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 قدمة م 

يتم تنفيذ المشاريع الُممّولة من حكومة إقليم كوردستان وفًقا للسياسات واإلجراءات المنصوص عليها في تعليمات  
رقم   الحكومّية  التعاقدات  ولمساعدة  2016لسنة    (2)تنفيذ  غير   سلطات.  الخدمات  على  التعاقد  على  التعاقد 

، قامت حكومة إقليم كوردستان بتصميم  (الخدمات التي لم يتم تصنيفها على أّنها خدمات استشارية) 1االستشارية 
 . " الخدمات"نماذج وثائق العطاءات القياسّية هذه الستخدامها. يشار إلى الخدمات غير االستشارية فيما يلي باسم  

للتعاقد على الخدمات من خالل    ، وذلكاقدالّتع سلطات تم إعداد نموذج وثائق المناقصة هذه الستخدامه من قبل 
. يمكن أيًضا تكييف هذه الوثائق مع المنافسة   National Competitive Bidding (NCB) مناقصة تنافسية محلية

تعليمات  المع بعض التغييرات الضرورية في    International Competitive Bidding  (ICB)التنافسيّة الدولّية  
 ط العقد الخاصة. لمقدمي العطاءات وشرو 

 
، وهي األكثر مع أو من دون معايير أداء إجماليمبلغ بعقود للهذه أن تكون نموذًجا وثائق المناقصة  إن الغرض من

شيوًعا في الّتعاقد على الخدمات. ُتستخدم عقود المبلغ اإلجمالي على وجه الخصوص للخدمات المحّددة جيًدا  
 ، الكمّية أو المواصفات، وحيث تكون ظروف الموقع الّصعبة أو غير المتوّقعة والتي من غير المرّجح أن تتغّير في  

ويمكن استخدام معايير األداء وفق هذه الوثيقة لتطبيق غرامات للنقص في األداء مقارنًة مع ما هو   .2غير مرجحة 
 مطلوب. 

 
بمتطلبات الخدمات المحّددة التي يتعّين يجب توّخي الحذر للّتحقق من أهمّية أحكام الوثائق القياسّية مقارنة  

 التعاقد عليها. يجب مراعاة اإلرشادات التالية عند استخدام الوثائق:
 

ذلك،    األقسامتكون جميع   .1 الخدمات؛ ومع  للتعاقد على  عادًة  المحتويات مطلوبة  المدرجة في جدول 
 ينبغي تكييفها حسب الّضرورة لظروف المشروع المعّين. 

لتقديم تقتصر   .2 المناقصة على دعوة  الّتعاقد قبل إصدار وثائق  أْن توّفرها سلطة  التي يجب  الّتفاصيل 
، وشروط (القسم الثاني)، ورقة بيانات المناقصة  (القسم األول)العطاءات، تعليمات لمقّدمي العطاءات  

 لخدمات ومعايير ا  الّذي يتناول مواصفاتثالث  ، باإلضافة إلى القسم ال(لسادس القسم ا) العقد الخاصة  
 يجب تقديم تفاصيل محددة في الفراغات التي تشير إليها المالحظات داخل األقواس.  األداء. 

 
التنظيف، إزالة األلغام، التصوير الجوي، تصوير األقمار الصناعّية  أعمال المسح، )الخدمات التي يغلب عليها الّطابع المادي الملموس   1

 .(وتقديم وجبات الطعام في المستشفيات والخدمات التي يتم التعاقد بشأنها على أساس الناتج المادي الملموس والقابل للقياس
المادية والنوعّية بشكل كامل قبل الدعوة للعطاءات، أو  يجب استخدام عقود المبلغ اإلجمالي للخدمات التي يمكن تعريف خصائصها   2

سّعرة في عقود المبلغ  المُ  "نشطةجدول األ "عندما تكون مخاطر تغيرات جوهرّية في التصميم أو األداء بحدٍّ أدنى. تم إدخال مفهوم 
 اس النسبة المئوّية إلكمال كل نشاط. . يمكن أيًضا إجراء الّدفعات على أس"األنشطة"اإلجمالي لتمكين إجراء الدفعات عند اكتمال 

 



 

 

v 

 ُمقّدمة 

 وثائق المناقصة 
 خدمات غير استشاريّة 

 

 القيام خدم على أساس متكّرر في إقليم كوردستان، ويجب  ستالمقصود من وثائق المناقصة هذه أن تُ  .3
شروط الخاصة للعقد. وإذا لمشروع أو العقد فقط في اللالّتعديالت الالزمة لتلبية احتياجات محّددة  ب

 كان ال بّد من إجراء تعديالت على إجراءات المناقصة، فيمكن تقديمها في ورقة بيانات المناقصة. 

ال ُتعد الهوامش والمالحظات الموجودة داخل المرّبعات جزًءا من النص، ولكنها تحتوي على إرشادات  .4
، ويجب النهائية  المقدمة، والتي ال ينبغي أن ُتدرج في وثائق المناقصةهذه    في  الحال  هوللمستخدم، كما  

لتحديد وثائق المناقصة فيما يتعلق بأسماء المشروع والعقد وسلطة    ،الغالف كما هو مطلوب  ورقةتعديل  
 التعاقد، باإلضافة إلى تاريخ اإلصدار. 

  مقدمي  إلى والموّجهةبالمالحظات الموجودة داخل المرّبعات في وثائق المناقصة  فقطيجب االحتفاظ  .5
 .، حيث أّن هذه المالحظات توّفر إرشادات مهمة لمقّدمي العطاءاتالعطاءات 

العطاءات   .6 لتقديم  القياسّية  الوثائق  إعداد  الالحق  أساس  علىتم  تأهيل   ؛التأهيل  إجراء  وفي حال تم 
عملّية الّتأهيل الُمسبق لمقّدمي   وثائق. إّن  ذلك مع لتتالءم الوثيقة هذه  أجزاء بعض تعديل يجبمسبق،  

 . العطاءات غير مشمولة في هذه الوثائق القياسّية
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 محتويات الوثيقة  ملخص
 تكييفبشرط )أو من دون تأهيل مسبق  معتنطبق وثائق المناقصة القياسية لعقود الخدمات غير االستشارّية  

 . يقةهذه الوث قسام. ويِرد أدناه وصف موجز أل (حسب االقتضاءالتعليمات والشروط 

 ة ستشاري  االغير الخدمات  عقود ة لوثائق المناقصة القياسي  
 إجراءات المناقصة  -الجزء األول 

 مي العطاءات تعليمات لمقد   األول القسم 

 
يوّفُر هذا القسم المعلومات ذات الصلة لمساعدة مقدمي العطاءات في إعداد  
عطاءاتهم. كذلك يتم توفير معلومات حول تقديم العطاءات، فتحها، تقييمها 

 يحتوي القسم األول على أحكام ُتستخدم دون تعديل. وإحالة المناقصة. 

 ورقة بيانات المناقصة  القسم الثاني 

 

والتي ُتكّمل  المناقصة، أو العقد موضوعالقسم من أحكام خاصة بيتكّون هذا 
كما   المعلومات والمتطلبات الواردة في القسم األول، تعليمات لمقدمي العطاءات.

يحتوي هذا القسم على المعلومات الخاصة بمؤهالت مقدمي العطاءات ومعايير  
 يتم إعداد هذا القسم من قبل سلطة الّتعاقد.  التقييم.

 العطاء تقديم  نماذج ثالث الالقسم 

َمها  يقد تو استكمالهاالتي يجب على مقّدم العطاء  يحتوي هذا القسم على الوثائق 
 كجزء من عطائه. 

مات –الجزء الثاني  لبات الخد   مَتط 
 األداء ومعايير   الخدماتمواصفات  رابع الالقسم 

األداء   معاييرإلى   باإلضافةالخدمة المطلوبة يحتوي هذا القسم على مواصفات  
  . يتم إعداد هذا القسم من قبل سلطة التعاقد.والمخططات

 العقد  شروط العقد وثائق -الجزء الثالث 
ة  خامس القسم ال  شروط العقد العام 

الواجب تطبيقها في جميع العقود.  و للعقد العامة  الشروطيحتوي هذا القسم على  
 ال يجوز تعديل الفقرات في هذا القسم. 

ة  دس ساالقسم ال  شروط العقد الخاص 

الّشروط العامة للعقد ويتم إعداد هذا القسم من قبل  ،تكمل محتويات هذا القسم  
 . قبل إنجاز وثيقة المناقصة  سلطة التعاقد

 العقد  نماذج بع ا سالقسم ال
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  تقديميتم  تشكّل فور إكمالها جزًءا من العقد. ال القسم على وثائقيحتوي هذا 

إال من قبل مقدم   ،، عند الحاجة األولى ضمان الدفعة نماذج ضمان حسن التنفيذ و
 العطاء الفائز بعد إحالة المناقصة. 

 عاقدت  إجراءات ال -ل  جزء األو  ال

العطاءت  لمقدمي تعليمات –القسم األول 
المحتويات قائمة   

ة أ  11  . أحكام عام 

 11 المناقصة نطاق .1
 11 الّتمويل  مصدر  .2
 12 واالحتيال  الفساد ممارسات .3
 14 العطاءات لمقّدمي األهلّية متطلّبات .4
 15 العطاء  مقدم مؤّهالت .5
 16 عطاء  مقدم لكل واحد عطاء .6
 16 العطاء  إعداد كلفة .7
 16 الموقع  زيارة .8

 ب. محتويات وثائق المناقصة 
 16 

 17 المناقصة  وثائق محتويات .9
 17 المناقصة وثائق توضيح .10
 17 المناقصة وثائق تعديل .11

 18  ت. إعداد العطاءات 

 18 العطاء  لغة .12
 18 العطاء  تشكّل التي الوثائق .13
 18 العطاء  أسعار .14
 18 والدفع  العطاء عمالت .15
 19 العطاءات  صالحية فترة .16
 19 العطاء  ضمان .17
 21 العطاءات مقدمي من بديلة عطاءات .18
 21 العطاء  وتوقيع توضيب .19

 21  ث. تقديم العطاءات

 21 العطاءات  وتأشير اغالق .20



 

9 

 تعليمات لُمقّدمي العطاءات 

 وثائق المناقصة 
 خدمات غير استشاريّة 

 

 21 العطاءات  لتقديم النهائي الموعد .21
 21 المتأّخرة  العطاءات .22
 22 العطاءات  وسحب تعديل .23

 22  ج. فتح وتقييم العطاء 

 22 العطاء  فتح .24
 22 الّسرية  .25
 23 العطاءات  توضيح .26
 23 للعطاءات  األّولي الفحص .27
 25 الحسابية  األخطاء تصحيح .29
 25 العطاءات  لتقييم العملة .30
 26 النهائي  التقييم .31

 26  . إحالة العقد ح

 26 العطاءات  جميع أو أي ورفض عطاء أي قبول في التعاقد سلطة حق .32
 27 العقد  وتوقيع اإلحالة بنية اإلشعار .33
 28 العقد  نزاعات فّض  َحكَم .34
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 ة . أحكام عام  أ
 . نطاق المناقصة 1

 
، الى تقديم عطاءات للخدمات، كما هو ورقة بيانات المناقصة تدعو سلطة التعاقد، المشار اليها في  1.1

ورقة بيانات  في  المناقصة . يتم تحديد اسم ورقمالجزء الثاني من وثيقة المناقصة موضح في
وتشير  د اسم وتعريف وعدد الحزم في حال تم تقسيم الخدمات الى حزم.ي حديتم ت. كما ةالمناقص 

إلى إمكانّية تقديم عطاءات إلى حزمة منفردة أو إلى عدد معّين أو محّدد من  ورقة بيانات المناقصة
 الحزم أو إلى الحزم كاّفة. 

ستجري إحالة هذه المناقصة على أساس أدنى األسعار أو على أساس أفضلها بحسب معايير التقييم،   1.2
 . ورقة بيانات المناقصةوذلك كما هو ُمحّدد في 

ورقة  العطاء الفائز أداء الخدمات بموجب مدة تنفيذ المشروع المحددة في  المتوّقع أن يكمل مقّدم من  1.3
 . بيانات المناقصة

 ُتعتمد التعاريف اآلتية عند ورودها في وثائق المناقصات:  1.4

يعني أي تعبير حرفي أو رقمي يمكن قراءته أو اعادة نسخه وتبليغه الحقا، وقد يشمل  "كتابة"تعبير   .أ
 نة إلكترونيا.المعلومات المرسلة والمخزّ 

 ستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح. تُ   .ب

 الميالدي. يقصد به اليوم في التقويم   "يوم" .ت

بها  .ث يقصد  إلى شخص،  تعود  فكّل كلمة  الجنسين،  بين  لغة ومصطلحات محايدة  الوثيقة  تستخدم 
 المذكّر والمؤّنث أيضًا.

عاقد أو اي مصدر آخر هو اعتمادات موازنة سلطة التّ  ي سوف يتم ترسيتهذمويل للعقد ال مصدر التّ إّن  2.1 مويل .  مصدر الت  2
 ورقة بيانات المناقصة.  فيبحسب ما يتم تحديده 
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الفساد  3 ممارسات   .
 واالحتيال

ن على المعايير األخالقّية خالل عملية و تشترط سلطة الّتعاقد أن يحافظ مقدمو العطاءات والمتعاقد 3.1
 :السياسةتنفيذ العقد. وفي سبيل تحقيق هذه 

من تعليمات   (1)من المادة رقم  (20(لى إ  )16)تعتمد سلطة التعاقد التعاريف الواردة في الفقرات  .أ
 . 2016لسنة  (2) تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم 

لسلطة الّتعاقد الحق في رفض الّتوصية باإلحالة إذا ُوِجد أن مقّدم العطاء قد توّرط بشكل مباشر أو  .ب
 من ممارسات الفساد خالل عملية التنافس على العقد المعني. من خالل وسيط في أي 

، بما في ذلك تجريدهم من أهلية المشاركة في  ( األفراد أو الشركات) لسلطة الّتعاقد الحق بمعاقبة  .ت
الّتعاقدات الحكومية وفق اجراءات الحرمان من المشاركة، في حال ثبوت توّرطهم بشكل مباشر أو 

ارسات الفساد خالل التنافس أو خالل تنفيذ عقد ممول من سلطة من خالل وسيط في أي من مم
 التعاقد. 

لسلطة الّتعاقد الحق بتضمين وثائق المناقصة والعقود شرًطا يلزم مقّدمي العطاءات بالسماح  .ث
لسلطة الّتعاقد أو للمدّققين المعينين من طرفها، الكشف على حساباِتهم وسجالِتهم أوأّية وثائق  

 العطاء وتنفيذ العقد، والتدقيق فيها. متعلّقة بتقديم 

من   2.6.1و    1.7تين  ن يطلعوا على االلتزامات الواردة بالفقرأإضافة الى ما تقدم، على مقّدمي العطاءات      3.2
 الشروط العامة للعقد بهذا الصدد. 

 ُتعتمد الّتعاريف الّتالية: توضيحًا لمتطلّبات الّنزاهة الواردة في هذه الوثيقة واستكمااًل لها،  3.3
: أّي فعل أو امتناع عن فعل بما في ذلك الّتحريف الّذي يوّدي عن علم أو تهّور الممارسة االحتيالّية -

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

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

معلو الكشف عن  لمنعه من  طرف  أّي  تخويف  أو  مضايقة  أو  الّصلة الّتهديد  ذات  المسائل  في  ماته 
بالّتحقيق أو باستمرار الّتحقيق؛ أو األعمال الّتي تستهدف إعاقة جدّية لممارسة الّتفتيش والّتدقيق 

 الّتي تجري وفق القانون الّنافذ. 
: ترتيب بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم العطاء لتحقيق غرض غير مشروع،  ممارسة الّتواطؤ -

أثير بشكل غير أصولي على أفعال طرف آخر لتقسيم العقود بين مقّدمي العطاءات،  بما في ذلك التّ 
وتثبيت أسعار العطاءات ضمن مستويات مصطنعة غير تنافسّية أو غير ذلك، لحرمان سلطة الّتعاقد 

 من منافع المنافسة الحّرة والمفتوحة.
الفاسدة - أّي عرض أو إعطاء أو استالم أو طلب،  الممارسة  سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير : 

عملّية  على  للتأثير  آخر  طرف  أفعال  على  مشروع  غير  بشكل  للتأثير  قيمة  ذي  شيء  ألّي  مباشرة، 
الّتعاقد أو تنفيذ عقد، بما في ذلك الحّث على ارتكاب أفعال غير مناسبة والتدّخل في قدرة مقّدمي 

 العطاءات للمشاركة في إجراءات الّتعاقد. 
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: أّي إضعاف أو إضرار، أو الّتهديد بشكل مباشر أو غير مباشر بضعاف أو القهرّية/ سات القسرّيةالممار -
إضرار أّي طرف أو ممتلكات ذلك الّطرف للّتأثير بشكل غير مشروع على أفعاله ومشاركته في عملّية 

 الّتعاقد، أو على تنفيذ العقد. 
 

 قديم وتقييم واحالة العقد إضافًة إلى مرحلة تنفيذ العقد. ُتعتمد مبادئ الّنزاهة واألخالق في كاّفة مراحل ت
 

تولي سلطة الّتعاقد أهمّية قصوى لمبادئ الّنزاهة واألخالق، وسترفض أّي عطاء وتنهي أّي عقد يتبين فيهما أن  
ه مقّدم العطاء قد مارس أو انخرط في ممارسات مرفوضة وفق هذه الوثيقة وسُتطّبق اإلجراءات القانونّية بحقّ 

 من دون ترّدد، ومن ضمنها الُمحاكمة وفق القوانين الّنافذة. 



 

 تعليمات لُمقّدمي العطاءات 
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متطل  4 األهلي  .  ة  بات 
 مي العطاءاتلمقد  

المادة   4.1 المذكورة في  األهلية  استيفاء متطلبات  العطاءات  التّ   (8)على مقدمي  تنفيذ  تعليمات  عاقدات  من 
 . 2016لسنة  (2)ة رقم الحكوميّ 

 على مقّدم العطاء استيفاء متطلّبات األهلّية الّتالية:  4.2
 األهلّية القانونّية إلبرام العقود العاّمة في بلد موطن مقّدم العطاء؛  -
بتعليق أال   - مشمواًل  أو  اإلفالس،  قيد  أو  مفلًسا  أو  القضائّية  الحراسة  تحت  موضوعًا  أو  معّسرًا  يكون 

 األنشطة الّتجارّية، وأال يكون خاضعًا لإلجراءات القانونّية ألّي مّما سبق ذكره؛ 
 اء؛ أن يكون مستوفًيا لاللتزامات الّضريبّية والّضمان االجتماعي وفق قوانين بلد موطن مقّدم العط -
أال يكون لديه تضارب في المصالح الّذي قد يوّدي إلى استفادته في الفوز بالعقد بالّرغم من فشله؛ وأال   -

عالقة زوجّية )يكون لديه أو لموّظفيه أو خبرائه أو شركائه أو مقاوليه الّثانوّيين أو مستشاريه، عالقات  
سبق واستخدم موّظف معني كموّظف أو    أو بالوالدة مباشرة أو عالقة عائلّية قريبة مع موّظف معني؛

مع موّظفي    (مدير خالل السنوات الثالث الماضية؛ أو لديه عالقة عمل أو مصالح مالّية مع موّظف معني
المشروع  تمويل  من  لجزء  المستلمة  أو  المنّفذة  الّجهة  أو  العمل  صاحب  أو  المعنّيين  الّتعاقد  سلطة 

مباشرة أو غير مباشرة باألنشطة الّتالية: تخطيط التعاقد؛ موضوع المناقصة، والّذين يشاركون بصورة  
اعداد وثائق المناقصة ومراجعتها والموافقة عليها؛ تقييم المتطلّبات؛ إدارة عملّية استدراج العطاءات؛  
فتح وتقييم العطاءات؛ اجراء المناقشات الفنية والمفاوضات؛ التوصية والموافقة على االختيار؛ وإدارة 

 لدفعات والمطالبات والمنازعات. العقود وا
أال يكون محكومًا، وفي أّي بلد أو محكمة، بأّية جريمة جنائّية تتعلّق بسوء الّسلوك الّتجاري أو المهني  -

أو تقديمه بيانات كاذبة ألغراض الّتأهيل إلبرام العقد؛ وذلك خالل فترة ثالث سنوات قبل تاريخ إطالق  
 هذه الوثيقة؛ 

أو العراق أو بلد الموطن أو   حرمان من المشاركة في الّتعاقدات في إقليم كوردستانللأال يكون خاضعًا   -
مع مقّدم عطاء يخضع للحرمان بتاريخ إطالق هذه الوثيقة أو بتاريخ   وأال يكون مساهماً   ؛آخر أّي بلد  

 اإلعالن عن الّتأهيل المسبق عند االنطباق؛ 
 كوردستان أال يكون مشموالً بالحرمان من المشاركة بموجب قوانين أو تعليمات صادرة عن حكومة إقليم   -

تحّدد  / و العطاء؛  مقّدم  بلد  مع  الّتجارّية  العالقات  تحظر  الّتي  العراقّية  اإلّتحادّية  الحكومة  ورقة  أو 
 ، البلدان المشمولة بهذه الفقرة؛ بيانات المناقصة 

ثال لقرارات مجلس األمن الّتابع ألمم المّتحدة بموجب الفصل الّسابع لميثاق األمم  أن ينطبق عليه االمت -
المتحدة، وأال يكون من بلد يحظر على جمهورّية العراق االّتحادية بموجب هذه القرارات، استيراد سلع  

يه؛ تحّدد أو الّتعاقد لتنفيذ أّية أشغال أو خدمات منه، أو صرف أّية مدفوعات لألشخاص أو الّجهات ف
 ، البلدان المشمولة بهذه الفقرة؛ ورقة بيانات المناقصة 

 
 . ورقة بيانات المناقصةعلى مقّدم العطاء أيضًا، الوفاء بمتطلّبات الّتسجيل المحددة في  

 
كل شركة من تلك الشركات متطلّبات    في حال كان مقّدم العطاء عبارة عن ائتالف شركات، يجب أن تستوِف 

األهلّية القانونّية. وكذلك الحال بالّنسبة ألّي مقاول ثانوي، وعلى مسؤولّية مقّدم العطاء الكاملة. الحّد األقصى  
 . ورقة بيانات المناقصة المسموح به لعدد الشركاء في ائتالف شركات هو بحسب 
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طريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحضير هذه الوثيقة أو تفصيل تبعد أّي عطاء يتبّين أن مقّدمه قد شارك بسيُ 

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  

 األشخاص المشتركين في تقديم العطاء.  العطاء أو أحد
 

 ُيستبعد أّي عطاء يتبّين أّن مقّدمه لم يلتزم بمتطلّبات الّنزاهة المنصوص عنها في هذه الوثيقة. 
ليس من ضمن هؤالء الّذين تّم تأهيلهم ُمسبقًا، عند االنطباق. وينسحب   ُيستبعد أّي عطاء يتبّين أّن مقّدمه

اء المؤّهل ُمسبقًا على شكل ائتالف شركات، في حال تّم اجراء أّي تعديل على هذا  ذلك أيضًا على مقّدم العط
 االئتالف من دون الحصول على الموافقة الُمسبقة من سلطة الّتعاقد بشكل رسمّي. 

 
 . ورقة بيانات المناقصةعلى مقّدم العطاء تقديم الوثائق الثبوتّية ألهلّيته وفق ما هو ُمحّدد في 

 عاقد. ب على مقدمي العطاءات إثبات استمرار أهليتهم بما يتوافق مع متطلبات سلطة التّ يتوّج  4.3

ورقة بيانات  في   الُمبّين ة في وزارة التخطيط على الموقع االلكتروني  عاقدات الحكوميّ تنشر مديرية التّ  4.4
 الخاضعين لقرارات الحرمان من المشاركة  (أفراد أو شركات أو خالفه)األشخاص  بأسماء    قائمةً  المناقصة

 ة. عاقدات الحكوميّ في التّ 

الت مقدم . مؤه  5
 العطاء 

. في حال  ورقة بيانات المناقصةعلى مقّدم العطاء استيفاء المؤّهالت أو متطلّبات الّتأهيل المحّددة في    5.1
تقديم العطاء من قبل ائتالف شركات، ُتطّبق معايير التأهيل على تلك الشركات وفق ما هو ُمحّدد في  

 . ورقة بيانات المناقصة

ورقة بيانات المحتملين على النحو المنصوص عليه في    اتفي حالة إجراء التأهيل الُمسبق لمقّدمي العطاء  5.2
وعندها    .العطاءات المقدمة من مقّدمي العطاء المؤّهلين إلحالة المناقصة، يتم النظر فقط في  المناقصة

المؤهلين   العطاء  مقّدمي  على  عطاءاتهمُمسبًقا،  يجب  مع  التأهيل ل  اتحديثً   ،تقديم  طلبات  معلومات 
الخاصة بهم، أو بدالً من ذلك، أن يؤكدوا في عطاءاتهم أن معلومات الّتأهيل المسبق   ساسّيةالمسبق األ 
صحيحة بشكل أساسي اعتباًرا من تاريخ تقديم العطاء. يجب تقديم التحديث أو ال تزال    ساساً المقدمة أ 

 . ثالثالتأكيد في القسم ال

 لعطاء المحتملين، يجب على جميع مقدمي العطاءمي ا ل المسبق لمقدّ يعاقد بالتأهإذا لم تقم سلطة التّ     5.3
الّتي تثبت تضمين المعلومات والوثائق و تحقيق معايير التأهيل المحددة في ورقة بيانات المناقصة

يجب تقديم بيانات ووثائق الّتأهيل بشكل   .ورقة بيانات المناقصةوكما هو ُمحّدد في مؤّهالتهم 
صحيح ودقيق، فال ُتحتسب بيانات أو مؤّهالت الّشركة األّم أو الّشركة الّرديفة لمقّدم العطاء، ويؤخذ 

في الحسبان فقط مؤّهالت مقّدم العطاء كجهة معنوّية وقانونّية بحّد ذاتها. في حال أراد مقّدم العطاء، 
 األّم أو شركة رديفة له، عليه تشكيل ائتالف مع هذه الّشركة.  اإلفادة من مؤّهالت شركته 
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. عطاء واحد لكل  6
 مقدم عطاء

يجب على كل مقّدم عطاء تقديم عطاٍء واحد فقط، إما بشكل فرّدي أو كشريك في ائتالف. سوف يتسّبب    6.1
المتعاقد من الباطن أو في حاالت بخالف  )مقّدم العطاء الذي يقدم أو يشارك في أكثر من عطاء واحد  

وينطبق ذلك أيضًا في   في استبعاد جميع العطاءات التي شارك فيها مقّدم العطاء.  (البدائل المسموح بها
حال كان لمقّدم عطاء الّسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على مقّدم عطاء آخر أو واقع تحت سيطرة 

الم أّي مقّدم عطاء آخر في هذه  لمقّدم عطاء آخر مشتركة مع  القانوني  الممّثل  له نفس  ناقصة، أو كان 
لغرض المناقصة، أو كان هو نفسه تحت الّسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لمقّدم عطاء آخر في هذه 

 المناقصة.  
تتحمل سلطة التعاقد بأي حال  م العطاء جميع التكاليف المرتبطة بإعداد وتقديم عطائه، ولن  ل مقدّ يتحمّ   7.1 . كلفة إعداد العطاء7

 من األحوال المسؤولية عن تلك التكاليف. 

