلغ العقد اال (%10)غرامات الّتأخير هو 
   الُمستخدمة.
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تحليل جدول الّتنفيذ الّزمني باستخدام  لغرامات الّتأخير، يجب على المهندس اعتمادعند احتسابه  .72.4
المسار الحرج، ووفق آلّية تحليل الّتأخير يراها المهندس مناسبة. باستخدام هذه اآللّية، يجوز  
للمهندس اعفاء المقاول من التأخيرات الّتي ال يتسّبب بها المقاول بشكل مباشر أو غير مباشر.  

مبدأ تقاسم فائض الوقت والفائض الحّر في جدول  )أ( ألغراض هذا الّتحليل، يعتمد المهندسو
أخير في حاالت الّتأخير مبدأ تحّمل المقاول لمسؤولّية التّ  (ب)، والّطرفين الّتنفيذ، بالّتساوي بين 

ّسلطة المتعاقدة  ، فيكون مسؤواًل عن الّتأخير الّذي يتسّبب به من دون أن ُيعفيه تأخير الالُمتزامن
 الُمتزامن من هذه المسؤولّية. 

روط قبل  من هذه الّش  (60)  بموجب الفقرة لقسم من األشغاللي وّ م األتسلّ ذا صدرت شهادة الإ .72.5
ة مدة تأخير بعد تاريخ  يّ أغرامات التأخير عن  نّ إف ،بأجمعهاشغال لي لألوّ م األتسلّ شهادة ال صدور

 . مبلغ العقد لىإض بنسبة قيمة ذلك القسم  خفّ هادة تُ ثبت في تلك الّش المُ  نجازاإل
 

تمديد ُمّدة إنجاز   .73
 األشغال

الّتي قد  روفالّظ  وتحديد والمهندس المتعاقدة لطةالّس  إلىشعار خّطي إ  تقديم المقاول على يجب .73.1
يقّدم   أن شرط ، وذلكهذا الّتأثير  ومدى على الّتنفيذ المحتمل هاثيروتأ  تؤّثر على جدول الّتنفيذ

تنفيذ   تأخير في  يتسببقد   ظرف يّ إمكانّية توّقعه بشكل معقول أل  فور المقاول هذا اإلشعار
يجب أن يترافق هذا اإلشعار مع تقديم تحديث للّجدول الّزمني للّتنفيذ   .منها جزء أيّ  أواألشغال 

ُيظهر بكّل وضوح تقّدم سير العمل بالمقارنة مع الّجدول الّزمني الموافق عليه من قبل المهندس،  
، األحوال من حاٍل  بأيّ أّي إشعار من هذا القبيل قبل ال يُ  وُيبّين الظرف الُمسّبب للتأخير وأثره ومداه.
من الّتاريخ  أو رفالّظ حدوث هذا  تاريخ من يوًما (28) بعدإذا تسلّمته الّسلطة المتعاقدة والمهندس 

 . الواجب منطقًيا على المقاول معرفة هذا الّظرف من كان ذيالّ 
 :هو أخيرالتّ  سبب  أنّ  المهندس رأى إذا    .73.2

 أو  العمل؛ سير  على سلًبا  رتؤثّ  التيو وة القسشديدة   مناخّيةال الظروف ( أ)
 أو  ؛المهندس عن صادرة تعليمات ( ب)
 أو  ؛تغيير أمر ( ت)
  حرمان أو ،لعقد استناًدا إلى ا منهأو قسم  جزء أيّ  أو الموقع  على المقاول حصول عدم ( ث)

 أو  حّق الّدخول؛ منالحًقا المتعاقدة  السلطة قبل منالمقاول 
  في آخر مقاول أو المهندس أو المتعاقدةّسلطة ال عرقلة تقّدم سير عمل المقاول من قبل (ج )

 أو  ؛الموقع
 ؛( 71.2) فقرة، ولكن لألسباب غير تلك الُمحّددة في ال(71.1) فقرةشغال استناًدا لل األ  تعليق (ح )

 أو
إنجاز العمل المطلوب منها في   أو بدء فيفشل أّي هيئة محلّية أو مقّدم خدمات عاّمة  (خ )

  ،شغالاأل  تنفيذ على مباشر بشكل ريؤثّ  ، ماالمناسب الوقت فيو الموقع حسب األصول
لتسهيل تقديم هذه   ةالعمليّ  الخطوات جميع خذاتّ   قد المقاول يكون أن شرطوذلك  

 أو  قبل هذه الهيئات أو مقّدمي الخدمات العاّمة؛الخدمات من 
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الّتأخير الُمتمادي في صرف الّدفعات للمقاول من قبل الّسلطة الُمتعاقدة، بحيث تتخّطى  (د)
يوًما، أو يتراكم مجموع الّتأخيرات في   (28)ُمّدة صرف الّدفعة موضوع الّتأخير 

   ؛ أو(82.5) فقرةوفق ال  الُمّدة الّتعاقدّية للّدفعالمدفوعات ليتخّطى ضعف 
و أ عه توقّ  هولم يكن بوسع للمقاول فيه يدّ  ال كان نوع أيّ  نم استثنائي ظرف أيّ ناتج عن  (ذ)

 . األشغالتنفيذ  ب عليه تأخير تفاديه وترتّ 
 

  ايستحّقه تيالّتمديد الّ ما هي فترة الّتأخير ُمبّرًرا، و كان إذا فيما ظرالنّ  المهندس على يجب  عندها،
يوًما من تاريخ تسلّم إشعار المقاول على   (63)، وذلك خالل منها جزء أيّ  أو شغالاأل  إلنجاز المقاول

 تشاور المهندس مع الّسلطة المتعاقدة والوقوف على رأيها.  ،الُمّدة  هأن تشمل هذ 
أو الحصول على هذا الّتمديد،  منها جزء أيّ  أوشغال األ  إنجازُمّدة   تمديدالمطالبة ب للمقاول يحّق  ال .73.3

 : هو التأخير سبب كان إذا
 أو  ؛(71.2)لألسباب الُمحّددة في الفقرة و (71.1)ة فقر األشغال استناًدا لل  تعليق ( أ)
 أو  في المواد أو المعّدات أو العّمال؛ قصنّ ال ( ب)
 أو  ؛المقاول قبل منأخطاء أو عيوب الّتصميم، أو تأخير إنجازه  ( ت)
  أيّ ف اشتكافي  أو صحيح بشكل الفنية باتالمتطلّ فهم  وأ تفسير في المقاول فشل ( ث)

 أو  اكتشافها؛ ، كان بإمكان مقاول ذي خبرةفيها  تناقض أو غموض
 . باستثناء أوامر الّتغيير المقاول أسعار جداول في موضح هو كما اتالكميّ  في عديلالتّ  (ج )

ُمّدة انجاز  تمديد ،عادل بشكل حّق ستي  المقاول أنّ  ،( 73.2) فقرةلل ، استناًداالمهندس  رأى إذا       .73.4
مدى الّتمديد  تحديد ،معقولة  ةمنيّ خالل ُمّدة ز المهندس على  فيجب  منها، جزء أيّ  أو األشغال

  المهندس على فيجب مديد،التّ   حّق ستي ال  المقاول أنّ  المهندس رقرّ  إذا. وإشعار المقاول خطًيا به
عين   فيأن يأخذ  لمهندسا ، يجب علىلتمديد حليله وتحديده ل ت عند. إشعار المقاول بذلك خطًيا

يجب على  ،خطًيا  ذلك المقاول طلب إذا. حينه في ابه لمّ يُ  تيالّ واألوضاع  روفالّظ  جميع االعتبار
  تمديد أيّ  منح ينبغي كان إذا ما  وتحديد للتأخير  بةسبّ المُ  روفللّظ  ثانية مراجعة إجراءالمهندس 
 . إضافي

  يجوز ،( 73.2) فقرةال بموجباستحقاق المقاول للّتمديد ومدى هذا الّتمديد   تحديد ألغراض       .73.5
  تقدم في أخيرالتّ  ومدى سبب عن  ومفصلة املةك تفاصيل تقديم المقاول من يطلب  أن للمهندس

 تقرير يتضمن أن يجب. (73.1) فقرةسير العمل، إضافُة لتلك المقّدمة مع إشعار المقاول وفق ال
 المعتمدة منيالزّ  دولالّج  تحليلمنهجّية  باستخدامنفيذ تّ لل الزمني للجدول شامالً   تحليالً  المقاول

على المقاول   يجب والمفصلة، الكاملة التفاصيل هذه المهندس يطلب عندما. المهندس  قبل من
لم يمتثل  إذا. المقاول  طلبليل تح يتمّ  حتى، وذلك عملًيا ممكن وقتسرع أ في خطًيا تقديمها
تحليل الّطلب بالقدر الممكن استناًدا إلى البيانات  المهندس على يجب ،فقرة ه الهذ  ألحكام المقاول

 . والمعلومات الُمتاحة له
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 المقاول على يجب ،فقرة ال ههذُمّدة اإلنجاز استناًدا إلى ل تمديًداللمقاول   المهندس منحفور  .73.6
 بما يتناسب مع هذا الّتمديد.  (14) فقرةال  في إليه المشارالّتنفيذ  جدولتحديث 

 
 بنكّية ال ّضماناتال .ص

بنكي  الضمان ال .74
لقاء الّدفعة  

 المقّدمة 

  في موضح هو كما والعمالت بالمبالغة الٌمقّدمة فعالدّ  ضمان على  الحصول المقاول على يجب .74.1
 إلى نسخة مع المتعاقدة لطةالّس  إلىأن ُيقّدمه وذلك على نفقته الكاملة و، العقد الخاّصة شروط

 . توقيع العقد  من يوًما (28)خالل  المهندس
صادرًا أو مضموًنا من بنك مرّخص في إقليم كوردستان أو  ة المقّدمة فعالدّ  ضمانأن يكون يجب  .74.2

  العقد في المدرج  موذج النّ كون وفق ي أن ويجب ،من بنك أجنبي ُمعتمد لدى البنك المركزي لإلقليم
 ، غير مشروط وُيدفع عند أّول طلب. الّسلطة الُمتعاقدة  سبًقامُ توافق عليه  آخر نموذج  وفق أو

 ،بالكامل مةالمقدّ  فعةالدّ  سدادإعادة  يتمّ  ىحتّ صالًحا ونافًذا  مةالمقدّ  فعةالدّ  ضمانيكون أن  يجب .74.3
من الّدفعة   دهاسدإعادة يتّم  الذي المبلغبالّتناسب مع  تدريجياً الّضمان  مبلغ تخفيضيجوز  ولكن

 . ّدفعووفق شهادات ال ،المقاول المقّدمة من قبل 
  ُيحّدد خالف  لم ما. فع الدّ  شهاداتفي   خصومات خالل من مةالمقدّ  فعةالدّ مبلغ  سدادإعادة   يتمّ  .74.4

 : وفق ما يلي خصوماتال تكون أن يجب ،ة الخاّص العقد  شروط في ذلك
  العقد مبلغ من (٪10) بالمائة عشرة تجاوزت فعد شهادةأّول   في  خصوماتتطبيق ال بدأي ( أ)

 و  ؛من دون احتساب المبالغ االحتياطّية
  فعةالدّ  إعادة سداد كامل حتىو دفع، شهادة كّل  مبلغ من (٪25) لبمعدّ  دادّس إعادة ال يتم ( ب)

 . مة المقدّ 
  قبل أو ،تسلّم األّولّية لألشغال ال شهادةقبل صدور   مةالمقدّ  فعةالدّ  سدادإعادة   يتمّ  لمفي حال  .74.5

وّجب على سيت عندهاف  ،(100) أو (99)أو  (98)أو  (97)أو  (96) الفقرات بموجبأو سحبه انهاء العقد 
 المقاول إعادة سداد المبالغ الُمقّدمة على الفور إلى الّسلطة المتعاقدة. 

بنكي  الّضمان ال .75
 تنفيذ العقد ُحسن ل

ُيدفع عند أّول  و مشروط غيربنكي لُحسن الّتنفيذ. يكون الّضمان   ضمانتقديم  المقاوليجب على  .75.1
 وثيقة في  محدد هو كما المشروع واسمّسلطة المتعاقدة كجهة ّمستفيدة ال إدراج  مع طلب،

يوُما   (28)تتجاوز  أاّل يجب تقديم الّضمان خالل الُمّدة الُمحّددة في كتاب اإلحالة على   .المناقصة
 من تاريخ تبلّغ المقاول بكتاب اإلحالة.

  مبلغ من (٪10) ،مانالّض  مبلغ يكون أن يجب  ،ةالخاّص العقد  شروطي ف ذلك خالفُيحّدد  لم ما .75.2
 في المدرج  موذج النّ كون الّضمان وفق ي أن ويجب. العقد عمالت أو عملة وبنفساإلجمالي  العقد
 . أو وفق نموذج آخر توافق عليه الّسلطة المتعاقدة ُمسبًقا العقد

ُحسن الّتنفيذ صادرًا أو مضموًنا من بنك مرّخص في إقليم كوردستان أو من  ضمانيجب أن يكون  .75.3
صدور شهادة   بعدإعادة الّضمان للمقاول إاّل   يجوز ال بنك أجنبي ُمعتمد لدى البنك المركزي لإلقليم.

أتاح العقد إجراء تسلّم نهائي   حال في. الختامي بالحساب بيانالعلى الموافقة والتسلّم الّنهائي 
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ء وانتهاء ُمدد االخطار بالعيوب ألجزاء  بد فيجزئي أو على مراحل، ما يؤّدي إلى حصول تباين  
عن ضمان ُحسن الّتنفيذ بشكل متناسب مع مبلغ األجزاء   زئيالّج  باإلفراج  ُيسمحألشغال، فعندها 

 .الّتي يتّم تسلّمها نهائًيا
 . العقد مبلغ على  تعديل أيّ  بعد مانّض تخفيض مبلغ ال أو زيادة المقاول على يجب .75.4
للّسلطة  ّق حإاّل وفق ما يست ،ُحسن الّتنفيذ  ضمانُمصادرة مبالغ بموجب  المتعاقدة لطةللّس  يجوز ال .75.5

في حال صادرت الّسلطة المتعاقدة مبالغ من الّضمان عن غير وجه حّق،  المتعاقدة بموجب العقد.  
  والمصاريف سومالرّ ها في بما) والنفقات والخسائر األضرار عنقاول الم تعويضيها عل يجب

هذه الُمصادرة وفقط بقدر ما تكون تلك الُمصادرة غير ُمستحّقة بموجب   عن الناتجة (القانونية
   العقد.

 
  بنكّيةضمانات  .76

 أخرى 
بنكّي غير  تقديم ضمان المقاول على يجب  ،العقد الخاّصة شروطفي   ذلك ُيحّدد خالف لم ما  .76.1

  طلب، وُيخّصص لضمان أداء المقاول في ُحسن وكفاية وجودة تطبيقمشروط وُيدفع عند أّول 
 المقاول والتزام الموقع في والمسؤولّية االجتماعية والّسالمة والصحّية البيئّية اإلدارة خطط

  أن يجب  ،العقد الخاّصة شروطفي   ذلك ُيحّدد خالف لم ما بالمسؤولّيات ذات الّصلة وفًقا للعقد.
 . العقد اإلجمالي مبلغ  من (٪3) الضمان هذا قيمة تكون

أو وفق نموذج آخر توافق عليه الّسلطة   العقد في المدرج  يكون الّضمان وفق الّنموذج  أن يجب .76.2
ينطبق على هذا  . ويجب تقديمه بعد صدور كتاب اإلحالة وقبل توقيع العقد  المتعاقدة ُمسبًقا،

 . (75) فقرةال الّضمان متطلّبات ضمان ُحسن األداء وفق 
 

 الّتأمين .ض
 أنواع الّتأمين .77

 ومستوى الّتغطية 
  حافظيُ يستحصل على الّتأمين الُمحّدد أدناه، وأن   أن ،الخاّصة  نفقته علىو المقاول، على يجب  .77.1

  روطوالّش على صالحّيته ونفاذه طوال ُمّدة تنفيذ العقد، وذلك وفق مبالغ الّتغطّية ومبالغ االقتطاع 
هذه المخاطر  شروط العقد الخاّصة  ما لم تستثنِ . العقد الخاصة  شروط في دةحدّ المُ  األخرى

ر الّطبيعة أيًضا مخاطر الّسرقة والّتلف والّضرر ومخاط التأمين أنواعصراحُة، يجب أن تشمل كّل 
  والظروف المناخّية االعتيادّية والقاسية، ومخاطر أعمال الّشغب واالحتجاجات.