تنّص    8.1 . زيارة الموقع 8 لم  المناقصةما  بيانات  والعنوان    ورقة  الّتاريخ  في  الموقع  إلى  زيارة  ستجري  ذلك،  خالف  على 
في الّتاريخ كما وسُيعقد اجتماع توضيحي مع مقّدمي العطاءات    ورقة بيانات المناقصة.المحّددين في  

في   المحّددين  المناقصة.والعنوان  بيانات  ستعّد   ورقة  الّتوضيحي،  واالجتماع  الّزيارة  من  كّل  بنهاية 
إلى  وترسله  الّتوضيح  جلسة  بمجريات  ومحضًرا  الموقع  بصور  وموّثقًا  مسّجاًل  الّتعاقد محضًرا  سلطة 

ثال خالل  وذلك  المناقصة،  وثيقة  اشتروا  الّذين  العطاءات  واالجتماع مقّدمي  الّزيارة  تلي  عمل  أّيام  ثة 
 الّتوضيحي. 

 

بزيارة موقع   العطاءات  مقّدمي  الّتعاقد،  تنصح سلطة  أم ال،  ميدانّية  زيارة  اجراء  الّنظر عن  أداء  بغّض 
الواقعالخدمات   لتحضير    ةوالمنطقة  الالزمة  المعلومات  بأنفسهم وتحت مسؤوليتهم،  يجمعوا  وأن  بها 

عطاءاتهم. إّن كلفة زيارة الموقع تكون على نفقة مقدم العطاء. ستقوم سلطة الّتعاقد بمنح تصريح لمقدم  
 العطاء وأّي من موّظفيه لزيارة الموقع. 

 المناقصة  وثائقب. محتويات 
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وثائق  9 محتويات   .
 المناقصة 

تعليمات المن  11المدرجة أدناه والمالحق الصادرة وفًقا للفقرة  وثائق المناقصة المستنداِت تشمل    9.1
 لمقدمي العطاءات: 

ل   إجراءات المناقصة  -الجزء األو 
 تعليمات لمقّدمي العطاءت  –القسم األول 
 ورقة بيانات المناقصة  -القسم الثاني 
 العطاءتقديم نماذج  – القسم الثالث

 
اني  مات –الجزء الث  لبات الخد   مَتط 

 األداء الخدمات ومعايير مواصفات  - رابعالقسم ال
 

 شروط العقد ونماذج العقد  -الجزء الثالث 
 شروط العقد العاّمة  –الخامس القسم
 شروط العقد الخاّصة –السادس القسم
 نماذج العقد  -السابع القسم 

 من وثائق المناقصة.  جزًءاالمناقصة الذي يصدر عن سلطة التعاقد  ال يعتبر إعالن   9.2

عاقد  م العطاء الذي حصل على الوثائق من سلطة التّ يشترط أن يتم تقديم العطاء من قبل نفس مقدّ  9.3
 مباشرة. 

مقّدم العطاء فحص جميع التعليمات والنماذج والشروط والمواصفات في وثائق المناقصة.  يجب على   9.4
إّن اإلخفاق في تقديم جميع المعلومات المطلوبة في وثائق المناقصة أو تقديم عطاء ال يستجيب  
بشكل جوهري لوثائق المناقصة في جميع النواحي سيكون على عاتق مقّدم العطاء وقد يؤّدي إلى 

ورقة بيانات وإعادته مع العطاء في عدد النسخ المحددة في  ثالثالعطاء. يجب إكمال القسم الرفض 
 . المناقصة

. توضيح وثائق  10
 المناقصة 

على وثائق المناقصة وأن ُيخطر سلطة التعاقد كتابًيا  لىيجوز لمقّدم العطاء أن يطلب أي توضيٍح ع 10.1
. سوف تستجيب سلطة التعاقد ألي طلب للتوضيح تم  ورقة بيانات المناقصةالمحدد في عنوان ال

ورقة بيانات  خالل الُمّدة المحّددة في . في ورقة بيانات المناقصة المحددة  ُمّدةالخالل استالمه 
رد سلطة التعاقد إلى جميع الذين اشتروا وثائق المناقصة، بما في سيتم إرسال نسخ من ،  المناقصة

 ذلك وصف االستفسار، ولكن دون تحديد مصدره. 

. تعديل وثائق 11
 المناقصة 

يجوز لسلطة التعاقد تعديل وثائق المناقصة، قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات، عن طريق إصدار  11.1
 ملحق. 

ملحق يتم إصداره جزًءا من وثائق المناقصة، ويجب إرساله كتابًيا إلى جميع الذين  يجب أن يكون أي  11.2
، وذلك  اشتروا وثائق المناقصة، ويجب على مقّدمي العطاءات المحتملين أن يقّروا باستالم كل ملحق 

 كتابًيا إلى سلطة التعاقد. 
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ألخذ إضافًيا  منح مقّدمي العطاءات المحتملين وقًتا  ،حسب االقتضاءوإذا ارتأت سلطة التعاقد  11.3
فإّنه يحّق لها تمديد الموعد الّنهائي  ، عند إعداد عطاءاتهم  التعديالت الواردة في الملحق بعين االعتبار

 أدناه. 21.2لتقديم العطاءات، وفًقا للفقرة 

 العطاءات  إعدادت. 
ه مقدم العطاء، وكذلك جميع المراسالت والمستندات المتعلقة بالمناقصة عدّ ييجب أن يكون العطاء الذي   12.1 لغة العطاء  .12

. قد تكون ورقة بيانات المناقصةباللغة المحددة في  ،تبادلها مقدم العطاء وسلطة التعاقديالتي و
صحوبًة بترجمة الوثائق الداعمة التي يقّدمها مقدم العطاء مطبوعة بلغة أخرى بشرط أن تكون م 

 .ورقة بيانات المناقصةالُمحّددة في   دقيقة للمقاطع ذات الصلة باللغة

. الوثائق التي 13
 ل العطاء تشك  

، وصًفا أولًيا لطريقة  (نماذج العطاء)جب على جميع مقّدمي العطاءات أن يقّدموا في القسم الثالث ي 13.1
يشمل  العمل والجدول الزمني الُمقترحين، بما في ذلك الّرسومات والمخّططات، حسب االقتضاء. 

 . ورقة بيانات المناقصةالوثائق والمستندات المحّددة في   ،العطاء المقدم من مقدم العطاء 

في حال تقسيم العطاء إلى عّدة ُحزم وفي حال الّسماح لمقّدمي العطاءات المشاركة في أكثر من حزمة،   13.2
يقّدموه مع عطاءاتهم   خصمأّي اإلشارة بوضوح إلى إلى أكثر من حزمة،   العطاءاتيتعّين على مقّدمي 

 مشروط.   خصمأّي  وال ُيقبلعند اإلنطباق؛ 

وعلى أساس  ، وثيقة المناقصةمن الجزء الثاني  يكون العقد مخصًصا للخدمات، كما هو موضح فيسوف  14.1 . أسعار العطاء 14
 مقدم العطاء. قبل الُمسّعر من  نشطة جدول األ

  نشطةاألسعار لجميع عناصر الخدمات المنصوص عليها في جدول األُيحّدد يتعين على مقدم العطاء أن   14.2
 والمواصفات.  المتطلبات الفنية والُموّضحة في  ثالث في القسم ال

يجب أن يشمل العطاء المالّي جميع الّرسوم الجمركية والضرائب والرسوم األخرى الواجب سدادها في    14.3 
قبل الموعد   (14)إقليم كوردستان، وذلك حسب قيمة هذه الرسوم والضرائب بتاريخ أربعة عشر يوًما  

 النهائي لتقديم العطاءات. 
تكون األسعار إّما ثابتة أو خاضعة للمراجعة وفق معادلة تعديل األسعار المحّددة في شروط العقد الخاّصة،    14.4

 .  ورقة بيانات المناقصةوذلك وفق ما ًتحّدده 
لغرض تحديد التعويضات المستحقة للخدمات اإلضافية، يجب على مقدم العطاء تقديم تحليل سعر  14.5

 .وفق الّنماذج المخّصصة لذلك في نماذج تقديم العطاءالمبلغ المقطوع 

. عمالت العطاء  15
 والدفع 

. سيتّم الّدفع وفق  اقصةورقة بيانات المنيجب تقديم العطاء المالي بالعملة أو العمالت الُمحّددة في  15.1
. في حال كانت المناقصة موضوع الوثيقة،  شروط العقد الخاّصةالعملة أو العمالت الُمحّددة في 

 مناقصًة محلّية، يجب أن تقّدم األسعار بالدينار العراقي حصًرا. 

  األجنبية في العطاء.يجب على مقّدمي العطاءات توضيح تفاصيل متطلباتهم من العمالت عند اإلنطباق،  15.2
في حال إجازة تقديم العطاء بعدد من العمالت، على مقّدم العطاء أن يفّصل وباألدلة الُمقِنعة مكّونات 
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عطائه بالعمالت األجنبّية ويقّدم تعلياًل مفصاًل لحاجته من هذه العمالت، باإلضافة إلى أّية مستندات 
  مرحلة من مراحل المناقصة وتنفيذ العقد. أو وثائق أخرى قد تطلبها سلطة الّتعاقد، في أيّ 

. فترة صالحية  16
 العطاءات 

 .في ورقة بيانات المناقصةالمحددة  ُمّدةتظل العطاءات سارية المفعول لل 16.1

إضافية محددة. يجب  ُمّدة الصالحية لُمّدة مقدمي العطاءات تمديد يجوز لسلطة التعاقد أن تطلب من  16.2
  أن يتسّبب ذلك وردود مقدمي العطاءات كتابة. يجوز لمقدم العطاء رفض الطلب دونتقديم الطلب 

عند  )امن للعطاء ي الّض د الخّط و تفعيل اجراءات الحرمان بموجب التعهّ أ مصادرة ضمان العطاءب
. لن ُيطلب من مقدم العطاء الذي يوافق ورقة بيانات المناقصةوذلك للُمّدة الُمحّددة في  (االنطباق 

على الطلب ولن ُيسمح له بتعديل العطاء بطريقة أخرى، ولكن سُيطلب منه تمديد صالحية ضمان  
 ات من جميع النواحي.ءتعليمات لمقدمي العطاالمن  17العطاء لفترة التمديد، وبما يتوافق مع الفقرة 

يجب على مقّدم العطاء أن يقدم، كجزء من عطائه، ضمان عطاء أو الّتعهَد الخطي الضامن للعطاء كما هو  17.1 . ضمان العطاء17
 . ورقة بيانات المناقصةمطلوب في 

ا للنموذج الوارد في  وفقً  (بحسب ما هو مطلوب ) التعهد الخطي الضامن للعطاءالضمان البنكي أو ُيقّدم  17.2
 العطاء.تقديم نماذج  –ثالث القسم ال

أو  الدينار العراقي ويكون بورقة بيانات المناقصة  يجب أن يكون ضمان العطاء بالمبلغ المحّدد في 17.3
. يجب أن من هذه الفقرة (ح )الفقرة  في، ويكون صالًحا للُمّدة المحّددة  بعملة قابلة للتحويل بحرية

 يستوِف ضمان العطاء ما يلي: 

 ضمان بنكي ُيدفع عند أّول طلب أو صك مصدق.  كتابأن يكون على شكل  . أ
في حال كان ضمان العطاء على شكل ضمان بنكي، يجب أن يكون صادرًا أو مضموًنا من بنك    .ب

 . مرّخص في إقليم كوردستان أو من بنك أجنبي ُمعتمد لدى البنك المركزي لإلقليم

أن يتوافق مع نموذج الضمان الموجود في حال كان ضمان العطاء على شكل ضمان بنكي، يجب   .ت
نماذج تقديم العطاء، أو أي نموذج آخر ُيعتمد من قبل سلطة التعاقد قبل تقديم  –في القسم الثالث 

 العطاء. 

ة التعاقد  أن يكون غير مشروٍط وغير قابٍل للنقض وقابالً للصرف فور اصدار طلب خّطي من سلط .ث
 .17.6في الحاالت الواردة في الفقرة 

 أن يتم تقديمه بالنسخة األصلية، ولن تقبل النسخ المصورة.  . ج

يوًما بعد انتهاء فترة صالحية العطاء والتمديد إذا تم طلب ذلك    28أن يكون ساري المفعول لمدة  . ح
 . 16.2وفقا للفقرة 

ن ضمان العطاء أو التعّهد الخّطي الضامن ذا كان ال يتضمّ إ ،عطاء باعتباره غير مستجيب يّ أرفض  سيتمّ  17.4
 ، وفق ما هو مطلوب.  17.1للعطاء وفًقا للفقرة 

يجب إعادة ضمان العطاء لمقّدمي العطاءات غير الناجحين في أسرع وقت ممكن عند تقديم مقدم  17.5
 وتوقيع العقد.   33لفقرة وفًقا ل حسن الّتنفيذالعطاء الناجح ضمان 
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  ،عقوبة الحرمان من المشاركة في التعاقدات الحكومّية تطبيقأو / و يتم مصادرة مبلغ ضمان العطاء 17.6
 : التالية  الحاالت في وذلك

خالل فترة صالحّية العطاء  بعد الموعد الّنهائي لتقديم العطاءات و عطاءهإذا َسحب مقدم العطاء  .أ
مقدم العطاء في نموذج تقديم العطاء، باستثناء ما هو منصوص عليه في  المحّددة من ِقبل 

 ، أو 16.2الفقرة الفرعية 

 :إذا فشل ُمقدم العطاء الفائز في .ب

 أو / و ؛33توقيع العقد وفًقا للفقرة  .1

 . 33وفًقا للفقرة  "ضمان حسن التنفيذ"تقديم  .2

أن يكون ضمان العطاء إّما باسم رئيس االئتالف  في حال كان مقّدم العطاء عبارة عن ائتالف شركات، يجب    17.7
 .  الّذي قّدم العطاء المخّول من قبل أعضاء االئتالف بذلك أو باسم االئتالف
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. عطاءات بديلة  18
 طاءاتمن مقدمي الع

 ، فإن العطاءات البديلة لن ُتؤخذ بعين االعتبار.ورقة بيانات المناقصة ما لم يرد خالف ذلك في  18.1

المتطلبات التي على العطاءات البديلة   ورقة بيانات المناقصةفي حال قبول العطاءات البديلة، ُتحّدد  18.2
 .تحقيقها وطريقة تقييم تلك العطاءات

وتوقيع  توضيب. 19
 العطاء 

، 13على ُمقدم العطاء أن يقدم نسخة أصلية واحدة من الوثائق المكونة للعطاء المذكورة في الفقرة  19.1
م عدًدا من النسخ غير األصلّية  . كما يجب على المتقدم أن يسلّ "نسخة أصلّية"ويؤشر لها بكلمة 

ختالف بين . في حال وجود أي اورقة بيانات المناقصةكما هو محدد في  "نسخة"مؤشرة بكلمة 
يجب أن يؤّشر مقّدم العطاء على الّنسخة األصلّية . "النسخة األصلية"النسخة واألصل، يتم اعتماد 

   والّنسخ األخرى بوضوح.

يجب أن تكون النسخة األصلّية وجميع نسخ العطاء مطبوعة أو مكتوبة بالحبر الذي ال ُيمحى ويوقعها   19.2
ويجب أن ُيَوقع الشخص  .األصول للتوقيع نيابة عن مقدم العطاءشخٌص أو أشخاص مفّوضون حسب 

 أو األشخاص الذين يوقعون على العطاء باألحرف األولى على كل صفحات العطاء. 

يجب أال يحتوي العطاء على أّية تعديالت أو إضافات، باستثناء تلك التي يجب أن تمتثل للتعليمات   19.3
لتصحيح األخطاء التي ارتكبها مقّدم العطاء، وفي    ،ب االقتضاءالصادرة عن سلطة التعاقد، أو حس

هذه الحالة يجب أن يقوم الشخص أو األشخاص الذين يوقعون على العطاء بالتوقيع على هذه  
 التصحيحات. 

 العطاءات ث. تقديم 

شير أ. اغالق وت20
 العطاءات 

 منفصلين العطاء في مغلفين داخليينيجب على مقّدم العطاء ختم النسخة األصلّية وجميع نسخ  20.1
ات واحد، مع وضع عالمات على الُمغلف  ومغلف خارجّي  (أحدهما للعطاء الفني وثانيهما للعطاء المالي)

 . ورقة بيانات المناقصةكما هو ُمحّدد في 

مغلّفات العطاء الفني إلى أّية إشارة لألسعار الّتي يجب أن ُتحّدد حصًرا في العطاء  يال يجب أن تحتو 20.2
 المالي. 

لم يكن مغلًقا ومختوًما  إذاال تتحّمل سلطة التعاقد مسؤولية ضياع أو فتح المغلف الخارجي قبل أوانه،  20.3 
 ويحمل التأشيرات المطلوبة كما سبق ذكره أعاله. 

. الموعد النهائي 21
 لتقديم العطاءات

ورقة بيانات  يجب تقديم العطاءات لسلطة التعاقد على العنوان وقبل التاريخ والوقت المحّددين في   21.1
 . المناقصة

، وفي هذه  11عاقد تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات عن طريق إصدار ملحق وفًقا للمادة لسلطة التّ  21.2
التعاقد ومقدمي العطاءات الذين خضعوا سابًقا للموعد الحالة، فإن جميع حقوق والتزامات سلطة 

 سوف تخضع بعد ذلك إلى الموعد النهائي الجديد.  ساسيالنهائي األ 

. العطاءات 22
 رة المتأخ  

لن يتّم  21عطاء يتم استالمه من قبل سلطة التعاقد بعد الموعد النهائي المنصوص عليه في الفقرة  إّن أيّ  22.1
 ه لمقدم العطاء مغلًقا.  سوف تتم إعادتفتحه و 
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. تعديل وسحب  23
 العطاءات 

يمكن لمقّدمي العطاءات تعديل أو سحب عطاءاتهم من خالل تقديم إشعار خطيٍّ قبل الموعد النهائي  23.1
 . 21المنصوص عليه في الفقرة 

وتوقيعه من الّشخص المفّوض   يجب إعداد إشعار التعديل أو السحب، وختمه، ووضع عالمات عليه 23.2
على المغلّفات   "السحب  "أو  "التعديل"إشارة ، مع إضافة 20و 19، وتسليمه وفًقا للفقرتين بالّتوقيع

 الخارجية والداخلية، كما هو مناسب. 

 ال يجوز تعديل أي عطاء بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات. 23.3

صالحية العطاء المحّددة ُمّدة سوف يؤدي سحب العطاء بين الموعد النهائي لتقديم العطاءات وانتهاء  23.4
واإلدراج  إلى مصادرة ضمان العطاء 16.2في ورقة بيانات المناقصة أو كما تم تمديده عمالً بالفقرة 

 .17بموجب الفقرة  على قائمة الحرمان

 ج. فتح وتقييم العطاء
التي تم إجراؤها وفًقا   واالنسحابات ستقوم لجنة فتح العطاءات بفتح العطاءات، بما في ذلك التعديالت 24.1 فتح العطاء. 24

بحضور ممثلي مقّدمي العطاءات الذين إختاروا الحضور في الوقت والمكان وذلك ، 23للفقرة 
 . ورقة بيانات المناقصةفي   يندالمحدّ 

العائدة  فتح العطاءات عندها ال يتم فوتقرأ علًنا،  "سحب"سوف يتم فتح المغلّفات التي تحمل عالمة  24.2
 . لها

فستتّم إجراءات فتح المظاريف الفنّية والمالّية في آٍن  في حال اعتماد اإلحالة على أساس أدنى األسعار، 24.3 
 والعطاءاتسوف تقرأ لجنة فتح العطاءات أسماء مقّدمي العطاءات، وأسعار العطاءات، واحد، و 

، وما شابه. كما ستعلن الّلجنة تعديالتال، وغير مشروطة  خصومات، وأّية (في حالة السماح بها) ةبديلال
جنة  وغيرها من التفاصيل التي تراها الل أو التعّهد الّضامن عدم وجود ضمان العطاء وجود أو عن

.  22لن يتم رفض أي عطاء عند فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتأخرة وفًقا للفقرة   .مناسبة
 سحبة دون فتحها لمقدمي العطاءات.  نوسيتم إعادة العطاءات المتأخرة والم

أّما في حال اعتماد اإلحالة على أساس أفضل العطاءات وفق معايير التقييم، فعندها ستجري في جلسة   24.4
وستقرأ الّلجنة للعلن كّل ما سبق ما عدا كّل ما  ،فقطفتح العطاءات، إجراءات فتح العطاءات الفنّية 

في مظروف مغلق ومنفصل إلى حين موعد فتحها. ُتفتح العطاءات  يتعلق باألسعار الّتي ستبقى  
 المالّية في جلسة علنّية الحقة بحيث ينحصر فتح العطاءات بتلك الّتي اجتازت التقييم الفني بنجاح.

، بما في ذلك المعلومات التي تم  اتبإعداد محضر جلسة فتح العطاءسوف تقوم لجنة فتح العطاءات  24.5
وفي حال فتح العطاءات الفنّية والمالّية بشكل  .24.3الكشف عنها ألولئك الحاضرين وفًقا للفقرة 

 ، فعندها سُتصدر لجنة فتح العطاءات محضرين منفصلين لكٍل منهما.24.4منفصل وفق الفقرة 

ال يجوز الكشُف عن المعلومات المتعلقة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات  25.1 رية . الس  25
المتعلقة بإحالة المناقصة لمقدمي العطاءات أو ألي أشخاص آخرين غير معنّيين رسمًيا بهذه العملية 

 باإلحالة.   اإلشعارإلى أن يتم 
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حالة، التحقق من األسباب التي بموجبها لم يتم اختيار عطائه، مقدم عطاء، بعد اإلشعار باإل إذا رغب أيّ  25.2 
قدم تي يجب أن تالتعاقد، والّ  إلى سلطة أّيام من اإلشعار باإلحالة، (7)خالل   طلبهفيجب عليه أن يوّجه 

طلب للتوضيح من أحد مقدمي العطاءات بعطائه فقط. لن تتم  تفسيًرا مكتوًبا، ويجب أن يتعلّق أيّ 
 ومات المتعلقة بعطاءات المنافسين. مناقشة المعل 

. توضيح  26
 العطاءات 

، وحسب لجنة تحليل وتقييم العطاءات تقييمها ومقارنتها، يجوز لوللمساعدة في فحص العطاءات  26.1
،  ةشطن ، بما في ذلك تحليل األسعار في جدول األئهمقدم عطاء توضيح عطا ، أن تطلب من أيّ ها تقدير

ويجب أن يكون طلب التوضيح والرد مكتوًبا، ولكن لن يتم   ؛المعلومات التي قد تطلبهاوغيرها من 
طلب أو تقديم أو السماح بأي تغيير في سعر أو مضمون العطاء إال وفًقا لما هو مطلوب لتأكيد 

 . 29في تقييم العطاءات وفقا للفقرة  اللجنةتصحيح األخطاء الحسابية المكتشفة من قبل 

بشأن أّية  لجنة أو بالّ مقدم عطاء عدم االتصال بسلطة التعاقد  ، يجب على أيّ 26.1مراعاة الفقرة مع  26.2
 .  صدور كتاب اإلشعار باإلحالةمسألة تتعلق بعطائه من وقت فتح العطاء وحتى 

تقييم العطاءات أو كّل ما يّتصل ب في أو اللجنة إن أي جهد يبذله مقّدم عطاء للتأثير على سلطة التعاقد 26.3
 إحالة المناقصة قد يؤّدي إلى رفض عطاء مقّدم عطاء. 