 ضّد جميع المخاطر شغالاأل تأمين  ( أ)
والّسلع والّتجهيزات  عّدات والم الموادباإلضافة إلى  المقاول، ووثائقيشمل هذا الّتأمين األشغال 

 ، التأمين  غطاءيشمل  أن يجب. استبدالها بالكاملالّتي ستصبح جزًءا من األشغال، وذلك وفق مبلغ 
أو خطأ في طريقة تصميم أي ُمكّون من   فشلأّي  بسببشغال األ من جزء يّ أل ضراراألو خسارةال

  .األشغال أو في منهجّية أو طريقة بنائه أو بسبب أّي مواد معيبة ُمستخدمة 
  شهادة إصدار تاريخ حتىالمباشرة و تاريخ منشغال األ  تأمين على الحفاظ المقاول على يجب

 . شغاللأل  هائيالنّ  تسلّمال
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 معّدات المقاول تأمين  ( ب)
  إلى المقاوليحضرها  تيالّ  األخرى واألشياءكاّفة المعّدات واألدوات واآللّيات يشمل هذا الّتأمين، 

والمصاريف  ، وذلك بتغطية كافية الستبدالها بالكامل شاملُة الّنقل ألغراض تنفيذ العقد الموقع
 . المّتصلة بذلك 

  الموقع إلىهذه المعّدات والّسلع  وصول وقت من التأمين هذا على الحفاظ المقاول على يجب
 .  يعود المقاول بحاجة إليها في الموقع فيسترجعهاال حتىو

 المهنية  المسؤولية تأمين ( ت)
سهو أو   أو خطأامتناع عن فعل أو  أو فعل  أيّ  عن الناشئة المسؤولية تغطيةيشمل هذا الّتأمين، 

جزء  أيّ جاز األشغال أو إن  ، ما يؤّدي إلىبموجب العقد شغال تصميم األ  في  المقاول قبل من إهمال
شروط  د في حدّ حو المُ غطية على النّ يجب أن يكون مبلغ التّ  .بشكل ال يتناسب مع الغرض منها منها

  على الحفاظ المقاول على يجب.  المتعاقدة لطةالّس  مع عليه تفقالمُ  النحو على أو ةالخاّص العقد 
 . الخاصةالعقد  شروط في  دةحدّ المُ  للفترة التأمين هذا

 النقل  أثناء البضائع تأمين ( ث)
  هانقل أثناءوالّتجهيزات  اتوالمعدّ  بالمواد يلحق ذيالّ  لفالتّ  أو الخسارة تغطيةيشمل هذا الّتأمين، 

مصنع أو تاجر أو وسيط   أوثانوي  مقاول أو المقاولأمكنة توريدها أو استخراجها من قبل  من
، وذلك بتغطية كافية الستبدالها بالكامل شاملُة الّنقل والمصاريف  الموقع  إلى هاوصول حتىو

 . المّتصلة بذلك 
والّتجهيزات  والمعدات الموادة هذه غادرم وقت من التأمين هذا على الحفاظ المقاول على يجب

 . وفحصها الموقع  إلى وصولها وحتى مكان شرائها
 المخاطر  جميع ضد التركيب تأمين (ج )

بالّتجهيزات والمعّدات أثناء وبعد   تلحق التي األضرار أو المادية الخسائر تغطيةيشمل هذا الّتأمين، 
 وحتى انتهاء مسؤولّية ضمان العيوب.  ،تركيبها في الموقع 

وصول المعّدات والّتجهيزات إلى الموقع  تاريخ من أمينتّ هذا ال على الحفاظ المقاول على يجب
 شغال. لأل  هائيالنّ  تسلّمال شهادة إصدار تاريخ حتىو

 الغير ضّد مخاطر  التأمين (ح )
  ذلك في بما ثالثة بأطراف لحقت قد التي الوفاة أو سديةالّج  اإلصابات تغطيةيشمل هذا الّتأمين، 

 .أو فقدانها، وذلك فيما يّتصل باألشغال وتنفيذها الممتلكاتاألضرار بو المتعاقدة، لطةالّس  فيموّظ 
 تسلّم ال شهادة إصدار تاريخ حتىو المباشرة  تاريخ من أمينتّ هذا ال على الحفاظ المقاول على يجب

 شغال. لأل  هائيالنّ 
 ارات لسيّ ا تأمين (خ )

 المقاولون أو المقاول يستخدمها  التي المركبات جميع استخدام ةتغطييشمل هذا الّتأمين، 
 . العقد بتنفيذ يتعلق ماكّل  في ال، أم لهم مملوكة كانت سواء ،الّثانوّيون 
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 تسلّم ال شهادة إصدار تاريخ حتىو  مباشرةال تاريخ من أمينتّ هذا ال على الحفاظ المقاول على يجب
 شغال. لأل  هائيالنّ 

 العمالتأمين الموّظفين والخبراء و (د)
جميع عمال وموّظفي وخبراء المقاول ومقاوليه الّثانوّيين، صحًيا  ةتغطييشمل هذا الّتأمين، 

، وبدًءا من  كوردستان  اقليم في  بها المعمول القانونية المتطلبات وفقوحوادث العمل والوفاة، 
 شغال. لأل  هائيالنّ  تسلّمال شهادة إصدار تاريخ حتىو مباشرةال تاريخ
 أخرى  تأمينأنواع  (ذ)
وذلك   ،ردستانوك إقليم قوانين تتطلبها التي األخرى التأمين أنواع جميع تقديم المقاول على يجب
العقد   شروط في مفصلة (وجدت  إن) هذه  التأمينأنواع  تكون أن يجب. المقاول نفقة على

  .ة الخاّص 
 

  كدليل التأمين وثائق عن نسخاً  أو  أمينالتّ  شهادات  المتعاقدة لطةللّس  يقّدم أن المقاول على يجب  .77.2
موجب  على الشهادات تنّص  أن يجب. بالكامل ونافذ المفعول ساري  المطلوبالتأمين  أن على

  تعديله أوّتأمين أّي  إلغاء قبليوًما  (28)إلى الّسلطة المتعاقدة قبل مل يقّل عن  إشعار  تقديم
 ّجوهري. ال
  وفًقااالستحصال على أّي تأمين أو على الحفاظ عليه ساري المفعول،  في  المقاول فشل إذا  .77.3

عندها االستحصال على هذا الّتأمين ودفع  المتعاقدة لطةللّس  فيجوز ،في العقد المحددة للشروط
 . األقساط المتوّجبة بنفسها، واسترداد مبلغ األقساط باإلضافة إلى أّية نفقات ذات صلة من المقاول

 
الّجهات المشمولة   .78

 التأمين ب
،  مشتركة في اإلفادة من الّتأمين على أّنها  المتعاقدة لطةالّس على شهادات التأمين أن ُتسّمي  يجب  .78.1

الغير   التأمين ضّد مخاطر باستثناء ،( 77) فقرةالوذلك في كّل أنواع الّتأمين المطلوب بموجب 
 .وتأمين الموّظفين والخبراء والعّمال

في اإلفادة من    مشتركينالّثانوّيين على أّنهم  المقاولين على شهادات التأمين أن ُتسّمي يجب .78.2
باستثناء تأمين الموّظفين   ، (77) فقرةال الّتأمين، وذلك في كّل أنواع الّتأمين المطلوب بموجب 

الّتي على المقاول الّثانوي االستحصال عليها بنفسه فيما يتعلّق  )  والسّيارات والخبراء والعّمال
 . (وسّياراته بعّماله وموّظفيه

  في هاحقوق جميع عن تنازلعلى شركة الّتأمين الّتي ُتصدر شهادات الّتأمين المطلوبة، أن ت يجب .78.3
 عن، وذلك ( 78) فقرةالجميع من هم مشتركين في اإلفادة من الّتأمين المذكورين في  ضد لحالاإل
 . العقد تنفيذ نقد تنشأ ع   مطالبات أو خسائرأّية 
 

 قيمة العقد والدفعات  .ط
 . المجموع الُمحّدد في كتاب اإلحالة باإلشارة إلى عطاء المقاول الماليهو  العقد مبلغ نّ إ .79.1 العقد  مبلغ .79
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  يخضع ال ثابًتا مقطوًعا مبلًغا ،العقد  مبلغ يكون  ،الخاّصةالعقد  شروط في ذلك خالف ُيحّدد لم ما .79.2
 . العقد في نهع المنصوص النحو على أوشغال األ  في تغيير حدوث حال في إال تغيير أليّ 

  التزاماته جميع شملي أن يجب والذي العقد، مبلغ وكفاية ةبصّح  مقتنًعا على المقاول أن يكون .79.3
 . العقد فيخالًفا لذلك   عليه منصوص هو  ما باستثناء ، وذلكالعقد  بموجب
 

المبالغ   .80
 الحتياطّية 

  لطةّس لل الحصرّية  عليماتتّ ل ل إاّل استناًدا  ،جزئًيا أو كلًيا ،المبالغ االحتياطّية استخدام ال يجوز  .80.1
في حال تّم استخدام بند أعمال المياومة من . لذلك وفًقا العقد مبلغ تعديل ويجب ،المتعاقدة 

المبالغ االحتياطّية، فعندها يتّم استخدام األسعار الُمحّددة في جداول أسعار أعمال المياومة. في  
بحيث  ،ألشغال المطلوبة ا  بتنفيذللمقاول  تعليمات إصدار  المتعاقدة لطةللّس  يجوزالحاالت األخرى، 

على مبلغها وطريقة سداده، أو يقوم المهندس بإقرارها وإصدار تعليماته بشأنها و عليها فاقاالتّ يتّم 
 . (88) فقرةالاستناًدا إلى 

يتّم تعديل مبلغ العقد عبر خفض المبالغ االحتياطّية وزيادة قيمة المدفوعات الّتي قد تستحّق   .80.2
ال غير مشمولة في بنود في حال تّم استخدام المبالغ االحتياطّية لتنفيذ أشغللمقاول بشكل مواٍز. 

 : يلي ما لعدّ المُ  العقد مبلغ يتضمن أن يجبجداول أعمال المياومة، فعندها 
 و المقاول؛الّتي دفعها أو سيدفعها  ةالفعليّ  المبالغ ( أ)
 من ةمئويّ  نسبةمبالغ تشمل الّنفقات غير المباشرة وأرباح المقاول، وذلك على أساس  ( ب)

عن طريق تطبيق النسبة المئوية  أعاله  (أ )الفرعّية المذكورة في الفقرة  ةالفعليّ  المبالغ
 . ةالخاّص  شروط العقدالُمحّددة في 

 . (88) فقرةاستناًدا إلى العلى أاّل يتعّدى ذلك المبالغ الّتي ًيحّددها المهندس 
الّضرائب   .81

 والّرسوم
  رائبالّض  جميعسّدد وي المقاول ليتحمّ   ،العقد الخاّصة شروط في ذلك خالف ُيحّدد لم ما .81.1

  فيما موظفيهم أوالثانوّيين  المقاولين  أومتوّجبة على المقاول التعاب واأل والجبايات سوموالرّ 
 إقليم في  اإلقليمّية واالّتحادّيةة وة المحليّ لطات الحكوميّ الّس  قبل من وذلك شغال،باأل  يتعلق

 .أو خارجه ردستانوك
يستطيع المقاول من اإلفادة منها،    ةضريبيّ  امتيازات أو تخفيضات أو إعفاءاتوجود أّية  حال في .81.2

هذه الّتسهيالت    االستفادة من المقاول لتمكين جهدها قصارى بذل  المتعاقدة لطةالّس  على يجب
 . ممكن حد أقصى إلى

 في  ردستانوك إقليم في  ائدةالّس تعاب  واأل والجبايات والرسوم الضرائبإّن مبلغ العقد يشمل كاّفة  .81.3
  التمعدّ  أيّ  خفض أو زيادة حال في طاءات.الع تقديمالموعد الّنهائي ل قبل يوماً  (14) تاريخ

  في تغيير أيّ  حدوثفي حال  أو  ،قائمة  ضريبة إلغاء أو جديدة ضريبةأو في حال اعتماد  ضريبية،
 ني المقاول أو المقاولوفي حال أّثر ذلك على  العقد، تنفيذ أثناء  ضريبة ةأيّ  تطبيق أو تفسير

بشكل عادل  العقدمبلغ  تعديل يجبفعندها  العقد، تنفيذب يتعلق فيما هميموظف أو الّثانوّيين
 . الحالة حسبب دالعق   مبلغ رفع أو خفض طريقومتواٍز مع هذه الًمستجّدات، وذلك عن 
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  جميعمصحوبة ب قبولةمة لفاتوره تقديم أساس علىللمقاول وفق شروط العقد،  فعالدّ  يتمّ   .82.1 فعات الدّ  .82
 .الالزمة اعمةالدّ والوثائق  المستندات

  ، وذلكفائدة  دونمن  قرض شكل  على للمقاول  مةمقدّ  دفعة صرف المتعاقدة لطةللّس  يجوز .82.2
في إقليم   زنةواالم تنفيذ تعليمات  مع يتماشى بماألغراض الّتحضيرّية لتنفيذ العقد، وذلك ل

 . (74) فقرةالبحسب  مشروط غيربنكي  ضمانولقاء  ،كوردستان
  ميقدّ   أن المقاول على يجب. المراحل الُمحّددة في العقد مرحلّية لقاء إنجاز  اتدفع صرف سيتمّ  .82.3

طلًبا   ،ةالخاّص العقد  شروط في   اإليه مشار أو ةد حدّ مُ  مرحلة كّل  من االنتهاء عند المهندس إلى
 : يوضح  ُمعّزًزا بوثائق،

 و  المبلغ الّتراكمي الُمنّفذ بميقات المرحلة ذات الّصلة؛ ( أ)
  المبالغ بإنفاق يتعلق فيما المهندس تعليماتالمبالغ الّناتجة عن  أوعديالت التّ  مبلغ ( ب)

 و  ؛العقد  فيحّددة  المُ حتياطّية اال
 . العقد بموجبأّنه يستحّقها   المقاول يعتبر ،إضافية  مبالغأّية  ( ت)

  عليه ويوافق المقاولعّده يُ  نموذج ووفق  ته الخاّصةنفق على الّطلب إعداديجب على المقاول   .82.4
إلى  الّطلب  تقديم  المقاول  على يجب. المهندس، وذلك في عدد ُنسخ وفق ما يطلبه المهندس

 . األمر لزم إذا تصحيحهوذلك لمراجعته و ،لمهندسا
 من  يوًما (56)ُمستحّقات المقاول وتحديدها واصدار شهادة دفع خالل  تقييم المهندس على يجب .82.5

  بعد لمقاولُمستحّقات ا  تدفع أن المتعاقدة لطةالّس  على يجب؛ المقاول  طلباستالمه  تاريخ
تلي اصدار المهندس لشهادة   يوًما (28)  في حال وجودها، وذلك خالل  ُمقّدمةال عةفالدّ اقتطاع مبلغ 

   .الّدفع
الّدينار  في المدفوعات جميعُتصرف  أن يجب  ،شروط العقد الخاّصةحّدد خالف ذلك في يُ  لم ما .82.6

الّدينار العراقي  بين الصرف راسعبداعي تقلّب أ  العقدبلغ م على تعديل أي إجراء يجوز الو  العراقي،
 . أخرى عملة ةوأيّ 

  سبوالنّ  الرئيسية المراحل  ذلك في بما فعالدّ  جدول ةالخاّص العقد  شروط توضح أن يجب .82.7
تستقطع الّسلطة المتعاقدة  . يجب أن ميقات أو مرحلة انجاز كّل  مقابل العقد مبلغمن  المئوية

يتجاوز مجموع  أاّل من مبلغ كّل دفعة مرحلّية وحتى اكتمال الّتنفيذ، على  (%10)أمانات بنسبة 
ُيدفع نصف هذه األمانات بعد صدور شهادة التسلّم  من مبلغ العقد.  (% 5) ،االستقطاعات النقدّية 

يجوز للّسلطة المتعاقدة صرف الّنصف  األّولي والّنصف اآلخر بعد صدور شهادة التسلّم الّنهائي. 
 شهادة التسلّم األّولي، وذلك لقاء ضمان بنكي بالمبلغ نفسه. للمقاول بعد صدور اني من األمانات الثّ 

للعقد يوافق   إصدار بيان بالحساب الختامييجب على المقاول إبراء ذّمة الّسلطة الُمتعاقدة عبر 
   ، وذلكمن أّية ُمطالبات مالّيةعليه الُمهندس والّسلطة المتعاقدة وُيخلي سبيل الّسلطة المتعاقدة 

   .قبل صرف الّنصف الّثاني من األمانات أو تحرير الّضمان البنكي المرادف لها وفق االنطباق
و المهندس بقبول  ألّسلطة المتعاقدة اقرارٌا من ا  ،لى المقاول إتي يجري دفعها فعات الّ عتبر الدّ ال تُ   .82.8

 فعات. أو األشغال أو المواد المشمولة بتلك الدّ  الخدمات



 

Section XVI  خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيقHeading 1 غب في أن يظهر هنا. على النص الذي تر    
 184/224 

 

 وثائق المناقصة
 تصميم وتنفيذ أشغال 

 

 
 تعديل األسعار  .ظ

معادلة تعديل  .83
 األسعار 

، يخضع مبلغ العقد إلى تعديل األسعار الّناتج شروط العقد الخاّصةما لم ُيحّدد خالف ذلك في   .83.1
شروط  والُمفّصلة في  (84) فقرةال عن تقلّبات اقتصادّية أو تجارّية، وذلك وفق اآللّية الُمحّددة في 

 . العقد الخاّصة
 

آلّية تعديل   .84
 األسعار 

عليها   ادقصيُ  ةأو نهائيّ  مرحلّيةشهادة دفع   أيّ في  ستحّق يجب زيادة أو تخفيض المبلغ المُ   .84.1
في  حّدد كما هو مُ من العقد ة نات أساسيّ مكوّ لوق أسعار الّس تقلّب في  إذا كان هناك أيّ ،  المهندس

 . فقرةال ه، وذلك استناًدا إلى اآللّية الُمحّددة في هذالخاّصة شروط العقد
وفًقا  ةأو نهائيّ  مرحلّيةشهادة دفع   في أيّ   ستحّق المُ غ لفي المب ّتخفيض يادة أو اليتم احتساب الزّ   .84.2

 . الخاّصة شروط العقدفي حّددة  مُ ال ، استناًدا إلى ُمعادلة تعديل األسعار(84.1) فقرةلل 
بات التقلّ سعار استناًدا إلى تقديم طلب إلى المهندس لتطبيق تعديل األ  ،رفين من الّط  يجب على أيّ  .84.3

وفق المصدر  راتمؤّش يستند تعديل األسعار إلى اليجب أن   ؛للتعديل خاضعة  نات الفي المكوّ 
تّم اعتماد المؤّشرات األساسّية بحسب قيمة هذه المؤّشرات بتاريخ  . يعنه في العقدالمنصوص 

. يقوم المهندس بتقييم طلبات تعديل األسعار  لتقديم العطاءات قبل الموعد النهائييوًما ( 14)
 مقبوالً أم ال.  المطلوب عديلويقرر ما إذا كان التّ 

  وفق مواقيت أو مراحل الّدفع، بحيث ُتعتمد المؤّشرات الّصادرة فيعديل التّ  مبلغ سيتم تقييم .84.4
 . المرحلة الّتي يعود إليها طلب الّتعديلمنتصف 

   تمديد هذا الموعد من قبلما لم يتمّ موعد اإلنجاز األساسي زيادة في األسعار بعد  ةلن ُيسمح بأيّ  .84.5
تي يكون  أخير الّ شروط العقد. لن ُيسمح بزيادة األسعار لفترات التّ استناًدا إلى لطة المتعاقدة الّس 

فترات  أثناءنخفاض في األسعار تحصيل أّي الطة المتعاقدة للّس  يحّق إاّل أّنه المقاول مسؤوالً عنها. 
 أخير هذه. التّ 

رات  مؤّش المعتمدة لملة عُ الختلفة عن مُ ُمعتمدة لُمكّون العقد الخاضع للّتعديل، إذا كانت العملة ال .84.6
التعديالت  فادي سيتم تطبيق عامل تصحيح لتعندها ردستان، وأو المواد في إقليم ك/ ال والعمّ 

العقد د في شروط حدّ حو المُ صحيح على النّ ساب عامل التّ تح تّم اسعر العقد. يالخاطئة على  
 ة. الخاّص 

 مة. مقدّ الفعة دّ على مكّونات العقد المشمولة في ال تعديل  يجوز دفع أيّ ال  .84.7
 

 الّتغييرات الّتعديالت أو  .ع
 ثنائيٍ فاق  اتّ الغاؤه، وذلك وفق أو  تغييرهمن العقد أو تجديده أو تمديده أو  قسم  يجوز تعديل أيّ   .85.1 تعديل العقد  .85

 ، وفقط في حال كان ذلك ضرورًيا وُمبّرًرا. المتعاقدة والمقاول لطة بين الّس 
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ه  أو نطاقأو جوهر العقد  غيير، إلى تغيير طبيعةأوامر التّ ها يجب أال تؤدي تعديالت العقد، بما في .85.2
من قيمة   (%25)نسبة  ،الّتراكمّيةوأاّل تتخطى قيمتها  خطّيةالّتعديالت ، ويجب أن تكون األساسي 
 اإلجمالّية بما فيها المبالغ االحتياطّية.العقد 

ّسلطة يجوز لل الّتي تنشأ أو تظهر أثناء تنفيذ العقد،  و غير الُمتوّقعةعامل مع الظروف غرض التّ ب .85.3
ة أو تغييرات في  من المقاول تنفيذ تغييرات فنيّ  افيهطلب  ت ة،يّ مر تغييرا وأ أن ُتصدرالمتعاقدة 
الّسلع والمواد والّتجهيزات أو إنجاز األشغال أو أداء الخدمات موضوع  م سليت مواقيتكمية أو 

 فقرةكاستثناء من القاعدة الواردة في ال العقد؛ يجب على المقاول االمتثال إلى هذه األوامر، وذلك 
85.1. 

إقليم  تعليمات تنفيذ الموازنة الّسنوّية في   ألحكامتخضع تعديالت العقود وإصدار أوامر التغيير   .85.4
الّتي  العقد على عديالت ووفًقا لذلك، يجوز للّسلطة الُمتعاقدة الموافقة على تلك التّ ردستان. وك

  ًيا للّسلطة المتعاقدة بالمقارنة مع الوفر االقتصادي الّذي قد يتحّقق من جّراءاقتصادُتحّقق وفًرا 
 مناقصة جديدة.  إطالق

  موافقةقبل الحصول على تعديالت على العقد الموافقة على إصدار أوامر التغيير وال يجوز  .85.5
ضرورة رصد ووفق الّصالحيات الممنوحة، وذلك نظًرا للّتبعات المالّية  ةلطة المختّص الّس 

 . الّتخصيصات الاّلزمة
ع  موقّ خّطي فاق تّ بموجب اأو أّية أشغال إضافّية أو ُمعّدلة إاّل الّتعديالت تنفيذ يجب المباشرة بال  .85.6

أو بناًء على أمر تغيير ُتصدره الّسلطة المتعاقدة أو من ُيمّثلها بموجب العقد. يجب أن   من الطرفين،
 اكميات وأسعارهالوموضوع الّتعديل شغال لأل وصًفا موجًزا تتضّمن اّتفاقّية الّتعديل أو أمر الّتغيير 

حاجة لتمديد ًمدة  تي ال الّ الّتعديالت أو أوامر الّتغيير . في (عند االنطباق)ُمّدة الّتنفيذ اإلضافّية و
 .احةً ذلك صر فيها، يجب ذكرالّتنفيذ 

من دون اإلجحاف بالُمدد المنصوص عنها في العقد، ال يجب أن يتأّخر بّت الّسلطة المتعاقدة   .85.7
والمهندس في أّية ُمراسلة أو إشعار يتعلّقان بالتعديل؛ ويجب عليهما البّت بها في مهلة أقصاها 

 . في ُمطلق األحوالو استالمهايوًما من تاريخ  (60)
 

الّتغييرات  .86
المقترحة من  

 المقاول 

مقترح خّطي للمهندس ُيبّين عن طريق تقديم على العقد، وذلك تغييًرا   يجوز للمقاول أن يقترح   .86.1
 : سيحّقق واحًد أو أكثر مّما يليأَن الُمقترح رات الكافية إلثبات فاصيل والمبرّ التّ 

 أو / و ؛، ومقداره شغال األ  تخفيض ُمّدة تنفيذ ( أ)
 أو / و؛ ومقدارها شغال بعد تشغيلهايانة األصتخفيض كلفة  ( ب)
 أو / و ؛وكيفّية ذلك  تنفيذ األشغالأو / صميم وتحسين جودة التّ  ( ت)
إلى  مه  قدّ مكن للمقاول أن يُ الذي يُ اإلجمالي التخفيض هذا مقدار وتخفيض مبلغ العقد  ( ث)

 لطة المتعاقدة. الّس 
  تنفيذ األشغال؛صميم أو تّ البجودة وفي ُمطلق األحوال، ال يجب أن يتّم اقتراح أّي تغيير يمّس 

 لطة المتعاقدة. مصلحة الّس إلى تحقيق قترح غيير المُ التّ يهدف يجب أن 
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  فصيلية الداعمةالمعلومات التّ إلى باإلضافة  غيير المقترح هندس مراجعة وتقييم التّ المً يجب على   .86.2
ا إذا كان هذا  ملطة المتعاقدة لّس وإصدار توصيته إلى ا، ( 86.1) فقرةال بموجب والُمقّدمة من المقاول 

ُمقترح الّتغيير  لطة المتعاقدة أنّ . إذا وجدت الّس ُمقترح ُيحّقق فائدًة للّسلطة المتعاقدة أم الال
أثر الّتغيير استناًدا إلى   ضي قدًما في إجراءات تقييم، يجب على المهندس الم لها  ُيحّقق فائدةً 

  توقيع تعديل على العقد اعلى تقييم المهندس، يجب عليهم فين. في حال موافقة الطر( 88) فقرةال
 . قبل دخول الّتعديل حّيز الّتنفيذ 

 
الّتغييرات  .87

المطلوبة من  
 الّسلطة المتعاقدة

نجاز أو تغيير ضروري إل أيّ بإجراء ، أن يأمر ةتعاقد ملطة الّس الشاور مع بعد التّ ويجوز للمهندس،  .87.1
.  ًقا لنتيجة أفضل لناحية انجاز األشغال أو تشغيلهاأّي تغيير آخر يراه ُمحقِّ أو  شغالستكمال األا

 وفًقا لتعليمات المهندس. وعلى الفور  يغيير التّ األمر يجب على المقاول تنفيذ هذا 
ويجب  ؛من األشكال شكٍل  بأيّ ُيصدره الُمهندس إلى إبطال العقد قد ال يجوز أّن يؤّدي أّي أمر تغيير  .87.2

 . (88) فقرةال استناًدا إلى  غييرأّي تأثر تقييم 
إلعداد سعر إجمالي لقاء تنفيذ أمر طلًبا من المقاول   ،يطلبه المهندس تغيير  أمر  ن أيّ يتضمّ ُيمكن أن  .87.3

 غيير. استالم المقاول ألمر التّ تاريخ يوًما من   (14)خالل خطًيا والّتغيير، وذلك 
غيير، أن يطلب التّ  وقبل إلصداره أمر، ( 87.3) الفقرةأو عوًضا عن إلى    إضافةً كما ويجوز للمهندس،  .87.4

تاريخ يوًما من  (14)جمالي لقاء تنفيذ أمر الّتغيير، وذلك خطًيا وخالل إعداد سعر إمن المقاول 
بين المهندس والمقاول.   افاق عليهتّ  ُمّدة أخرى يتّم اال، أو خالل أيّ لطلب المهندساستالم المقاول 

تعويض  للمقاول الحصول على  ، يحّق هذه الحالة وإذا لم يقم المهندس بإصدار أمر الّتغييرفي 
 . الّتي تكّبدها في إعداد الّسعر اإلجمالي وذلك بعد تحّقق المهندس من هذه الّتكلفة كلفة للتّ 

جوهري في نطاق عديل ت أو أيّ / ا لُمّدة اإلنجاز وأو تمديدُ / ومبلغ العقد في  زيادةً  ،التغييرشمل إذا  .87.5
، وذلك باستثناء أوامر الّتغيير الّصادرة دتعديل للعق عندها على الّطرفين توقيع ، فيجب العقد

 . (85.3) فقرةبموجب ال
 

القرارات بشأن أثر   .88
الّتغييرات وبشأن  

 الّسير بها 

من مبلغ  ه خصميجب إضافته أو برأيه ذي الّ  (عند االنطباق)يجب على المهندس تحديد المبلغ   .88.1
 : ، وذلك بموافقة الّسلطة المتعاقدة واستناًدا إلى ما يلي المهندس  ُيصدرهتغيير  أّي أمر نتيجة بالعقد 
 أو  ؛(88.4) فقرةعبر إصدار المهندس لتقييمه استناًدا إلى ال ( أ)
  (88.5) الفقرتيناستناًدا إلى المقاول عبر الموافقة على الّسعر اإلجمالي الّذي ُيعّده  ( ب)

 .(88.6)و
  أيّ تكلفة  ،(88.1) فقرةاستناًدا إلى الالمهندس  يأمرهي تغيير المهندس ألّ يجب أن يشمل تقييم  .88.2

 عرقلة أو إعاقة أو تأخير لألشغال موضوع الّتغيير واألخرى الُمتأّثرة بالّتغيير، إن ُوِجدت. 
  فقرةبموجب أحكام التكلفة سعر أو  فاق بشأن أيّ لمهندس والمقاول إلى اتّ لم يتوّصل ا في حال .88.3

 سعارواستناًدا إلى األ  معقواًل ّتكلفة وفق ما يراه ، يجب على المهندس تحديد السعر أو ال(88.4)
 . بقراره المقاول، وأن ُيبلّغ السوق  الّسائدة في
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 لتغيير على النحو التالي: المبلغ العائد لد المهندس حدّ يُ  .88.4
ن أو جزء من  يجب تقييم أيّ  ( أ) ن أو   تمّ شغال يألا مكوِّ الغاؤه استناًدا إلى سعر هذا الُمكوِّ

ن أو الّجزءفي حال عدم وجود ؛ و في العقدالّجزء  يجب تقييم ،  سعر في العقد لهذا الُمكوِّ
 . الّسعر وفق ما يراه المهندس مناسًبا

ن أو جزء أو نشاط أو عمل يجب تقييم أيّ  ( ب) ُمسّعر  ألّي بند  شابهٍ أو مُ  طابقٍ مُ  إضافّي  مكوِّ
 د في العقد. حدّ المُ وفق الّسعر ، ُمشابهةتنفيذه في ظروف يتّم سفي العقد و 

ن أو جزء أو نشاط أو عمل  يجب تقييم أيّ  ( ت) أّي بند ُمسّعر في  ُمختلف عن إضافّي مكوِّ
 . الّذي ُيقّرره المهندسوفق الّسعر  ُمختلفة،تنفيذه في ظروف يتّم س وأالعقد 

  أسعار بنود جداول أعمال الُمياومة، (أ) إلىالمهندس قّرره ذي يُ عر الّ الّس ستند يجب أن ي ( ث)
الكلفة الفعلّية ُيضاف إليها هامش الّربح   (ت)أو / واألسعار الّسائدة في السوق؛  (ب)أو / و

 . أو لم يكن ذلك كافًيا (ب)و (أ) في حال لم يكن باإلمكان استخدام الوسيلتين 
،  (87.4)و (87.3) الفقرتيناستناًدا إلى مه المقاول إلى المهندس يقدّ سعر إجمالي   أيّ  بّينيجب أن يُ  .88.5

 ا يلي: كمفاصيل الكاملة تّ وال المبلغهذا ساب تح اة كيفيّ 
 و  الّتغيير؛ تكلفة االمتثال ألمر ( أ)
 و  اإلجمالي؛ عرّس التكلفة إعداد  ( ب)
الُمتأّثرة بالّتغيير، عرقلة أو إعاقة أو تأخير لألشغال موضوع الّتغيير واألخرى  أيّ تكلفة  ( ت)

 ذلك بنتيجة تنفيذ الّتغيير؛ و ، وإن ُوِجدت 
 . الّسعر اإلجمالين المهندس من تقييم معلومات أخرى ستمكّ  ةأيّ  ( ث)

  (28)المقاول في موعد ال يتجاوز  إشعارلطة المتعاقدة،  شاور مع الّس بعد التّ ويجب على المهندس،  .88.6
،  ة. في حال الموافقا إذا تّم قبول هذا الّسعر أم السعر إجمالي وفق ما سبق، م  يوًما من استالم أيّ 

بين المهندس  أّي سعر آخر ُيّتفق عليه أو  هذا الّسعر اإلجمالي الُمقّدم من المقاوليجب أن يكون  
 . مر الّتغييرللمقاول الحصول عليه لالمتثال أل ذي يحّق والمقاول، هو المبلغ الكامل الّ 

يجب على المهندس  ،  عر اإلجمالي الُمقّدم من المقاولعلى الّس المهندس موافقة في حال عدم  .88.7
 . (88.4) فقرةتحديد الّسعر استناًدا إلى ال 

  (14)، وذلك خالل يطلبها قد  معقولة معلومات إضافية ةيجب على المقاول تزويد المهندس بأيّ  .88.8
 تغيير مطلوب.  أو سعر أيّ / ثر وألتمكينه من تقييم تاريخ طلب المهندس ويوًما من 

من  يوًما  (28)في موعد ال يتجاوز إشعار المقاول بقراره حول تقييم أّي تغيير يجب على المهندس   .88.9
 . (88.8)استالم المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 

 
 الّظروف القاهرة  .غ

حالت الّظروف  .89
 القاهرة

 تنفيذ العقد:  أثناء ُمّدةحدث أّي مما يلي إذا   .89.1
شغال على تنفيذ األبشكل ملموس وواضح ر تؤثّ و ،من العالم  مكان اندالع حرب في أيّ  ( أ)

 من ناحية مالّية أو خالفها؛ أو 
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في إقليم  أو أعمال إرهابّية  اغتصاب الّسلطةد أو ثورة أو حرب أهلية أو تمرّ غزو أو  ( ب)
 أو  ؛ردستانوك

استثناء تلك الّتي يقوم بها ب، ردستانوفي إقليم ك اتاضطرابفوضى أو أعمال شغب أو  ( ت)
 أو  ؛في األشغالأو عمل سابًقا يعمل حالًيا ثانوي مقاول  المقاول أو أيّ  و وعّمالفموّظ 

، باستثناء تلك الّناتجة عن أعمال  نفجارات االة أو ة أو النوويّ األيونيّ التلّوث باإلشعاعات  ( ث)
 ؛ أو المقاول

 الّطبيعّية الّتي ال مجال للمقاول توّقعها واالحتياط من آثارها؛ الكوارث  (ج )
 

قوة  "على تنفيذ العقد كلًيا أو جزئًيا، يمكن اعتبارها أو الّظروف وحيثما تؤثر مثل هذه األحداث 
 . " قاهرة

رف  الّط  يقّدم إشعاًرا فورًيا إلىأن  ،من األحداث المذكورة أعاله  طرف يتأثر بأيّ  يجب على أيّ  .89.2
وذلك في  تنفيذ العقد، تأثيرها على  ى، ُيطلعه فيه على هذه األحداث أو الّظروف وعلى مداآلخر
من تاريخ معرفة الّطرف المعني أو وقوع هذا الحدث أو الّظرف يوًما من تاريخ  (14)تجاوز تال ُمدة 
 . ، أو في حّد أقصى، من تاريخ وجوب معرفته بهبه

رفين أحد الّط حالت القّوة القاهرة دون تمكّن إذا ، و( 89.2) فقرةال بعد التقّيد باإلشعار المطلوب وفق .89.3
أوالً تعليق العقد بعد تقديم  الّطرف  ذا، فيجوز له بشكل جوهريّ من تنفيذ واجباته بموجب العقد  

من )تتخّطى ثلث ُمّدة اإلنجاز ة القاهرة لفترة زمنية طويلة  . إذا استمرت حالة القوّ بذلك اإلشعار 
من  أو موارد أيّ / ات وكانت تؤثر بشكل كبير على عمليّ  أو إذا (العيوباإلخطار بدون احتساب ُمّدة 
 . خاص بذلك تضرر إنهاء العقد بعد إعطاء اإلشعار الالمُ  ّطرفللعندها  الطرفين، فيجوز 

أو  / كلًيا أو جزئًيا، وشغال األ تنفيذ ا بتعليق إمّ  ،للمقاول  هالطة المتعاقدة إصدار تعليماتيجوز للّس  .89.4
للمقاول    ة القاهرة. في هذه الحالة، يحّق القوّ الّذي ال يتأّثر فيه الّتنفيذ بقدر النفيذ بمواصلة التّ 

لطة  االمتثال لتعليمات الّس للّنفقات الّتي يتكّبدها بشكل معقول جّراء الحصول على تعويض 
 المتعاقدة. 

 
المسؤولّية  .90

المترّتبة على 
 الّظروف القاهرة

، أن يبذل ُقصارى جهده للّتخفيف من وطأة (89) فقرةاليجب على الّطرف الُمتأّثر بقّوة قاهرة وفق  .90.1
وفي كّل األحوال يتوّجب القّوة القاهرة وآثارها على األشغال، ويتحّمل مسؤولّية الّتقصير في ذلك. 
 متابعة تنفيذ العقد بالقدر الّذي ال يتأّثر بالقّوة القاهرة كلّما كان ذلك معقواًل. 