لي  فحص ال. 27 األو 
 لعطاءات ل

؛ عطاء كّل بالفحص األّولي ل لجنة تحليل وتقييم العطاءاتتقوم لتقييم التفصيلي للعطاءات، سقبل ا 27.1
 : ما يلي يشمل هذا الفحص األّولي، ومن دون أن ينحصر بذلك، 

 ( الوثائق والمستندات المطلوبة)فحص العطاء من حيث الّشكل واالكتمال  .أ
 (في حال اجراء تأهيل ُمسبق)التأكّد من تقديم العطاء من قبل مقّدم عطاء تّم تأهيله ُمسبًقا  .ب
 بالّتوقيع على العطاء التأكّد من وجود تفويض قانونّي  .ت
 ( في حال عدم اجراء تأهيل ُمسبق)التأكّد من أهلّية مقّدم العطاء  .ث
 (في حال عدم اجراء تأهيل ُمسبق)التأكّد من مؤّهالت مقّدم العطاء   .ج 
ا لما هو مطلوب  .ح   التأكد من ُمّدة صالحّية العطاء ومن استجابة ضمان العطاء جوهريًّ
العطاء الفّني األساسّية للتأكّد من عدم وجود أّية انحرافات بارزة وجوهرّية الفحص األّولي لمحتويات   .خ 

 تستدعي استبعاد العطاء. 
 وثائق المناقصة، دون أيّ متطلّبات وشروط الذي يتوافق مع ذلك الُمستجيب جوهرّيا هو إّن العطاء  27.2

 : الجوهري هو الّذيأو الّتحفظ الجوهري . واالنحراف ينجوهريّ انحراف أو تحّفظ 

 الخدمات أو جودتها أو أداؤها؛  يؤّثر بطريقة جوهرّية على نطاق  .أ
ا مع وثائق المناقصة،   .ب أو التزامات / وحقوق سلطة التعاقد فيحّد من يكون غير منسجم جوهريًّ

 ؛ أو مقّدم العطاء بموجب العقد
ل معاملًة تفاضلّيًة لمقّدم العطاء  أو قبوله على عملّية الّتنافس العادل؛ فيشكّ  سيؤثر تصحيحه .ت

 . جوهرًيامقّدمي العطاءات اآلخرين الذين يقدمون عطاءات مستجيبة  المعني بالمقارنة مع
ال  ، ولجنة تحليل وتقييم العطاءات إذا لم يكن العطاء مستجيًبا بشكل جوهري، فسيتم رفضه من قبل 27.3

 غير المطابق.  أو التحّفظ سحب االنحرافصبح الحًقا مستجيًبا بتصحيح أو يُ يجوز أن 
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. تقييم ومقارنة  28
 العطاءات 

ستقوم لجنة تحليل وتقييم العطاءات بتقييم ومقارنة العطاءات التي تم تحديدها بأنها تستجيب بشكل   28.1
 . 27جوهري وفًقا للفقرة 

ستقوم لجنة تحليل وتقييم العطاءات بتقييم العطاءات الّتي تجتاز مرحلة الفحص األّولي على الّشكل  28.2
 الّتالي: 

األولى 28.2.1 متطلّبات  المرحلة  تقييم  الفنّية  :  المتطلّبات  مع  عطاء  كّل  مقارنة  ستجري  االنطباق: 
االلزامّية المحّددة في المتطلّبات الفنّية مع مراعاة العطاءات البديلة في حال الّسماح بها، فيجري 
أثر   البديلة تحقيقها. على  العطاءات  الّتي على  الدنيا  الفنّية  المتطلّبات  مقارنة تلك األخيرة مع 

ال مرحلة  االلزامّية،  انتهاء  الفنّية  والمتطلّبات  بالمعايير  الئحة  الّلجنة  ُتعّد  األولى،  الفّني  ّتقييم 
  وتسّجل لكّل مقّدم عطاء احترامه أو تحقيقه لتلك المعايير االلزامّية أو عدمه مع أسباب ذلك. 
اللجنة   وتستكمل  المرحلة  بهذه  الفني  التقييم  ينتهي  األسعار،  أدنى  أساس  على  اإلحالة  عند 

 . 29جراءات التقييم المالي وفق الفقرة إ
عند اإلحالة على أساس أفضل العطاءات وفق معايير تقييم فني ونقاط جدارة،  : المرحلة الّثانية 28.2.2

إلى   الّلجنة  العطاءات،  تنتقل  وتقييم  تحليل  لجنة  تقوم  الفنّية:  العطاءات  مفاضلة  تقييم 
وللعطاءات الّتي اجتازت بنجاح المرحلة األولى، بإجراء تقييم فّني تفاضلي على أساس معايير  

. بنهاية هذه المرحلة، ينال كّل عطاء درجات ورقة بيانات المناقصةونقاط الّجدارة المحّددة في  
فيما المقارنة  بعضها   وفق  مع  العطاءات  بين  وفيما  التفاضلّية  الفنّية  والمتطلّبات  العطاء  بين 

البعض، بحيث تعكس الّدرجات الفائدة االجمالية والقيمة الّتي يوّفرها كل عطاء بشكل تناسبي.  
 األدنى   رجةدّ الال ُيعتمد أّي معيار ما لم يكن محّددًا في ورقة بيانات المناقصة الّتي تحّدد أيضًا  

جاح، ووزن التقييم الفني والتقييم المالي. على أثر انتهاء مرحلة الّتقييم الفّني الّثانية، ُتعّد  لنّ ل
لجنة تحليل وتقييم العطاءات الئحة بمعايير الّتقييم التفاضلّية، وتسّجل لكّل مقّدم عطاء مدى  

لطة الّتعاقد مقّدمي ُتبلّغ س   تحقيقه تلك المعايير مع شروحات حول كّل درجة ينالها مقّدم العطاء.
فتح  جلسة  حضور  إلى  منهم  الناجحين  وتدعو  الفنّية  عطاءاتهم  تقييم  بنتيجة  العطاءات 

 العطاءات المالّية.  
أثناء فحص وتقييم العطاءات الفنّية، يحّق للجنة تحليل وتقييم العطاءات، قبول نواقص أو انحرافات   28.3

أو تحّفظات طفيفة، ال تؤّثر على جوهر العطاء وعلى عملّية الّتنافس، وذلك عبر احتساب المكافئ النقدّية 
غية إضافتها إلى العطاء المالي المعنّي،  لتلك الّنواقص أو االنحرافات أو الّتحّفظات القابلة للقياس الكّمي، ب

وذلك ألغراض التقييم والمقارنة فقط. يتّم احتساب تلك المكافئ الّنقدّية باالستناد إلى ُمعّدل األسعار  
العطاءات األخرى و الّسوق في حال عدم وجود سعر رديف في / الُمرادفة في  إلى أسعار  باالستناد  أو 

على أساس أفضل العطاءات، يتّم تطبيق هذه المكافئ الّنقدّية بعد فتح عند اإلحالة  العطاءات األخرى.   
 العطاءات المالّية للعطاءات الفنّية الّتي تجتاز مرحلة الّتقييم الفّني.
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في حالة الّتقييم على أساس أدنى األسعار أو العطاءات المالّية للعطاءات   المالّيةعند تقييم العطاءات   28.4
ُتحدد   ، سوف( حسب االنطباق)تفاضلّية  التقييم  الالفنّية الّتي تجتاز مرحلة الّتقييم الفّني وفق معايير  

على    سعَر العطاء الذي تم تقييمه عن طريق تعديل سعر العطاء   ،لجنة تحليل وتقييم العطاءات لكل عطاء
 :النحو التالي

 ؛ 29تصحيح لألخطاء الحسابّية وفًقا للفقرة  إجراء أيّ  .أ
استثناء المبالغ االحتياطّية الّثابتة، إن وجدت، ولكن مع احتساب مبالغ أعمال المياومة إن تّم   .ب

 ؛ (أّي مع كمّيات لكّل بند منها)تسعيرها بشكل تنافسي 
 ؛ و 28.3تحّفظات غير جوهرّية وفًقا للفقرة إجراء تعديل مناسب ألّية انحرافات أو  .ت
غير المشروطة أو تعديالت األسعار األخرى   الخصوماتإجراء التعديالت المناسبة لتعكس  .ث

 . 23المقدمة وفًقا للفقرة 
األخطاء  29 . تصحيح 

 الحسابية 
 بتصحيح االخطاء الحسابية وفقًا لما يلي: لجنة تحليل وتقييم العطاءات تقوم  29.1

 حال وجود خطأ في عملّيات الّضرب، ُيعاد الّضرب وُيصّحح المجموع؛ في  -
 في حال وجود خطأ في عملّيات الّجمع، ًيعاد الّجمع وُيصّحح المجموع؛  -
األساسّية   - والّجداول  فرعّية  أسعار  جداول  بين  االختالف  حال  الّجداول (المجاميع ) في  ُتعتمد   ،

 الفرعّية وًتصّحح األساسّية؛ 
المبلغ في حال وجود تع - يرتبط هذا  لم  ما  الُمثبت كتابًة،  المبلغ  ُيعتمد  الكلمات واألرقام،  بين  ارض 

 بخطأ حسابّي؛
بعد اجراء عملّيات الّتصحيح الحسابّي في جداول األسعار وفق ما سبق، إذا ُوجد اختالف بين 

لعطاء المالّي،  الّسعر االجمالي الّناتج من الّجداول وبين الّسعر اإلجمالي الوارد في كتاب تقديم ا
 ًتعتمد الّجداول وُيصّحح الّسعر اإلجمالي في كتاب تقديم العطاء. 

ُتبلّغ لجنة تحليل وتقييم العطاءات مقّدم العطاء بنتيجة تصحيح األخطاء الحسابّية، وذلك للعلم   29.2
والموافقة تحت طائلة االستبعاد وفي حال كان مقّدم العطاء مرّشًحا لإلحالة، مصادرة ضمان العطاء 

ير القانونّية  واّتخاذ الّتداب و تفعيل اجراءات الحرمان بموجب التعهد الخطي الضامن للعطاءأ/ و
المناسبة، ولكن من دون المساس بحّق مقّدم العطاء في االعتراض على قرار الّلجنة وفق آلّية  

 االعتراض المنصوص عنها في هذه الوثيقة. 

. العملة لتقييم 30
 ات العطاء

عند االنتهاء من إجراءات الّتقييم المالي وفق ما سبق وفي حال الّسماح بتقديم العطاءات بأكثر من  30.1
على خالف ذلك، تقوم لجنة تحليل وتقييم العطاءات   ورقة بيانات المناقصةعملة، وما لم تنّص 

ّسط سعر الّصرف وذلك على أساس متو  (الّدينار العراقي )بتحويل أسعار العطاءات إلى العملة الوطنّية 
قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات، وذلك   (14)الّصادر عن البنك المركزي بتاريخ أربعة عشر يوًما 

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

 هذا التاريخ. 
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عند اعتماد اإلحالة على أساس السعر األدنى، تعّد لجنة تحليل وتقييم العطاءات تقرير التقييم النهائي   31.1 . التقييم النهائي31
واجتاز    اإلحالة إلى مقّدم العطاء المستجيب جوهرًياب  الّتوصيةتوّثق فيه مجريات التحليل والتقييم مع  

تنفيذ العقد بعد اجراء التأهيل له مؤهل نّ أو مراحل التقييم الفني والمالي وتّم تصنيفه بأّنه األدنى سعًرا
 . 31.3الحق بموجب الفقرة الّ 

 
عند استخدام نقاط الّجدارة في الّتقييم الفّني، تقوم لجنة تحليل وتقييم العطاءات بدمج نتيجة التقييم  31.2

درجة العطاء المالي على أساس الّتناسب  المالّية للعطاء. ُتحتسب    الفنّية مع الّدرجة  الّدرجةالفّني، أّي  
بينما ينال كّل عطاء آخر درجة  (%100)العكسي مع قيمة العطاء، بحيث ينال العطاء األدنى سعًرا، درجة 

  مالّية وفق المعادلة الّتالية: 
 ]  (أ)سعر العطاء  / سعر العطاء األدنى  [*  100 = (أ )درجة العطاء 

 
نتيجة  مكافئ  أّية  وتطبيق  تقييمها  وبعد  الحسابّية  األخطاء  تصحيح  بعد  العطاءات  أسعار  ُتحتسب 
الوطنّية   العملة  إلى  الّتحويل  وبعد  جوهرّية،  غير  الّلجنة  اعتبرتها  تحّفظات  أو  نقصان  أو  انحرافات 

األفضلّية هامش  اإلنطباق  وتطبيق  العند  عملّيات .  في  والّثابتة،  الموّحدة  االحتياطّية  المبالغ  تدخل   
 الّتقييم.  

 
ُمدمجة أعلى درجة  العطاء صاحب  الفائز،  العطاء  الّجدارة، يكون  نقاط  اعتماد  األوزان   في حال  وفق 

 . وثيقة المناقصةالمحّددة للعطاء الفني وللعطاء المالي في 
 

الفائز،    31.3 العطاء  الاّلحقبعد تحديد  الّتأهيل  بإجراء  العطاءات  لجنة تحليل وتقييم  والّذي يشمل  ستقوم 
 القيام بما يلي: 

 التأكّد من المستندات الّثبوتّية العائدة لمؤّهالت مقّدم العطاء كما هو مطلوب في وثيقة المناقصة؛  -
 لحالية األخرى؛ التثّبت من قدرة مقّدم العطاء على الّتنفيذ بعد األخذ بعين االعتبار التزاماته ا  -
 التأكّد من استمرار تمّتع مقّدم العطاء باألهلّية والمؤّهالت المطلوبة في حال تّم اجراء تأهيل ُمسبق. -

أو  البيانات  أّن  الاّلحق،  الّتأهيل  إجراءات  وبنتيجة  العطاءات  وتقييم  تحليل  للجنة  تبّين  حال  في 
دقيقة أو مغلوطة أو غير واقعّية، أو في حال فشل عملّية  المعلومات أو المنهجيات المنّوه عنها أعاله غير  

الّتأهيل الاّلحق، ستقوم الّلجنة باستبعاد مقّدم العطاء وفق تقرير معلّل واالنتقال إلى مقّدم العطاء الّذي 
 يليه ترتيًبا للقيام بإجراءات الّتأهيل الاّلحق.

 عقد. إحالة الح
. حق سلطة 32

التعاقد في قبول أي  
ورفض أي أو  عطاء 

 جميع العطاءات 

ورفض جميع العطاءات في   المناقصةتحتفظ سلطة التعاقد بالحق في قبول أو رفض أي عطاء، وإلغاء  32.1
ومن دون وجوب مقدم عطاء  أيّ  ودون تحّمل أّية مسؤولية تجاهوذلك  أي وقت قبل إحالة العقد، 

 تبرير قرارها. 
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شعار بنية  اإل. 33
 عقد اإلحالة وتوقيع ال

فور انجاز تقرير التقييم والحصول على الموافقات الاّلزمة وفق األصول، ُتبلّغ سلطة الّتعاقد جميع مقّدمي    33.1
العطاء المعني، وبنّية سلطة   فشلالعطاءات كٌل على حدة، بنتائج الّتقييم الّنهائي وبتفاصيل نجاح أو  

الفائز وقيمة عطائه وتفاصيل تقييم هذا العطاء، وغير واسم وعنوان مقّدم العطاء   الّتعاقد إحالة العقد،
العطاءات. ال يشكّل هذا اإلشعار  لمقّدمي  تبليغها  الّتعاقد ضرورة  الّتي ترتئي سلطة  البيانات  ذلك من 

 قبواًل للعطاء أو أّي وعد أو عالقة تعاقدّية بين سلطة الّتعاقد وبين مقّدم العطاء الفائز. 
 

التعاقد   33.2 العطاءات. وبمجّرد صدور هذا اإلشعار،  ُتصدر سلطة  ُمّدة صالحّية  اإلحالة ضمن  بنّية  ، اإلشعار 
ا إضافًيا تبدأ من نهاية صالحّية العطاء،   (63)تتمّدد صالحّية العطاء موضوع اإلحالة إلى   يوًما تقويميًّ

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

 
عطاء    33.3 مقّدم  ألّي  يحق  اإلحالة،  بنّية  اإلشعار  صدور  بنتيجة  االعتراض  العطاء  مقّدم  حّق  إلى  إضافًة 

الّتعاقد، وذلك قبل الموعد الّنهائي لتقديم العطاءات. كما يجوز ألّي االعتراض على أّي قرار تّتخذه سلطة  
ا من سلطة الّتعاقد حول أسباب هذا   مقّدم عطاء تّم رفض عطائه ألّي سبب كان، أن يطلب بياًنا توضيحيًّ

ل أّيام تقويمّية من تاريخ معرفته بهذا الّرفض. وعلى سلطة الّتعاقد اإلجابة خال  (7)الّرفض، وذلك خالل  
 أّيام تقويمّية من تاريخ استالمها هذا الّطلب. يكون طلب الّتوضيح والرّد عليه بطريقة خطّية.  (7)

 
ُيمكن لمّقدمي العطاءات الّتواصل مع سلطة الّتعاقد ومع مجلس مراجعة شكاوى الّتعاقد على العناوين    33.4

 . ورقة بيانات المناقصةالُمحّدد في 
 

العطاءات بتقديم االعتراضات ضمن الُمدد الّزمنّية لذلك، ُيسِقط حّق االعتراض، من    إّن عدم التزام مقّدمي  33.5
 دون أن يترّتب على سلطة الّتعاقد أّية مسؤولّية جّراء ذلك. 

 
أّيام تقويمّية   (7)لن تّتخذ سلطة الّتعاقد أية إجراءات لتوقيع العقد قبل انقضاء فترة التوّقف الّتي تمتّد  33.6

    تاريخ اإلشعار بنّية اإلحالة.من 
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أو التخلّف عن )أّيام تقويمّية من البّت  (7)أو بعد  (في حال عدم ورود أّي اعتراض) بنهاية فترة التوّقف  33.7
باالعتراضات الّتي قد ترد إلى سلطة الّتعاقد أو بعد رفض مجلس مراجعة شكاوى الّتعاقد   (البّت 

تالم سلطة الّتعاقد لموافقة المجلس المنّوه عنه أعاله، على الُمضّي لالعتراض أو رّده لها، أو بعد اس
ُقدًما بإجراءات اإلحالة، ُترسل سلطة الّتعاقد كتاب اإلحالة إلى مقّدم العطاء الفائز، وبالّتزامن، ُتبلّغ  

 مقّدمي العطاءات بذلك. 

أّي بالتاريخ والوقت الّذي ورد )عطاء به بلّغ مقّدم الُيصبح قرار اإلحالة نافًذا وساري المفعول بتاريخ تَ  33.8
،  (فيه كتاب اإلحالة إلى مقّدم العطاء أّي إلى العنوان المحّدد أو إلى أنظمة مقّدم العطاء االلكترونّية

ُيحّدد كتاب اإلحالة موجب تقديم ضمان ُحسن   وُيعتبر عقًدا ُملِزًما للّطرفين إل حين توقيع العقد.
 كل المحّددين في وثيقة المناقصة وتوقيع العقد خالل الفترة الُمحّددة لذلك. الّتنفيذ وفق المبلغ والّش 

في حال تخلّف مقّدم العطاء الفائز عن تقديم ضمان حسن الّتنفيذ بالّشكل المقبول أو الّتوقيع على  33.9
العقد، ًيعتبر عندها مقّدم العطاء ناكاًل وُتطّبق سلطة الّتعاقد أحكام الّنكول ومن ضمنها مصادرة ضمان 

يتحّمل مقّدم العطاء الّناكل العطاء والمباشرة بإجراءات الحرمان وأّية إجراءات قانونية أخرى. كما 
مسؤولّية سداد فرق األسعار فيما بين مبلغ عطائه ومبلغ العطاء الّذي تتّم اإلحالة إليه. وتنتقل سلطة 
الّتعاقد في إجراءات اإلحالة هذه المّرة إلى مقّدم العطاءات في المرتبة الّثانية ومن ثّم الّثالثة وذلك 

ة. وُتطّبق نفس اإلجراءات على مقّدم العطاء الثاني والّثالث  في حال لم تكن تلك العطاءات مرفوض
 في حال الّنكول. 

في حال نكول مقدمي العطاءات األّول والّثاني والّثالث، أو في حال لم يوجد في الّترتيب الّنهائي  33.10
م أو مقّدمو مقّدم عطاء ثاني أو ثاني وثالث، تعيد سلطة الّتعاقد اإلعالن عن المناقصة، ويتحّمل مقدّ 

. فإذا نتجت المناقصة عن عطاء كّل منهم مبلغسب فرق ح، بالّتناسب بالعطاءات الّناكلين فرق األسعار
إحالة بسعر أعلى من أدنى سعر إحالة في المناقصة الّسابقة، يتوّجب على مقّدم العطاء الّناكل أو 

 . عطاء كّل منهم لغمبسب فرق حبالّتناسب بمقّدمي العطاءات الّناكلين، تسديد الفرق 

يخضع مقّدم العطاء الّناكل وأّي مقّدم عطاء يتبّين اخالله بمتطلّبات الّنزاهة، للحرمان من المشاركة في  33.11
الّتعاقدات الحكومّية وفق اإلجراءات واألسس المحّددة في نظام تصنيف المقاولين وللُمّدة المحّددة 

 . ورقة بيانات المناقصةفي 

َحكَم فض   . 34
 نزاعات العقد 

ُيحكّم بين    ،عطًفا على إجراءات فّض الّنزاعات الّتعاقدّية، وحيث أّن هذه اإلجراءات تقتضي تسمية َحكَم 34.1
طرفي الّنزاع في حال لم يتّم التوّصل إلى حّل وّدي بينهما، تقترح سلطة التعاقد الشخص المسمى في 

ورقة بيانات عاب المحّددة في  ْن كَحكم بموجب العقد، وذلك لقاء األتأن ُيَعيّ  ورقة بيانات المناقصة
، باإلضافة إلى النفقات القابلة لالسترداد. إذا لم يوافق مقّدم العطاء على هذا االقتراح، يجب المناقصة

تقديم العطاء. وفي هذه الحالة وإذا لم توافق سلطة التعاقد في كتاب  كتابعليه تحديد ذلك في 
أن   ورقة بيانات المناقصةفعليها أن تطلب من سلطة الّتعيين الُمحّددة في اإلحالة على هذا االقتراح، 

 ن الَحكَم. عيّ تُ 
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ورقة بيانات المناقصة  -القسم الثاني 
 

لها   ُيفّصل هذا القسم، البيانات الخاّصة المّتصلة بالتعليمات بمقّدمي العطاءات، ويجب قراءة هذه البيانات بالتوازي مع الفقرات المرادفة
 . القسم من قبل سلطة التعاقديتم إعداد هذا  . في الّتعليمات لمقّدمي العطاءات

 
رقم 

 الفقرة 
 أحكام عامة -أ 

عاقد  [:  عاقداسم سلطة التّ  1.1 د اسم سلطة الت   ]حد 

د اسم ورقم المناقصة  [   : اسم ورقم المناقصة   ]حد 
 

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

هذه " رفض  سيتّم  حزمة،  من  ألكثر  بعطاء  تقّدم  حال  وفي  فقط؛  واحدة  حزمة  في  المشاركة  عطاء  لمقّدم  يمكن 
 " العطاءات. 

 أو

 " يمكن لمقّدم العطاء المشاركة في أّي عدد من الحزم."

 أو

د تشكيالت الحزم ال تي يجوز المشاركة فيها   [يمكن لمقّدم العطاء المشاركة في الحزم الّتالية:"  " ]حد 

د أحد الخيارين: [ستجري إحالة هذه المناقصة على أساس:  1.2 عر األدنىحد  األفضل وفق معايير العطاء "أو  "الس 
 ]"الجدارة

د [إّن ُمّدة تنفيذ الخدمات هي:  1.3 ة الت  حد  ام أو األسابيع أو نفيذُمد  .] األشهر باألي  ًً 

مويل[    : مويل لهذه المناقصة مصدر التّ   إنّ  2.1 د مصدر الت     ] حد 

ة [الّتالية: ُتحّظر العالقات الّتجارّية وفق القانون النافذ مع البلدان  4.2 ر اجراء عالقات تجاري  ول ال تي ُيحظ  د الد  حد 
 . ]"ال ينطبق"أو أذكر  معها

ول ال تي  [ُتحّظر العالقات الّتجارّية بموجب الفصل الّسابع من ميثاق األمم المّتحدة مع البلدان الّتالية:  د الد  حد 
ة معها ر اجراء عالقات تجاري   . ]"ال ينطبق"أو أذكر  ُيحظ 



نماذج العطاء  – القسم الرابع   

 

 ورقة بيانات المناقصة 

د أيًضا كيف يمكن [ّدم العطاء تحقيق شروط التسجيل الّتالية: على مق م العطاء. حد  د متطل بات تسجيل مقد  حد 
م العطاء أجنبًيا وفي حال كان مقدم العطاء عبارة عن ائتالف شركات  تحقيق تلك المتطل بات في حال كان مقد 

[ . 

وق  [الحّد األقصى المسموح به لعدد الشركاء في ائتالف شركات هو  د الحد  األقصى بالن ظر إلى دراسة الس  حد 
ب المناقصة بشكل يسهم في تحفيز المنافسة.  ]ودرجة تعقيد وتشع 

 كما هو مفّصل في نماذج تقديم العطاء: قائمة محتويات العطاء.  ألهلّية القانونّيةا على مقّدم العطاء تقديم وثائق 

ة  في التعاقدات الحكوميّ   (القائمة السوداء)  لقرارات الحرمان من المشاركة  ينوجد قائمة بأسماء المقاولين الخاضعتُ  4.4
د المو[ على الموقع التالي:  ]ع االلكتروني.قحد 

في حال تّم اجراء تأهيل ُمسبق، أدخل هنا معايير الّتأهيل كما وردت في وثيقة الّتأهيل الُمسبق، وحّدد   :1 الخيار[ 5.1
 ]الوثائق المطلوبة إلثبات المؤّهالت في نموذج قائمة محتويات العطاء.

ذي يمكن تعديله  في حال لم يتّم اجراء تأهيل ُمسبق، حّدد هنا معايير الّتأهيل وفق الّنموذج أدناه الّ  :2 الخيار[
بحسب دراسة السوق وطبيعة المشروع، وحّدد الوثائق المطلوبة إلثبات المؤّهالت في نموذج قائمة محتويات  

ال وُيمكن تغييرها بحسب دراسة  ثفيما يتعّلق بعدد الّسنوات المذكورة في الّجدول أدناه، فهي على سبيل الم العطاء.
 ]الّسوق وطبيعة المناقصة.

من يجب أن   التأهيل معيار 
قه  يحق 

ة   القدرات المالي 
الّتي تسبق تقديم    ثالثللّسنوات ال  الخدمات غير االستشارّيةالّسنوي من  معّدل الّدخل  

د المبلغ والعملة على أساس  [العطاءات يجب أن يتخّطى   الية:    المعادلةحد  موازنة  )الت 
ة  االجمالي  ضرب   ÷  (شهر  12*% 90*المشروع  أيًضا  ويمكن   . باألشهر  نفيذ  الت  ة  مد 

ة المطلوبة. 2أو  1.5الحاصل بــ   ]لرفع الكفاءة المالي 

مقّدم العطاء  
المنفرد أو  

مجموع الّشركاء  
 في االئتالف 

الّتي تسبق تقديم العطاءات ايجابّية    ثالثيجب أن يكون معّدل صافي األرباح للّسنوات ال
 . (أكثر من صفر )

مقّدم العطاء  
المنفرد وكّل 

ّشريك في  
 االئتالف 

ابقة   الخبرات الس 
ابقة[مشابه عدد خبرة سابقة وناجحة في تنفيذ مشروع  د عدد المشاريع الس    حد 

وق؛ مثال   أو   1"بحسب طبيعة المناقصة وحجمها ودرجة تعقيدها ونتيجة دراسة الس 

يجب أن يكون الّتنفيذ قد ُانِجز   الّتي تسبق تقديم العطاءات. ثالثلّسنوات الخالل ا ]"2
.  ًيعتبر مشروًعا ُمنّفًذا  ُيقبلالمنّوه عنها أعاله بغّض الّنظر متى بدأ، وإال لن خالل الفترة 

ة؛ مثال  [ُمشابًها عند شموله المكّونات الّتالية:  نات المشروع األساسي  د مكو  تنظيم  "حد 
ة ثالثة أشهر؛  ئخمسماية شخص؛ تقديم وجبات إطعام لما لمؤتمر  ة شخص لمد 
لمقّدم العطاء تجميع اإلنجازات أّي تقديم عدد   لمعيار، يمكنلتحقيق هذا ا   ]؛ الخ."الخ.

مقّدم العطاء  
المنفرد أو  

مجموع الّشركاء  
 في االئتالف 
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  لتحقيق نطاق العمل المطلوب (عقود 3ال تتخطى )من المشاريع أو العقود المنفصلة  
 . الّتي تسبق تقديم العطاءات ثالثالوذلك خالل الّسنوات 

واحتوائه  [:  إضافّيةخبرات   العقد  نطاق  إلى  بالن ظر  ة  اإلضافي  الخبرة  متطل بات  د  حد 
صة مثال   نات متخص  صة،  استخدام معدات وتجهيزات  على مكو  دة ومتخص  مثال معق 

ة " ة فوترة الكترونية للعدادات الذكي  سابق الخبرة في تأمين  أو  ؛انشاء وتشغيل منص 
ة بواسطة ال  ]؛ الخ.طوافاتنقل معدات في مناطق جبلي 

د بحسب  [ حد 
 ]المعيار

ة الموارد و  القدرات المهني 
أن يكون لديه كادر من الموارد البشرّية مّمن يعمولن لديه بصفة  العطاء  يجب على مقّدم  

الّتالية العمل  د[:  دائمة أو شبه دائمة وفي مجاالت  االختصاصات ومجاالت العمل    حد 
والخرسانة  للتربة  ة  المخبري  االختبارات  لخدمات  فمثاًل  العقد؛  بموضوع  صلة  المت 
فون دائمون في إدارة الجودة وفي   م العطاء موظ  والمواد، يجب أن يكون لدى مقد 

ات مخبرية، ة واختصاصيي معد   ]الخ.   هندسة المواد والهندسة الجيولوجي 

مقّدم العطاء  
منفرد أو  ال

مجموع الّشركاء  
 في االئتالف 

الّتالية  يجب على مقّدم   المعّدات والّتجهيزات والمختبرات األساسّية  أو ) العطاء حيازة 
استئجارها على  قدرته  ات  [:  (اثبات  المعد  د  ةحد  المطلوبة،    الخاص  صة  المتخص  أو 

ة المطلوبة   ات المعلوماتي  ، وأنواع المختبرات المطلوبة للفحص  عند ال لزوموالبرمجي 
ة أخرى بحسب طبيعة العقد،واالختبار ة وضروري   ]الخ.   ، وأي  تجهيزات أساسي 

مقّدم العطاء  
المنفرد أو  

مجموع الّشركاء  
 في االئتالف 

مقّدم   على  الالعطاء  يجب  يعادلهاحيازة  ما  أو  الّتالية  الدولّية  د  [:  ّشهادات  مثالً حد 
من   المطلوبة  و  ISOالشهادات  غيرها  بحسب  أو  أخرى  ة  وضروري  ة  أساسي  شهادات 

 ]الخ.   طبيعة العقد،

مقّدم العطاء  
المنفرد أو رئيس  

 االئتالف 
والمستقبلّية، أن يمتلك  على مقّدم العطاء، وبالّنظر إلى التزاماته الّتعاقدّية الحالّية يجب 

 الموارد والقدرات المخّصصة لتنفيذ العقد موضوع المناقصة. 

مقّدم العطاء  
المنفرد وكّل 

شريك في  
االئتالف، كّل  
بحسب نطاق 

 مشاركته 
ة  [:  موارد وقدرات مهنّية أخرى د متطل بات إضافي  ة بحد  الن ظر للموارد والقدرات المهني 

ص  إلى نطاق العقد   صة، مثال وجود قسم متخص  بإدارة والحاجة إلى متطل بات متخص 
كاوى ومعالجتها؛  الجودة والسالمة  ]؛ الخ.وقسم خاص  برصد الش 

د بحسب  [ حد 
 ]المعيار

ابق الت المتعل قة باألداء الس   المؤه 
الّتي ال تزال غير محسومة   الّتحكيمّية  القضائّية أو  الّدعاوى  ال يجب أن تتخّطى قيمة 
مقّدم   ضّد  المرفوعة  وتلك  الغير  ضّد  العطاء  مقّدم  رفعها  والّتي  العطاء،  تقديم  بتاريخ 

ما   عن  العطاء،  مثاًل  [يزيد  د  الخمس    %50"حد  نوات  للس  نوي  الس  خل  الد  ل  معد  من 
 ]." الماضية

مقّدم العطاء  
المنفرد وكّل 

ّشريك في  
 االئتالف 
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 ]في حال تّم تقسيم المناقصة إلى حزم، حّدد معايير الّتأهيل العائدة للمشاركة في أكثر من حزمة. [

القضائّية   األحكام  حجم  يكون  أن  خالل  يجب  العطاء  مقّدم  ضّد  الّصادرة  والّتحكيمّية 
د مثاًل  [الخمس سنوات الماضية أقّل من   نوات    %15"حد  نوي للس  خل الس  ل الد  من معد 

 ]."الخمس الماضية

مقّدم العطاء  
المنفرد وكّل 

ّشريك في  
 ئتالف اال

ال يجب أن يكون مقّدم العطاء قد أخّل بالتزاماته الّتعاقدّية أو تّم إنهاء العقد معه بسبب 
اإلخالل بمسؤولّياته خالل الّسنوات الخمس الماضية، وذلك في أّي نوع من أنواع العقود  

 وفي أّي بلٍد كان. 

مقّدم العطاء  
المنفرد وكّل 

ّشريك في  
 االئتالف 

د [ ة معايير حد  ة بحسب الحالةأي  د بحسب  [ ]أخرى ضروري  حد 
 ]المعيار

 على مقّدم العطاء تقديم وثائق المؤّهالت كما هو مفّصل في نماذج تقديم العطاء: قائمة محتويات العطاء.  5.3

 أحد الخيارين: أدخل  8.1
ة[ ستتّم زيارة الموقع في العنوان التالي: ل للموقع حيث ستتم  الزيارة الميداني  د العنوان المفص   ]حد 

د[ :الّتالي الموعد في الموقع زيارة ستتم اعة حد  اريخ والس   ]اليوم والت 

 أو

 " .للموقع  موّحدة زيارة من يوجد ال"

 ب. محتويات وثائق المناقصة

 [ الن سخأدخل عدد ]الّتالي:  عدد النسخاألصلي، يجب تقديم إضافة الى العطاء  19.1 و  9.4

من الموعد النهائي   ايومً   [أدخل عدد االيام]سوف تستجيب سلطة التعاقد ألي طلب للتوضيح تم استالمه قبل  10.1
 . العطاءات لتقديم النهائي الموعد من [أدخل عدد االيام]وذلك قبل  ،لتقديم العطاءات

د[لطلب الّتوضيحات، يمكن مراسلة الّسلطة المتعاقدة حصًرا على الوسائل الّتالّية:     ]لبريد االلكترونياالفاكس و حد 

 فاكس: 

 بريد الكتروني: 

 ث. إعداد العطاءات 

د] قدم العطاء باللغة: يُ   12.1  [ العطاءات لغة حد 

د] : ترجمة الوثائق المساندة والمواد المطبوعة تعتمد اللغة الغراض ة أو  ، مثاًل الوثائق لغة حد  ة أو العربي  الكردي 
 [ االنكليزية.

 على مقّدم العطاء تقديم وثائق العطاء الفّني كما هو مفّصل في نماذج تقديم العطاء: قائمة محتويات العطاء.   13.1
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 : 2أو  1 حّدد أحد الخيارين 14.4

عديل. 1الخيار [  ]: أسعار العقد ثابتة غير قابلة للمراجعة أو الت 

 أو

ة2الخيار  [ الخاص  العقد  دة في شروط  الُمحد  للمراجعة وفق معادلة تعديل األسعار  العقد تخضع  ووفق    : أسعار 
م العطاء في عطائه المالي م بها مقد  نات األسعار ال تي يتقد  ة ومكو  روط الواردة في شروط العقد الخاص   ] .الش 

 اختر أحد الخيارات الثالثة:   15.1

ينار العراقي.1الخيار [  ]: يجب تقديم األسعار حصًرا بالد 

 أو

ينار  2الخيار  [ بالد  األسعار حصًرا  تقديم  يجب  بعمالت   العراقي.:  تكاليف  د  العطاء سيتكب  م  مقد  كان  حال  وفي 
كاليف من اجمالي مبلغ العطاء من  د نسبة هذه الت  ة لقاء شراء مواد أو تجهيزات من الخارج، يجب أن ًيحد  أجنبي 

ر الص  د سعر  وًيحد  ة  أجنبي  عملة  لكل   الن سب  هذه  ر  يبر  وأن  دة،  المحد  ة  االحتياطي  المبالغ  احتساب  ال ذي دون  ف 
رف من هذه   ل سعر الص  فع بالدينار العراقي على أن ًيعد  ينار العراقي. سيتم  الد  اعتمده لغرض احتساب المبلغ بالد 
رف. ال يجب   م العطاء مخاطر أسعار الص  ل مقد  فع وذلك كي ال يتحم  ينار العراقي بتاريخ طلب الد  العمالت إلى الد 

ة الثال ى عدد العمالت األجنبي     ]ثة.أن يتخط 

 أو

ينار  3الخيار  [ بالد  ة  المحلي  كاليف  والت  المصاريف  أسعار  تقديم  يجب  الية:  الت  ة  اآللي  وفق  األسعار  تقديم  يجب   :
كاليف   ةتلك  بخارج العراق  العراقي وأسعار المصاريف والت  ة   ،العمالت األجنبي  ى الثالث عمالت أجنبي  شرط أال  تتعد 

كاليف. م العطاء تلك المصاريف والت  ر مقد  فع بموجب هذه العمالت. وشرط أن يبر   ]سيتم  الد 

د في ورقة  المحدّ   اتا بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءيومً   [أدخل عدد االيام]يجب أن تكون فترة صالحية العطاء   16.1
 . المناقصةبيانات 

د سنة  [في الّتعاقدات الحكومّية هي  إّن ُمّدة الحرمان من الُمشاركة   16.2 من تاريخ صدور قرار الحرمان عن   ]سنتين  أوحد 
 وزارة الّتخطيط. 

 : 2 وأ 1حّدد أحد الخيارين   17.1

م العطاء تقديم ضمان بنكي1الخيار [ ق  : يجب على مقد   ].أو صك مصد 

 أو

امن.2الخيار [ ي الض  د الخط  م العطاء تقديم التعه   ]: يجب على مقد 

 : "ال ينطبق" الضمان وُمّدة صالحّيته، أو حّدد في حال اعتماد الضمان البنكي، حّدد مبلغ  17.3
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 ورقة بيانات المناقصة 

د]   بمبلغ  ضمان العطاءيكون  يجب أن   أو مبلغ معادل بعملة قابلة للتحويل    عراقًيا  ديناًرا  [العراقي   بالدينار  المبلغ  حد 
بيانات المناقصة  بعد انتهاء صالحّية العطاء، وفق ما هو ُمحّدد في ورقة  يوًما    28  لُمدة؛ ويجب أن يكون صالًحا  ةبحريّ 

  أو أّي تمديد لها.

 : 2أو  1حّدد أحد الخيارين  18.1

ة    :1الخيار  [ األساسي  للعطاءات  ة  االلزامي  المتطل بات  عن  ينحرف  بحيث  بديل  تقديم عطاء  العطاء  م  لمقد  يجوز 
ة بالعطاءات البديلة؛ سيتم  تقييم هذه العطاءات بشكل مستقل  عن العطاء األساسي   ق المتطل بات الخاص  وُيحق 

ب تقديمه.   ]المتوج 

 أو

 ]: ال يجوز تقديم عطاء بديل.2الخيار [

 : "ال ينطبق"في حال قبول عطاءات فنّية بديل، حّدد ما يلي، أو حّدد  18.2
 

د[أن تستوِف العطاءات البديلة المعايير والمواصفات الًتالية: يجب  المتطلبات الفنية الدنيا التي يجب على   حد 
 ].العطاءات الفنية البديلة أن تحققها 

 
ة تقييم العطاءات الفنية البديلة[سيتّم تقييم العطاءات البديلة وفق اآللّية التالية:  د آلي   ].حد 

 ج. تقديم العطاءات 

 الخارجي:على مقّدم العطاء طباعة البيانات الّتالية على المغلّف  20.1
 اسم المناقصة ورقمها؛  -
 عنوان تقديم العطاءات؛   -
 ؛ "ال يفتح قبل وقت وتاريخ الموعد النهائي لتقديم العطاءات "عبارة  -
العطاء   وهو تعديل على العطاء الفّني أ  "الّتعديل"وما إذا كان    عند االنطباق؛  "تعديل"أو    "انسحاب"عبارة   -

 المالي؛ 
تقديم    - العطاء  مقّدم  أراد  حال  في  في  تقديمه  متاح  بديل  المناقصة عطاء  بيانات  عبارة  ورقة  عطاء "، 

 على المغلّف الخارجي للعطاء البديل.  "عطاء بديل"على المغلّف الخارجي للعطاء األساسّي وعبارة  "أساسّي 
 : على مقّدم العطاء طباعة البيانات الّتالية على مغلّف العطاء الفّني

 ؛  " العطاء الفّني"عبارة  -
 قصة ورقمها؛ اسم المنا  -
 اسم مقّدم العطاء؛  -
 عنوان مقّدم العطاء.  -

 : على مقّدم العطاء طباعة البيانات الّتالية على مغلّف العطاء المالّي 
 ؛  "العطاء المالّي "عبارة  -
 اسم المناقصة ورقمها؛  -
 اسم مقّدم العطاء؛  -
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 . عنوان مقّدم العطاء -

د[يجب تقديم العطاءات في العنوان الّتالي:  21.1 ل للمكان حيث يجب تقديم العطاءات فيه حد   ] العنوان المفص 

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

 رقم الهاتف: 
 اسم الّشخص المخّول استالم العطاءات: 
د[إّن الموعد الّنهائي لتقديم العطاءات هو:  اعة حد  اريخ والس   ]اليوم والت 

 العطاء. فتح وتقييم ح

ل للمكان حيث سيتم  فتح العطاءات [سيتّم فتح العطاءات في العنوان الّتالي:   24.1 د العنوان المفص   ] حد 

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

 رقم الهاتف: 
د[إّن موعد فتح العطاءات هو:  اعة حد  اريخ والس   ]اليوم والت 

 الخيارين: أدخل أحد  28.2.2
أّية معايير  على أساس أدنى األسعار من بين الّناجحين فنًيا من دونسيتّم تقييم العطاءات واإلحالة " : 1الخيار [

 ]."تقييم تفاضلّية

 أو

مبدأ اإلحالة على أساس أفضل العطاءات وفق معايير مفاضلة، يجب تحديد وتفصيل ما في حال اعتماد :  2الخيار [
 ]"الّتقييم وفق المعايير واألوزان والّدرجات الّتالية واإلحالة على أساسها ألفضل العطاءات:سيتّم " : يلي
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 الّجدارة وفق معايير التقييم الّتالية والوزن لكّل منها:سيتّم اعتماد آلّية التقييم الفّني على أساس نقاط 

وذلك   الفنّية،  المتطلّبات  في  المحّددة  الّشروط  ووفق  أعاله  المعايير  وفق  العطاءات  بمقارنة  الّتعاقد  سلطة  ستقوم 
د معي[لتحديد نقاط الّجدارة لكّل معيار؛ ستحّدد الّدرجة الُمستحّقة وفق جدول الّدرجات الّتالي:   ار استنادًا إلى حد 

 ]المثال أدناه

 % 95-86 ممتاز
ا   % 85-71 جّيد جدًّ

 % 70 جّيد
 % 69-50 سّيئ 

 % 49-30 سّيئ جًدا 
 

فاضلي  ي الت  قييم الفن  رجة  / الوزن معيار الت  الد 
 القصوى 

  المنهجّية   .أ
 درجة تلبية منهجّية العمل للمتطلّبات واألهداف المرصودة للمشروع 

م العطاء [ د الوثائق والبيانات المطلوبة من مقد   ]حد 
]10-15[ 

 مستوى اإلبداع المعتمد في الّتصميم 
م العطاء [ د الوثائق والبيانات المطلوبة من مقد   ]حد 

]5-10[ 

 والّسالمة واألمان والحماية االجتماعّية والحفاظ على البيئة خطط إدارة الّجودة 
م العطاء [ د الوثائق والبيانات المطلوبة من مقد   ]حد 

]5-10[ 

 درجة واقعّية وتفصيل الّجدول الّزمني لتنفيذ العقد ومراعاته للمتطلّبات 
م العطاء [ د الوثائق والبيانات المطلوبة من مقد   ]حد 

]2-5[ 

 مستويات تحقيق معايير األداء  
م  [ د الوثائق والبيانات المطلوبة من مقد   ]العطاءحد 

] 10-15[ 

...  
  الخبراء األساسّيون  .ب

ى الوظيفي[ 1خبير رئيسي  د المسم   ]20-15[ ]حد 
ى الوظيفي[ 2خبير رئيسي  د المسم   ]15-10[ ]حد 

...  
  مختلف...  .ت

 نسبة توظيف خبراء وعمال ومشرفين من إقليم كوردستان 
م العطاء [ د الوثائق والبيانات المطلوبة من مقد   ]حد 

]5-10[ 

 نسبة استخدام مواد أّولّية وسلع ذات منشأ من إقليم كوردستان 
م العطاء [ د الوثائق والبيانات المطلوبة من مقد   ]حد 

]5-10[ 

...  
 100 المجموع 
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د[ ة هي    :درجة النجاح حد  جاح الفني   ].% 70إن  درجة الن 

ة العطاء الفن ي[ الوزن المخّصص للعطاء الفني هو:  إنّ  د نسبة أهمي   ] %80أو  %70، مثال حد 

ة العطاء المالي، على أن يكون مجموع الوزنين هو [الوزن المخّصص للعطاء المالي هو: إّن  د نسبة أهمي   ]100حد 

 

الخدمات غير االستشارية التي تتضّمن مكّونا فكرًيا أو مكّون أداء : ُتعتمد هذه اآللّية في الّتقييم عادًة في  الّتوجيهات[
الخدماتميت مقّدمو  تنفيذه  في  اّللجنة  .  ايز  فتضع  أوزانها،  مع  ُمسبًقا  محّددة  معايير  وفق  الّتقييم  يجري  وبالّتالي 

الّدرجات المناسبة لكّل معيار وفق سّلم معّين من قبل اّللجنة يعكس مدى استجابة كل عطاء للمعيار موضوع الّتقييم.  
ورّية للمشروع أو تعديلها وتعديل األوزان  عند انجاز المعايير واألوزان، على الّسلطة المتعاقدة حذف المعايير غير الّضر

يتعّدى وزن    أالمن الُمفّضل    درجة.  100وفق طبيعة الحال وأهمّية كّل معيار لسلطة الّتعاقد، على أن يبقى المجموع  
ال يجب اإلبقاء على أّية هوامش لألوزان أو الّدرجات، بل يجب تحديد الوزن    .  نقطة من مائة  40تقييم المنهجّية الــ  

والّدرجة المختارة وفق 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 

 ]األفضل.  

ال تعديل على التعليمات " اعتماد الدينار العراقي كعملة موّحدة للتحويل من أجل المقارنة، يجب تحديد:في حال  30.1
 ، وإال يجب تحديد عملة التحويل ومصدر ووقت صدور سعر الصرف.  " لمقّدمي العطاءات

 . إحالة العقد ح

د[عنوان االّتصال بسلطة الّتعاقد لتقديم شكوى:  33.4 ل  حد   ] العنوان المفص 

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

 رقم الهاتف: 
 اسم الّشخص المخّول استالم الّشكاوى: 

 

ل [عنوان مجلس مراجعة شكاوى الّتعاقد:  د العنوان المفص   ] حد 

 إقليم كوردستان 
 المدينة: 



نماذج العطاء  – القسم الرابع   

 

 ورقة بيانات المناقصة 

 الّشارع: 
 المبنى: 
 الّطابق: 
 الغرفة: 

 الهاتف: رقم 
 اسم الّشخص المخّول استالم الّشكاوى: 

ص المؤهالت [:  قترحه سلطة الّتعاقد هوت م الذي كَ الَح إّن  34 ة وُملخ  ة والوظيفة الحالي  د االسم والجنسي  حد 
 ]والخبرات.

د األجر في [:  هي (ساعات 8) عمليوم كّل م لكَ الَح إّن األتعاب الّتي يتقاضاها   ]بالدينار العراقي.  اليومحد 

بنود  [:  يلي  ماثبوتّية هي    مستنداتتكّبدها واستردادها وفق    للَحكَم  يمكن  التي  لالسترداد  القابلة   النفقات  إنّ  د  حد 
بمختبرات   االستعانة  كلفة  واالنترنت؛  االتصاالت  كلفة  اإلقليم؛  داخل  ارة  بالسي  ل  التنق  كلفة  مثال:  رف  الص 

كن في اإلقليم؛ الخ. متخصصة داخل اإلقليم؛ كلفة ا   ]إلقامة خارج مدينة الس 

ة، هيئة تحكيم، نقابة [هي:   إّن ُسلطة الّتعيين المفّوضة لتعيين الَحكَم د جهة ُمحايدة مثال هيئة نقابي  حد 
 ]المهندسين، الخ. 
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 نماذج العطاء   – ثثالالقسم ال
 

 المحتويات
 

ي  محتويات العطاء الفن 

الت ة والمؤه  الً: وثائق األهلي   أو 

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

  ( نموذج مرفق )نموذج ضمان العطاء 
  ( نموذج مرفق )نموذج التعّهد الخّطي الّضامن للعطاء 

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

  ( عند االنطباق) اّتفاقّية الّشراكة بين أعضاء االئتالف أو اّتفاقّية بنّية تشكيل ائتالف 
  ، ما يلي: (عند االنطباق )لمقّدم العطاء ولكّل شريك في االئتالف 

  تفويض بالّتوقيع لكّل شريك في االئتالف، يسّمي الممّثل القانوني للشريك وُيبرز حّقه في التوقيع
عًا  تفويض من كّل شريك في االئتالف، يسّمي الشريك الرئيس ويفّوض الّشخص الّذي يمّثلهم جمي

 في توقيع العطاء 
 

ا في بلد موطنها شهادة تسجيل الّشركة    قانونيًّ
صاحبة   الّجهة  عن  صادرة  القضائّية  للحراسة  خضوع  وعدم  تصفية  وعدم  إفالس  عدم  شهادة 
لتقديم   الّنهائي  الموعد  قبل  أشهر  ثالثة  يزيد عن  ال  وبتاريخ  الشركة،  بلد موطن  الّصالحّية في 

 العطاءات 

 

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

 

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

 العطاءات 

 

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

 

  
  ( نموذج مرفق )نموذج الخبرة 

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

  ( نموذج مرفق )نموذج القدرات المالّية 
مُ  من  مصّدقة  المناقصة،  بيانات  ورقة  في  المطلوبة  للّسنوات  الختامّية  قانوني    دّقق الحسابات 

 ُمعتمد 
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المناقصة، مصّدقة من محاسب قانوني   بيانات  المطلوبة في ورقة  للّسنوات  السنوّية  اإليرادات 
 ُمعتمد 

 

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

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

 

ا: وثائق العطاء الفن ي  ثانيًّ

 غير موجود/ موجود المستند أو الوثيقة 
    (نموذج مرفق )نموذج منهجّية أداء الخدمات 

  ( نموذج مرفق )نموذج جدول األنشطة 
  مطابقة المواصفات الفنّية االلزامّية والتفاضلّية   جدول

  الّجدول الّزمني الُمفّصل ألداء الخدمات
  خطط إدارة الّجودة والّسالمة واألمان والحماية االجتماعّية والحفاظ على البيئة 

  خّطة إدارة المخاطر 
  مدّونة سلوك موّظفي ومتعاقدي مقّدم الخدمة 

  ( نموذج مرفق )نموذج الخبراء األساسّيين 
  ( نموذج مرفق )نموذج الّسيرة الّذاتّية للخبراء األساسّيين 

  تفاصيل معايير األداء الّتي يتعّهد مقّدم العطاء بتحقيقها مع الّشروحات الكافية لذلك 
  غير ذلك وفق ما تحّدده ورقة بيانات المناقصة. 

 

 المالي  محتويات العطاء 

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

  ( نموذج مرفق )جدول أسعار األنشطة 
  ( نموذج مرفق )جداول أسعار أعمال المياومة 

  ( مرفق  نموذج ) (عند اعتماد معادلة تعديل أسعار)الّتكاليف  جدول مؤّشرات 
  غير ذلك وفق ما تحّدده ورقة بيانات المناقصة. 
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 الفنيعطاء ال نموذج تقديم 1 - فن ي

موذج هذا ُيمأل مالحظة: ج الورق على   الن  م بِشعار الُمتو   . العطاء  ُمقد 

 
د] التاريخ:   ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   تاريخ تقديم حد 

د]  رقم المرجع: م العطاء رقم حد   [ المرجع الخاص  بمقد 
 [ وعنوانها أدخل اسم سلطة التعاقد  ]إلى: 

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

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

 

 السّيدات الكريمات، الّسادة الكرام، 

د  مالحظة:، نقّدم عطاءنا على الّشكل الّتالي:  ن أدناه ونحن الموقع د   أو  ق، االنطبا  حال  في   االئتالف  بيانات  حد    حد 
م تفاصيل  . الوحيد العطاء مقد 

 اسم المفّوض بالّتوقيع عن الّشريك الكامل للّشريك وبلد الّتأسيس العنوان  االسم القانونّي للّشريك 
   
   
   

 

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

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

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

د أحد الخيارين التاليين[ نقترح َحكًَما  "     أو     "المناقصةنقبل بالَحكَم الُمسّمى من قبلكم في ورقة بيانات  ":  حد 
 ]"لّذاتّية.ايرة ...... ومرفق الّس  (ة)آخر وهو السّيد
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بأّننا   االئتالف)نتعّهد  المناقصة وكذلك كّل من    قنحقٌ   (وكّل شريك في حال  المحّددة في وثيقة  شروط األهلّية 
  المصالح. مقاولينا الثانويين، وليس لدى أّي مّنا تضارًبا في 

د باحترامنا لمعايير الّنزاهة المحّددة في وثيقة المناقصة وباعتمادنا أعلى مستويات المهنّية، وذلك في  وكذلك نتعهّ 
أو    نافروعاعتبار أّي شريك في ائتالفنا أو أّي من  أو    نارااعتبتّم    لم يسبق وأنكّل مراحل المنافسة وتنفيذ العقد.  

ا،ئ علينا أو تملكنا جزنا أو الّشركات الّتي تسيطر  الشركات التابعة ل ا أو كليًّ ، فاقدو  مقاولينا الثانويينأو أّي من    يًّ
 ؛ إقليم كوردستاناألهلية بمقتضى القوانين النافذة في 

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

 أو مقّدم عطاء محتمل أو أّي طرف يهدف إلى الحّد من المنافسة أو افسادها. 

ًيقبل في أي وقت  و يبقى ملزمًا بحقنا  و ،  ورقة بيانات المناقصة تستمر صالحية عطائنا طوال الفترة المحددة في  
ا إضافًيا تبدأ  (63)ونقّر بقبولنا للّتمديد الّتلقائي لصالحّية عطائنا ولمّدة  يسبق انتهاء فترة الصالحية؛ يوًما تقويميًّ

العطاء، وذلك وفق صدور   نهاية صالحّية  العطاءاتمن  ُمّدة صالحّية  اإلحالة ضمن  بنّية  ، وكان عطاؤنا  اإلشعار 
 أو الّثالث.   مقبواًل وفي الّترتيب األّول أو الّثاني

بتقديم ضمان حسن   هذه الحال،في   . ونتعهدوَتبلّغنا بهباسمنا نقّر بأّن العقد يصبح نافذًا فور صدور كتاب اإلحالة 
العقد  والتنفيذ   المحددة   وذلكتوقيع  التوقيتات  القانونية كافة  إنبخالفه فو  ،لذلكبموجب  نا نتحمل اإلجراءات 

المختّصة السلطات  أو  التعاقد  تّتخذها سلطة  قبلنا وبحقنا    الّتي قد  المقدم من  العطاء  ،  بما فيها مصادرة ضمان 
حرماننا من المشاركة في التعاقدات الحكومية للفترة المحددة في التعليمات لمقدمي العطاءات وتحملنا فارق  و

 .مقّدم عطاء آخرالة المناقصة على البدلين الناجم عن إح 

 أي عطاء. سلطة الّتعاقد برفض أو قبول  نقّر بحّق 

 
وقيع أدخل توقيع الشخص  ]التوقيع:  ل بالت   [ المخو 

 [ أدخل الصفة الرسمية للموقع على نموذج التقديم]بصفته: 

 [ أدخل االسم الكامل للشخص الذي سيوقع على نموذج تقديم العطاء]االسم: 

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

نة  أدخل تاريخ التوقيع]تم التوقيع في  هر والس   [ باليوم والش 
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 نموذج ضمان العطاء  2 - فن ي

 البنك نموذج ضمان العطاء البنكي هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس. / مالحظة: يمأل المصرف
عاقد أن توافق على نموذج آخر شرط أن يتم  ذلك قبل تقديم العطاء.   ُيمكن لسلطة الت 

مان  ] التاريخ:  د تاريخ اصدار الض   ([ السنة  / الشهر / اليوم)حد 
د رقم المرجع الخاص  بالبنك]  رقم المرجع:  [ حد 

مان ]  ذي ُيصدر الض   [ أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع ال 

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

 

فيما يلي يسّمى  )   [أو جميع أعضاء االئتالف  أو رئيس االئتالفأدخل اسم مقدم العطاء  ]لقد تم إبالغنا بأّن  
 للمناقصة الُمحدد اسمها ورقمها أعاله.   "(العطاء"فيما يلي يسمى ) سيقّدم عطاءه  "(مقدم العطاء"

 إضافًة إلى ذلك، فإننا ندرك بأّن العطاءات يجب أن تترافق مع تقديم ضمان عطاء، وفق تعليماتكم. 