المقاول أن يبذل  يجب على  وحّتى ذلك الوقت، فقرةال هإنهاء العقد بموجب أحكام هذ ما لم يتمّ  .90.2
حالة من  وقت بعد حدوث أيّ  في أيّ ولطة المتعاقدة للّس إاّل أّنه يحّق   .شغالاأل  نجازقصارى جهده إل

هذا . عند إصدار خطًيا بذلك إشعار المقاولبعد  ؤهأو إنهاتنفيذ العقد تعليق  ،ة القاهرة حاالت القوّ 
وقات  ن الطرفين فيما يتعلق بأي خرم دون المساس بمطالبات أيّ  منيجب إنهاء العقد اإلشعار، 

 . ة لإلنهاءسابق
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حالة من حاالت   حدوث أيّ تاريخ  اعتباًرا من وأم ال،  (90.2) فقرةاستناًدا للإنهاء العقد   سواء تمّ  .90.3
ُيخالف   في العقدوخالًفا ألّي شرط صريح أو ضمني  إلزامّيةالية األحكام التّ ُتعتبر  ،ة القاهرة القوّ 
 : ذلك
قد ُتحدثها  ق باألضرار التي فيما يتعلّ كان  نوٍع  مسؤولية من أيّ  ةالمقاول أيّ ل ال يتحمّ  ( أ)

لطة المتعاقدة أو ألطراف أو الممتلكات سواء كانت تابعة للّس  شغالباأل القّوة القاهرة 
،  إضافًة إلى ذلك. ، وذلك طالما كان المقاول قد التزم بواجباته الّتعاقدّية ذات الّصلةثالثة 

  في األرواح  ئرأو الخساات ق باإلصابمسؤولية عن أو فيما يتعلّ  ةالمقاول أيّ ل ال يتحمّ 
المقاول إخالء مسؤولّية لطة المتعاقدة  ة قاهرة. يجب على الّس قوّ الّناجمة بالكامل عن ال

عن هذه االلتزامات وضد جميع المطالبات واإلجراءات واألضرار والتكاليف والرسوم 
 لق بها.والنفقات أيًا كانت فيما يتع

ة  بسبب القوّ ّضرر الموقع للتلف أو الأو تجهيزات في  دوامة أو أيّ  شغالإذا تعرضت األ  ( ب)
،  لطة المتعاقدةللمقاول أيًضا من الّس  حّق ست. يالتعويض عنهاللمقاول  حّق تسالقاهرة، ي

ستبدال أو إصالح  ال وضرر أو تلف في األشغال  صالح أيّ استرداد الّنفقات الفعلّية إل
إلنجاز ما هو ضرورّي ما قد يطلبه المهندس أو حسبلّتجهيزات، وذلك وفق المواد وا 

استناًدا إلى األسعار  بين المهندس والمقاول والّنفقات هذه باالّتفاق تقييم  . يتمّ شغالاأل
فاق  المهندس والمقاول إلى اتّ لم يتوّصل حيثما أمكن ذلك. في حال  الّسائدة في الّسوق 

وفق ما يراه ُمناسًبا وإشعار يجب على المهندس تحديد السعر هذه الّنفقات   بشأن
 ذلك. المقاول ب

أو   اتعن االنفجار ةاجملف أو اإلصابة أو الخسائر في األرواح النّ ر أو التّ اُيعتبر الدم ( ت)
ات، رلغم أو قنبلة أو قذيفة أو قنبلة يدوية أو صاروخ أو ذخيرة أو متفّج  أليّ  االصطدام

 القاهرة. ُيعتبر ذلك من آثار القّوة 
يتّم  ، سبب قّوة قاهرة أخرى وتّم انهاؤه العقد سواء بسبب الحرب أو بتنفيذ ل في حال تعّط  .90.4

 .( 96) فقرةالالُمحّددة في وفق اآللّية لطة المتعاقدة للمقاول من قبل الّس  ستحّق المبلغ المُ احتساب 
 

 والّنزاعات  المالّية طالباتالمُ  .ف
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 بها  والبّت  المطالبات  مسار يوّضح  بياني  رسم - 7رسم توضيحي 

آلّية الّسير  .91
 بالمطالبات 

نزاع  أيّ بسبب  مجلس فّض الّنزاعاتوالمهندس و رفينالتزامات الّط تتأّثر أو تتغّير مسؤولّيات وال   .91.1
نفيذ العقد، فيستكمل المعنّيون أداء واجباتهم وفق العقد بغّض الّنظر عن أو مطالبة تنشأ أثناء ت
 وجود ُمطالبة أو نزاع. 

،  ا إلى سبٍب مامن األسعار الُمّتفق عليها في العقد استنادً سعر رفع إذا كان المقاول ينوي المطالبة ب  .91.2
معرفته بالّسبب تاريخ يوًما من  ( 28)بُمطالبته خالل  المهندسشعار خّطي إلى تقديم إ يهفيجب عل

 المطالبة.  تستند إليهااألحكام التعاقدية التي إلى  ، باإلضافةأو من تاريخ وجوب معرفته به 
العقد  ة أو شروط العامّ  العقد مدفوعات إضافية بموجب شروط ةإذا كان المقاول ينوي المطالبة بأيّ  .91.3

يوًما   (28)بُمطالبته خالل  المهندسشعار خّطي إلى تقديم إ  يه، فيجب عل(وفق االنطباق)ة الخاّص 
إلى  من تاريخ معرفته باألحداث الُمسّببة بالمطالبة أو من تاريخ وجوب معرفته بها، باإلضافة

 المطالبة.  تند إليهاتساألحكام التعاقدية التي 
 ةأيّ توثيق وتبرير ة لضروريّ منطقّيا تي قد تكون الّ اليومّية جالت يجب على المقاول االحتفاظ بالّس  .91.4

من  أن يطلب المهندس يجوز جالت. الّس هذه لمهندس تفاصيل إلى ا م  ن يقدّ عليه أ و ،طالبة مُ 
فيما يّتصل  جوهرية ضرورّية وبرأيه ة تكون إضافيّ يومّية ت سجاّل  ةالمقاول االحتفاظ بأيّ 

. يجب  تجاه الُمطالبةلطة المتعاقدة ة الّس اعتراف بمسؤوليّ ، على أاًل ُيشكّل هذا الّطلب أّي لمطالبة با
ويجب عليه  والّتدقيق فيها جالت  الّس  هذه جميعالكشف على على المقاول أن يأذن للمهندس ب

 متى طلب المهندس ذلك.  عنهاتوفير نسخ 
، يجب على المقاول أن  فقرةال  ههذ   استناًدا إلىيوًما من تقديم اإلشعار األّول بالُمطالبة  (28)خالل   .91.5

ت إلى تي أدّ روف الّ للّظ  لةفّص فاصيل الكاملة والمُ ح التّ يوّض ثانًيا   إشعاًرالى المهندس  قّدم إ ي
ُء لطلب  يجب على المقاول، وبنا. احتسابهوطريقة بشكل ُمفّصل طالب به المطالبة، والمبلغ المُ 

أّية تحديثات على الُمطالبة أو تفاصيل إضافّية عنها  لى المهندس قّدم إبعد ذلك، أن يالمهندس 
 . ووثائق داعمة لها

 د 
طا ب        

 
م   
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 ة فيما يتعلق بأيّ  (91.3)و (91.2) الفقرتينإذا فشل المقاول في االمتثال ألحكام اإلشعار الواردة في  .91.6
ألحكام اإلشعار الواردة  في االمتثال المقاول أّما إذا فشل  المطالبة.ظر في هذه مطالبة، فلن يتم النّ 

، فعندها يجب على المهندس دراسة المطالبة والبّت بها بالقدر الممكن ووفق  (91.5) فقرةال  في
 المعلومات الُمتاحة للمهندس من خالل اإلشعار األّول. 

 
المهندس بّت  .92

 بالمطالبات 
المقاول أو من انتهاء ُمّدة تقديم  مطالبة المهندس لإلشعار الّثاني لاستالم  يوُما من (28)خالل  .92.1

صحيح شعار اإل  أنّ بالمهندس قّرر إذا فقط واإلشعار الّثاني من قبل المقاول فتخلّف عن ذلك، 
استحقاق المقاول للمبلغ اإلضافي الّذي تحديد مدى يجب على المهندس مراجعة المطالبة لوصالح، 

ُيطالب به على شكل رفع سعر العقد أو إضافة مبالغ على العقد وفق ما ينطبق، ومبلغ هذا  
 االستحقاق. 

.  وإلى حين تعديله وفق إجراءات البّت بالّنزاعات وفق العقد رفينمًا للّط لزِ يكون قرار المهندس مُ  .92.2
ق بدفع مبلغ من أحد الطرفين إلى الطرف اآلخر، فيجب على المقاول تضمين  إذا كان القرار يتعلّ 

، ويجب على المهندس تضمين هذا المبلغ في شهادة ة اليالتّ المرافق للفاتورة  الّطلبهذا المبلغ في 
 . الّطلبًدا إلى هذا تصدر استناالدفع التي 

، وذلك في حال  (31.4) فقرةاستناًدا إلى ال "للّتفاوض الوّدي إشعار " يجوز ألّي من الّطرفين تقديم  .92.3
قرار يوًما من تاريخ استالم   (28)عدم الموافقة على قرار المهندس بخصوص المطالبة وخالل 

 المهندس. 
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 مخّطط زمني يوّضح محّطات البّت بالنزاعات  - 8رسم توضيحي 

 
الّنزاعات   .93

 وّدي الّتفاوض الو
 (31.3) فقرة، يبّت المهندس بالّنزاع استناًدا إلى ال"إشعار نزاع "استالمه يوًما من تاريخ  (28)خالل  .93.1

أو في حال تخلّف المهندس عن إصدار  أحد الّطرفينقراره بشأنه. وفي حال عدم موافقة وُيصدر 
إشعاًرا بمباشرة الّتفاوض الوّدي حول ر أحد الّطرفين ، ُيصدِ ( 31.4) فقرةواستناًدا إلى ال ، القرار
 .  الّنزاع

الوّدي، يجب على الّطرفين  شعار مباشرة الّتفاوض بإ تبلّغ الّطرف اآلخريوًما من تاريخ  (28)خالل  .93.2
اولة للتوّصل حبذل الّجهود لعقد االجتماعات الّثنائّية والّتفاوض بشأن الّنزاع وتبادل الحلول في م

 يوّثق الّطرفان أّي اّتفاق وّدي بينهما خطًيا بمشاركة المهندس.  إلى حّل وّدي ُيرضيهما.  
يوًما من انقضاء ُمّدة   (14)وخالل  في حال عدم التوّصل إلى اّتفاق، يجوز ألّي من الّطرفين .93.3

 . فّض الّنزاعاتزاع إلى مجلس  إحالة النّ ،  (يوًما 28أّي )الوّدي الّتفاوض 
 

بّت مجلس فّض   .94
 الّنزاعات 

  (63)خالل بالّنزاع  فّض الّنزاعاتمجلس يبّت من شروط العقد العاّمة،  (36) فقرةالاستناًدا إلى  .94.1
ذي  رف الّ من قبل الّط والمستندات الّتفصيلّية العائدة للّنزاع، وذلك وثائق ال هاستالم من تاريخ يوًما 

 ُيحيل الّنزاع إلى المجلس. 
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أو في حال لم يلتزم  (36.3) فقرةفي حال رفض أحد الَطرفين قراًرا لمجلس فّض الّنزاعات وفق ال  .95.1 الّتحكيم .95
، يتّم البّت  على خالف ذلك، وما لم يّتفق الّطرفان (36.4) فقرةأحد الّطرفين بهذا القرار وفق ال 

ما لم يتّم   ووفق ما يلي شروط العقد الخاّصةاستناًدا إلى   حكيمعن طريق التّ بالّنزاع نهائًيا 
 : تحديد خالف ذلك في هذه الّشروط

الُمحّددة   وقواعد الّتحكيم في بلد ُمحايد ومن قبل جهة الّتحكيمتتم تسوية النزاع نهائًيا  ( أ)
 ؛ شروط العقد الخاّصة في 

هذه  استناًدا إلى يتم تعيينهم  ،مينحكّ م واحد أو ثالثة مُ حكّ تتم تسوية النزاع بواسطة مُ  ( ب)
 و القواعد؛ 

  .حكيمالتّ  اتإجراءفي  (4) فقرةال دة في حدّ المُ اعتماد لغة العقد يجب  ( ت)
ما عدا القرارات )نقض أو تعديل أّي شهادة أو قرار الكاملة ل ّصالحّية بال  (مونحكّ المُ )م حكّ ع المُ يتمتّ  .95.2

رأي أو تقييم ُيجريه المهندس وأّي قرار ُيصدره مجلس فّض    أو تعليمات أو (الّنهائّية والُملزمة
، وذلك فيما يّتصل بالّنزاع. ال يجب أن يحول أّي أمر  ( ما عدا القرارات الّنهائّية والُملزمة)الّنزاعات 

وتقديم   (ني محكّ المُ ) م حكّ المُ لإلدالء بشهادته أمام  ومجلس فّض الّنزاع  دون استدعاء المهندس 
 . تّية في كّل ما له عالقة بالّنزاعاألدلّة الّثبو

تتأّثر أو تتغّير مسؤولّيات  ال . إنجاز األشغال أو بعد ذلكحكيم قبل التّ إجراءات دأ تب يمكن أن  .95.3
ُيحال إلى الّتحكيم أثناء  نزاع  أيّ بسبب  مجلس فّض الّنزاعاتوالمهندس و  رفينالتزامات الّط و

 تنفيذ العقد.  
 

 العقد إنهاء .ق
العقد من  إنهاء .96

قبل الّسلطة  
للمصلحة   المتعاقدة

 العاّمة 

وذلك بعد إصدار إشعار للمقاول يسبق دخول   لطة المتعاقدة إنهاء العقد للمصلحة العامةيجوز للّس   .96.1
خالل هذه الُمّدة يبقى الموقع في ُعهدة المقاول، فيمارس  . يوًما (28)اإلنهاء حّيز الّتنفيذ بُمّدة 

يجب على ، فقرةال  هور استالم إشعار اإلنهاء استناًدا إلى هذفمسؤولّياته ووفق تعليمات المهندس. 
لعمل على تأمين سالمة األشغال وتنظيف الموقع واحصاء محتوياته  ا ومقاوليه الّثانوّيين المقاول 

استخدام وسائط الّنقل والّشحن  ومقاوليه الّثانوّيين يجب على المقاول تحت إشراف المهندس. 
ّدات واآللّيات الُمستخدمة في تنفيذ األشغال وجميع جميع المع وبالّسرعة المعقولة، إلزالة

، وتسليم الموقع وأّية وثائق ومستندات ذات صلة  من الموقعفائضة الوالمواد اإلنشاءات المؤّقتة 
   .للّسلطة المتعاقدة

 تسديد  لطة المتعاقدة يجب على الّس بعد دخول اإلنهاء حّيز الّتنفيذ،  .96.2
 و  ؛بقدر إنجازها بصورة ُمرضية شغال الُمنجزةقيمة األ  ( أ)
قدر بالوأشغال جزئّية أو تحضيرّية ُمنجزة  ةفيما يتعلق بأيّ  للمقاولة  ستحقّ المبالغ المُ  ( ب)

 و ؛ وفق تقييم المهندس بصورة ُمرضية الّذي تّم إنجازه 
الّتي قام المقاول بشرائها والّتي استلمها المقاول فعاًل أو  تكلفة المواد أو الّتجهيزات  ( ت)

ومن ضمنها تلك المواد أو الّتجهيزات الّتي تكون   أصبح تحت مسؤولّية تسلّمها قانوًنا
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، وذلك شرط أن  فقرة ال ه أّيام من تاريخ إنهاء العقد وفق هذ (7)جاهزة للّشحن ضمن ُمّدة 
 تكون عملّيات شراء تلك المواد والّتجهيزات هذه منطقّيًة ومّتسقًة مع جدول تقّدم العمل

فور لطة المتعاقدة ملكًا للّس ّتجهيزات بح هذه المواد أو الوُتص  ،ومطابقة للمتطلّبات الفنّية 
 و  ؛سداد ثمنها 

لتنفيذ كامل دها كبّ لتعويض المقاول عن نفقات معقولة، تالمبلغ الذي ُيحّدده المهندس   ( ث)
الّتعويض عن هذه الّنفقات استناًدا إلى أّي بند آخر من   بقدر ما لم يتمّ  وذلك األشغال،

 و  ؛شروط العقد 
  ذين تمّ وإعادة العمال األجانب الّ المقاول من الموقع  زالة معداتإلالمعقولة الّتكلفة  (ج )

 . للعمل في األشغال من الخارج خّصيًصا إحضارهم 
 

 ُيدفع أّي مبلغ عن التكاليف المذكورة أعاله. العائد لتلك الوالمبلغ المدفوع مقدًما قتطاع وذلك بعد ا 
 .أرباح غير ُمتحّققة

 
على   فقرةال  هأحكام هذ  العقد جزئًيا للمصلحة العاّمة. وتسرييجوز للّسلطة المتعاقدة أيًضا، إنهاء  .96.3

الّجزء من العقد الّذي تّم انهاؤه. وفي كّل األحوال، ال يعِف اإلنهاء للمصلحة العاّمة، المقاول من 
 التزاماته الّتعاقدّية حّتى تاريخ اإلنهاء والتزامات وضع االنهاء موضع الّتنفيذ. 

 
سحب أعمال  .97

العقد وتنفيذه على  
   حساب المقاول

مخالفة المقاول أًيا من شروط العقد أو إخالله في تنفيذ بسبب  يتّم سحب أعمال العقد من المقاول .97.1
يوًما   (28)عمال قبل األ. ُتصدر الّسلطة المتعاقدة إشعار سحب التزاماته في العقد أو خرقه للعقد

 حّيز الّتنفيذ.  سحب أعمال العقد من دخول 
 وللّسلطة المتعاقدة   .(96.2) فقرةمن ال (ج )و (ث) ما عدا الفقرتين  (96)  فقرةال تنطبق أحكام  .97.2

، وبكّل أنواعها واستناًدا إلى موضوع ودرجة  المتراكمةوالّتعويضات الغرامات اقتطاع  ( أ)
 و التزاماته؛إخالل المقاول في 

 ؛ و استرداد مبالغ مدفوعة مقّدًما أو على الحساب عن أشغال لم ُتنجز بصورة ُمرضية ( ب)
كلفة إنجاز األشغال المتبقّية  اقتطاع فارق الّسعر بين الّتنفيذ على حساب المقاول و ( ت)

بما في ذلك لطة المتعاقدة دتها الّس تكبّ تي خرى الّ وجميع المصروفات األيانة والّص  بالكامل
ضمنها كلفة إصالح أّي   ومن ) العقد الخاّصةشروط في ة المنصوص عليها ريّ دافقات اإلنّ ال

 ؛ ووبين مبلغ العقد الُمتبّقي (خلل في األشغال الُمنّفذة من قبل المقاول 
   ضمان ُحسن الّتنفيذ. كتابُمصادرة  ( ث)

فيكون  المتعاقدة أو للمقاولواستناًدا لذلك، يحتسب المهندس أّية مبالغ صافية ُمستحّقة للّسلطة  .97.3
 .   كّل فائض لصالح الخزينة وأّي نقص على ذّمة المقاول
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العقد من  إنهاء .98
 قبل المقاول 

   . (99) و (90)و (89)الفقرات يجوز للمقاول إنهاء العقد بسبب القّوة القاهرة استناًدا إلى  .98.1
تنفيذ   تعليقتقديم إشعار اإلنهاء بسبب وبعد  (71.3) فقرةالعقد استناًدا إلى ال يجوز للمقاول إنهاء  .98.2

يوًما من دخول هذا اإلنهاء حّيز   (28)، وذلك قبل ( 71.3) فقرةال  في وفق الّشروط الُمحّددةالعقد 
صدر إًما إشعاًرا بقبول  تُ أن  (يوًما  28)وضمن ُمّدة اإلشعار ّسلطة المتعاقدة يجب على ال الّتنفيذ.

 قبل باإلنهاء.ت، وذلك في حال لم  ( 31) فقرةالاستناًدا إلى  "إشعار نزاع"اإلنهاء أو 
حتى البّت  (يوًما 28)وُتعلّق ُمدة إشعار اإلنهاء  إجراءات البّت بهذا الّنزاع وفق أحكام العقد،الى وتت .98.3

 بالّنزاع. 
استناًدا إلى   ُتّتبع إجراءات الّدفع، وفقرة ال هفي كّل ما ال يتعارض مع هذ (96)  فقرةال تنطبق أحكام  .98.4

 . (ث)المذكورة في ما عدا المبالغ  (96.2)  فقرةال
 

إنهاء العقد بسبب  .99
 القّوة القاهرة

تقديم إشعار اإلنهاء بسبب القّوة القاهرة من ِقبل الّطرف  ، وبعد ( 90)و (89)الفقرتين استناًدا إلى  .99.1
، يجب على الّطرف (89) فقرةالالُمتأّثر بالقّوة القاهرة إلى حّد إنهاء العقد وفق الّشروط الُمحّددة في 

إلى استناًدا   "إشعار نزاع "أن ُيصدر إًما إشعاًرا بقبول اإلنهاء أو  (يوًما 28)اآلخر وضمن ُمّدة اإلشعار 
 ، وذلك في حال لم يقبل باإلنهاء. (31) فقرةلا
حتى البّت  (يوًما 28)إجراءات البّت بهذا الّنزاع وفق أحكام العقد، وُتعلّق ُمدة إشعار اإلنهاء الى وتت .99.2

 بالّنزاع. 
استناًدا إلى   ُتّتبع إجراءات الّدفع، وفقرة هذه الفي كّل ما ال يتعارض مع  (96)  فقرةال تنطبق أحكام  .99.3

 . (96.2)  فقرةال
 

 سحب أعمال .100
 العقد الُحكمي 

 في الحاالت الّتالّية: وفوًرا العقد ُحكًما سحب أعمال يتّم   .100.1
أّي حالة من حاالت فقدان األهلّية القانونّية كما هو ُمحّدد في وثائق وقوع المقاول في  ( أ)

 أو  والقانون الحاكم؛المناقصة 
ثبوت اضطالع المقاول بإحدى الممارسات الفاسدة أو االحتيالّية أو القسرّية أو المعرقلة  ( ب)

أو التواطؤ أو ثبوت خرقه لمبادئ الّنزاهة المنصوص عنها في وثائق المناقصة، وذلك 
 وفق ُحكم قضائي أو قرار صادر عن هيئة رقابّية في إقليم كوردستان. 

 ما عدا شرط تقديم اإلشعار.  (97) فقرةالت سحب العقد وفق ُتطّبق إجراءا  .100.2
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 شروط العقد الخاّصة
ُيفّصل هذا القسم، البيانات والّشروط الخاّصة المّتصلة بشروط العقد العاّمة، ويجب قراءة هذه البيانات والّشروط بالتوازي  

 مع الفقرات المرادفة لها في شروط العقد العاّمة. 

 

 البيانات والّشروط الخاّصة  موضوع ال رقم
 أحكام عاّمة .أ

 ] ةتعاقدملطة الّس الحّدد اسم  [:ةتعاقدملطة الّس الاسم  1.20 تعاريف  1
 

 ] المقاولحّدد اسم  [:المقاولاسم  1.21
 

 ] المهندسحّدد اسم   [:المهندساسم  1.23
 

المجلس وعّرف رئيس المجلس؛ أو حّدد  أسماء أعضاء حّدد  [:أسماء أعضاء مجلس فّض الّنزاعات 1.25
 ] اسم العضو الوحيد

 
موضوع ونطاق   3

 العقد 
 ]حّدد موضوع العقد وفق المتطلّبات الفنّية  [: العقدموضوع  3.1
 
 ]حّدد نطاق العقد وفق المتطلّبات الفنّية   [:العقد نطاق 3.2
 
باإلضافة إلى توضيح مسؤولّيات   العقد: من المقترح أّن يتّم تفصيل موضوع ونطاق الّتوجيهات[

وتنفيذ العقد. من أفضل الّسبل لتوضيح نطاق العمل هو رسم   العقدالّتصميم، لما لذلك من تأثير كبير على 
 ]. العقد هيكلّية هرمّية لمكّونات المشروع موضوع 

القانون الحاكم   4
 والّلغة 

 ] الّلغةحّدد  [: العقد الُمعتمدة هيلغة  4.2
 ]  الّلغةحّدد  [:هي للمراسالت والّتقارير والمخرجاتالّلغة الُمعتمدة 

 
: قد تجد الّسلطة المتعاقدة الفصل بين لغة العقد ولغة المراسالت والتقارير، مثاًل في حال الّتوجيهات[

بالمراسالت  ظالتقارير الفنّية بلغة أجنبّية مع االحتفا أو / أو الدراسات و/ أرادت معالجة المراسالت و
 ]. اًل ردية أو العربية مثكالتعاقدية الرسمية باّللغة ال
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 البيانات والّشروط الخاّصة  موضوع ال رقم
الّتواصل بين   5

 األطراف
 ] حّدد العنوان المفّصل [: ةتعاقدملطة الّس العنوان االّتصال ب 5.3

 إقليم كوردستان 
 المدينة: 
 الّشارع: 
 المبنى: 
 الّطابق: 
 الغرفة: 

 رقم الهاتف: 
 : المراسالت والّتقاريراسم الّشخص المخّول استالم 

 البريد االلكتروني الخاّص بالمراسالت الّرسمّية: 
 
 
 ] حّدد العنوان المفّصل [: بالمهندس عنوان االّتصال  5.3

 إقليم كوردستان 
 المدينة: 
 الّشارع: 
 المبنى: 
 الّطابق: 
 الغرفة: 

 رقم الهاتف: 
 : المراسالت والّتقاريراسم الّشخص المخّول استالم 

 البريد االلكتروني الخاّص بالمراسالت الّرسمّية: 
 
 ] حّدد العنوان المفّصل [: بمجلس فّض الّنزاعاتعنوان االّتصال  5.3

 إقليم كوردستان 
 المدينة: 
 الّشارع: 
 المبنى: 
 الّطابق: 
 الغرفة: 

 رقم الهاتف: 
 : المراسالت والّتقارير اسم الّشخص المخّول استالم
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 البيانات والّشروط الخاّصة  موضوع ال رقم
 البريد االلكتروني الخاّص بالمراسالت الّرسمّية: 

 
 ] حّدد العنوان المفّصل [: بالمقاول عنوان االّتصال  5.3

 إقليم كوردستان 
 المدينة: 
 الّشارع: 
 المبنى: 
 الّطابق: 
 الغرفة: 

 رقم الهاتف: 
 : المراسالت والّتقاريراسم الّشخص المخّول استالم 

 االلكتروني الخاّص بالمراسالت الّرسمّية: البريد 
 
 : خّطة الّتواصل 5.4

وسائط الّتواصل  حّدد  [: في حال السماح بالّتواصل االلكتروني، فإّن الوسائط المقبولة هي الّتالية
اللكتروني المقبولة مثال: عناوين بريد الكتروني ُمحّددة؛ الّتشارك بالملفات عبر منّصة سحابّية 

 ]   ا خ. يل على خادم ُمخّصص أو إلى منّصة أو موقع الكتروني؛ ُمعّينة؛ تحم
 يعتمد الّطرفين خّطة الّتواصل الّتالية والّتي قد ُيعّدلها المهندس وفق شروط العقد: 

 ]  خّطة التواصل بالّتنسيق مع المهندس ووفق متطلّبات وشروط العقدحّدد  [
 آلّية االرسال  نسخة إلى  إلى  من  الموضوع 

     
     
     
     
     
     
     
 
في حال اعتماد مبدأ الّتواصل ورقًيا في كّل ما يّتصل باإلشعارات ما يعني ارسالها بالبريد : الّتوجيهات[

أو باليّد، فعندها من الُمقترح زيادة الُمدد الّزمنّية الخاّصة باإلشعارات. من الُمفيد جًدا تبادل التقارير 
والمستندات والخرائط وما شابه من خالل منّصة الكترونّية ُمتاح للّطرفين التواصل عبرها ما يحّد من 
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 البيانات والّشروط الخاّصة  موضوع ال رقم
نفقات غير ضرورّية مثال البريد والورق واألرشفة الورقّية. فمن خالل منصة موّحدة مع حقوق مفّصلة  

ات الحفاظ أيًضا على لكل نوع من أنواع الًمستخدمين، يستطيع الطرفان والمهندس ومجلس فّض النزاع
 ] أرشيف الكتروني يسهل الرجوع إليه.

 
صيغة العقد   6

 ووثائقه 
يوًما من تاريخ استالم المقاول ]  عدد األّيامحّدد [يجب على الّطرفين إنجاز توقيع العقد خالل  6.1

 لكتاب اإلحالة. 
 

متطلّبات   8
 الستدامة

كحّد أدنى لتوظيف  ( %25)نسبة اعتماد في حال   من الّشروط الخاّصة يجب الغاء هذه الفقرة توجيه:[ 8.5
 ] .اختصاصّيين فنّيين محلّيين

الّنسبة من إجمالي عدد حّدد [يجب على المقاول توظيف اختصاصّيين فنّيين محلّيين بنسبة: 
 ]  ل.الختصاصّيين الفنّيين الّلذين يعملون مع المقاول لتنفيذ األشغا 

 
كحّد أدنى لتوظيف  (%50)نسبة اعتماد في حال  من الّشروط الخاّصة  : يجب الغاء هذه الفقرةتوجيه[ 8.6

 ] قوى عاملة محلّية.
الّنسبة من إجمالي عدد العّمال الّلذين حّدد [يجب على المقاول توظيف قوى عاملة محلّية بنسبة: 

 ]  يعملون مع المقاول لتنفيذ األشغال.
 
بات اس دام    ا    .  حّدد أّية[يجب اعتماد متطلّبات االستدامة الّتالية:  8.7

 
 ]م ط 

 
يجب تحديد الّنسب المذكورة أعاله بعد دراسة وافية لسوق العمل في إقليم كوردستان  :الّتوجيهات[

وذلك للتأّكد من القدرة على تلبية هذه األعداد. إّن تحديد نسب مرتفعة قد يحّد من المنافسة ويكون 
 أفضلّية غير مباشرة للمقاولين المحلّيين وُيقّلل من اهتمام المقاولين اآلخرين للمشاركة. 

 
قد تشمل متطّلبات االستدامة األخرى، أفضلّية لألشخاص اّللذين عانوا من نزاعات أو حروب في إقليم 

 ] كوردستان، مثال األرامل، األيتام، الجرحى، واألشخاص ذوي احتياجات خاّصة.
 

 مسؤولّيات المقاول  . ب
المسؤولّية  9

 القانونّية 
يكون المقاول مسؤواًل تجاه القوانين والتعليمات الّصادرة في إقليم كوردستان والّتي تشمل على  9.1

عّدد القوانين والّتعليمات الّتي يجب على المقاول اللتزام بها وحّدد  [سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 
 ]الّرابط اللكتروني لتسهيل عملّية الوصول إليها. 
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 البيانات والّشروط الخاّصة  موضوع ال رقم
مسؤولّية دراسة   11

 وثائق المناقصة
زيارة الموقع  و

 وكفاية الّطالع 

يوًما مقبولة، وهي   (42)في حال كانت ُمّدة   من الّشروط الخاّصة توجيه: يجب الغاء هذه الفقرة[ 11.3
في المتطّلبات   الُمّدة من تاريخ توقيع العقد واّلتي على المقاول خاللها إبراز أّي خطأ أو إغفال أو نقص

 ]نّية.الف
 

عدد  حّدد  [هي  في المتطلّبات الفنّية  المهندس بأّي خطأ أو إغفال أو نقص رإّن الُمّدة المسموحة إلشعا
 توقيع العقد.  يوًما من تاريخ]  األّيام

  
تقارير تقّدم سير  14

 العمل 
 ]."شهر"أو  "أسبوعين"أو   "أسبوع" :حّدد[العمل كّل يجب تقديم تقارير تقّدم سير  14.1
 

الُمباشرة  يوًما من تاريخ ]  عدد األّيامحّدد  [هي  أمر اإلنجازإّن ُمّدة إنجاز األشغال والحصول على  14.2
 يوًما. ]  عدد األّيامحّدد  [، ُيضاف إليها ُمّدة اإلخطار بالعيوب وهي 69.1استناًدا إلى الفقرة 

إذا أرادت الّسلطة المتعاقدة تحديد مواقيت إنجاز مرحلّية ألجزاء أو أقسام من األشغال،   :الّتوجيهات[
يجب تحديد هذه المراحل أو المواقيت بالّتفصيل في المتطّلبات الفنّية؛ عندها، يجب إضافة القائمة 

 ]أدناه. أما في حال عدم وجود مراحل إلنجاز األشغال، يجب إلغاء هذه القائمة:
 

القسم أو الّجزء من األشغال الّذي سُيعتمد  
 لإلنجاز المرحلي 

 من تاريخ توقيع العقد  (باألّيام)ُمّدة اإلنجاز 

 ]حّدد عدد األّيام من تاريخ توقيع العقد[ ]عّرف القسم أو الّجزء المعني [: 1الميقات 
 ]تاريخ توقيع العقدحّدد عدد األّيام من [  ]عّرف القسم أو الّجزء المعني [ :2الميقات 
 ]حّدد عدد األّيام من تاريخ توقيع العقد[ ]عّرف القسم أو الّجزء المعني [ :3الميقات 

... ... 
 

حّدد المتطلّبات  [يجب على المقاول إعداد وتحديث جدول الّتنفيذ الّزمني استناًدا إلى المعايير الّتالية: 
 ]قّيد بها إلعداد وتحديث جدول الّتنفيذ. والمعايير الّدنيا، الّتي يجب على المقاول الت

 
في حال تأّخر المقاول في تقديم تحديثات دورّية على جدول الّتنفيذ، وطوال ُمّدة هذه الّتأخيرات، 

سيتّم حجز المبالغ الّتالية من المدفوعات العائدة للفترة الّتي تأّخر فيها المقاول في تقديم هذه 
 . ] الّنسبة المئوّيةحّدد [الّتحديثات، وذلك على أساس نسبة مئوّية من قيمة الّدفعة الُمستحّقة: 
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 البيانات والّشروط الخاّصة  موضوع ال رقم
مسؤولّية   15

 التوريدات 
إضافًة إلى المواد، مهما كانت، الّتي على المقاول توريدها ألغراض إنجاز األشغال بنجاح، يجب على  15.1

حّدد هذه المعّدات  [المقاول توريد وتسليم وتركيب المعّدات والّتجهيزات وقطع الغيار الّتالية: 
 ]يار. والّتجهيزات وقطع الغ

 
 ]اختر أحد الخيارين الّتاليين:[ 15.3

إقليم  ":  1خيار   الّتالية من  البناء  المقاول  [  "كوردستان:يجب توريد مواد  الّتي يجب على  المواد  حّدد 
   "شرط أن تجتاز االختبارات المخبرّية المحّددة في المتطلّبات الفنّية." ]شراءها محلًيا

 أو
من األسواق العالمّية شرط    البناء  على المقاول اعتماد الممارسات الفضلى في توريد مواد   يجب":  2خيار  

  "أن تجتاز االختبارات المخبرّية المحّددة في المتطلّبات الفنّية. 
 

مسؤولّية   16
 الختبارات 
 

العاّمة العائدة لهذه  واالكتفاء بشروط العقد  من الّشروط الخاّصة الغاء هذه الفقرة يجبتوجيه: [ 16.1
 ]الفقرة، في حال ال يوجد تعديل على هذه الشروط العاّمة.

  د ّحد[يلي: فيما يتعلّق باالختبارات موضوع العقد، ستكون الّسلطة المتعاقدة مسؤولة عن توفير ما 
والمياه، المعدات، اإلمدادات المؤقتة للكهرباء ، الوثائق والمعلومات األخرى  ،وسائل الّدعم ،األجهزة

، وذلك كما هو  ]أو المواد بحسب النطباق./ الوقود، المواد الستهالكية، األدوات، اليد العاملة و
هذه الّتقديمات من الّسلطة  ّحدد  الختبارات الّتي تعود اليها[ضروري إلنجاح االختبارات الّتالية: 

 ]المتعاقدة.

 
: بحسب طبيعة األشغال، قد يكون على الّسلطة المتعاقدة توفير موّظفي واختصاصيي الّتوجيهات[

أو مواد أخرى يحتاجها / تشغيل وصيانة؛ مواد أّولية؛ كهرباء وماء؛ زيوت ووقود ومواد كيميائّية؛ و
 ]المقاول للقيام باختبارات الّتشغيل واختبارات الّضمانات الوظيفّية. 

 
مسؤولّية   18

ى  الحصول عل 
 الّتراخيص 

واالكتفاء بشروط العقد العاّمة العائدة لهذه   من الّشروط الخاّصة الغاء هذه الفقرة يجبتوجيه: [ 18.1
 ]الفقرة، في حال ال يوجد تعديل على هذه الشروط العاّمة.

الّسلطات عّدد الّتراخيص واألذونات والموافقات من [ستكون الّسلطة المتعاقدة مسؤولًة عما يلي: 
 ]الّرسمّية، والّتي ستتولّى الّسلطة المتعاقدة الستحصال عليها فيما يتعلّق باألشغال. 