ذه الوثيقة بدفع أّي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز ملتزمون بموجب ه  [أدخل اسم البنك ]وبطلب من مقدم العطاء، نحن  
د العملة]بمجملها مبلغ   د العملة]  [أدخل المبلغ باألرقام وحد  فور تسلّمنا منكم أول    [أدخل المبلغ باألحرف وحد 

طلب خّطي مصحوًبا بإفادة خطية تفيد بأّن مقّدم العطاء قد أخّل بالتزامه أو التزاماته وفق شروط المناقصة ألن  
 م العطاء:  مقدّ 

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

 سلطة الّتعاقد كما هو محّدد في وثيقة المناقصة؛ 
في   واقص واالنحرافات والّتحّفظاتلنّ كان ُمرّشحًا لإلحالة ولكّنه رفض قبول نتيجة تقييم ا (ج )

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

 فِشل أو رَفض توقيع العقد؛ أو  .1
طلوب ضمن المهلة الًمحّددة لذلك أو رَفض أن  فِشل في تقديم ضمان ُحسن الّتنفيذ الم .2

 ُيقّدمه. 

اريخ ]يبقى ضمان العطاء صالًحا حتى  يوًما من انتهاء صالحية العطاء المقدم أو أي  تمديد   28بعد  أدخل الت 
 . وبالّتالي، فإّننا ُملزمون بالّدفع بموجب هذا الّضمان إلى انتهاء هذا الموعد. [له

الّصادر عن غرفة  758يخضع هذا الّضمان للقوانين الموحدة للضمانات المدفوعة عند أّول طلب، منشور رقم 
 ___________________________                                                       التجارة الدولية. 
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مع خاتم البنك للبنك   (المخّولين)المخّول  (الممّثلين )الممّثل  (تواقيع)توقيع   



 

 نماذج تقديم العطاء 

 وثائق المناقصة 
 خدمات غير استشاريّة 

 

ي التعهد 3 - فن ي  للعطاء  الضامن الخط 

م العطاء هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس. في حال االئتالف، يجب   مالحظة: يمأل مقد 
ضين بالتوقيع عن كل  شريك في االئتالف. د من قبل المفو  د لدى كاتب    توقيع التعه  تتم  الُمصادقة على التعه 

 عدل. 

مان  ] التاريخ:  د تاريخ اصدار الض   ([ السنة  / الشهر / اليوم)حد 
د رقم المرجع]  رقم المرجع:  [ حد 

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

 
 ن أدناه، نقّر بأّننا:ونحن، الموقع

 
 نعلم بأّن العطاء يجب أن يكون معّزًزا بتعهد خطي ضامن للعطاء، حسب شروطكم.   

 
بدًءا من تاريخ   ]سنة 2 – 1ُتحّدد الّسلطة المتعاقدة: [االقليم لُمّدة عاقدات الحكومية في في التّ  من المشاركةيتّم حرماننا  نقبل بأن

إذا ما قمنا باإلخالل بالتزاماتنا تجاه شروط المناقصة ضمن ُمّدة صالحّية عطائنا ووفق ما صدور األمر من وزارة الّتخطيط، وذلك 
 يلي: 

 
 خالل فترة صالحّيته األساسّية أو الُممّددة؛ أو لتقديم العطاءات وبعد الموعد الّنهائي قد سحبنا عطاءنا  ( أ)

ن لإلحالة ولكّننا رفضنا قبول تصحيح األخطاء الحسابّية في عطائنا وفق آلّية تصحيح سلطة الّتعاقد  يكّنا ُمرّشح ( ب)
 كما هو محّدد في وثيقة المناقصة؛ 

وفق آلّية   نافي عطائ لّنواقص واالنحرافات والّتحّفظاتقبول نتيجة تقييم ا  نارفض  نالإلحالة ولكنّ   ينكّنا ُمرّشح (ج )
 تقييم سلطة الّتعاقد كما هو محّدد في وثيقة المناقصة؛ 

 :نااألساسّية أو الُممّددة، بقبول عطائ نامن سلطة الّتعاقد، وضمن فترة صالحّية عطائ نابعد تبليغ (د)
 توقيع العقد؛ أو  ناأو رَفض نافِشل  .1
 قّدمه.  نُ أن  نافي تقديم ضمان ُحسن الّتنفيذ المطلوب ضمن المهلة الًمحّددة لذلك أو رَفض نافِشل  .2

   يوًما من انتهائ صالحّية العطاء الُمقّدم أو أّي تمديد له.  28بعد امن للعطاء هذا ي الّض د الخّط التعهّ تنتهي صالحّية 

 باسم االئتالف الذي يقّدم العطاء.  ملزمون بهذا التعّهد؛ وبالتالي يصدر التعّهد  (عند اإلنطباق )نقّر بأّن كّل شركاء االئتالف 

م العطاء]التوقيع:  وقيع عن مقد  ل بالت   [ أدخل توقيع الشخص المخو 
 [ أدخل الصفة الرسمية للموقع على النموذج]بصفته: 
 [أدخل االسم الكامل للشخص الذي سيوقع على النموذج ]االسم: 

 [ أدخل اسم مقدم العطاء كامال]ل بالتوقيع نيابة عن: مخول حسب األصو 
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نة ]تم التوقيع في  هر والس   [ أدخل تاريخ التوقيع باليوم والش 
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م العطاء  4 - فن ي  نموذج بيانات مقد 

المدرجة أدناه، وال يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، وال  مالحظة: على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفًقا للتعليمات  
ل لالئتالف  يقبل أي استبدال. موذج للرئيس المخو  م العطاء عبارة عن ائتالف شركات، يجب ملء هذا الن   في حال كان مقد 

 ولكل  عضو من أعضاء االئتالف.. 

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

 

ة]االسم القانوني لمقدم العطاء:  .1 م العطاء وفق وثائق تسجيله القانوني     [أدخل اسم مقد 

 [ أدخل اسم الدولة]الدولة الُمسّجل فيها مقدم العطاء فعاًل:  .2

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

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

 معلومات عن الممّثل المخول لمقدم العطاء والمفّوض بالّتوقيع عنه:  .5

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

 [ أدخل البريد اإللكتروني للممثل المخول]البريد اإللكتروني: 
د مالحظة:قائمة بأسماء الّشركات ذات الّصلة بمقّدم العطاء.  .6 ركات عد  ة، ) سيطرة يملكون ال ذين األشخاص أو الش    مالي 

ة ة   أو/ و  قانوني  م  على  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  (إداري  م  مع  يخضعون  ال ذين  أو  العطاء؛  مقد  ة، )  لسيطرة  العطاء  مقد    مالي 
ة ة  أو/ و  قانوني  م  عليهم  يسيطر  ال ذين  أو  مباشرة؛  غير  أو  مباشرة  مشتركة،  (إداري   مباشرة  غير  أو  مباشرة  العطاء  مقد 

ة،) ة مالي  ة أو/ و  قانوني    .( إداري 
 

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

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

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

 ّية والّضمان االجتماعي وفق قوانين بلد موطن الّشركة. تحقيق االلتزامات الّضريب☐

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

 الوثيقة. عدم وجود أّي مساهمة في الّسابق مع شركة تخضع للحرمان بتاريخ إطالق هذه ☐

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

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

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

 االنطباق.  بحسب المرفقة، الوثائق بجانب إشارة ضع مرفق نسخ عن الوثائق األصلّية الّتالية: .8

 . مقّدم العطاء شهادة تسجيل☐

 كان مقّدم العطاء عبارة عن ائتالف شركات، مرفق ما يلي: في حال ☐

 نسخة عن اّتفاقّية تشكيل االئتالف؛ أو ☐

 رسالة تبين النّية في إنشاء ائتالف.☐

 

 

م العطاء]التوقيع:  وقيع عن مقد  ل بالت   [ أدخل توقيع الشخص المخو 



 

 نماذج تقديم العطاء 

 وثائق المناقصة 
 خدمات غير استشاريّة 

 

 [ أدخل الصفة الرسمية للموقع على النموذج]بصفته: 

 [أدخل االسم الكامل للشخص الذي سيوقع على النموذج ]االسم: 

 [ أدخل اسم مقدم العطاء كامال]مخول حسب األصول بالتوقيع نيابة عن: 

نة ]تم التوقيع في  هر والس   [ أدخل تاريخ التوقيع باليوم والش 

   نموذج الخبرة 5 - فن ي
عاقد:    هذا الّنموذج.في حال اجراء تأهيل ُمسبق، يجب حذف توجيه إلى سلطة الت 

م العطاء عبارة عن ائتالف   مالحظة: على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفًقا للتعليمات المدرجة أدناه. في حال كان مقد 
موذج بشكل منفصل لكل عضو من أعضاء االئتالف.   شركات، يجب ملء هذا الن 

الت ا ة  يجب تفصيل مشاريع الخبرة المماثلة لتوضيح االستجابة للمؤه  موذج على مساحة نموذجي  لمطلوبة.  يحتوي هذا الن 
ة بحسب الحاجة.   لعقد واحد، يجب إضافة مساحات إضافي 

 [ أدخل االسم القانوني]اسم مقّدم العطاء أو الّشريك الّذي يمأل هذا الّنموذج: 
د تاريخ تقديم] التاريخ:   ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   حد 

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

 

 1العقد المماثل رقم  

 تعريف العقد 
   ]أدخل اسم العقد [ اسم العقد:
 ]أدخل رقم العقد  [ رقم العقد:

فصيل[ :نطاق العقد ف نطاق العقد بالت   ] عر 

به مع متطلبات هذه المناقصة [ أوجه الّشبه مع نطاق المناقصة  د تفاصيل أوجه الش   ] حد 

 ]2021حزيران  15السنة، مثاًل / الشهر/ أدخل اليوم [   اإلحالةتاريخ 
أّي االستالم )  الفعلّي   تاريخ االنتهاء

 ] السنة/ الشهر/ أدخل اليوم [ ( األّولي عند اإلنطباق

 مهام مقدم العطاء في العقد  

 

   رئيسي وحيد مقّدم خدمة☐
سبة [شريك في ائتالف: حّصة مقّدم العطاء من اجمالي مبلغ العقد:   ☐  ] أدخل الن 
 مسؤول إدارة العقود والّتنفيذ        ☐
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سبة [مقاول ثانوي: حّصة مقّدم العطاء من اجمالي مبلغ العقد:  ☐        ] أدخل الن 

باألرقام    [ مبلغ العقد االجمالّي  العقد،  بعملة  المبلغ  أدخل 
 ] واألحرف

أدخل المبلغ المعادل بالدينار العراقي   [
   ]وسعر الصرف المعتمد

هذا  تنفيذ  في  العطاء  مقّدم  دور 
 العقد 

د[ م العطاء تنفيذها في هذا العقد  حد  ى مقد  تي تول   تفاصيل األنشطة والخدمات ال 
[  

تقديم  بتاريخ  المدفوعات  نسبة 
المدفوعة )العطاء   المبالغ  نسبة 

حتى تاريخ تقديم العطاء من مبلغ 
 ( العقد

 فيما يتعلّق بالعقد اإلجمالي:  

سبة [ د الن   ]حد 

فقط:  العطاء  مقّدم  بدور  يتعلّق   فيما 
التي  [ المدفوعات  نسبة  سبة:  الن  د  حد 

المبلغ   إلى  العطاء  م  مقد  عليها  حصل 
دم العطاء من مبلغ العقد   المخًصص لمق 

[ 
   ] أدخل االسم الكامل [ اسم صاحب العمل

 ] الدولة/ المدينة/ أدخل الشارع [ العنوان 

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

 ] أدخل عنوان البريد اإللكتروني  [ عنوان البريد اإللكتروني
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زاعات  6 - فن ي رة والن   نموذج العقود المتعث 
عاقد:     في حال اجراء تأهيل ُمسبق، يجب حذف هذا الّنموذج.توجيه إلى سلطة الت 

م العطاء عبارة عن ائتالف   يمأل هذا النموذج وفًقا للتعليمات المدرجة أدناه.مالحظة: على مقدم العطاء أن   في حال كان مقد 
موذج بشكل منفصل لكل عضو من أعضاء االئتالف.   شركات، يجب ملء هذا الن 

تي يوجد نزاعات   ال  رة والعقود  ال  (تحكيم أو محاكم)يجب تفصيل العقود المتعث  م  تي يكون فيها مقد  عطاء أو بشأنها وال 
م خدمة ريك في االئتالف، مقد  منية   الش  دول الفترة الز  وحيد  أو شريًكا في تنفيذها أو مقاواًل ثانوًيا. يجب أن يشمل هذا الج 

ة   ة لعقد واحد، يجب إضافة مساحات إضافي  موذج على مساحة نموذجي  دة في ورقة بيانات المناقصة.  يحتوي هذا الن  المحد 
 بحسب الحاجة. 

 [ أدخل االسم القانوني]م العطاء أو الّشريك الّذي يمأل هذا الّنموذج: اسم مقدّ 
د تاريخ تقديم] التاريخ:   ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   حد 

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

 

م العطاء بالتزاماته فيها أو   اًل: العقود ال تي أخل  مقد  اته أو   ال تي تم  انهاء العقد معه بسبب إخالله بمسؤولي 
 ال ينطبق ☐
 ( 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

[ 

   ]أدخل اسم العقد [ اسم العقد:
 ]أدخل رقم العقد  [ رقم العقد:

فصيل[نطاق العقد:  ف نطاق العقد بالت   ] عر 
 ]أدخل االسم الكامل [اسم صاحب العمل:  

 ] الدولة / المدينة    / أدخل الشارع [  عنوان صاحب العمل: 
  حدد األسباب الرئيسية [أسباب اإلخالل بالتزامات التنفيذ: 

[ 
حدد تاريخ  [العقد من قبل صاحب العمل:  في حال تّم انهاء  

تي تلت ذلك  بب والترتيبات ال   ]  انهاء العقد والس 

أدخل المبلغ باألحرف    [
عملة  ) واألرقام   في 

المعادل   والمبلغ  العقد، 
بالدينار العراقي وسعر  

 ] ( المستخدم  الصرف 
 

أدخل قيمة ذلك الجزء و    [
 ] لعقد من ا نسبته  

 

م العطاء أو صاحب العمل   ة من جانب مقد  ة أو قضائي  ت احالتها إلى منازعات تحكيمي   ثانًيا: العقود ال تي تم 
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 ال ينطبق ☐
 ( أضف مساحات للعقود األخرى بحسب الحاجة ) ينطبق، والّتفاصيل الكاملة كما يلي  ☐

 1العقد رقم  
 المبلغ الُمتنازع عليه    اإلجمالية  قيمة العقد  تعريف العقد  الّسنة 

] 
أدخل  
 السنة

[ 

   ]أدخل اسم العقد [ اسم العقد:
 ]أدخل رقم العقد  [ رقم العقد:

فصيل[نطاق العقد:  ف نطاق العقد بالت   ] عر 
 ]أدخل االسم الكامل [اسم صاحب العمل:  

 ] الدولة / المدينة    / أدخل الشارع [  عنوان صاحب العمل: 
 ]  األسباب الرئيسية   حدد [أسباب الّنزاع:  

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 

د التاريخ الكامل [: تاريخ اإلحالة:  مقّدم العطاءتّمت إحالة الّنزاع إلى التحكيم من قبل  ☐ د  [قيمة الُمطالبات المالّية:    /     ]حد  حد 
 ]قيمة الُمطالبة والُعملة

د التاريخ الكامل  [تّمت إحالة الّنزاع إلى التحكيم من قبل صاحب العمل: تاريخ اإلحالة:  ☐ د   [قيمة الُمطالبات المالّية:    /      ]حد  حد 
 ]قيمة الُمطالبة والُعملة

د التاريخ الكامل   [حالة:  : تاريخ اإل مقّدم العطاءمن قبل    ( القضاء ) تّمت إحالة الّنزاع إلى المحاكم  ☐ قيمة الُمطالبات المالّية:    /      ]حد 
د قيمة الُمطالبة والُعملة [  ]حد 
د التاريخ الكامل  [من قبل صاحب العمل: تاريخ اإلحالة:    ( القضاء ) تّمت إحالة الّنزاع إلى المحاكم  ☐ قيمة الُمطالبات المالّية:    /      ]حد 
د قيمة الُمطالبة والُعملة [  ]حد 
د التاريخ الكامل  [بالكامل: تاريخ حسم الّنزاع:  مقّدم العطاء  تّم بّت الّنزاع نهائًيا لصالح  ☐ قيمة الّتعويضات المحسومة     /      ]حد 

عويض والُعملة [  لصالح المقاول:  د قيمة الت   ]حد 
ا لصالح صاحب العمل  ☐ د التاريخ الكامل  [بالكامل: تاريخ حسم الّنزاع:  تّم بّت النزاع نهائيًّ قيمة الّتعويضات المحسومة      /     ]حد 

عويض والُعملة [  لصالح صاحب العمل:  د قيمة الت   ]حد 
ا مع تحميل المسؤولّيات للّطرفين مًعا: تاريخ حسم الّنزاع:  ☐ د التاريخ الكامل  [تّم بّت الّنزاع نهائيًّ قيمة الّتعويضات      /      ]حد 

عويض والُعملة  [  المحسومة لصالح المقاول:  د قيمة الت  د قيمة    [  قيمة الّتعويضات المحسومة لصالح صاحب العمل:     /   ]حد  حد 
عويض والُعملة  ]الت 

 لم يتّم البّت بالّنزاع بتاريخ تقديم العطاء. ☐
ة  ة أو القضائي  حكيمي  زاعات الت  ص الن   ملخ 

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

م الع ادرة ضد  مقد  ة الص  حكيمي  ة والت   طاء حجم األحكام القضائي 
م العطاء والُعملة  [ العام الحالي  د مقد  ادر ض  د مبلغ الُحكم الص   ]حد 
م العطاء والُعملة  [ 1  – العام الحالي   د مقد  ادر ض  د مبلغ الُحكم الص   ]حد 
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م العطاء والُعملة  [   2  – العام الحالي   د مقد  ادر ض  د مبلغ الُحكم الص   ]حد 
م العطاء والُعملة  [ 3  – العام الحالي   د مقد  ادر ض  د مبلغ الُحكم الص   ]حد 
م العطاء والُعملة  [ 4  – العام الحالي   د مقد  ادر ض  د مبلغ الُحكم الص   ]حد 
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ة نموذج 7 - فن ي   المقدرة المالي 
عاقد:     في حال اجراء تأهيل ُمسبق، يجب حذف هذا الّنموذج.توجيه إلى سلطة الت 

م العطاء عبارة عن ائتالف   .ا للتعليمات المدرجة أدناه يمأل هذا النموذج وفقً على مقدم العطاء أن  مالحظة:   في حال كان مقد 
موذج بشكل منفصل لكل عضو من أعضاء االئتالف.   شركات، يجب ملء هذا الن 

دة في ورقة بيانات المناقصة.    منية المحد  دول الفترة الز   يجب أن يشمل هذا الج 

 [ ياالسم القانون أدخل ]: اسم مقّدم العطاء أو الّشريك الّذي يمأل هذا الّنموذج 
د] التاريخ:   ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   تاريخ تقديم حد 

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

 
ة المدٌققة  البيانات المالية وفق تقارير المحاسبة المالي 

 (المعتمدالمبالغ بالعملة األساسية، والمعادلة بالدينار العراقي، وسعر الصرف )
 المعّدل  3 –الّسنة الحالّية    2  –الّسنة الحالّية    1  –الّسنة الحالّية  السنة الحالّية المعلومة المالّية 

      الّدخل الّسنوي اإلجمالي 
      صافي األرباح الّسنوّية 

الّجارية   تستحق  )األصول 
 ( شهر 12خالل 

     

الّجارية   تستحق  )الّديون 
 ( شهر 12خالل 
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   الكادر البشري نموذج 8 - فن ي
عاقد:     في حال اجراء تأهيل ُمسبق، يجب حذف هذا الّنموذج.توجيه إلى سلطة الت 

م العطاء    .ا للتعليمات المدرجة أدناهعلى مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقً مالحظة:   في حال كان مقد 
موذج بشكل منفصل لكل عضو من أعضاء االئتالف.   عبارة عن ائتالف شركات، يجب ملء هذا الن 

 

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

 [ 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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ات  نموذج 9 - فن ي ات والمعد  ات البرمجي   واآللي 
عاقد:     في حال اجراء تأهيل ُمسبق، يجب حذف هذا الّنموذج.توجيه إلى سلطة الت 

م العطاء    .ا للتعليمات المدرجة أدناهعلى مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقً مالحظة:   في حال كان مقد 
موذج بشكل منفصل لكل عضو من أعضاء االئتالف. يمكن إضافة  عبارة عن ائتالف شركات، يجب ملء هذا الن 

 خطوط بحسب الحاجة. 

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

 [ 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 
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ة أداء الخدمات  نموذج 10 - فن ي  منهجي 

ة  م العطاء تقديم منهجي  م العطاء: على مقد   بالحد  األدنى ما يلي: لتشملأداء الخدمات توجيهات إلى مقد 

ات وإجراءات الت  1 ات    نفيذ. تنظيم عملي  لتشمل فريق العمل، والهيكلية الهرمية، واألدوار والمسؤوليات، وآلي 
نفيذ بين أعضاء االئتالف    جودة،ال  إجراءات ضمانوالتنسيق،   شارك في الت    ،(عند االنطباق ) وتنظيم العمل، والت 

   الخ.

بهم،  .  2 االستعانة  العطاء  م  مقد  ينوي  ذين  ال  ين  الثانوي  المقاولين  بكل   المقاول  قائمة  اسم  يلي:  ما  لتشمل 
انوي؛ نطاق عمله انوي؛   ؛الث  انوي بلد تسجيل المقاول الث  ذها المقاول الث  تي سينف  دة ال  شاطات الُمحد   الخ. ؛ الن 

من 3 النهائيين  المستفيدين  أو  التعاقد  سلطة  من  للنظراء  والخبرات  المعارف  ونقل  التدريب  مقترحات   .
 الخدمات؛ 

المتطل  4 غموض،  . مالحظات حول  أخطاء،  ات، مالحظات،  إشكالي  ألي   بكل  وضوح  اإلشارة  مع  ة،  الفني  بات 
ة التعامل   ة مقترحات أو حلول تجاه ما سبق وتحديد كيفي  إبهام، تضارب، الخ. فيها. باإلضافة إلى تفصيل أي 

د بما ال يق تي تحد  مي العطاءات إلى التعليمات ال  بل الشك  مسؤوليات  مع ما سبق في العطاء. ُيلفت انتباه مقد 
م العطاء وواجباته تجاه ما سبق.   مقد 

ة العمل لتحقيق معايير األداء المطلوبة؛ 5  . آلي 

 . تفاصيل أداء الخدمات األخرى؛6

نفيذ. 7 ة من خالل جميع مراحل الت  ة واالجتماعي   . أوجه االستدامة البيئي 
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 ة نشطجدول األ 11 - فن ي

مي العطاءات ة لمقد     . استناًدا إلى متطلبات العقد وتفاصيل العطاء الفني على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج  :  مالحظة هام 

  

ذ   الكمية  الوحدة  وصف النشاط  رقم النشاط  سُينف  الذي  المكان 
 النشاط فيه 

إنجاز   تاريخ 
 الن شاط  
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ين 12 - فن ي  جدول الخبراء األساسي 
 

وفقً   مالحظة: النموذج  هذا  يمأل  أن  العطاء  مقدم  للتعليمات  على  أدناها  هم المدرجة  األساسيون  الخبراء   .
ين.  يمكن إضافة خطوط بحسب الحاجة.  الخبراء المطلوبون تحديًدا في المتطلبات الفنية كخبراء أساسي 

اتية لكل من هؤالء الخبراء وفق النموذج التالي.  يرة الذ   يجب تقديم الس 

 

 
 المنصب ( الجنسّية)االسم الكامل 

المستوى التعليمي  
 والتخّصص  

اسم الّشركة الّتي  
ا   يعمل بها حاليًّ

عدد سنوات  
 ة الخبرة العام

الخبرة  عدد سنوات 
 متخّصصةال
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ين  13 - فن ي ة للخبراء األساسي  اتي  يرة الذ   نموذج الس 

 المنصب:  

 معلومات شخصية 

 تاريخ الميالد:  االسم الكامل:

اسم الشهادة، االختصاص، سنة الحصول على الّشهادة، اسم  )الّشهادات الّجامعّية 
 : (المؤّسسة الّتعليمّية، البلد

 : (شهادات احترافّية)المؤّهالت المهنّية 

 : (الّلغة ومستوى اتقانها تكلّمًا وقراءًة وكتابةً )اتقان الّلغات 

 الوظيفة الحالية 

 العمل الحالي:  صاحباسم 

 المسّمى الوظيفي: 

 ( المدير المباشر)اسم الشخص المسؤول  التلفون: 

 البريد االلكتروني: فاكس: 

 العمل هذا:   صاحبسنوات الخدمة لدى  العنوان الوظيفي: 

 

 ( بدًءا من الخبرة الحالّية ورجوًعا في الّزمن)الخبرة العملّية في المجاالت المرتبطة بالمشروع 

الّصلة  المشروع ذات 
 ( واسم الّشركة والبلد)

 الوظيفة 
تاريخ بدء 

 العمل 

تاريخ 
انتهاء 
 العمل 

 الخبرة والّدور في هذا المشروع 
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الت األخرى   المؤه 
اتقان استخدام  

 البرمجّيات المعلوماتّية: 
 

 الّدورات الّتدريبية: 
 

 

 غير ذلك: 
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 تقديم العطاء المالي  نموذج 1 - مالي  

لطة المتعاقدة:  يجب حذف الخانة المخّصصة للمبالغ االحتياطّية في حال لم تشمل المناقصة  توجيه إلى الس 
 هذه المبالغ. 

مي العطاءات ة لمقد  على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناه، وال  :  مالحظة هام 
يمأل هذا النموذج على الورق المتوج بشعار مقدم  و  ؛قبل أي استبدالتعديل على هذا النموذج، وال يُ سمح بأي  يُ 

ف العطاء المالي. ُيرجى حذف هذه المالحظة عند االنتهاء من   .العطاء  موذج في مغل  يجب أن يكون هذا الن 
موذج.     اعداد الن 

ماح بتقديم عطاءات بديلة بالكامل، يجب تقد يم نموذج خاص  ومنفصل للعطاء األساسي ولكل  في حال الس 
 عطاء بديل بالكامل. 

 

د] التاريخ:   ([ السنة / الشهر / اليوم)العطاء   تاريخ تقديم حد 
د]  رقم المرجع: م العطاء رقم حد   [ المرجع الخاص  بمقد 

 [ وعنوانها أدخل اسم سلطة التعاقد  ]إلى: 

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

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

 

 السّيدات الكريمات، الّسادة الكرام، 

   .على الّشكل الّتالي المالي وكما هو ُمعّرف عّنا بالّتفصيل في العطاء الفني، نقّدم عطاءنا ن أدناهو نحن الموقع

، نحن الموّقعون أدناه نتعّهد بتنفيذ بعد دراستنا وتحليلنا وفحصنا المفّصل لوثيقة المناقصة وأّي ملحق صادر لها
 ، وبالّسعر اإلجمالي الّتالي: المناقصة وأّي ملحق لهاالعقد موضوع المناقصة المنّوه عنها أعاله، بالتزام كامل بوثيقة  

ُيرجى  تّم  في حال   العطاءات،  مي  لمقد  التعليمات  إلى حزم وفق  المناقصة  لكل  حزمة  تقسيم  إضافة خانات 
م العطاء م لها مقد   . يتقد 

 

 غير المشروط وبعده  خصمالّسعر اإلجمالي قبل ال الحزمة  
قبل  المبلغ   العملة  وحيدة  باألرقام 

 خصم ال
نسبة 

 خصم ال
 خصم المبلغ باألرقام واألحرف بعد ال
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   مبالغ احتياطّية  دينار عراقي 
 

 

وضمان لحسن الّتنفيذ وأّي ضمان بنكي آخر مطلوب في  األولى  تقديم ضمان للّدفعة  في حال قبول عطائنا، نتعّهد ب
  العقد، ووفق المبالغ والّنماذج والّشروط المحّددة لكّل منها. 