 
تراخيص البناء وأذونات : بحسب طبيعة األشغال، قد يكون على الّسلطة المتعاقدة توفير الّتوجيهات[

لمتفّجرات وما شابه وفيما الّتنظيم البلدي والّرخص البلدّية وأذونات قطع األشجار أو أذونات استخدام ا
يتعّلق بتنفيذ األشغال وفق القانون الحاكم. يجب تحديد هذه الّرخص اّلتي ستكون على عاتق الّسلطة  
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 البيانات والّشروط الخاّصة  موضوع ال رقم
المتعاقدة بشكل صريح وواضح في المتطّلبات الفنّية أيًضا أّما بالّنسبة للّرخص والموافقات اّلتي تعتمد  

 ]. كون على عاتق المقاول وحدهعلى تصاميم المقاول الّتفصيلّية، فيجب أن ت
 

تنظيم عمل   19
المقاول وممّثله  

والخبراء  
 األساسّيون 

واالكتفاء بشروط العقد العاّمة العائدة لهذه   من الّشروط الخاّصة الغاء هذه الفقرة يجبتوجيه: [ 19.4
 ]الفقرة، في حال ال يوجد تعديل على هذه الشروط العاّمة.

 
إّن الُمّدة الُمتاحة لتغّيب أّي خبير أساسي أو شغور منصبه قبل اعتبار المقاول ٌمِخاًل بالتزاماته الّتعاقدّية  

 يوًما. ]حّدد عدد األّيام [ال يجب أن تتعّدى وفي حالة خرق للعقد، 
 

 هذه الحالة، للّسلطة المتعاقدةفي 
من مبلغ العقد عن كّل شهر شغور بعد   ]الّشهرّيةنسبة الغرامة حّدد  [ توازيتطبيق غرامات  -

 أو / و؛ انقضاء هذه الُمدة
 . العقدأعمال سحب  -

 
 مسؤولّيات الّسلطة المتعاقدة . ت

المسؤولّية  21
 التعاقدّية 

واالكتفاء بشروط العقد العاّمة العائدة لهذه   من الّشروط الخاّصة الغاء هذه الفقرة يجبتوجيه: [ 21.5
 ]ال يوجد تعديل على هذه الشروط العاّمة.الفقرة، في حال 

 
الّجهة أو الّجهات المفّوضة بتشكيل لجان التسلّم، مثال  حّدد [يمكن للّسلطة المتعاقدة تفويض  

وذلك لتشكيل لجنة تسلّم أو أكثر للكشف على ، ]المهندس أو وزارة ُمعّينة أو مجلس الوزراء، الخ.
 األّولي والّنهائي. األشغال وإصدار شهادة التسلّم 

 
مسؤولّية توفير   22

المعلومات  
 والبيانات المتاحة 

حّدد البيانات الّتي بحوزة الّسلطة [البيانات الّتالية للمقاول: ستقوم الّسلطة المتعاقدة بتوفير  22.1
المتعاقدة والّتي ستقّدمها إلى المقاول. يمكن أن تشمل هذه البيانات مثاًل، خرائط وبيانات 

رافّية، بيانات فحص الّتربة وأوضاع ما تحت سطح الموقع، البيانات الجيولوجية للموقع، طوبوغ
 ]البيانات الهيدرولوجّية والمناخّية والبيئّية، الخ. 

 
 مسؤولّيات المهندس  . ث

المهام   25
والمسؤولّيات  

 العاّمة 

يجب على المهندس الحصول على موافقة الّسلطة المتعاقدة الُمسبقة قبل اّتخاذ أّي قرار أو ُمبادرة  25.2
 :الفقراتحّدد [الّتالية من شروط العقد العاّمة: بالفقرات بأّي شأن يّتصل 

 األشغال  أمر إنجاز: (32) الفقرة -
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 : تمديد مّدة إنجاز األشغال(73.2) الفقرة -
 الّتغييرات المقترحة من المقاول : (86) الفقرة -
- ...[ 

 
وذلك    ،: فيما يّتصل بالمواضيع المشمولة أعاله، يجب تفصيل آلّية عمل المهندس بخصوصهاالّتوجيهات[

في العقد ما بين السلطة المتعاقدة والمهندس. ُيمكن رفع صالحّيات المهندس أو الحّد منها بحسب ما هو 
مطلوب؛ كما ويمكن حصر ضرورة التنسيق المسبق مع الّسلطة المتعاقدة في حاالت خاّصة وإعطاء 

 ]و ما شابه.أنسب معّينة مالّية أو  عتباتالمهندس هامش تحّرك، على أن يكون هذا الهامش مبنًيا إلى 
 

الّتصريح  30
  خصوماتبال

 والغرامات 

يجب على المهندس احتساب مبلغ الغرامات المتوّجبة من المقاول إلى الّسلطة المتعاقدة جّراء  (ب) 30.4
يمكن الّتعديل وفق [  في تحقيق مستويات الّضمانات الوظيفّية، وذلك وفق ما يلي: المقاول فشل

 ]النطباق

 
الّطاقة  أقل من  ات الوظيفّيةمانالّض  اتاختبارشغال وفق نتائج اقة اإلنتاجية لأل إذا كانت الّط  -

،  المتعاقدة ّسلطةالمقاول، أيهما أكثر فائدة للطاء دة في المتطلبات الفنية أو عالمحدّ والمضمونة 
 على النحو التالي: يجب احتساب الغرامات د، فحدّ المُ أعلى من المستوى األدنى لكن و
على  ، شغالمن النقص في الطاقة اإلنتاجية لأل (٪ 1)واحد بالمائة  لكّل نسبة الغرامة حدد  ]

ا ك و    – (٪1) من واحد بالمائة  أقّل أن ُتخّفض نسبة الغرامة بشكل متناسب مع الّنقص 

 
 
االنتاجّية األعلى بين )بفارق االنتاجّية بين تلك المضمونة من قبل المقاول  مضروبة [ا عش  

بارات  وبين االنتاجّية الفعلّية وفق اخت (تلك المحّددة في المتطلبات الفنية وفي عطاء المقاول
 الّضمانات الوظيفّية. 

 
  كلفةتأو متوسط )وحدة  لكّل ،  لمواد األّولية والخدمات العاّمةل  الفعلي استهالكإذا كان  -

المقاول،  طاء المتطلبات الفنية أو ع االستهالك المضمون وفقيتجاوز  (جمالية االستهالك اإل
دة،  المحدّ لمستويات االستهالك األقصى  الحدّ أقّل من لطة المتعاقدة، ولكن هما أكثر فائدة للّس أيّ 

 على النحو التالي: فيجب احتساب الغرامات 
على أن ُتخّفض ، شغالألا زيادة استهالكمن  (٪ 1)واحد بالمائة  لكّل نسبة الغرامة حدد  ]

 ا –  (٪1)من واحد بالمائة  قّل أنسبة الغرامة بشكل متناسب مع الّزيادة 
 
  [ ك و  ا عش  

االنتاجّية األعلى بين تلك  ) المضمون من قبل المقاول  ذلكبين  االستهالكبفارق  مضروبة
الفعلّي وفق اختبارات  االستهالك وبين  (المحّددة في المتطلبات الفنية وفي عطاء المقاول

 الّضمانات الوظيفّية. 
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 مجلس فّض الّنزاعات  . ج

و الوحيد ضُسلطة الّتعيين المفّوضة من قبل الّطرفين لتعيين رئيس لمجلس فّض الّنزاعات أو للع إّن  33.5 تشكيل المجلس  33
حّدد  [وذلك في حال عدم اّتفاق الّطرفين على الرئيس أو على العضو الوحيد هي:  (االنطباقبحسب )

 ]جهة ُمحايدة مثال هيئة نقابّية، هيئة تحكيم، نقابة المهندسين، الخ.

 
أو  "أسبوعًيا"حّدد: [يجب على أعضاء مجلس فّض الّنزاعات زيارة الموقع والكشف على األشغال  34.1 المجلس دور  34

 على األقّل .  ]"أو فصلًيا "أو شهرًيا "كّل أسبوعين"
 
التوجيهات: يجب تحديد وتيرة زيارة الموقع استناًدا إلى طبيعة األشغال وسرعة تقّدم العمل. يجب أن [

   ]الُمدد الزمنية بين زيارة وأخرى، كافيًة إلعطاء المقاول الوقت للتقّدم بالّتنفيذ.تكون 

 ]اختر أحد الخيارين أدناه:[ 37.3 األجور والنفقات  37
 
إلى   استرداد نصف المبالغ المدفوعة طلب ،إلى الّسلطة المتعاقدة أن ُيقّدم : يجب على المقاول 1الخيار [

     ]العائد إلنجاز أّي من مراحل تنفيذ األشغال وفق العقد.طلب الّدفع مجلس فّض الّنزاعات، وذلك مع  

 
 أو
 
إلى مجلس فّض الّنزاعات، وذلك  المبالغ المدفوعة سيتّم تعويض المقاول عن سداد نصف : 2الخيار [

حدد الوتيرة المعتمدة للدفع للمقاول لقاء أجور ونفقات المجلس،  [ة: يرة الّتاليتبشكل دوري وفق الو
     ].]وذلك استناًدا إلى طبيعة العقد

 
 الّتصاميم  .ح

تصاميم الّسلطة   38
 المتعاقدة

بشروط العقد العاّمة العائدة لهذه  واالكتفاء  من الّشروط الخاّصة الغاء هذه الفقرة يجبتوجيه: [ 38.1
 ]شروط العاّمة.هذه الفي حال ال يوجد تعديل على الفقرة، 

 
ستقوم الّسلطة المتعاقدة بتقديم الّتصاميم الّتفصيلّية للمكّونات أو األجزاء الّتالية من األشغال، والّتي تّم 

حّدد  [لمتعاقدة أو من ينوب عنها وكما هو ُمحّدد في المتطلّبات الفنّية: تصميمها ُمسبقًا من قبل الّسلطة ا 
 ]المكّونات أو األجزاء من األشغال جاهزة الّتصميم أو الِغ هذه الفقرة.

 
الموافقات على   42

 تصاميم المقاول 
يجب على المقاول تقديم المستندات الّتالية وكما هو محّدد في المتطلّبات الفنية، وذلك لنيل  42.1

عّدد كّل المستندات الّتي تحتاج إلى موافقة المهندس، مثال: الّتصاميم األّولّية،  [موافقة المهندس:  
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هو ُمنّفذ، إرشادات  الحسابات الهندسّية، الّتصاميم الّنهائّية، المواصفات الفنّية، السجالت كما 

 ]وتعليمات الّتشغيل والصيانة، الخ.
 
من المهّم جًدا أن ُتفّصل المتطّلبات الفنّية هذه المستندات والتقارير والمخرجات اّلتي  :الّتوجيهات[

يتوّجب على المقاول تقديمها للحصول على موافقة المهندس. في بعض العقود، قد تطلب الّسلطة 
ذلك قبل  المتعاقدة تدقيق بعض الّتصاميم من قبل اختصاصّي ُمستقّل وُمخّول بالّتدقيق وفق القانون، و

ه المتطّلبات في الّتعليمات إلى  ذالّشروع في تنفيذ هذا الّتصميم. في هذه الحالة، يجب اإلشارة إلى ه
 ]مقّدمي العطاءات.

 
 الّتنفيذ . خ

عملّيات المقاول   45
 في الموقع 

ساعات الّدوام وأّيام العمل  حدد [إّن ساعات وأّيام العمل في إقليم كوردستان هي كالّتالي:  45.4
 ]األسبوعّية.

الّتعاقد من الباطن  47
 والّتنازل عن العقد 

بالمائة، وذلك    ]حّدد الّنسبة المئوّية[إّن الحّد األقصى الّتراكمي المسموح به للّتعاقد من الباطن هو  47.1
 من مبلغ العقد. 

 
حّدد المكّونات أو األجزاء من [ال ُيسمح بالّتعاقد من الباطن لتنفيذ أّي من الُمكّونات أو األجزاء الّتالية: 

 ]."ل يوجد"الّسماح بتنفيذها من الباطن، عند النطباق؛ أو حّدد األشغال، والّتي ل يجب 
 توريد المواد والّسلع والّتجهيزات  . د

الّتخليص  50
 الّجمركي 

واالكتفاء بشروط العقد العاّمة العائدة لهذه   من الّشروط الخاّصة الغاء هذه الفقرة يجبتوجيه: [ 50.1
 ]الشروط العاّمة.الفقرة، في حال ال يوجد تعديل على هذه 

 
دور ومسؤولّية الّسلطة المتعاقدة فيما يّتصل  حّدد [ستكون الّسلطة المتعاقدة مسؤولًة عما يلي: 

باستيراد المواد والّتجهيزات، مثال الّتخليص الّجمركي، أذونات اإلدخال، الّرسوم واألتعاب، النقل  
 ].النطباق  والمناولة، الخ. بحسب

 
تختلف األدوار والمسؤولّيات اّلتي قد تؤّديها الّسلطة المتعاقدة فيما يتعّلق باالستيراد : الّتوجيهات[

والّتخليص الّجمركي، وذلك بحسب طبيعة الّتجهيزات المستوردة. فإذا احتوى نطاق العقد على توريد  
ّصة، عندها تتطّلب معالجات خا (محّطات وموّلدات طاقة، رافعات ألرصفة المرفأ، الخ.)معّدات ثقيلة 

ومّية كيمكن للّسلطة المتعاقدة توّلي تنسيق استيراد هذه المعدات من خالل عالقاتها مع الّجهات الح
 ]المختلفة.
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 الختبارات . ذ

أنواع ومراحل   52
الفحص 

 والختبارات 

يشمل نطاق العقد، مسؤولّية الّتشغيل   لمفي حال   من الّشروط الخاّصة يجب الغاء هذه الفقرةتوجيه: [
 ]الّتجريبي.

 
حّدد ُمّدة الّتشغيل الّتجريبي،  [إّن مسؤولّية المقاول لجهة الّتشغيل الّتجريبي تشمل ما يلي:   52.2

ومسؤولّية المقاول أثناءها والختبارات المطلوبة خالل هذه الفترة، الخ. مع اإلشارة بوضوح إلى  
 ] الفنّية. ت الّتفاصيل في المتطلّبا

تكاليف الفحص   53
 والختبارات 

واالكتفاء بشروط العقد العاّمة العائدة لهذه الفقرة،  من الّشروط الخاّصة الغاء هذه الفقرة يجبتوجيه: [
 ]في حال ال يوجد تعديل على هذه الشروط العاّمة.

حّدد [على المقاول تحّمل تكاليف حضور مندوبين عن الّجهات الّتالية لحضور االختبارات: يجب  53.1
 ]الخ. وعدد المندوبين اإلجمالي، الّجهات، مثال الّسلطة المتعاقدة وممّثليها، المهندس،

 أمر اإلنجاز الختبارات الّتشغيلّية و . ر
ما هي هذه المراحل وألّي مكّونات أو أجزاء حّدد في حال الّسماح بتسلّم جزئي على مراحل،  [ 60.1 التسلّم األّولي  60

 ] ." نطبقيالتسلّم الّجزئي ل "؛ وإّل حّدد: من األشغال تعود
 
في حال ال يوجد تعديل على شروط العقد    من الّشروط الخاّصة الّتالية  الغاء الفقرة يجبتوجيه: [

 ]العاّمة.
 

أمر يوًما من تاريخ صدور  ]حّدد عدد األّيام[ُتصدر لجنة االستالم تقرير التسلّم األّولي خالل س 60.3
بانتظار إتمام الّتصليحات الّتي تطلبها   (60.2) الفقرةما لم يتّم تعليق هذه الُمّدة استناًدا إلى  اإلنجاز

 الّلجنة من المقاول. 

ُمّدة اإلخطار   62
 بالعيوب 

شهادة الُمثبت في  اإلنجاز  أمرمن تاريخ يوُما  ]حّدد عدد األّيام [إّن ُمّدة اإلخطار بالعيوب هي  62.1
 التسلّم األّولي. 

 
عّدد  [خالل ُمّدة ضمان العيوب: في الموقع يجب على المقاول اإلبقاء على المواد واآللّيات الّتالية  62.2

منشآت مؤّقتة، مواد بناء، وما شابه، وذلك لستعمال الّسلطة المواد واآللّيات مثال معّدات بناء، 
 ]المتعاقدة والمهندس وموّظفيهما.

 
يجب على المقاول وطوال ُمّدة اإلخطار بالعيوب، المباشرة بعملّيات اإلصالح أو االستبدال العائدة  62.11

 ]حّدد عدد األّيام[ تزيد عن ألّي ضرر أو عيب في األشغال أو الُمتسّببة بها، وذلك خالل ُمّدة قصوى ال
 من تاريخ إشعاره بهذه العيوب أو األضرار. يوًما 
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يجب على المقاول إنجاز عملّيات اإلصالح أو االستبدال العائدة ألّي ضرر أو عيب في األشغال أو 
ذه العيوب من تاريخ إشعاره بهيوًما  ]حّدد عدد األّيام[الُمتسّببة بها، وذلك خالل ُمّدة قصوى ال تزيد عن 

 أو األضرار. 
 
قد تتطّلب عملية إصالح العيوب أو األضرار فترات زمنّية مختلفة بحسب نوع الّضرر أو : الّتوجيهات[

العيب؛ وبالّتالي، من المقترح أن ُتفّصل الّسلطة المتعاقدة أنواع األضرار والعيوب وُتبّوبها ضمن فئات،  
 ]. يتّم تحديد ُمدد إصالح لكّل منها

حّدد  [إّن الحّد األدنى من وضعّيات األشغال لتمكين الّسلطة المتعاقدة من تسلّمها نهائًيا هي كالّتالي:  63.1 التسلّم الّنهائي  63
شروط التسلّم الّنهائي لألشغال بنهاية ُمّدة اإلخطار بالعيوب ووفق ما هو ُمحّدد في المتطلّبات 

 ]الفنّية.
 
بنهاية  الّسلطة المتعاقدة استمرار تحقيق معايير أداء وضمانات وظيفّية ُمعّينةب لقد تط: الّتوجيهات[

وفي حال لم ُتحّقق األشغال هذه المستويات المطلوبة، سيكون على المقاول  ُمّدة اإلخطار بالعيوب.
 ]اّتخاذ إجراءات إصالح أو استبدال قبل إصدار شهادة التسّلم الّنهائي.

 
 ]هذه الفقرة في حال ال يوجد تعديل على شروط العقد العاّمة.يجب الغاء توجيه: [

انتهاء ُمّدة  يوًما من تاريخ  ]حّدد عدد األّيام[خالل  الّنهائيُتصدر لجنة االستالم تقرير التسلّم س 63.2
 اول. ما لم يتّم تعليق هذه الُمّدة بانتظار إتمام الّتصليحات الّتي تطلبها الّلجنة من المق اإلخطار بالعيوب

 
 معايير األداء والّضمانات الوظيفّية . ز

معايير األداء  64
المّتصلة بالتصميم  

 والّتنفيذ 

حّدد متطلّبات األداء [معايير األداء الّتالية كحدٍّ أدنى: يجب على المقاول تحقيق  64.3و 64.2و 64.1
مكّون من محور أو ، وذلك بالّنسبة لكّل النطباقولكّل منها الحّد األدنى والحّد األقصى، وفق 

 ]حّدد تفاصيل معايير األداء على الّشكل الّتالي كنموذج: األشغال.
 

 الغرامات  الحّد األقصى  الحّد األدنى  معيار األداء 
المواقيت  إنجاز المراحل ضمن 

 الُمخّصصة 
 72 فقرةراجع غرامات الّتأخير،  --   --  

اعتماد نماذج الّتقارير الُمخّصصة  
 وتقديمها وفق الُمهل التعاقدّية 

  إلى إمكانّية تجميد المدفوعات إضافةً  تأخير أسبوعين  تأخير أسبوع 
عن    %1ُتطّبق غرامة ، وتطبيق غرامة تأخير

الّتقارير وفق  كّل شهر تأخير في تقديم 
 الّنموذج المطلوب 

اعتماد خّطة الّسالمة واألمان  
والّصحة يوافق عليها المهندس  

 صفر حوادث 
 صفر خروقات للموقع 

 صفر وفّيات 
 حادثين عرضّيين 

إضافًة لتحّمل المسؤولّية القانونّية 
من قيمة العقد غرامة    %2ملة، والتعاقدّية الكا 
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وتطبيقها من دون وقوع أّية  

 الموقع.  يحوادث ف
لكل حادث بعد الحادث الّثاني   % 1لكّل وفاة و صفر خروقات للموقع 

 لكل خرق للموقع  %0.5و
اعتماد وتطبيق خطط إدارة  

يوافق عليها المهندس   الّجودة
انحرافات  وتطبيقها من دون 

 . جوهرّية

نجاح لكّل   % 95
االختبارات  
 والفحوصات 

نجاح لكّل   90%
االختبارات  
 والفحوصات 

إضافًة لتحّمل المسؤولّية القانونّية 
من قيمة العقد غرامة   % 1والتعاقدّية الكاملة، 

 % 90فحص يفشل تحت / اختبار  %1لكّل 

 
 

الّضمانات  65
 الوظيفّية 

 ]في حال عدم اعتماد مكافآت للمقاول  من الّشروط الخاّصة توجيه: يجب الغاء هذه الفقرة[

 

 سيتّم اعتماد المكافآت الّتالية:  65.5
 

الّطاقة  من  أعلى ات الوظيفّيةمانالّض  اتاختبارشغال وفق نتائج اقة اإلنتاجية لأل إذا كانت الّط  -
  ،المتعاقدة ّسلطةالمقاول، أيهما أكثر فائدة للطاء دة في المتطلبات الفنية أو عالمحدّ والمضمونة 

 التالي: على النحو يجب احتساب مكافأة ف
على أن ،  شغالمن الطاقة اإلنتاجية لألإضافي  (٪ 1)واحد بالمائة   لكّل نسبة المكافأة حدد  ]

مضروبة بفارق   ([٪ 1)من واحد بالمائة  أقّل ُتخّفض نسبة الغرامة بشكل متناسب مع الّزيادة 
ل المقاول  تلك المضمونة من قبوالفعلّية وفق اختبارات الّضمانات الوظيفّية تلك االنتاجّية بين 

 . ( االنتاجّية األعلى بين تلك المحّددة في المتطلبات الفنية وفي عطاء المقاول)
 ]حّدد معادلت لحتساب مكافآت أخرى [ -

 
 مهام ومسؤولّيات إضافّية .س

مسؤولّية الّتشغيل   66
 أو الّصيانة / و

في حال عدم احتواء نطاق العقد على الّتشغيل   من الّشروط الخاّصة توجيه: يجب الغاء هذه الفقرة[
 ]أو الّصيانة./ و
 

بعد انتهاء ُمّدة الّصيانة وضعّيات األشغال لتمكين الّسلطة المتعاقدة من تسلّمها إّن الحّد األدنى من  66.1
 غ     / الّصيانة وألشغال بنهاية ُمّدة احّدد شروط تسلّم [أو الّتشغيل هي كالّتالي: / و

 
ووفق ما هو  ا  

 ]ُمحّدد في المتطلّبات الفنّية. 
 

أو الّتشغيل، / متطلّبات الّصيانة وحّدد [إّن مسؤولّية المقاول خالل ُمّدة الّتشغيل والّصيانة هي كالّتالي: 
مثال الّصيانة الّدورّية والّروتينّية، توريد وتركيب قطع الغيار، توريد وتركيب القطع الُمستهلكة، 

 ].الخ
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  أمر اإلنجازمثال صدور  ،بدء الّصيانة أو الّتشغيلحّدد ميقات [والّتشغيل عند تبدأ ُمّدة الّصيانة  66.2

 يوًما.  ]حّدد عدد األّيام [وتمتّد طوال  ]أو التسلّم األّولي
 

أو الّتشغيل كما يجب وفي المواقيت الُمتفق عليها، / إذا فشل المقاول في تولّي مسؤولّية الّصيانة و 66.5
 لكّل يوم تأخير. ]حّدد مبلغ الغرامة اليومّية[يجب على المقاول سداد غرامات للّسلطة المتعاقدة بمعّدل 

 

 الُمدد الّزمنّية .ش
 يوًما من تاريخ توقيع العقد.  ]حّدد الُمّدة باألّيام[يجب على المقاول البدء بتنفيذ العقد خالل  69.1 تاريخ الُمباشرة 69
فترات اإلنجاز  70

المرحلّية 
 والجمالّية 

 ]في حال عدم اعتماد مكافآت للمقاول  من الّشروط الخاّصة توجيه: يجب الغاء هذه الفقرة[

 
إذا تمكّن المقاول من تحقيق إنجاز مرحلّي قبل موعده األساسي أو الُممّدد وفق شروط العقد،  70.4

حّدد الّنسبة المئوّية الّتي  [ الّتالي: ساساألمكافأة على فعندها ستدفع الّسلطة المتعاقدة للمقاول 
وع من اإلنجاز الُمبكر، بالمائة عن كّل أسب ]ستطّبق على سعر العقد للمرحلة موضوع اإلنجاز الُمبكر

ُتطّبق نفس الّنسبة أيًضا على اإلنجاز الكامل، في حال عدم وجود  وذلك من سعر العقد للمرحلة المعنّية.
 مواقيت إنجاز مرحلّية. 

 
إّما كمبلغ مقطوع أو كنسبة من  حّدد سقف المكافآت[في كّل األحوال، لن تتخّطى المكافآت الّتراكمّية 

 . ]مبلغ العقد
يجب على المقاول دفع غرامات في حال تأّخر عن إنجاز كل مرحلة من مراحل العقد، وذلك على  72.3 غرامات الّتأخير 72

ُتطّبق  ، وذلك من سعر العقد للمرحلة المعنّية.تأخيرعن كّل أسبوع  ]مبلًغا مقطوًعا حّدد [األساس الّتالي: 
 نفس الّنسبة أيًضا على اإلنجاز الكامل، في حال عدم وجود مواقيت إنجاز مرحلّية. 

 
كما هو في شروط العقد   (%10)توجيه: يجب الغاء الّجملة اّلتي تلي في حال كان سقف غرامات التأخير [

 ]العاّمة.

وذلك من  ]اإلجمالي مبلغ العقدسبة من نّ الحّدد [هو   ،في كّل األحوال، إّن سقف غرامات التأخير هذه
 مبلغ العقد اإلجمالي من دون احتساب المبالغ االحتياطّية غير الُمستخدمة. 

 
 

 الّضمانات البنكّية  .ص
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الضمان البنكي   74

لقاء الّدفعة  
 المقّدمة 

المبالغ  حّدد نسبة الّدفعة المقّدمة من إجمالي مبلغ العقد من دون [المقّدمة هي إّن قيمة الّدفعة  74.1
 بالمائة من إجمالي مبلغ العقد من دون المبالغ االحتياطّية.  ]الحتياطّية

 

 . ]حّدد العملة والمبلغ لكّل منها[سيتّم سداد الّدفعة الُمقّدمة وفق المبالغ والعمالت الّتالية: 
 

العاّمة العائدة لهذه  واالكتفاء بشروط العقد  من الّشروط الخاّصة الغاء هذه الفقرة يجبتوجيه: [ 74.4
 ]الفقرة، في حال ال يوجد تعديل على هذه الشروط العاّمة.

 
 وفق اآللّية الّتالية:  في شهادات الّدفع خصوماتيتّم إعادة سداد مبلغ الّدفعة المقّدمة من خالل 

 ]حّدد شهادة الّدفع الّتي ستبدأ فيها القتطاعات إلعادة سداد الّدفعة المقّدمة[ -
 ]نسبة القتطاع الّثابتة من كّل شهادة دفعحّدد  [ -

الّضمان البنكي   75
 لُحسن تنفيذ العقد 

واالكتفاء بشروط العقد العاّمة العائدة لهذه   من الّشروط الخاّصة الغاء هذه الفقرة يجبتوجيه: [ 75.2
 ]الفقرة، في حال ال يوجد تعديل على هذه الشروط العاّمة.

 ]سبة من إجمالي مبلغ العقد من دون المبالغ الحتياطّية نّ الحّدد [هي  الّتنفيذإّن قيمة ضمان ُحسن 
 بالمائة من إجمالي مبلغ العقد من دون المبالغ االحتياطّية. 

 . ]حّدد العملة والمبلغ لكّل منها[وفق المبالغ والعمالت الّتالية: يجب أن يكون ضمان حسن الّتنفيذ 
ضمانات بنكّية   76

 أخرى 
واالكتفاء بشروط العقد العاّمة العائدة لهذه   من الّشروط الخاّصة الغاء هذه الفقرة يجبتوجيه: [ 76.1

 ]الفقرة، في حال ال يوجد تعديل على هذه الشروط العاّمة.
 
كان ضمان األداء الخاّص لُحسن وكفاية وجودة تطبيق خطط اإلدارة البيئّية والصحّية حّدد ما إذا  [

  والّسالمة والمسؤولّية الجتماعية في الموقع والتزام المقاول بالمسؤولّيات ذات الّصلة وفًقا للعقد،
كما هو ُمحّدد في شروط العقد العاّمة، يمكن الغاء   %3أم ل. في حال النطباق واعتماد نسبة  مطلوًبا

. أما في حال " ينطبقضمان األداء الخاّص ل"، يجب تحديد: النطباقهذه الفقرة. في حال عدم 
 ]النطباق ولكن باعتماد نسبة مختلفة، يجب تحديد هذه الّنسبة.

 الّتأمين . ض
أنواع الّتأمين  77

 ومستوى الّتغطية 
 إّن أنواع الّتأمين المطلوبة من المقاول وتفاصيلها هي كما يلي: 77.1
 

 ( إن ُوِجد)المستثناة المخاطر  الُمّدة القتطاع   الّتغطية نوع الّتأمين 
 األشغال 

    

 معّدات المقاول 
    

 المسؤولّية المهنّية
    

 البضائع أثناء الّشحن 
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 الّتركيب 

    

 مخاطر الغير 
    

 الّسيارات
    

 الموّظفين والخبراء والعّمال 
    

...     
 
 

 قيمة العقد والدفعات  .ط
واالكتفاء بشروط العقد العاّمة العائدة لهذه   من الّشروط الخاّصة الغاء هذه الفقرة يجبتوجيه: [ 79.1 مبلغ العقد  79

 ]الفقرة، في حال ال يوجد تعديل على هذه الشروط العاّمة.
حّدد المعايير الّتي بموجبها سيتّم تعديل مبلغ العقد وآلية  [يتّم تعديل مبلغ العقد وفق اآللّيات الّتالية: 

مثاًل، أجزاء خاّصة خاضعة إلعادة القياس ألّن تصميمها ُمقّدم من ه المعايير تطبيقها. قد تعني هذ
قبل الّسلطة المتعاقدة مثاًل. أّما حالت تعديل المبلغ وفق شروط العقد العاّمة مثال حالت استخدام 

ود المبالغ الحتياطّية وتعديل األسعار نتيجة تقلّبات أسعار المواد األّولية، فهي مشمولة في بن 
 ]أخرى.

 المبالغ الحتياطّية  80
 

 5حّدد هذه الّنسبة على أن تتراوح بين [لّنفقات غير المباشرة وأرباح المقاول هي ل  النسبة المئوية 80.2
 ]مثاًل. %15و 
 

العاّمة العائدة لهذه  واالكتفاء بشروط العقد  من الّشروط الخاّصة الغاء هذه الفقرة يجبتوجيه: [ 81.1 الّضرائب والّرسوم  81
 ]الفقرة، في حال ال يوجد تعديل على هذه الشروط العاّمة.

والّرسوم الّتالية ويجب أن ال يشمل مبلغ العقد هذه الّضرائب والّرسوم: هذا العقد ُمعفى من الّضرائب 
 . ]حّدد الّضرائب والّرسوم موضوع اإلعفاء[

واالكتفاء بشروط العقد العاّمة العائدة لهذه   من الّشروط الخاّصة الغاء هذه الفقرة يجبتوجيه: [ 82.6 الّدفعات  82
 ]الفقرة، في حال ال يوجد تعديل على هذه الشروط العاّمة.

 ].العمالت الّتي يمكن الّدفع فيهاحّدد [العمالت الّتالية:  سيتّم صرف الّدفعات وفق
والّنسبة   ]نسبة العمالت األجنبّية لكّل عملة حّدد [ :الّتالية للعمالت األجنبّيةينقسم مبلغ العقد إلى الّنسب 

 ].نسبة الّدينار العراقي حّدد [الّتالية للدينار العراقي: 
 

 إّن جدول الّدفع يتوّزع على مراحل ومواقيت اإلنجاز كما يلي:  82.7و 82.3
 

 المبالغ الحتياطّية الّنسبة من مبلغ العقد من دون    الميقات
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 البيانات والّشروط الخاّصة  موضوع ال رقم
 ]حّدد الّنسبة من مبلغ العقد[ ]الميقات أو المرحلة عّرف [: 1الميقات 
 ]حّدد الّنسبة من مبلغ العقد[  ]الميقات أو المرحلة عّرف [ :2الميقات 
 ]حّدد الّنسبة من مبلغ العقد[ ] الميقات أو المرحلةعّرف [ :3الميقات 

... ... 
 %100  المجموع

 
 
 ]التوجيهات: ُيمكن على سبيل المثال، اعتماد جدول مدفوعات كما يلي ووفق االنطباق:[

 

 الّنسبة من مبلغ العقد من دون المبالغ الحتياطّية    الميقات
 % 5 الّتصميم المبدئي 
 % 10 الّتصميم الّنهائي

 % 10 أعمال الحفر 
 % 20 أشغال الخرسانة 
 % 20 والميكانيكّيةاألشغال الكهربائّية 
 % 20 أعمال الّتشطيب 

 % 5  اختبارات الّتشغيل
 %7.5 التسّلم األّولي 
 %2.5 التسّلم الّنهائي

 %100  المجموع
 
 

 
 تعديل األسعار  .ظ

معادلة تعديل  83
 األسعار 

العائدة لهذه  واالكتفاء بشروط العقد العاّمة  من الّشروط الخاّصة الغاء هذه الفقرة يجبتوجيه: [ 83.1
 ]الفقرة، في حال ال يوجد تعديل على هذه الشروط العاّمة.

 
 . تقلّبات اقتصادّية أو تجارّية  إّن مبلغ العقد ثابت وغير خاضع ألّي تعديل نتيجة أيّ 

آلّية تعديل   84
 األسعار 

 ]في حال عدم اعتماد معادلة تعديل األسعار.  من الّشروط الخاّصة يجب الغاء هذه الفقرةتوجيه: [
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 البيانات والّشروط الخاّصة  موضوع ال رقم
إّن عوامل الّسعر الّثابتة وفق الّجدول الّتالي.   إّن مكّونات األشغال الخاضعة لتعديل األسعار هي 84.1

عّدد مكّونات أو أجزاء  [: وغير الخاضعة للّتعديل هي وفق جدول مؤّشرات األسعار وعلى الّشكل الّتالي
، مثال الحفر وأشغال الخرسانة، الخ. باإلضافة إلى العوامل الخاضعة الخاضعة للّتعديلاألشغال 

غير الخاضعة  للّتعديل فيها، مثال أجور العّمال والمواد والمعّدات، والّنسبة الّثابتة من سعرها 
 ]فيما يلي نموذج ُمقترح للتعديل وفق القتضاء: .لتعديل

 
 العامل الّثابت غير الخاضع للّتعديل  العوامل الخاضعة للّتعديل    األشغالمكّون أو الّجزء من 

 % 30 اليد العاملة والّنفط  أعمال الحفر 
 % 50 اليد العاملة، االسمنت، الحديد  أشغال الخرسانة 
األشغال الكهربائّية 

 والميكانيكّية
اليد العاملة، الّنحاس، البولي 

 اثيلين 
60 % 

 % 65 اليد العاملة، االسمنت، النفط  الّتشطيب أعمال 
 ...  ...  ... 

 
 

، كما يمكن  عّدل المعادلة وفق النطباق [إّن معادلة تعديل األسعار هي على الّشكل الّتالي:  84.2
جزء أساسي من األشغال. من المقترح أن تستعين  ّل ك لاستعمال أكثر من معادلة واحدة وذلك 

الّسلطة المتعاقدة باختصاصي ذو خبرة في تكاليف ومكّونات أسعار األشغال وتقلّبات أسعارها 
 ]والّتضّخم فيها، عند إعداد هذه الفقرة.