ًيقبل في أي وقت  و يبقى ملزمًا بحقنا  و ،  ورقة بيانات المناقصة تستمر صالحية عطائنا طوال الفترة المحددة في  
ا إضافًيا تبدأ  (63)ديد الّتلقائي لصالحّية عطائنا ولمّدة ونقّر بقبولنا للّتم  يسبق انتهاء فترة الصالحية؛ يوًما تقويميًّ

العطاء، وذلك وفق صدور   نهاية صالحّية  العطاءات من  ُمّدة صالحّية  اإلحالة ضمن  بنّية  ، وكان عطاؤنا  اإلشعار 
 مقبواًل وفي الّترتيب األّول أو الّثاني أو الّثالث.  

علينا، نقّر بالمبالغ الّتالية الّتي دفعناها أو سندفعها إلى   اإلحالةلغرض إعداد هذا العطاء ولتنفيذ العقد في حال  
 األطراف الثالثة كعموالت أو أتعاب خدمات: 

الطرف   أو  الّشخص 
أو   العمولة  من  المستفيد 

 ألتعاب ا

أو   العنوان الكامل  العمولة  دفع  سبب 
 األتعاب 

األتعاب   أو  العمولة  مبلغ 
 ( والعملة)

    
    
    

 

 نقّر بأّن العقد يصبح نافذًا فور صدور كتاب اإلحالة باسمنا. 

  

وقيع أدخل توقيع الشخص  ]التوقيع:  ل بالت   [ المخو 

 [ التقديمأدخل الصفة الرسمية للموقع على نموذج ]بصفته: 

 [ أدخل االسم الكامل للشخص الذي سيوقع على نموذج تقديم العطاء]االسم: 

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

نة  أدخل تاريخ التوقيع]تم التوقيع في  هر والس   [ باليوم والش 
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 ة نشطاأل  أسعار جدول 2 - مالي  

عاقد:  توجيه إلى  يجب تحديد المبلغ االحتياطي بالدينار العراقي في هذا الّجدول أو الغاء الفقرة المخصصة لذلك في  سلطة الت 
 حال عدم االنطباق. 

مي العطاءات ة لمقد  يجب أن يكون هذا   .العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناهعلى مقدم  :  مالحظة هام 
ف العطاء المالي موذج في مغل  ة منفصلة لكل عطاء  الن  ماح بتقديم عطاءات بديلة، يجب تقديم عطاءات مالي  .  في حال الس 

 بديل. 

   .ان يكون هذا الجدول مطابقا لجدول االنشطة ضمن وثائق العرض الفنييجب 

  
 

رقم 
 الكمية  الوحدة وصف النشاط  النشاط 

سعر  
الوحدة 

 ( باألرقام )

 سعر الوحدة  
السعر  ( باألحرف)

 االجمالي 

       
       
       
       
       
       
       
       
   ( وفق ما ُتحّدده سلطة التعاقد)مبالغ احتياطّية ثابتة وموّحدة   
أسعار    جدول  من  المياومة  المجموع  نتيجة  )أعمال  وفق 

 ( الجدول التالي
  

سوم المجموع النهائي  رائب والر      شاماًل الض 
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 أسعار أعمال المياومة جداول 3 - مالي  

عاقد:  توجيه إلى   تهدف جداول أسعار أعمال المياومة، إلى تسهيل عملّيات الّتفاوض على أّي تعديل قد يطرأ على نطاق العقد.  سلطة الت 
لعطاء في حال اعتماد جداول األسعار هذه، من المفّضل جًدا أن تحّدد سلطة الّتعاقد بنود هذه الّجداول وكمياتها التقريبّية ليتسنى لمقّدم ا

احت فيتّم  لها،  العطاءات تحديد أسعاره  إلزام مقّدمي  العطاءات. والهدف من ذلك،  بين  للمقارنة  المبلغ اإلجمالي  المجموع من ضمن  ساب 
ووصفها ووحدات قياسها وكمّياتها، على سلطة الّتعاقد التأّكد من انطباق بتحديد أسعار تنافسّية غير مضخمة. عند إعداد بنود هذه الّجداول  

قائمة بمختلف فئات الخدمات، اليد العاملة،  يجب أن يشمل الجدول    لتعديالت والكمّيات التقديرية لكل منها.هذه البنود للمتطّلبات المتوقعة ل
العطاء إدراج أسعار  ،المواد  التي يجب على مقدم  العمل  ها اإلفرادّية لكّل وحدة قياس، ووالمعّدات  الكمّيات اإلسمّية لكل بند من عناصر 

مقّدم عطاء وفًقا ألسعار العمل اليومي، ويجب أن يشمل السعر الذي يتعين على مقّدم العطاء إدخاله  اليومي، ويتم تسعيرها بواسطة كل  
 ربح مقّدم الخدمة، والمصاريف اإلدارّية، واإلشراف والرسوم األخرى.  ،مقابل كل بند أساسي من عناصر العمل اليومي

 

مي العطاءات ة لمقد  موذج ا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة أدناه على مقدم العطاء أن يمأل هذ:  مالحظة هام  .  يجب أن يكون هذا الن 
ف العطاء المالي  .  في مغل 

موذج.  االنتهاء من اعدادُيرجى حذف هذه المالحظة عند   الن 

 سعر الوحدة   الكمّية  الوحدة  الوصف  البند 
 ( دينار عراقي)

 الّسعر اإلجمالي 
 ( دينار عراقي)

 المياومة للعّمال والُمستخدمين جدول أسعار أعمال 

    يوم   

    يوم   

    يوم   

  مجموع أعمال المياومة للعّمال 

 جدول أسعار أعمال المياومة للمواد

      

      

      

  مجموع أعمال المياومة للمواد 

 جدول أسعار أعمال المياومة لمعّدات مقّدم الخدمة 

    ساعة  
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    ساعة  

    ساعة  

  مجموع أعمال المياومة للمعّدات 

 

  ( يؤخذ إلى جدول أسعار األنشطة) المجموع العاّم ألعمال المياومة 
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كاليف 4 - مالي   رات الت   جداول مؤش 

عاقد:  توجيه إلى   تهدف جداول مؤشرات الّتكاليف إلى أن تكون المرجع األساسي في تطبيق معادالت  سلطة الت 
حال االنطباق. وبالّتالي، يجب الغاء الّنموذج في حال كانت األسعار على أساس سعر ثابت غير تعديل األسعار، في  

قابل للّتعديل. في حال الّسماح بدفع مستحّقات مقّدم الخدمة في عمالت أجنبّية، يجب تحديد جدول المؤّشرات  
كّل منها لكّل نشاط أساسي من أنشطة الّجداول الّتالية تعتمد معادلة تعديل أسعار ومؤّشرات    لكل عملة على حدة.

 العقد؛ ويمكن لسلطة الّتعاقد تحديد المكّونات أو األنشطة األساسّية اّلتي لن يتم اعتماد معادلة تعديل أسعار لها. 
من المفّضل لسلطة الّتعاقد االستعانة بخبرات متخّصصة في وضع شروط ومعايير ومؤّشرات تعديل األسعار، عند  

 اعتمادها.

العطاءاتمال مي  لمقد  ة  هام  أدناه :  حظة  المدرجة  للتعليمات  وفقا  النموذج  هذا  يمأل  أن  العطاء  مقدم  .  على 
لطة   ل من قبل الس  داول إلى تقييم وتحليل مفص  ة  ستخضع هذه الج  روري أن يتم  ملؤها بدق  المتعاقدة ومن الض 

معادالت تطبيق  عدم  حال  في  ذلك.  تثبت  التي  روحات  الش  مع  ة،  من    وواقعي  أكثر  أو  ن  لمكو  أسعار  تعديل 
يمكن  ة عمالت،  بعد  فع  الد  اعتماد  ن. في حال  المكو  لهذا  المؤشرات  المشروع، ال يجب ملء جدول  نات  مكو 

دول بقدر الحاجة.  ة جداول، واحد لكل  عملة. يمكن استنساخ نموذج الج  شاط الواحد إلى عد   تقسيم الن 

الع ف  مغل  في  موذج  الن  هذا  يكون  أن  اعداد  يجب  من  االنتهاء  عند  المالحظة  هذه  ُيرجى حذف  المالي.  طاء 
موذج  . الن 

 

د العملة [مؤّشرات األسعار بالعملة:   ]حد 
الّسعر   مكّونات الّسعر   مكّون  نسبة 

 ( 1.00=هـ+د +ج +ب+أ)
قيمة المؤشر   مصدر المؤّشر والّتاريخ 

 أساًسا  

المكّون  
أو 

الّجزء  
الخاضع  
 للتعديل 

ثابتة   نسبة  الّسعر أ:  مكّون  تغّطي 
 غير القابل للمراجعة 

في  د  ُمحد  هو  ما  وفق 
ة   شروط العقد الخاص 

  

د  [ب:   مثال حد  عر  الس  ن  مكو 
ات، مواد، الخ.   ]عمال، معد 

   

د  [ج:   عر مثال عمال، حد  ن الس  مكو 
ات، مواد، الخ.   معد 

   

د  [د:   عر مثال عمال، حد  ن الس  مكو 
ات، مواد، الخ.   معد 

   

د  [هـ:   مثال حد  عر  الس  ن  مكو 
ات، مواد، الخ.   عمال، معد 

   

نات وأوزانها. [شرح:  ة تفصيل هذه المكو  نات ونسبها بما يؤك د سالمة ودق  ة الوصول إلى المكو   ]اشرح كيفي 
 



 

 متطلّبات الخدمات 

 وثائق المناقصة 
 خدمات غير استشاريّة 

 

 

 متطلبات الخدمات  – الجزء الثاني 
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 مواصفات الخدمات ومعايير األداء –رابع القسم ال
يجب تفصيل حاجة سلطة الّتعاقد في المتطّلبات الفنّية، وذلك على شكل وظائف يجب أن تؤّديها الخدمات، األداء 

األساسّية. يمكن أن تكون المتطّلبات على أساس معايير أداء، أو على أساس معايير المطلوب، وخصائص الخدمات  
ل، يجب أن  اانطباق أو على أساس مزيج من االثنين وفق ما يتناسب مع متطلبات المشروع. وفي جميع األحو

على شرط أن يتّم    تتيح المتطّلبات الفنّية هامًشا واسعًا من منهجّيات التنفيذ ومن مواصفات المواد المستخدمة
تحديد مستويات الجودة المطلوبة. وفي المبدأ، عند اعتماد اإلحالة على أساس أدنى األسعار، تكون المواصفات  
الزامية على أساس االنطباق؛ أما عند اعتماد اإلحالة على أساس نقاط الجدارة، فتكون المواصفات معتمدًة أساًسا 

ي العطاءات هامًشا واسًعا لالبتكار. وفي المبدأ أيًضا، عند اعتماد مواصفات على معايير األداء، التي تتيح لمقّدم
االنطباق، تكون المتطلبات الفنية شبيهة بمواصفات السلع واّللوازم من حيث الوصف الدقيق والتفصيل للحاجة.  

المستخ أّما،   المرجعية  بالشروط  شبيهة  عندها  المتطلبات  فتكون  األداء،  مواصفات  اعتماد  للخدمات  عند  دمة 
االستشارية. وكتوجيه لسلطة التعاقد، نفصل الخدمات غير االستشارية التالية على هذا األساس على سبيل المثال 
فقط. فال شيء قطعي ونهائي فيما يلي، ويجوز اعتماد تصنيف آخر وفق مقتضيات المشروع. ومن الناحية العملية،  

زيج بين االثنين بحيث تحتوي على معايير انطباق إضافًة إلى  تكون معظم مواصفات الخدمات غير االستشارية م
 معايير أداء: 

خدمات غير استشارية تتم احالتها على أساس أدنى  
االنطباق   أساس  على  مواصفاتها  وتكون  األسعار 

كبيرة والعمليات   بدرجة  الُمدخالت  تفصيل  فيتّم 
 المطلوبة وطريقة أداء األنشطة 

تها على أساس أفضل خدمات غير استشارية تتم احال
العطاءات وتكون مواصفاتها على أساس األداء بدرجة 

واألداء وطريقة    كبيرة المخرجات  الّتركيز على  فيتّم 
 قياسه 

 صيانة مباٍن ومنشآت تنظيف مباٍن ومنشآت 
 إدارة االستقبال والحراسة والتنظيف للمنشآت  كناسة شوارع 
 تنظيم مؤتمرات وورش عمل صيانة طرقات 

 إجراء إحصاءات مجتمعية ومهنية تشذيب أشجار والعناية بالبساتين
 استضافة وتشغيل منصات الكترونية خدمات الحراسة البسيطة 

 خدمات التشريفات الحساسة  خدمات االستقبال والتشريفات الروتينية 
 جباية فواتير   التصوير الجوي 

 التشجير  ومسح األراضي الدراسات الجيوديسّية
  التنقل السفر و

  اإلقامة الفندقية 
  طباعة

  خدمات البريد 
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تعتمد محتويات المتطّلبات الفنّية على الّظروف الخاّصة بكّل مشروع. من المقترح تبويب المتطّلبات الفنّية في  
 فصول على الّشكل الّتالي مثاًل: 

تاريخّية وزمنية لكل ما أدى إلى  : والهدف من ذلك، تعريف مقّدمي العطاءات على لمحة  خلفية المشروع  .1
  الوصول إلى هذه المناقصة.

االستشارية  غير : وحيث أن معظم الخدماتوصف الوضع الحالي والمستفيدون النهائيون من الخدمات .2
تهدف إلى إفادة مستفيدين نهائيين، يجب تفصيل كل ما يّتصل بهم ليتسنى لمقدمي العطاءات تحليل 

 طاءاتهم. يالتهم في إعداد عاحتياجاتهم وأوضاعهم وتفض
: ومن خالل تحديد هذه األهداف، تسعى سلطة التعاقد  األهداف من الخدمات واألهداف بعيدة المدى .3

 إلى التشارك مع مقدم الخدمة في الوصول إليها. 
المطلوبة .4 الخدمات  من  وصف  المطلوب  هو  ما  وصف  في  التعاقد  سلطة  تستفيض  القسم،  هذا  في   :

الّسم  خدمات. حال  العطاءات في  تلك  على  التي  الدنيا  المتطّلبات  تفصيل  يجب  بديلة،  بعطاءات  اح 
باإلضافة إلى تفصيل آلية تقديم وتقييم تلك العطاءات البديلة. يجب أيًضا تفصيل مواقع أداء تحقيقها.  

 الخدمات ووفق الحاجة، إعطاء وصف واٍف لتلك المواقع. 
المطلوبة ألداء الخدمات:  وصف   .5 في حال تطّلب تنفيذ الخدمات معدات وآليات  المعدات والتجهيزات 

مواصفاتها.   ومن  منها  األدنى  الحّد  تفصيل  يجب  معّينة،  وبرمجيات  الحاالت،  وتجهيزات  معظم  في 
م العطاء يجوز لمقدّ العطاءات شراء المعدات أو تأجيرها أو استئجارها بسهولة؛ وبالتالي،    ويستطيع مقدم

  - ولذلك ينبغي أن تقتصر معايير النجاح    االستناد إلى معدات وتجهيزات ال يملكها ويستطيع ايجارها.
سيتم  الذي  المشروع  لنوع  ضرورية  تعتبر  التي  المتخصصة  أو  الضخمة  العناصر  على  فقط  المعتمدة 

ناصر مثل الرافعات الحصول عليها بسرعة. قد تشمل األمثلة ع  مقدم الخدمةتنفيذه، وقد يصعب على  
الثقيلة وصناديق الركائز، والجرافات، ومصانع خلط اإلسفلت، إلخ. وحتى في هذه الحاالت، قد ال يمتلك  

العناصر المتخصصة من المعدات، وقد يعتمدون على مقاولين من الباطن متخصصين   مقّدمو الخدمات
طن والمعدات المحددة للتحقق قبل أو شركات تأجير المعدات. يجب أن يخضع توفر المقاولين من البا

 . إحالة العقد من ضمن إجراءات التأهيل الالحق
 : : يهدف هذا القسم إلىأداؤها مع الكميات والمواصفات بحسب االنطباق المطلوباألنشطة  .6

تقديم معلومات كافية عن األنشطة وكميات الخدمات التي يتعين القيام بها لتمكين إعداد   .أ
 ودقة؛ و العطاءات بكفاءة 

 .عقد، لتوفير جدول أنشطة مسّعر لعمل الدفعات المستحقة عن الخدمات المنفذةالعند إبرام  .ب
بتفاصيَل كافيٍة للتمييز  نشطةومن أجل تحقيق هذه األهداف، ينبغي تفصيل الخدمات في جدول األ

مختلفٍة، أو في  بين فئات الخدمات المختلفة، أو بين الخدمات ذات الطبيعة نفسها المنّفذة في مواقعَ 
ا مع هذه المتطلبات، يجب أن االتكلفة. وتم ناحية ظروف أخرى قد تؤّدي إلى اعتبارات مختلفة من شيًّ

 قدر اإلمكان.يكون تخطيط ومحتوى جدول األنشطة بسيًطا وموجًزا 
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الزمني .7 واإلطار  تحقيقها  المطلوب  مالنتائج  وتكون  والنهائية.  المرحلية  النتائج  رصد  يتم  هنا  رتبطة : 
 بمعايير األداء. 

 : هنا يتم تحديد التقارير أو الدراسات ووتيرتها وحجمها ومحتوياتها، الخ. المخرجات والتقارير المطلوبة .8
للتنفيذ .9 واالجتماعّية  البيئّية  خالل :  المتطّلبات  من  واالقتصادّية  واالجتماعّية  البيئّية  االستدامة  أوجه 

ا. التنفيذ؛ ا وبيئيًّ ا واجتماعيًّ    تفاصيل استخدام آلّيات تنفيذ مستدامة اقتصاديًّ
المطلوبونالخبراء   .10 بالموظفين  :  األساسّيون  كبير  حد  إلى  للمقاول  والتقنية  اإلدارية  الكفاءة  ترتبط 

  م الرئيسيين في الموقع. يجب أن يقتصر المدى الذي يجب أن يثبت به مقدم العطاء وجود موظفين لديه 
. لذلك يجب أن حساسة ومهمةة واسعة على أولئك الذين يحتاجون إلى مهارات تشغيلية أو تقنية  خبر

إلى عدد محدود من هؤالء الموظفين الرئيسيين، على سبيل المثال، مدير المشروع أو   المواصفات تشير 
المكونات   العقد والمديرين المشرفين الذين يعملون تحت مدير المشروع والذين سيكونون مسؤولين عن

على سبيل المثال، المشرفون المتخصصون في أعمال الحفر والتجميع أو أعمال الحفر، كما )الرئيسية  
 :. يجب أن تستند معايير القبول إلى ( هو مطلوب لكل مشروع معين

 الحد األدنى لعدد سنوات الخبرة في منصب مماثل؛ و  .أ
لمماثلة المنفذة في عدد محدد من السنوات  أو عدد المشاريع ا / الحد األدنى لعدد سنوات الخبرة و  .ب

 .السابقة
ال يشترط عادًة الحصول على مؤهالت تعليمية ومؤهالت أكاديمية محددة لشغل هذه المناصب، حيث إن 

وليس من خالل  "في الوظيفة"غالبًا ما يستخدمون موظفين أكفاء تعلموا مهنتهم  مقّدمي الخدمات
التدريب األكاديمي. من المناسب تحديد أن بعض المناصب تم شغلها من قبل األفراد الذين شغلوا مناصب 

ذات صالحيات مماثلة لمدة ثالث سنوات مع مقدم العطاء، حتى يكون لدى الموظفين الرئيسيين في 
ب في الموقع التنفيذي معرفة كافية بإدارة مقدم العطاء وسياسته، إجراءاته وممارسات للعمل بثقة مناص

 وسلطة في هذا اإلطار. 
ا مّ : وهذه المعايير التي تستخدم في قياس مدى نجاح الخدمات. تكون معاير األداء عادًة إمعايير األداء  .11

رضى المستفيدين،  )أو بالنتائج    (ءة الّطباخ، الخ.ساعات العمل، تنّوع الوجبات، كفا)متصلة بالُمدخالت  
إضافًة إلى    (. 3.8.3فقرة  ) . ُيرجى تنسيق إعداد هذا القسم مع شروط العقد الخاّصة  (الخ.  سرعة اإلنجاز،

 ذلك، يجب تفصيل آلية قياس واختبار مدى تحقيق األداء المطلوب.
 .( وما شابه ومرافق عاّمة ومكاتب  ئقمن كوادر نظراء وتسهيالت ووثا) تقديمات السلطة المتعاقدة  .12

 
ا   ُتعدّ  ومستجيبة بشكل  تنافسّيةالمناقصة من خالل عطاءات  لنجاح المواصفات الدقيقة والواضحة شرًطا أساسيًّ

واقعي وتنافسي لمتطلبات سلطة التعاقد. في سياق العطاءات التنافسّية، يجب صياغة المواصفات للسماح بأوسع  
منافسة ممكنة، وفي الوقت نفسه، تقديم بيان واضح بالمعايير المطلوبة من المصنعية والمواد وأداء الخدمات  

أهداف    يمكن،  وبذلك .  تنفيذهاالتي سيتم   وضمان استجابة    الّتعاقداتاالقتصاد والكفاءة والنزاهة في  تحقيق 
. يجب أن تتطلب المواصفات أن تكون جميع السلع والمواد العقد وإدارةالعطاءات وتيسير مهمة تقييم العطاءات 
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التي سيتم دمجها في الخدمات جديدة وغير مستخدمة من أحدث الموديالت، وأن تتضّمن جميع التحسينات 
 . تطلب الّسلطة المتعاقدة غير ذلك صراحةً  الحديثة في التصميم والمواد ما لم

 

مواصفات من المشاريع المماثلة السابقة في نفس البلد مفيدة. تشجع  لوفي هذا الصدد، يكون استخدام عينات  
ير المشروع الحكومة استخدام الوحدات المترية. وُتكتب معظم المواصفات عادًة من قبل سلطة التعاقد أو مد

لتالئم العقد. ال توجد مجموعة قياسية من المواصفات للتطبيق الشامل في جميع القطاعات في جميع البلدان،  
 .ولكن هناك مبادئ وممارسات راسخة، والتي يتم عكسها في هذه الوثائق

 
ل التعليم، والصحة، هناك مزايا كبيرة في توحيد المواصفات العامة للخدمات المتكررة في القطاعات العامة، مث

والّصرف الّصحي، واإلسكان االجتماعي والحضري، والطرق، والموانئ، والسكك الحديدية، والري، وإمدادات المياه  
في نفس البلد أو المنطقة التي توجد فيها ظروف مماثلة. يجب أن تغطي المواصفات العامة جميع فئات المصنعية  

ف عادة  تشارك  التي  والمّعدات  عقد  والمواد  في  بالضرورة  استخدامها  عدم  من  الرغم  على  الخدمات،  تقديم  ي 
 خدمات مّعينة. ومن أجل تعديل المواصفات العامة لتالئم عقد خدمات معين، يجب حذف أو عمل إضافات عليها.

 
ع  يجب توّخي الحذر عند صياغة المواصفات للتأكد من أنها ليست تقييدية. وفي مواصفات المعايير الخاصة بالسل

في حالة استخدام معايير   والمواد والخدمات والتصنيع، يجب استخدام المعايير الدولّية المعترف بها قدر اإلمكان.
معينة أخرى، سواء كانت معايير محلّية أو معايير أخرى، يجب أن توّضح المواصفات أن السلع والمواد والخدمات  

األخرى والتي تضمن جودة مساوية أو أعلى من المعايير المذكورة، تكون  والمصنعية التي تفي بالمعايير الرسمية 
لمحّددة الواجب توافرها في السلع والمواد المراد  اتم اإلشارة في العقد إلى المعايير والرموز  تأينما  و  . أيًضا  مقبولة

دار أو مراجعة للمعايير  توفيرها، أو الخدمات أو األعمال المنجزة أو المفحوصة، فإنه يجب تطبيق أحكام أحدث إص 
 .  تطلب الّسلطة المتعاقدة غير ذلك صراحةً والرموز ذات الصلة السارية المفعول، ما لم 

 
 
 
 
 

 

 

تهدف هذه المالحظات إلعداد المواصفات فقط إلى تقديم معلومات إلى سلطة التعاقد أو الشخص الذي  
يصوغ وثائق المناقصة. ال ينبغي أن تدرج في الوثائق النهائّية. يجب أن يكون الشخص الذي يصوغ هذه  

 المواصفات متخصًصا في موضوع الخدمات المراد التعاقد عليها. 
 مثال:   

وزارة الصحة في التعاقد على توريد وجبات طعام للمستشفيات، فيجب أن يصوغ المواصفات إذا رغبت 
 وتشمل على سبيل المثال، ال الحصر، مواصفات اآلتي:  ( خبير تغذية)موظف من الوزارة 

 الوجبات؛  .1
 أجهزة تجهيز الوجبات؛  .2
 أدوات تقديم الوجبات؛  .3
 مالبس الموظفين الذين يقدمون الوجبات؛  .4
 فحوصات لمكّونات الوجبات قد تكون مناسبة؛ أية  .5
 كوادر العمل والموظفين األساسيين؛  .6
 معايير األداء؛  .7
 وأية نواحي أخرى متعلقة بالخدمات. .8
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 أحكام عامة . 1
ة العقد شروط ُتحّدد تعريفات  1.1  عه.  والعقد وموض اسم  الخاص 

دمت في هذا العقد ما لم يقتض السياق خالف ذلك، يكون للمصطلحات التالية كلما استْخ 
 المعاني التالية: 

 
يوم، أسبوع، شهر، سنة: وهو قياس الوقت وفق التقويم الميالدي، وال يعني يوم عمل،   ( أ)

 أو أسبوع عمل، الخ. 
عطلة رسمّية: وهي كّل يوم جمعة وسبت من األسبوع باإلضافة إلى كّل يوم ُيعلن عنه  ( ب)

 على أّنه عطلة رسمّية في إقليم كوردستان. 
 شخص: وهو شخص طبيعي أو معنوي.  ( ج)
 الحكومة: وهي حكومة إقليم كوردستان.  ( د)
 . (ُمقّدم الخدمة الّسلطة المتعاقدة أو ) طرف: وهو أحد طرَفي العقد  ( ه)
الّسلطة المتعاقدة: وهي الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو محافظة أو إدارة  ( و)

ةمستقلة أو دائرة تابعة لها وكما هي محّددة في  ، وهي صاحبة  شروط العقد الخاص 
 ل الّتي وّقعت على صيغة العقد نيابًة عن حكومة إقليم كوردستان. العم

  ةتعاقدمسلطة الال الّذي قبلت  (مقّدم العطاء): وهو الّشخص المعنوي ُمقّدم الخدمة (ز)
ةعطاءه وكما هو ُمحّدد في  ،  مقّدم الخدمة، ويشمل أيّضا ممّثل شروط العقد الخاص 

 . قدبأداء وتقديم الخدمات موضوع العوذلك للقيام 
الَحكَم: وهو الّشخص الّطبيعي الّذي يتفق عليه الّطرفان لفّض الّنزاعات وفق شروط   ( ح)

شروط  ، وكما هو ُمحّدد في العقد أو الّذي تسّميه سلطة الّتعيين المحّددة في العقد
ة  . العقد الخاص 
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 ذلك: منعًا لاللتباس، ُتعتمد الّتفسيرات المحّددة أدناه، ما لم يقتِض الّسياق عكس  
 

 ُيقصد بالكلمات المفردة، الّجمع أيضًا والعكس صحيح.  ( أ)
كُلّما تّمت اإلشارة إلى ُمهلة أو ُمّدة ُمعّينة على عالقة بإشعار في شروط العقد الخاّصة،   ( ب)

يبدأ سريان الُمهلة من تاريخ ووقت استالم اإلشعار وتنتهي في الّساعة نفسها من يوم 
 انقضاء هذه الُمهلة. 

ة لغة ومصطلحات محايدة بين الجنسين، فكّل كلمة تعود إلى شخص،  تستخدم الوثيق ( ت)
 يقصد بها المذكّر والمؤّنث أيضًا. 

 كلّما يتّم تعداد أمثلة، يكون هذا التعداد غير حصرّي.    ( ث)
 . نفيذ كامل نطاق ومكّونات العقد، ت" أداء الخدمات"ًيقصد بــ  (ج )

العامة أو الخاصة أو المتطلبات الفنية  ال يجب االستناد إلى التبويب والفهرسة في الشروط 
لتفسير محتويات العقد، فيشكّل العقد كالًّ متكاماًل بغّض الّنظر إلى التبويب المعتمد في األقسام  

 المختلفة لتسهيل عملّية البحث في العقد فقط. 
يكون قانون إقليم كوردستان، هو القانون الحاكم في كّل ما يتعلّق بالعقد وتنفيذه. فُيعالَج أّي   الحاكم القانون  1.2

 موضوع غير مشمول في العقد، وفق القانون الحاكم.  

ةفي حال صياغة العقد بأكثر من لغة، ُتعتمد الّلغة المنصوص عنها في   اللغة  1.3 روط العقد الخاص  في    ش 
للمراسالت والّتقارير والمخرجات،  المختلفة. أما بالّنسبة  العقد  لغات  أّي تضارب بين  حال وجود 

ةفيجب أن تكون بالّلغة أو الّلغات المحّددة  ديد لغة، . في حال لم يتّم تح في شروط العقد الخاص 
 تكون لغة المراسالت والتقارير والمخرجات، هي نفسها لغة العقد. 

ُيعتبر  . تبليغ أو طلب أو موافقة يتم إجراؤها بموجب هذا العقد مكتوًبا يجب أن يكون أيّ  لتبليغات ا 1.4
الّشروط أّي إلى العنوان المحّدد في )المتلّقي التاريخ والوقت الّذي وردت فيه المراسلة إلى 

استالم المراسلة الورقّية أو   ، هو وقت( أو إلى أنظمة المتلّقي االلكترونّية 1.1الخاّصة للفقرة 
 .االلكترونّية بحسب االنطباق

وفي حال عدم   الخدمات؛ مواصفات المواقع المحّددة في  أو الموقعالخدمات في  أداءيجب  الموقع  1.5
 .كوردستان إقليم فيمعّين، يكون موقع أداء الخدمات  تحديد موقع

بأّي  القيامصالحّية  ،1.1للفقرة  الخاّصة شروطاللممّثل كّل طرف وفق ما هو ُمحدد في  يكون الممثلين المخولين  1.6
  .، بموجب هذا العقد ة وثيقة مطلوبة أو مسموح أّية  وإعداد إجراء مطلوب أو مسموح 

التفتيش والتدقيق من قبل  1.7
 ةتعاقد مسلطة الال

  صلةحساباته وسجالته المتّ في  التدقيقب ةتعاقدمسلطة اللليجب على مقّدم الخدمة السماح  
 . ة تعاقدمسلطة الالبأداء الخدمات ومراجعتها، وذلك بواسطة مدّققين معينين من قبل 

رائب والرسوم  1.8 دفع الضرائب والّرسوم التي   جميًعا،يتعّين على مقّدم الخدمة والمقاولين من الباطن وموظفيهم  الض 
 . المبالغ هذه كاّفة  العقد سعر يشملإقليم كوردستان.  قد ُتفرض بموجب قانون

 ؤهوإنها العقدتعديل و،  هاإنجازو بأداء الخدمات  المباشرة. 2
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فور  يدخل العقد حّيز الّتنفيذ ُيصبح العقد نافًذا فور صدور كتاب اإلحالة وتبلّغ مقّدم العطاء به.   العقد  سريان 2.1
   .ومقّدم العطاء الفائز ةتعاقدمسلطة ال التوقيع العقد من قبل 

 العقد تنفيذ بدء  2.2

 ةتعاقد مسلطة الالأن يقّدم إلى  العقد، توقيع من أّيام( 7) خالل يجب على مقّدم الخدمة، و البرنامج  2.2.1
 ،األنشطة  كاّفةل  اتوالتوقيت منهجّيةح الطرق والترتيبات العامة واليوّض  ُمفّصاًل  زمنًيابرنامًجا 

الخدمات وفًقا للبرنامج الُمعتمد كما  أداء. ويتم المتعاقدة الّسلطةموافقة  على للحصول وذلك
 تحديثه.  تمّ ي

من شروط العقد العاّمة   2.1الّتنفيذ وفق الفقرة يبدأ مقّدم الخدمة بتنفيذ العقد فور دخوله حّيز  تاريخ المباشرة 2.2.2
ةما لم ُتحّدد   .  تاريخ الحق للمباشرة شروط العقد الخاص 

 كاّفة أداءكّل منها وإنجاز  ة تنفيذاألنشطة خالل مدّ  كاّفة إنجازيجب على مقّدم الخدمة   العقد مدة تنفيذ  2.3
وفًقا   سحبه  أو العقد ءوذلك ما لم يتم إنها ،في شروط العقد الخاصةكما هو محدد  الخدمات

أو تلك   لها الُمحّددة دد لمُ اخالل   والخدمات األنشطة نجازوإذا لم يقم مقدم الخدمة بإ .2.6للفقرة 
. في هذه  3.8عن دفع غرامات تأخيرّية وفًقا للفقرة  اًل و، فسيكون مسؤ2.4 للفقرة فًقاو ُممّددةال

 الحالة، سيكون آخر يوم في مدة التنفيذ هو تاريخ االنتهاء من جميع األنشطة. 

ال يجوز إجراء تعديل على شروط وأحكام هذا العقد، بما في ذلك أي تعديل في نطاق الخدمات  التعديل  2.4
أو سعر العقد، إال بإتفاق مكتوب بين الطرفين ولن يكون ساري المفعول حتى يتم الحصول على 

ومن  جانبها من تغيير أوامر إصدار صالحّية ةتعاقدمسلطة الللغير أّن  .ةتعاقدمسلطة الالموافقة 
تغييًرا في مواقيت أداء الخدمات، أو تعدياًل   فيها  تطلب ،دون أن يحّق لمقّدم الخدمة أن يرفض 

  خدمات أّية أو الُمبّررة، الحاالتفي تسلسل أدائها، أو تأجياُل لبعضها، أو تمديُدا لُمّدة اإلنجاز في 
 . االحتياطّية المبالغ ضمن من أو المياومة أسعار جداول  إلى  استناًدا تكميلّية أو إضافّية

 القوة القاهرة 2.5

 حدث استثنائي:  إن القّوة القاهرة بحسب هذه الفقرة تعني أيّ  التعريف  2.5.1

 ؛العقدطرفّي خارج سيطرة أي من  .أ

 ؛االحتياط بشأنه قبل إبرام العقدالطرفين بوسع أي من م يكن ل .ب

 ؛ وطرف أن يتجّنبه أو أن يسيطر عليه في حالة حدوثه ال يمكن أليّ  .ت

 ال يمكن أن ُيعزى إلى الطرف اآلخر. .ث

 الّتالية على سبيل المثال ال الحصر:ستثنائّية وتشمل القوة القاهرة األحداث اال

ة من حرب معلـنة أو غير معلـنة، أو الغزو أو غيرـها من أعـمال الفوضــــى   .1 األعـمال الـعدائيـّ
الثانويين    هأو وكالئه أو مقاوليمقّدم الخدمة  واالضــطرابات التي ال يكون لمســتخدمي  

 يد فيها.
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التيارات   .2 عن  أو  االنفجارات  أو  النووّية  أو  األيونّية  باإلشعاعات  التلّوث  عن  ينتج  ما 
 لناشئة عن وسائل النقل التي تطير بسرعة الصوت أو بالسرعة فوق الصوتية. الضاغطة ا 

أن يتوّقع حدوثها أو يتخذ   الخدمة  مقّدمما ينتج عن الكوارث الطبيعّية التي ليس بوسع   .3
 االجراءات االحتياطية لتجّنبها أو التأمين ضّدها. 

من التزاماته بموجب العقد وما ينتج عن ذلك من عدم   طرف في الوفاء بأيّ  ال ُيعتبر فشل أيّ  لعقد لال خرق    2.5.2
شرط  للعقد أو تقصيًرا في األداء، وذلك   خرًقاالقدرة على الّتنفيذ نتيجة لحدوث القوة القاهرة، 

 أن يكون الطرف المتأثر بهذا الحدث: 

ة المعقولة من أجل اّتخذ جميع االحتياطات المعقولة والعناية الواجبة والتدابير البديل  .أ
 ؛ وتنفيذ أحكام وشروط هذا العقد

 وقوع مثل هذا الحدث. بيوًما من تاريخ معرفته   (14) خاللأبلغ الطرف اآلخر  .ب

نفيذ تمديد  2.5.3 ة الت    للُمّدة موازٍ  بشكٍل  اإلنجاز ُمّدةمديد  ت المتعاقدة الّسلطة تتولّى، 2.5.2و 2.5.1 رتينإلى الفق إستناًدا ُمد 
 . العقد  وفق مهامه أداءمن  الُمتأّثر بالقّوة القاهرة لطرفا الم يتمكّن فيهالّتي 

لحدوث القوة القاهرة،   م الخدمة أداء الخدمات نتيجةً مقدّ ال يستطيع فيها  الّتيفترة الخالل  الدفعات  2.5.4
باإلضافة إلى  وذلكاالستمرار في استالم الدفعات المستحقة بموجب شروط هذا العقد،  هيحق ل 

اإلضافّية المعقولة والتي تكّبدها بالضرورة خالل هذه الفترة ألغراض   الفعلّية استرداد التكاليف
 بعد نهاية هذه الفترة.  تفعيلهاالخدمات وإعادة 

 العقد أو سحب إنهاء  2.6

من قبل سحب العقد  2.6.1
 ةتعاقد مسلطة الال

من األحداث المحددة   بعد حدوث أيّ  من مقّدم الخدمة هذا العقد سحب  ةتعاقدمسلطة اللل يجوز 
  في فوًراو (أ) ةفي الحال ذلكب اخّطيً  اإشعارً  إعطائهايوًما من  (28)وبعد ما ال يقل عن  ،أدناه

 :   (ت)و (ب)  الحاالت

إذا لم يقم مقّدم الخدمة بمعالجة اإلخفاق في أداء التزاماته بموجب العقد، في غضون   .أ 
سلطة  اليوًما من إخطاره بضرورة ذلك أو خالل أّي فترة أخرى توافق عليها كتابًيا  (28)
 . ةتعاقدمال

في أّي حالة من حاالت فقدان األهلّية القانونّية كما هو ُمحّدد   الخدمة مقّدم وقعإذا  .ب
 في وثائق المناقصة والقانون الحاكم. 

اضطالع المقاول بإحدى الممارسات الفاسدة أو االحتيالّية أو القسرّية أو   ثبوت .ت
المعرقلة 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. 

  على مقّدمي الخدمات أن يلتزموا بأعلى معايير ةتعاقدمالسلطة ال تشترط  ،ألغراض هذه الفقرة
   وكما هو ُمعّرف في وثيقة المناقصة. األخالق المهنّية خالل فترة تنفيذ العقد،و الّنزاهة
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من قبل  انهاء العقد  2.6.2
 ةتعاقد مسلطة الال

وبعد ما ال يقل   أدناه،من األحداث المحددة  العقد بعد حدوث أيّ  إنهاء  ةتعاقدمسلطة اللل يجوز 
 :  ذلكب اخّطيً  ا إشعارً  إعطائهايوًما من  (28)عن 

ضرورة انهاء العقد تحقيًقا  الخاّص  تقديرها ووفق المتعاقدة الّسلطة ارتأتإذا  .أ
 للمصلحة العاّمة. 

يوًما   (56)إذا لم يتمكن مقّدم الخدمة من أداء جزء مادي من الخدمات لمدة ال تقل عن  .ب
 قاهرة.  قّوةنتيجًة ل

من قبل  إنهاء العقد  2.6.3
م الخدمة   مقد 

إلى   اخّطيً  اإشعارً  تقديمهيوًما من  (28)عن  ما ال يقّل  وبعديجوز لمقّدم الخدمة إنهاء هذا العقد، 
 : أدناهوقوع أي من األحداث المحّددة  إثر  على، ةتعاقدمسلطة الال

أموال مستحّقة لمقّدم الخدمة وفقًا لهذا العقد  ةفي دفع أيّ  ةتعاقد مسلطة الالإذا فشلت  .أ
من مقّدم الخدمة بأّن   اخّطيً  ايوًما إضافّيا من تاريخ استالمها إشعارً  (42)لُمّدة تزيد عن 

هذا الفشل قد أحيل إلى إجراءات فّض   يكون أالشرط  وذلكهذه الدفعة قد تأخرت، 
 أو  ؛7 فقرةالنزاعات وفًقا لل

 (56)إذا كان مقدم الخدمة غير قادر على أداء جزء مادي من الخدمات لمدة ال تقل عن  .ب
 يوًما وذلك نتيجًة لقّوة قاهرة. 

 سحب الدفع عند  2.6.4
 أو إنهاء العقد  

 :ةتعاقدمسلطة الاليجب على ، 2.6.1للفقرة هذا العقد وفًقا  سحبعند 

قبل   ةتعاقد مسلطة الللرٍض بشكل مُ  الُمنجزةلخدمات ا لقاء   6وفًقا للفقرة  الّدفعات سداد .أ
 ؛ سحب العقدتاريخ 

اقتطاع الغرامات والّتعويضات المتراكمة، وبكّل أنواعها واستناًدا إلى موضوع ودرجة   .ب
 في التزاماته؛   مقّدم الخدمةإخالل 

الّتنفيذ على حساب مقّدم الخدمة واقتطاع فارق الّسعر بين كلفة أداء الخدمات   .ت
قدة بما في المتبقّية بالكامل وجميع المصروفات األخرى الّتي تكّبدتها الّسلطة المتعا

ةالُمحّددة نسبتها في ذلك الّنفقات اإلدارّية  وبين مبلغ العقد   شروط العقد الخاص 
 الُمتبّقي؛ و 

 ضمان ُحسن الّتنفيذ.   كتاب ُمصادرة .ث

  مقّدم الخدمةأو لها أّية مبالغ صافية ُمستحّقة لسلطة المتعاقدة حتسب ال تواستناًدا لذلك، 
 .  مقّدم الخدمةفيكون كّل فائض لصالح الخزينة وأّي نقص على ذّمة 

سداد المدفوعات    ةتعاقدمسلطة الال، يجب على 2.6.3أو  2.6.2للفقرتين عند إنهاء هذا العقد وفًقا 
 :التالية إلى مقّدم الخدمة

قبل   ةتعاقدمسلطة الللرٍض بشكل مُ  الُمنجزةلخدمات ا لقاء 6وفًقا للفقرة  الّدفعات .أ
 تاريخ اإلنهاء. 
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اإلنهاء الفوري والمنّظم للعقد، بما في ذلك   إلنفاذتكاليف ضرورّية ومنطقّية  ةتسديد أيّ  .ب
   .لخدمةتكلفة عودة سفر موظفي مقّدم ا

م الخدمة. 3  التزامات مقد 
والوفاء بالتزاماته  ، ة نشطيجب على مقّدم الخدمة أداء الخدمات وفًقا للمواصفات وجدول األ عام   3.1

بكل عناية، وفعالّية واقتصاد، ووفًقا للممارسات المهنية المقبولة عموًما، ويلتزم بممارسات  
اإلدارة السليمة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة المناسبة والّطرق اآلمنة، ويتصّرف مقدم 

لطة  ّس لخلص ل مُ  مّثلكم -اتفيما يتعلق بأّية مسألة تتعلّق بهذا العقد أو بالخدم-الخدمة دائًما، 
 ةتعاقد ملطة الّس ل ، ويجب عليه في جميع األوقات دعم وحماية المصالح المشروعة لة تعاقدمال

 في أّية تعامالت مع المقاولين من الباطن أو األطراف الّثالثة. 

 تضارب المصالح  3.2
من   االستفادة عدم 3.2.1

 وخصومات عموالت 
الوحيد لمقّدم الخدمة فيما   التعويض  هي ،6 فقرةالدفعات الُمستحّقة لمقّدم الخدمة وفًقا لل إنّ 

أو مدفوعات   خصميتعلق بهذا العقد أو الخدمات، وال يجوز له أن يقبل أّية عمولة تجارية أو 
 االلتزامكما يجب على مقّدم الخدمة  ؛هذا العقد أو الخدمات موضوعفيما يتعلق باألنشطة  أخرى

 منهم.  وأي مقاولين من الباطن ووكالء أيّ  هفيموّظ ببما سبق فيما يتعلّق 

  تضارب وجود عدم 3.2.2
 المشروع  في مصالح

والشركات   هويوافق مقّدم الخدمة على أنه خالل مدة هذا العقد وبعد انتهائه، سوف يكون 
من الشركات التابعة له   مقاول من الباطن وأيّ  ، وكذلك أيّ (األمّ  الّشركة أو الرديفةأو ) التابعة له 

 وأداء األشغال تنفيذعلى تقديم السلع، و للتنافس، فاقدي األهلية (أو الرديفة أو الّشركة األمّ )
  عدا ما وذلك بها، وثيقة صلة على أو العقد موضوع الخدمات عن ناتج مشروع أليّ الخدمات 
 لخدمات موضوع العقد. ل  االستكمالّية الخدمات

حظر األنشطة 3.2.3
 المتضاربة 

المشاركة، سواء بشكل مباشر   هم،ال يجوز لمقّدم الخدمة أو المتعاقدين معه من الباطن أو موّظفي
 من األنشطة التالية:  أو غير مباشر، في أيّ 

تتعارض مع  خالل مدة هذا العقد، أّية أنشطة تجارّية أو مهنّية في إقليم كوردستان  .أ
 األنشطة المسندة إليهم بموجب هذا العقد. 

خالل مدة هذا العقد، تعيين موّظفين عموميين في الخدمة الفعلّية أو في أي نوع من   .ب
 العقد.  موضوعاإلجازات، للقيام بأي من األنشطة 

شروط العقد   بعد إنهاء هذا العقد، القيام بأّي من األنشطة األخرى التي قد تحّددها .ت
 الخاصة. 

ة  3.3   تنفيذ ُمّدةيجب على مقّدم الخدمة، والمتعاقدين من الباطن، وموظفي أيٍّ منهم، سواء خالل  السري 
هذا العقد، عدم الكشف عن أّية معلومات   سحب أو إنهاء ،بعد انتهاء (2)أو خالل عامين  العقد

  من هاأو عمليات ةتعاقدمسلطة الالخاصة أو سرّية تتعلق بالمشروع وخدمات هذا العقد، أو عمل 
 . ةتعاقدمسلطة الال دون موافقة خطّية مسبقة من 
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التأمين على الخدمات  3.4
 من قبل مقدم الخدمات 

 ةالُمحّدد ضّد المخاطر الخاّصة، أن يستحصل على الّتأمينيجب على مقّدم الخدمة، وعلى نفقته 
، وأن ُيحافظ على صالحّيته ونفاذه طوال ُمّدة تنفيذ العقد، وذلك شروط العقد الخاصة في 

ما لم  شروط العقد الخاصة. وفق مبالغ الّتغطّية ومبالغ االقتطاع والّشروط األخرى الُمحّددة في 
ة  تستثنِ  هذه المخاطر صراحُة، يجب أن تشمل كّل أنواع التأمين أيًضا  شروط العقد الخاص 

مخاطر الّسرقة والّتلف والّضرر ومخاطر الّطبيعة والظروف المناخّية االعتيادّية والقاسية،  
من   أن يطلب من أيّ  أيّضايجب على مقّدم الخدمة ومخاطر أعمال الّشغب واالحتجاجات. 

وذلك   نفسها،ووفًقا للشروط واألحكام  بأنواعه نعلى التأمي  وحصلستاطن أن ي من الب المقاولين
 فيما يّتصل بموضوع وحجم تعاقدهم من الباطن.  

 ةتعاقد مسلطة الال مقّدم الخدمة تقديم دليل إلى  على، يجب ة تعاقدمسلطة الالبناًء على طلب 
 ُدِفعت.  قد هلمفعول، وأن أقساط يوّضح أن هذا التأمين قد تم الحصول عليه وأّن التأمين ساري ا 

في االستحصال على أّي تأمين أو على الحفاظ عليه ساري المفعول، وفًقا   الخدمة مقدمإذا فشل 
للشروط المحددة في العقد، فيجوز للّسلطة المتعاقدة عندها االستحصال على هذا الّتأمين ودفع 

  مقدماألقساط المتوّجبة بنفسها، واسترداد مبلغ األقساط باإلضافة إلى أّية نفقات ذات صلة من 
 . الخدمة

اجراءات مقدم الخدمة   3.5
التي تتطل ب موافقة  

 سلطة التعاقد المسبقة 

كتابًة قبل اتخاذ أي من  ة تعاقد مسلطة الال يجب على مقّدم الخدمة الحصول على موافقة 
 :اإلجراءات التالية

 جزء من الخدمات.  الدخول في عقد من الباطن ألداء أيّ  .أ

المدرجة أسماؤهم في   أولئكأو تعيين غير / موظفين أو خبراء أساسّيين و استبدال .ب
 . لعقدا

 . الخدمات تنفيذ األنشطة برنامج تعديل .ت

ة أي إجراء آخر قد يتم تحديده في .ث  . شروط العقد الخاص 
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قارير  3.6 التقارير والوثائق المحّددة في   ةتعاقد مسلطة الاليجب على مقّدم الخدمة أن يقّدم إلى  اعداد الت 
 . لذلك  حّددةاألعداد، وخالل الفترات المو والوتيرةالنموذج،  وفق وذلك الخدمات، مواصفات

ة الوثائق  3.7 جميع خطط العمل، والرسومات، والمواصفات، والتصاميم، والتقارير، والوثائق والبرامج   تكون ُملكي 
ويجب على مقّدم  ة؛تعاقدمسلطة ال للملكًا  ،3.6للفقرة األخرى المقدمة من مقدم الخدمة وفًقا 

في   ة،تعاقدمسلطة الال جردٍة مفصلٍة بها، إلى  معالخدمة تسليم جميع هذه الوثائق والبرامج 
انتهائه. ال يجوز لمقدم الخدمة االحتفاظ   تاريخموعد ال يتجاوز تاريخ إنهاء أو سحب العقد أو 

دون الحصول على موفقة الّسلطة المتعاقدة الُمسبقة.  منج، والبرام وثائقنسخة من هذه ال أيّ ب
  الحصول دون من ستقباًل كما ال يجوز لمقّدم الخدمة استخدام أّي من هذه الوثائق والبرامج مُ 

 . الُمسبقة المتعاقدة الّسلطة موفقة على

 غرامات التأخير والن قص في األداء   3.8
بالمعدل اليومي المحّدد   ةتعاقدمسلطة الاليجب على مقّدم الخدمة تسديد غرامات التأخير إلى  غرامات التأخير  3.8.1

 يتجاوز ويجب أاّل  الخدمات؛ إنجاز في تأخيروذلك عن كل يوم  ،في شروط العقد الخاصة 
سلطة لل . يجوز في شروط العقد الخاصةالمبلغ اإلجمالي لغرامات التأخير المبلغ المحّدد 

 . بنكّية الضمانات من أو ،غرامات التأخير من الدفعات المستحقة لمقدم الخدمة اقتطاع ةتعاقدمال

 العقد.  التزاماته بموجبب الكامل التقّيد منمقّدم الخدمة  الغرامات هذهُيعِف اقتطاع  ال

النقص في   غرامات 3.8.2
 األداء 

ة العقد شروطو األداء ومعايير الخدمات مواصفات ُتحّدد معايير األداء الّتي على مقّدم   ، الخاص 
حال فشل ُمقّدم الخدمة في تحقيق أّي من هذه المعايير،    فيالخدمة تحقيقها أو تخّطيها. 

  شروطستقوم الّسلطة المتعاقدة بتطبيق غرامة الّنقص في األداء وفق المعادالت الُمحّددة في 
ة العقد للّسلطة المتعاقدة في حال كانت طبيعة الخدمات تسمح بتصحيح هذه  يجوز. الخاص 

ُمّدة ُتحّددها لهذه   خاللة إلصالح الّنقص أو العيب العيوب، إتاحة المجال أمام مقّدم الخدم
 الغاية، وذلك قبل إعادة قياس األداء والتأكّد من مستواه قبل تطبيق الغرامة.  

يجب على مقّدم الخدمة تقديم ضمان بنكي لُحسن الّتنفيذ. يكون الّضمان غير مشروط وُيدفع   ضمان حسن التنفيذ  3.9
لطة المتعاقدة كجهة ّمستفيدة واسم المشروع كما هو محدد في  عند أّول طلب، مع إدراج الّس 

وثيقة المناقصة. يجب تقديم الّضمان خالل الُمّدة الُمحّددة في كتاب اإلحالة على أاّل تتجاوز  
بكتاب اإلحالة. ال يجوز إعادة الّضمان لمقّدم الخدمة إاّل مقّدم الخدمة يوُما من تاريخ تبلّغ  (28)

 الخدمات ونطاق العقد بالكامل.بعد إنجاز 
 

ةما لم ُيحّدد خالف ذلك في  من مبلغ   (٪ 5)، يجب أن يكون مبلغ الّضمان، شروط العقد الخاص 
العقد اإلجمالي وبنفس عملة أو عمالت العقد. ويجب أن يكون الّضمان وفق الّنموذج المدرج في 

 ًقا. العقد أو وفق نموذج آخر توافق عليه الّسلطة المتعاقدة ُمسب
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يجب أن يكون ضمان ُحسن الّتنفيذ صادرًا أو مضموًنا من بنك مرّخص في إقليم كوردستان أو  
يجب على ُمقّدم الخدمة زيادة أو تخفيض  من بنك أجنبي ُمعتمد لدى البنك المركزي لإلقليم. 