 

𝑃1 = 𝑃0  × (𝑎 + 𝑏
𝐿1

𝐿0
+ 𝑐

𝑀1

𝑀0
+ 𝑑

𝐸1

𝐸0
+ ⋯ ) − 𝑃0 

 

𝑃1  وهو مبلغ الّتعديل 
𝑃0  العقد األساسي وهو سعر 
𝑎  وهو العامل الّثابت غير الخاضع للّتعديل 

𝑏, 𝑐, 𝑑, وهي العوامل الّتي ُتمّثل الّنسب الّتقديرّية لمكّونات الّسعر فيما يّتصل بتنفيذ   …
األشغال، وتمّثل الّنسب العائدة للعّمال والمعّدات والمواد، الخ. يجب ممارسة  

الّنسب بدّقة على أن يكون مجموعها أقصى درجات العناية في تقدير هذه 
 .1باإلضافة إلى العامل الّثابت يساوي 
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 البيانات والّشروط الخاّصة  موضوع ال رقم
𝐿1, 𝑀1, 𝐸1, وهي مؤّشرات األسعار الحالّية في وقت تطبيق معادلة تعديل األسعار والعائدة   …

، على أن ُتحّدد وفق عملة الّدفع. يجب اعتماد الفقرةللمكّونات الُمحّددة في هذه 
 . ي منتصف المرحلة الّتي يعود إليها طلب الّتعديلالمؤّشرات الّصادرة ف

𝐿0, 𝑀0, 𝐸0, بحسب   ،الفقرةوالعائدة للمكّونات الُمحّددة في هذه المؤّشرات األساسّية وهي  …
قبل الموعد النهائي لتقديم   (14)قيمة هذه المؤّشرات بتاريخ أربعة عشر يوًما 

 . العطاءات
 

 " ات الّتكاليفر جدول مؤّش "ُتعتمد مؤّشرات األسعار الُمحّددة في نماذج العقد: 
 

العملة الُمعتمدة في حال كانت لتفادي التعديالت الخاطئة على سعر العقد ) صحيح تّ العامل إّن  84.6

𝑍0 هو كالّتالي:  (لُمكّون العقد الخاضع للّتعديل، ُمختلفة عن الُعملة المعتمدة للمؤّشرات

𝑍1
 

𝑍0  قبل الموعد النهائي  (14)أربعة عشر يوًما بتاريخ وهو سعر الّصرف الُمعتمد
، وذلك بين العملة المعتمدة في سعر العقد موضوع الّتعديل  العطاءاتلتقديم 

 وبين العملة التي يصدر فيها المؤّشر. 
𝑍1  منتصف المرحلة الّتي يعود إليها طلب الّتعديلوهو سعر الّصرف الُمعتمد بتاريخ  ،

وذلك بين العملة المعتمدة في سعر العقد موضوع الّتعديل وبين العملة التي  
 يها المؤّشر. يصدر ف

 
 

 الُمطالبات المالّية والّنزاعات  .ف
لجنة األمم المتحدة أو قواعد  الّتجارة الّدولّيةغرفة  ؛ مثال قواعدحّدد قواعد إجراء الّتحكيم [ 95.1 الّتحكيم 95

أو قواعد مؤّسسة الّتحكيم العائدة لغرفة تجارة ستوكهولم أو قواعد   للقانون التجاري الدولي
 ].محكمة لندن للتحكيم الّدولي أو خالفها 

 
حّدد بلد غير العراق وغير موطن تسجيل [إّن البلد الُمحايد حيث ستتّم فيه إجراءات الّتحكيم هو: 

 ]للمقاول. المقاول وأّي شريك مع المقاول في ائتالف وأّي شركة أّم أو رديفة
 

 ].ستتولّى الّتحكيم وفق القواعد الُمحّددة في العقد حّدد الّجهة الّتي [إّن جهة الّتحكيم هي 
 
بلد محايد بالكامل منًعا من  الّتوجيهات: في حال كان المقاول أجنبًيا، يجب أن يكون الّتحكيم في[

الّتحكيم إلى القواعد المنصوص عنها في العقد وأن الّتأثير على ُمجريات الّتحكيم. يجب أن يستند هذا 
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 البيانات والّشروط الخاّصة  موضوع ال رقم
يكون في لغة العقد. في حال كان المقاول محلًيا، يمكن اعتماد الّتحكيم وفق القانون الحاكم في إقليم  

 ]كوردستان.

 

الّسلطة المتعاقدة الّنفقات  ستقتطع إضافًة للتكاليف والّنفقات المباشرة للّتنفيذ على حساب المقاول،   97.2  97
، كلفة العمل عن مناقصة أخرى  حّدد الّنفقات اإلدارّية غير المباشرة مثال، كلفة اإلعالن[الّتالية: اإلدارّية 

من الّضروري المحافظة عليها لُمدد أطول اإلضافي للموّظفين المعنّيين، كلفة خدمات استشارّية أصبح 
 ]الخ.  بسبب سحب العقد،
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 نماذج ملحقات العقد 
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 صيغة العقد
 و ، من جهة، "( ةتعاقدملطة الّس ال" بـ عقدال االمشار إليها في هذ)  ]ةتعاقدمال ا    ط  اسمأدرج [

، من جهة "(قاولالم " بـ عقدال  االمشار إليه في هذ) ]أو أسماء أعضاء ائتالف الّشركات في حال النطباق قاولسم الماأدرج [
 أخرى. 

 و ؛] حّدد رقم المناقصة[رقم  ،]حّدد اسم المناقصة[إلى وثيقة المناقصة تحت اسم  داً انتسا

 ؛ و ]حّدد تاريخ كتاب اإلحالة [استناًدا إلى كتاب اإلحالة الّصادر إلى المقاول بتاريخ 

 ؛ ، والقوانين الحاكمة في إقليم كوردستان2016 لسنة (2)تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم  إلى داً انتسا

 : الّتاليعقد الرفان على إبرام فق الّط تّ ا

 ، ]حّدد اسم العقد[اسم العقد: 
 ]حّدد رقم المرجع الخاّص بالعقد [رقم المرجع: 

 موضوع العقد    األولى: ةالمادّ 

 . ]حّدد نطاق العقد[ : قاولالية من قبل الماألشغال التّ تصميم وتنفيذ يشمل موضوع العقد  .1

روط المحددة في  وفقًا للّش يجب على المقاول تصميم وتنفيذ نطاق العقد وتحّمل مسؤولّية ضمان العيوب وأّية مهام أخرى   .2
 العقد. 

 قيمة العقد  الثانية: المادة 

  :حسب االنطباق (ب) أو  (أ)الموّضح في  هو على الّشكل الّتالي مبلغ العقدإجمالي إّن  .1

   . أ
 ( العملة)المبلغ  

  ( من دون ضرائب ورسوم)العقد األساسي مبلغ 
  ( من دون ضرائب ورسوم)مبالغ احتياطّية 

  الّضرائب والّرسوم  
  المجموع العامّ 

    . ب
 ( العملة)المبلغ  
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  ( سومرّ الرائب وّض ال عم)مبلغ العقد األساسي 
  ( سومرّ ال رائب وّض ال  عم )مبالغ احتياطّية 
  المجموع العامّ 

 

ة تعاقد ملطة ال ّس البه    هو المبلغ الوحيد الذي تدين  وباستثناء المبالغ االحتياطّية،  من هذه المادة  1إليه في البند  شار  المُ المبلغ   .2
وفق  فقط    اأّما بالّنسبة للمبالغ االحتياطّية، فيمكن صرفه.  ولقاء تنفيذه لمسؤولّياته الّتعاقدّية بنجاح   بموجب هذا العقد  للمقاول
 . الُمخّصصة لذلك في العقد اآللّية 

 أو الخاصة. / العامة والعقد د المدفوعات بموجب شروط تسدّ  .3

  اللتزام األخالقي الّثالثة: المادة 

وأقصى درجات الُتعاون المهني البّناء إلنجاز العقد بنجاح تحقيًقا للفوائد  لكامل بأعلى معايير الّنزاهة  ا لتزام  يتعّهد الطرفان اال .1
 وللمصلحة العاّمة. المرجّوة منه 

 

أصلية  (1)ونسخة   ةتعاقدملطة الّس التان تحتفظ بهما أصليّ  (2) نسخ، نسختان   (3)لغة العربية بثالث ر هذا العقد بالّ ُحرّ 
 . قاول يحتفظ بها الم

 الّسلطة المتعاقدة المقاول 
 اسم رئيس االئتالف: 

 اسم المفّوض بالّتوقيع: 
 الُمسّمى الوظيفي: 

 الّتوقيع: 
 الختم: 

 ّتاريخ: ال

 الّسلطة المتعاقدة: 
 اسم رئيس الّسلطة المتعاقدة: 

 الُمسّمى الوظيفي: 
 الّتوقيع: 
 الختم: 
 الّتاريخ: 

 اسم الّشريك في االئتالف: 
 اسم المفّوض بالّتوقيع: 

 الُمسّمى الوظيفي: 
 الّتوقيع: 
 الختم: 
 الّتاريخ: 

 اسم الّشريك في االئتالف: 
 اسم المفّوض بالّتوقيع: 
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 الُمسّمى الوظيفي: 
 الّتوقيع: 
 الختم: 
 الّتاريخ: 
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 الّدفعة المقدمة ضماننموذج 

 . هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس  ّدفعة المقّدمةضمان النموذج  البنك/ يمأل المصرفمالحظة: 

 ([ السنة  / الشهر / اليوم)  اصدار الّضمانتاريخ  حّدد] التاريخ: 
 [ المرجع الخاّص بالبنك رقم حّدد]  رقم المرجع:

 [ اّلذي ُيصدر الّضمان أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع ] 

 [ ةتعاقد ملطة الّس الأدخل اسم وعنوان ]: المستفيد
 [ العقد اسمأدخل ]اسم العقد: 

 [ العقدأدخل رقم ]: العقدرقم 
 

   المنّوه عنه أعاله.   "(قدالع"فيما يلي يسمى  )   عقًدا معكموّقع    "(المقاول "ى  فيما يلي يسمّ )  [ا   ا  أدخل اسم  ]  تم إبالغنا بأنّ لقد  

وذلك   [مبلغ الّدفعة المقّدمة والعملةأدخل ]يمكن سداد دفعة مقّدمة بمبلغ   ه وفق شروط العقد،، فإننا ندرك بأن إلى ذلكإضافةً 
 للّدفعة المقّدمة وفق تعليماتكم. ضمان  مقابل

مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز   بموجب هذه الوثيقة بدفع أيّ بتعّهد ال رجوع عنه،  ملتزمون    [البنكأدخل اسم  ]، نحن  المقاولبطلب من  و
المبلغ باألرقام]بمجملها مبلغ   ي  منا منكم أول طلب خّط فور تسلّ   [وحّدد العملة  باألحرفأدخل المبلغ  ]  [وحّدد العملة  أدخل 

 : المقاول ا بإفادة خطية تفيد بأنّ مصحوبً 

 ؛ أو استخدم الّدفعة الُمقّدمة في غير وجهتها، أّي ألغراض غير الّتعبئة للمباشرة بتنفيذ األشغال موضوع العقد قد  ( أ)
قد فشل في إعادة سداد الّدفعة الُمقّدمة استناًدا إلى شروط العقد، مع تحديد للمبلغ الّذي فشل المقاول في   ( ب)

 إعادة سداده. 
لّضمان فور تقديم شهادة إلى البنك ُتثبت أّن المقاول قد تلّقى الّدفعة الُمقّدمة في  ُيمكنكم الُمطالبة بالّسداد بموجب هذا ا

 . [اّلذي تّم تحويل الدفعة المقدمة اليه اسم البنكأدخل ]في البنك  [حساب المقاول أدخل رقم ]حسابه رقم 

المقاول وذلك استناًدا إلى شهادات   سنقوم بتخفيض سقف هذا الّضمان بشكل متناسب مع إعادة سداد الّدفعة المقّدمة من قبل
 المدفوعات المرحلّية الُمعتمدة من قبلكم، يبرزها لنا المقاول.  

يبقى ضمان الّدفعة المقّدمة صالًحا حتى إعادة سداد كامل الّدفعة المقّدمة من قبل المقاول، وذلك استناًدا إلى شهادة  
 . بموجب هذا الّضمان إلى انتهاء هذا الموعدفع لدّ ّننا ُملزمون باالي، فإالتّ وبالمدفوعات الُمعتمدة من قبلكم، والّتي توّضح ذلك. 

،  الدولية غرفة التجارة الّصادر عن 758منشور رقم ، المدفوعة عند أّول طلب  لضماناتلللقوانين الموحدة ا الّضمان خضع هذ ي
   )أ(. 15وذلك باستثناء الوثائق الّثبوتّية بموجب المادة 

 ____________________________ 
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 وثائق المناقصة
 تصميم وتنفيذ أشغال 
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Section XIX  خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيقHeading 1 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا.     
 222/224 

 

 وثائق المناقصة
 تصميم وتنفيذ أشغال 

 

 ُحسن الّتنفيذ  ضماننموذج 

 . هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس ُحسن الّتنفيذضمان نموذج  البنك/ يمأل المصرفمالحظة: 

 ([ السنة  / الشهر / اليوم)  اصدار الّضمانتاريخ  حّدد] التاريخ: 
 [ المرجع الخاّص بالبنك رقم حّدد]  رقم المرجع:

 [ اّلذي ُيصدر الّضمان أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع ] 

 [ ةتعاقد ملطة الّس الأدخل اسم وعنوان ]: المستفيد
 [ العقد اسمأدخل ]اسم العقد: 

 [ العقدأدخل رقم ]: العقدرقم 
 

   المنّوه عنه أعاله.   "(قدالع"فيما يلي يسمى  )   وّقع عقًدا معكم  "(المقاول "ى  فيما يلي يسمّ )  [ا   ا  أدخل اسم  ]  تم إبالغنا بأنّ لقد  

 تقديم ضمان ُحسن تنفيذ. يتوّجب على المقاول   ه وفق شروط العقد،، فإننا ندرك بأن إلى ذلكإضافةً 

مبلغ أو    بموجب هذه الوثيقة بدفع أيّ بتعّهد ال رجوع عنه،  ملتزمون    وكضامنون له،  [البنك أدخل اسم  ]، نحن  المقاول بطلب من  و
منكم أول  منا فور تسلّ  [وحّدد العملة  باألحرفأدخل المبلغ ] [وحّدد العملة  أدخل المبلغ باألرقام]مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ 

المقاول قد أخّل بأّي من التزاماته الّتعاقدّية، ومن دون الحاجة إلثبات ذلك أو لتعليل   ا بإفادة خطية تفيد بأنّ ي مصحوبً طلب خّط 
  المبلغ المطلوب دفعه بموجب هذا الّضمان.

ّننا ُملزمون  الي، فإوبالتّ .  [قدالّتاريخ وفق مّدة الّصالحّية المطلوبة في العأدخل ]يبقى ضمان ُحسن الّتنفيذ صالًحا حتى 
بموجب هذا الّضمان إلى انتهاء هذا الموعد. نتعّهد أيًضا بتمديد صالحّية هذا الّضمان لسنة كاملة، وذلك استناًدا إلى  فع لدّ با

 طلب خّطي منكم نتبلّغ به قبل انتهاء صالحّية الّضمان. 

،  الدولية غرفة التجارة الّصادر عن 758منشور رقم ، المدفوعة عند أّول طلب  لضماناتلللقوانين الموحدة ا الّضمان خضع هذ ي
   )أ(. 15وذلك باستثناء الوثائق الّثبوتّية بموجب المادة 

 ____________________________ 

 للبنك مع خاتم البنك   (لينالمخوّ )ل المخوّ  (لين الممثّ )ل الممثّ  (تواقيع)توقيع 
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 وثائق المناقصة
 تصميم وتنفيذ أشغال 

 

 األمانات ضماننموذج 

 . هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس األماناتضمان نموذج  البنك/ يمأل المصرفمالحظة: 

 ([ السنة  / الشهر / اليوم)  اصدار الّضمانتاريخ  حّدد] التاريخ: 
 [ المرجع الخاّص بالبنك رقم حّدد]  رقم المرجع:

 [ اّلذي ُيصدر الّضمان أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع ] 

 [ ةتعاقد ملطة الّس الأدخل اسم وعنوان ]: المستفيد
 [ العقد اسمأدخل ]اسم العقد: 

 [ العقدأدخل رقم ]: العقدرقم 
 

   المنّوه عنه أعاله.   "(قدالع"فيما يلي يسمى  )   وّقع عقًدا معكم  "(المقاول "ى  فيما يلي يسمّ )  [ا   ا  أدخل اسم  ]  تم إبالغنا بأنّ لقد  

يقوم المستفيد باقتطاع أمانات وبأّنه يجوز للمقاول استرداد نصف هذه    ه وفق شروط العقد،، فإننا ندرك بأن إلى ذلكإضافةً 
األمانات عند صدور شهادة التسلّم األّولي فيما يسترّد الّنصف الّثاني عند صدور شهادة التسلّم الّنهائي. وبحسب شروط العقد،  

لتسلّم األّولي، وذلك لقاء ضمان بنكي بالمبلغ  الّنصف الّثاني من األمانات للمقاول بعد صدور شهادة ا هذا صرف  للمستفيديجوز 
 ، أّي ضمان األمانات.نفسه 

مبلغ أو    بموجب هذه الوثيقة بدفع أيّ بتعّهد ال رجوع عنه،  ملتزمون    وكضامنون له،  [البنك أدخل اسم  ]، نحن  المقاول بطلب من  و
منا منكم أول  فور تسلّ  [وحّدد العملة  باألحرفلمبلغ أدخل ا] [وحّدد العملة  أدخل المبلغ باألرقام]مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ 

المقاول قد أخّل بأّي من التزاماته الّتعاقدّية، ومن دون الحاجة إلثبات ذلك أو لتعليل   ا بإفادة خطية تفيد بأنّ ي مصحوبً طلب خّط 
  المبلغ المطلوب دفعه بموجب هذا الّضمان.

ُيمكنكم الُمطالبة بالّسداد بموجب هذا الّضمان فور تقديم شهادة إلى البنك ُتثبت أّن المقاول قد تلّقى الّنصف الّثاني من األمانات 
 . [اسم البنكأدخل ]في البنك   [حساب المقاولأدخل رقم  ]في حسابه رقم 

فع  لدّ ّننا ُملزمون باالي، فإوبالتّ . [ مطلوبة في العقدالّتاريخ وفق مّدة الّصالحّية الأدخل ]يبقى ضمان األمانات صالًحا حتى 
بموجب هذا الّضمان إلى انتهاء هذا الموعد. نتعّهد أيًضا بتمديد صالحّية هذا الّضمان لسنة كاملة، وذلك استناًدا إلى طلب خّطي 

 منكم نتبلّغ به قبل انتهاء صالحّية الّضمان. 

،  الدولية غرفة التجارة الّصادر عن 758منشور رقم ، المدفوعة عند أّول طلب  تلضمانالللقوانين الموحدة ا الّضمان خضع هذ ي
   )أ(. 15وذلك باستثناء الوثائق الّثبوتّية بموجب المادة 

 ____________________________ 
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 وثائق المناقصة
 تصميم وتنفيذ أشغال 

 

 للبنك مع خاتم البنك   (لينالمخوّ )ل المخوّ  (لين الممثّ )ل الممثّ  (تواقيع)توقيع 

 