 مبلغ الّضمان بعد أّي تعديل على مبلغ العقد. 
ة  3.10 ة االجتماعي  المسؤولي 

ة   والبيئي 
ُمقّدم الخدمة أن يحّدد في منهجّيات الّتنفيذ وأساليب العمل، كيفّية تخفيف اآلثار   يجب على

البيئّية السلبّية أثناء أداء الخدمات، مثال انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وكمية النفايات 
 المتولدة، واستخدام المياه والطاقة، وأّية مجاالت أخرى مّتصلة بالخدمات. 

 
الخدمة مراعاة اعتبارات الّتعاقد المستدام في جميع مراحل تنفيذ العقد،  يجب على ُمقّدم

 باإلضافة إلى المراحل الّتي تسبقه. 
 

يجب على ُمقّدم الخدمة التأكّد من أّن االنبعاثات والتصريفات الّسطحية والّنفايات السائلة وأّية  
المسموح بها وفق القانون   ملوثات أخرى ناتجة عن أنشطة ُمقّدم الخدمة، ال تتجاوز الِقَيم

 الحاكم والممارسات الجّيدة. 
 

يلتزم ُمقّدم الخدمة بجميع متطلّبات المسؤولّية االجتماعّية وكذلك بجميع القوانين واألنظمة 
ذات الصلة في إقليم كوردستان وجميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها حكومة إقليم  

 كوردستان في هذا الخصوص. 
 

ّدم الخدمة توظيف اختصاصّيين فنّيين محلّيين بما ال يقّل عن خمسة وعشرين  يجب على ُمق 
من الحجم اإلجمالي للموّظفين الفنّيين المتخّصصين الّذين يستخدمهم ُمقّدم  (٪25)بالمائة 

ة. الخدمة في أداء الخدمات، ما لم ُيحّدد خالف ذلك في   شروط العقد الخاص 
 

  (ماهرة ومتوّسطة المهارة وغير ماهرة)يجب على ُمقّدم الخدمة توظيف قوى عاملة محلّية 
من حجم القوى العاملة التي يستخدمها ُمقّدم الخدمة   (٪50)بنسبة ال تقّل عن خمسين بالمائة 

ة. في أداء الخدمات، ما لم ُيحّدد خالف ذلك في   شروط العقد الخاص 
 

ةُتحّدد   أّية متطلبات إضافية لالستدامة.   شروط العقد الخاص 
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م الخدمة .4 فو مقد   موظ 
 والموّظفين للخبراء المرصود والجهدوأسماء ومؤهالت  الوظيفّية الُمسّمياتالعقد  حّدديُ  الموظفون والخبراء  4.1

المقاولين من الباطن وفق عطاء ُمقّدم   منإلى تسميات كّل  باإلضافة، م المتفق عليه األساسيين
 . العقد من جزًءا  سبق ما ُيشكّل وبالّتاليالخدمة. 

أو استبدال   / إستبعاد و  4.2
 الموظفين 

تغييرات في الموظفين الرئيسيين من دون موافقة الّسلطة المتعاقدة. إذا كان  ةلن يتم إجراء أيّ 
لة لمقّدم الخدمة، وأصبح من الضروري ناتًجا عن سبب خارج عن السيطرة المعقو الّتغيير

بديٍل   اقتراح على مقّدم الخدمة  يجبمن الموظفين الرئيسيين،  أو استبدال أيّ  / استبعاد و 
 . المتعاقدة الّسلطة موافقة لنيل  وذلك ،أو أفضل  وازيةمؤّهالت مب يتمّتع

 

  من المقاولين وّظفيأو م غيرهم أواألساسّيين )إذا تبّين للسلطة المتعاقدة أّن أًيا من الموظفين 
  بشكلغير راضيٍة   كانتقد ارتكب سوء سلوك فادح أو تّم اتهامه بارتكاب جرم جنائي أو  (الباطن
سلطة  العندها يجب على مقّدم الخدمة، بناًء على طلب ف  ،من الموظفين  أداء أيّ  عنُمعلّل 

  ،أو أفضل وازيةمؤّهالت مب يتمّتع بدياًل  يقترح الخّطي الذي يحّدد أسباب ذلك، أن  ةتعاقدمال
 . المتعاقدة الّسلطة موافقة لنيل وذلك

 

ال يحق لمقّدم الخدمة المطالبة بتعويض عن التكاليف اإلضافّية الناشئة أو العرضّية ألّية عملّية  
أثناء غياب أو تغّيب أّي من  المسؤولّية كامل لويتحمّ  ، أو استبدال موظفين  / استبعاد و
 (28)تتخطى  ولُمّدة االستبدال إتمام أو التغّيب أو الغياب في  الّتمادي إنّ . مهامه عن الموّظفين

 . (ب) 2.6.1 الفقرة وفق العقد لسحب  ُمبّرًرا ُيعتبر يوًما،

 ةتعاقدمسلطة ال الالتزامات . 5
بذل قصارى جهدها لضمان قيام الحكومة بتزويد مقّدم الخدمة   ةتعاقد مسلطة الال يتعّين على  واإلعفاءات المساعدة  5.1

 . في شروط العقد الخاصةبالمساعدة واإلعفاءات كما هو محّدد 

التغيير في القانون المعمول  5.2
 به 

الّسائدة في إقليم كوردستان  إّن مبلغ العقد يشمل كاّفة الضرائب والرسوم والجبايات واألتعاب  
يومًا قبل الموعد الّنهائي لتقديم العطاءات. في حال زيادة أو خفض أّي معّدالت    (14)في تاريخ 

ضريبية، أو في حال اعتماد ضريبة جديدة أو إلغاء ضريبة قائمة، أو في حال حدوث أّي تغيير  
ل تعديل أّي قانون ذات صلة، وفي  في تفسير أو تطبيق أّية ضريبة أثناء تنفيذ العقد، أو في حا

حال أّثر ذلك على مقّدم الخدمة فيما يتعلق بتنفيذ العقد، فعندها يجب تعديل مبلغ العقد بشكل 
 عادل ومتواٍز مع هذه الًمستجّدات، وذلك عن طريق رفع أو خفض مبلغ العقد بحسب الحالة. 

ة  5.3 العاّمة المدرجة في   مرافقالخدمات وال ،ن توّفر لمقّدم الخدمة أ ةتعاقدمسلطة الاليجب على  الخدمات والمرافق العام 
 . الخدمات  مواصفات
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م الخدمة . 6 فعات إلى مقد   الد 
العقد مبلًغا ثابًتا شامالً جميع   سعرسعر العقد. ويكون   ، يتجاوز تعويض مقّدم الخدمةيجب أاّل  المبلغ اإلجمالي  6.1

تكاليف ونفقات وأتعاب أداء الخدمات ومن ضمنها تكاليف ونفقات وأتعاب المقاولين من الباطن،  
 يتمّ  ال.  العقد موضوعالخدمات  أداءتكّبدها مقّدم الخدمة في يوجميع التكاليف األخرى التي  

 .6.3 أو 5.2 أو 2.4 اتمبلغ العقد إاّل وفق الفقر تعديل

العقد الواجب دفعه   ومبلغ مبلغ العقد الواجب دفعه بالعملة المحلّية شروط العقد الخاصة ُتحّدد مبلغ العقد  6.2
 . اإلنطباقبالعملة األجنبّية عند 

الدفع مقابل خدمات   6.3
ة   إضافي 

اعتماد   يتمّ ،  2.4طلب سلطة الّتعاقد من مقّدم الخدمة ألداء خدمات إضافّية وفق الفقرة  عند
. وفي حال عدم  اإلنطباق األسعار الواردة في جداول األسعار وجداول أسعار المياومة وفق  

  فّض  إجراءات وفق عليه االعتراض الخدمة لمقّدم ،ًما االّتفاق، يكون رأي الّسلطة المتعاقدة ُملز
 . الّنزاعات

فع  6.4 يتّم في شروط العقد الخاصة. سيتم إجراء الدفعات لمقدم الخدمة وفًقا لجدول الّدفع الموّضح    شروط وأحكام الد 
الّدفع لمقّدم الخدمة على أساس تقديمه لفاتورة مقبولة مصحوبة بجميع المستندات والوثائق  

  يتمالّداعمة الالزمة. في حال كانت الّدفعة مرتبطة بخدمات مّتصلة بمستويات أداء معّينة، 
 . الُمستحّق  المبلغ تحديد قبل 3.8.3 الفقرة وفققياس مستويات األداء الُمحّققة  

لمقّدم الخدمة،    أولىصرف دفعة ومن ضمن الّدفعات المنّوه عنها أعاله، يجوز للّسلطة المتعاقدة 
  الّضمان بقىالّنموذج المرفق في العقد. وي وفقولقاء ضمان بنكي بالمبلغ نفسه، غير مشروط و

 . الخدمات إنجاز حتى صالًحا
 تعديل السعر 6.5

ةما لم ُيحّدد خالف ذلك في  معادلة تعديل األسعار  6.5.1 ، يخضع مبلغ العقد إلى تعديل األسعار الّناتج شروط العقد الخاص 
وفقط للبنود ومكّونات الّسعر   عن تقلّبات اقتصادّية أو تجارّية، وذلك وفق المعادلة الّتالية

ةالُمحّددة في   : شروط العقد الخاص 
 

𝑃1 = 𝑃0  × (𝑎 + 𝑏
𝐿1

𝐿0
+ 𝑐

𝑀1

𝑀0
+ 𝑑

𝐸1

𝐸0
+ ⋯ ) − 𝑃0 

 
𝑃1  وهو مبلغ الّتعديل 
𝑃0  وهو سعر العقد األساسي 
𝑎  وهو العامل الّثابت غير الخاضع للّتعديل والُمحّدد في شروط العقد

 الخاّصة 
𝑏, 𝑐, 𝑑, وهي العوامل الّتي ُتمّثل الّنسب الّتقديرّية لمكّونات الّسعر فيما يّتصل  …

للعّمال والمعّدات والمواد، الخ. بأداء الخدمات، وتمّثل الّنسب العائدة 
 . 1يكون مجموع هذه النسب باإلضافة إلى العامل الّثابت يساوي 
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𝐿1, 𝑀1, 𝐸1, وهي مؤّشرات األسعار الحالّية في وقت تطبيق معادلة تعديل األسعار  …
والعائدة للمكّونات الُمحّددة في هذه الفقرة، على أن ُتحّدد وفق عملة  

المؤّشرات الّصادرة في منتصف المرحلة الّتي يعود الّدفع. يجب اعتماد 
 إليها طلب الّتعديل.

𝐿0, 𝑀0, 𝐸0, وهي المؤّشرات األساسّية والعائدة للمكّونات الُمحّددة في هذه الفقرة،   …
قبل الموعد  (14)بحسب قيمة هذه المؤّشرات بتاريخ أربعة عشر يوًما 

  النهائي لتقديم العطاءات. 
ة تعديل األسعار  6.5.2 تتّم زيادة أو تخفيض المبلغ الُمستحّق في أّي دفعة، إذا كان هناك أّي تقلّب في أسعار الّسوق    آلي 

ةلمكّونات أساسّية من العقد كما هو ُمحّدد في  ، وذلك استناًدا إلى اآللّية  شروط العقد الخاص 
 .6.5.2و 6.5.1 تينالُمحّددة في الفقر

 
شروط العقد  يجب أن يستند تعديل األسعار إلى المؤّشرات وفق المصدر المنصوص عنه في 

ة يوًما قبل  (14). يتّم اعتماد المؤّشرات األساسّية بحسب قيمة هذه المؤّشرات بتاريخ الخاص 
 الموعد النهائي لتقديم العطاءات. 

 
ُتعتمد المؤّشرات الّصادرة في   سيتم تقييم مبلغ الّتعديل وفق مواقيت أو مراحل الّدفع، بحيث

 منتصف المرحلة الّتي يعود إليها طلب الّتعديل. 
 

لن ُيسمح بأّية زيادة في األسعار بعد موعد اإلنجاز األساسي ما لم يتّم تمديد هذا الموعد من قبل  
يكون   الّسلطة المتعاقدة استناًدا إلى شروط العقد. لن ُيسمح بزيادة األسعار لفترات الّتأخير الّتي

مقدم الخدمة مسؤوالً عنها. إاّل أّنه يحّق للّسلطة المتعاقدة تحصيل أّي انخفاض في األسعار أثناء 
 . األولىفترات الّتأخير هذه. كما ال يجوز دفع أّي تعديل على مكّونات العقد المشمولة في الّدفعة 

ة و 6.6  أعمال المياومة المبالغ االحتياطي 

استخدام المبالغ   6.6.1
 االحتياطية 

في حال اشتمل العقد على بند للمبالغ االحتياطّية، ُتستخدم هذه المبالغ لتغطية تعديالت على  
نطاق العقد وفق ما ترتئيه وتوافق عليه الّسلطة المتعاقدة. في حال وجود جداول أسعار ألعمال 

اإلضافّية أو الُمعّدلة بعد موافقة  المياومة في العقد، ُتستخدم هذه الجداول لتغطية الخدمات 
في حال تّم استخدام بند أعمال المياومة من المبالغ االحتياطّية، فعندها يتّم   الّسلطة المتعاقدة.

ال يجوز استخدام المبالغ  استخدام األسعار الُمحّددة في جداول أسعار أعمال المياومة. 
ا، إاّل استناًدا للّتعليمات الحصرّية للّسلطة  االحتياطّية وبنود أعمال المياومة، كلًيا أو جزئيً 
 المتعاقدة، ويجب تعديل مبلغ العقد وفًقا لذلك. 

تسجيل ورصد خدمات   6.6.2
 المياومة 

من قبل مقدم الخدمة على   مياومةالتي يتعين دفعها كأعمال  الخدماتيتم تسجيل جميع 
، ويجب التحقق من كل نموذج مكتمل وتوقيعه من ةتعاقدمسلطة الال النماذج المعتمدة من قبل 

 . ةتعاقدمسلطة الالقبل ممّثل 
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سداد مبلغ خدمات   6.6.3
 المياومة 

 المياومة أعمال انجاز تلي دفع عملّية أّول معالمنّفذة وفق ما سبق  مياومةمبلغ أعمال ال  دفع يتمّ 
 .بنجاح  هذه

 ضبط الجودة . 7
أو من ينوب عنها عملّية االشراف على أداء الخدمات والتحّقق من   المتعاقدة الّسلطة تتولّى تحديد العيوب  7.1

  في. 3.8.3شروط الخاصة للفقرة الفي  الُمحّددين والّنمط نهجّيةجودتها وأدائها، وذلك وفق الم 
إخطار ُمقّدم الخدمة  ب المتعاقدة الّسلطة تقومحال اكتشاف أّي نقص أو عيب في الخدمات، 

 بذلك. 

أن تطلب  ةتعاقد مسلطة اللليجب أال يؤّثر هذا التحقق على مسؤوليات مقّدم الخدمة. ويجوز  
أّنها قد   ةتعاقدمسلطة الالمن مقّدم الخدمة البحث عن عيب وكشف واختبار أّية خدمة ترى 

  ُمّدة انتهاء وحتى الخدمات إنجاز بعد لما  مسؤواًل  الخدمة مقّدم بقىتوي على عيب، ويتح
 . 2.3 للفقرة الخاّصة الشروط في  المحددة العيوب عن المسؤولّية

تصحيح العيوب وغرامة   7.2
 الن قص في األداء 

ُمّدة تنفيذ الخدمات أو   خالليجب على السلطة المتعاقدة تبليغ مقّدم الخدمة عن أّية عيوب 
خالل فترة المسؤولّية عن العيوب في حال االنطباق. ويجب تمديد فترة المسؤولية عن العيوب  

 طالما بقيت العيوب بحاجة إلى تصحيح. 

لطة المتعاقد ذلك، يقوم مقدم الخدمة  التبليغ فيها عن عيب وفي حال ارتأت الّس  في كل مرة يتمّ 
وذلك وفق   ،ْغ عنه خالل المدة الزمنّية المحّددة في إشعار السلطة المتعاقدة بتصحيح العيب الُمَبلّ 

 .  3.8.3الفقرة 

، أو  ة تعاقدمسلطة الال إذا لم يقم مقّدم الخدمة بتصحيح العيب خالل الوقت المحّدد في إشعار 
بتطبيق غرامات الّنقص في األداء   ةتعاقد مسلطة الالأّية مّدة أخرى يتفق عليها الطرفان، فستقوم 

تكلفة من  ال وهذه الغرامة ُتقتطعكلفة تصحيح العيب على حساب مقّدم الخدمة، وسوف  وتقدير
 .  الّتنفيذ ُحسن ضمانلمقدم الخدمة أو من  أية مبالغ ُمستحقة أو سوف تستحّق 

 تسوية المنازعات . 8
يجب أن يبذل الطرفان قصارى جهدهما لتسوية جميع الّنزاعات الناشئة عن تفسير العقد أو ما   التسوية الودية  8.1

 يتعلّق به بطريقة ودّية. 

 المنازعات تسوية  8.2
من تاريخ الُمباشرة   يوًما  (28)إلى تسوية ودّية خالل  التوّصلحال فشل الّطرفان في  في  8.2.1

  (14)وذلك خالل  ،م كَ َح الالّنزاع إلى  إحالةأّي من الّطرفين  يستطيعبإجراءات التسوية الودّية،  
 .  الفقرة هذه في عنها المنّوه الودّية التسوية ُمّدة انتهاءيوًما من تاريخ 
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بشأن النزاع. يجب أن   اإلحالة  هيوًما من تاريخ استالم (28)يصدر الَحكم قراًرا كتابًيا في غضون  8.2.2
الّطرفان وبالتساوي، المبالغ الُمستحّقة للَحكَم، وذلك وفق األجر اليومي وبنود الّتكاليف   ُيسّدد

 . في شروط العقد الخاصةالقابلة لالسترداد المحّددة 

حال أصبح غير قادر على أداء مهامه، أو في حال اّتفاق  فيفي حالة استقالة الحكم أو وفاته، إو 
م جديد من ِقبل  كَ وفًقا ألحكام العقد، فسوف يتم تعيين َح  م ال يعملكَ الَح  الطرفان على أنّ 

يوًما، يتم تعيين   (28) ةالخالف على هذه الّتسمية لُمد وفي حال تعّذر ذلك أو استمرّ  ؛الّطرفين 
ة الُمحّددةيوًما من قبل سلطة التعيين  (14) خاللم كَ الَح  بناًء على طلب   في شروط العقد الخاص 

 أي من الطرفين.  

لم يقم أّي من الّطرفين بإحالة الّنزاع إلى الّتحكيم أو القضاء  ماقرار الَحكَم ُملِزًما للّطرفين   يكون  8.2.3
  قرار  صدور من يوًما (28) وفق ما سبق خالل  الّنزاع. في حال عدم إحالة 8.2.4 الفقرةوفق 

   هذا القرار نهائًيا.  ُيصبح الَحكَم،

البّت الّنهائي في الّنزاعات في المحاكم الُمختّصة في إقليم كوردستان أو بواسطة الّتحكيم  يتمّ  8.2.4
ة العقد شروطما ًتحّدده  وفق من قبل  الّتحكيمحال اعتماد الّتحكيم، يجب أن يتم  في.  الخاص 

ةجهة الّتحكيم وقواعد الّتحكيم الُمحّددة في   . شروط العقد الخاص 
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 شروط العقد الخاصة  – سادسالالقسم 
 [  ةتعاقدمسلطة الالقبل يتم إعداد هذا القسم من ]

القسم، البيانات والّشروط الخاّصة المّتصلة بشروط العقد العاّمة، ويجب قراءة هذه البيانات والّشروط بالتوازي مع الفقرات ُيفّصل هذا 
 المرادفة لها في شروط العقد العاّمة. 

 لها  استكمال أوالعامة  العقدشروط   فقراتتعديالت على  رقم الفقرة

د  [اسم العقد:  1.1  ]العقد اسمحد 

ة    [موضوع ونطاق العقد: د نطاق العقد وفق المتطل بات الفني   ]حد 

: من المقترح أّن يتّم تفصيل موضوع ونطاق العقد، لما لذلك من تأثير كبير على العقد وتنفيذ العقد.  اتالّتوجيه[
 ]من أفضل الّسبل لتوضيح نطاق العمل هو رسم هيكلّية هرمّية لمكّونات المشروع موضوع العقد. 

د  [: ةتعاقدمسلطة الال ( و)  1.1  ]السلطة المتعاقدة اسمحد 

ل [االّتصال بالّسلطة المتعاقدة: عنوان  د العنوان المفص   ] حد 

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

 رقم الهاتف: 
 اسم الّشخص المخّول استالم المراسالت والّتقارير: 

 البريد االلكتروني الخاّص بالمراسالت الّرسمّية:  
د  [مقّدم الخدمة:  ( ز)  1.1  ]مقدم الخدمة اسمحد 

ل [عنوان االّتصال بمقدم الخدمة:  د العنوان المفص   ] حد 

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

 رقم الهاتف: 
 المراسالت والّتقارير: اسم الّشخص المخّول استالم 
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 لها  استكمال أوالعامة  العقدشروط   فقراتتعديالت على  رقم الفقرة

 البريد االلكتروني الخاّص بالمراسالت الّرسمّية: 
د  [  م :كَ الَح  ( ح ) 1.1  ]الَحكَم اسمحد 

ل [عنوان االّتصال بالَحكَم:  د العنوان المفص   ] حد 

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

 رقم الهاتف: 
 استالم المراسالت والّتقارير: اسم الّشخص المخّول 

 البريد االلكتروني الخاّص بالمراسالت الّرسمّية: 
د ال لغة  [: لغة العقد الُمعتمدة هي 1.3  ]حد 

د ال لغة   [الّلغة الُمعتمدة للمراسالت والّتقارير والمخرجات هي:  ]حد 

المراسالت والتقارير، مثاًل في حال أرادت  : قد تجد الّسلطة المتعاقدة الفصل بين لغة العقد ولغة  الّتوجيهات[
أو التقارير الفنّية بلغة أجنبّية مع االحتفاظ بالمراسالت التعاقدية الرسمية  / أو الدراسات و/ معالجة المراسالت و

 ].باّللغة الكردية أو العربية مثاًل 

أسبوع من  ___ خالل " أو "فور توقيع العقد" حّدد الخيار المناسب: [تاريخ المباشرة بتنفيذ الخدمات هو:  2.2.2
 ]الخ. "توقيع العقد

ام [ّن ُمّدة أداء الخدمات هي إ 2.3 د عدد األي   يوًما من تاريخ الُمباشرة.   ] حد 

د [ُيضاف إليها ُمّدة المسؤولّية عن العيوب وهي " في حال وجود ُمّدة لضمان عيوب الخدمات، أضف ما يلي:[ حد 
ام   ]يوًما.] عدد األي 

، يجب  الخدمات: إذا أرادت الّسلطة المتعاقدة تحديد مواقيت إنجاز مرحلّية ألجزاء أو أقسام من الّتوجيهات[
تحديد هذه المراحل أو المواقيت بالّتفصيل في المتطّلبات الفنّية. قد يكون ضرورًيا لبعض الخدمات غير 
االستشارية تحديد مسؤولّية العيوب بعد اإلنجاز؛ مثاًل مسؤولّية عيوب المطبوعات أو صيانة الّطرقات أو 

 ]الّتشجير. 
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 لها  استكمال أوالعامة  العقدشروط   فقراتتعديالت على  رقم الفقرة

م الّسلطة المتعاقدة باقتطاع التكاليف اإلدارّية التي تتكبدها من  في حال سحب العقد من مقّدم الخدمة، ستقو 2.6.4
ة  [جّراء ذلك ومن جّراء إعادة المناقصة، من مستحّقات ُمقّدم الخدمة المالّية، وذلك بما يوازي  د الن سبة المئوي  حد 

ة  بالمائة من مبلغ العقد.  ]من قيمة العقد التقديري 

د هذه األنشطة  [هي: اإلضافّية الّتي ُيمنع مقّدم الخدمة من التنافس على تنفيذها  المتضاربةألنشطة ا إنّ  3.2.3 حد 
ة بحسب طبيعة العقد وطبيعة األنشطة ال الحقة للعقد  د اإلضافي  ة"، أو حد   ] . "ال يوجد أنشطة إضافي 

 يلي:إّن أنواع الّتأمين المطلوبة من مقّدم الخدمة وتفاصيلها هي كما  3.4

أمين غطية نوع الت  ة  االقتطاع  الت   (إن ُوِجد)المخاطر المستثناة  الُمد 
 الخدمات  تأمين

    

 الخدمة  مقدممعّدات 
    

 المسؤولّية المهنّية 
    

ومن بينهم المستفيدون   مخاطر الغير
 من الخدمات 

    

 ارات مقّدم الخدمة وموّظفيه يّ س
    

  ئهوخبرا مقدم الخدمة  موّظفي
 هوعّمال

    

 ...     

 

: يجب تحديد أنواع التأمين اّلتي تنطبق وإلغاء تلك غير المنطبقة على موضوع العقد. لكّل نوع، يجب  توجيهات[
 ]تحديد قيمة الّتغطية ومبلغ االقتطاع وُمّدة صالحّية التأمين وأّية مخاطر ُمستثناة عند االنطباق.

قة السلطة المتعاقدة الُمسبقة قبل القيام بها ف الّتي يتوّجب على مقدم الخدمة نيل موا اإلضافّية اإلجراءات إنّ  ( ث) 3.5
د [هي:  ة بحسب طبيعة العقد وطبيعة األنشطة ال الحقة للعقد، أو حد  د هذه اإلجراءات اإلضافي  ال يوجد  "حد 

ة  ] . "إجراءات إضافي 

د مبلًغا  [تأّخر عن أداء الخدمات، وذلك على األساس الّتالي:  يجب على مقدم الخدمة دفع غرامات في حال  3.8.1 حد 
موضوع التأخير. إّن تأخير أداء بعض  (وكّل ما يّتصل بها)عن كّل يوم تأخير، وذلك من سعر الخدمة  ]مقطوًعا

بحسب طبيعتها قد ُيفقد ُمقّدم الخدمة حّق قبض ثمنها وفق العقد، وذلك وفق تقدير الّسلطة  الخدمات 
 تعاقدة. الم

د الن سبة من مبلغ العقد اإلجمالي[في كّل األحوال، إّن سقف غرامات التأخير هذه، هو  وذلك من مبلغ العقد   ]حد 
 اإلجمالي من دون احتساب المبالغ االحتياطّية غير الُمستخدمة. 
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 لها  استكمال أوالعامة  العقدشروط   فقراتتعديالت على  رقم الفقرة

د[يجب على المقاول تحقيق معايير األداء الّتالية كحدٍّ أدنى:  3.8.3 متطل بات األداء ولكل  منها الحد  األدنى والحد    حد 
الي كنموذج كل الت  د تفاصيل معايير األداء على الش  ة عن معايير  األقصى، وفق االنطباق. حد  مع أمثلة متنوع 

 ]:األداء

 طريقة ومواقيت القياس الغرامات الحد  األقصى الحد  األدنى معيار األداء
توافر موظفي  

وعمال مقدم  
الخدمة بشكل 

 متواصل

تغّيب ساعة عمل  
 في الّشهر 

ساعات   5تغّيب 
 عمل في الّشهر

لكل ساعة تغّيب بعد أّول   1%
ساعة، وذلك من مجموع  

 المستحقات الّشهرية 

ُيحتسب الغياب باإلجمال لكل  
الموّظفين والعمال بالمقارنة  

مع جدول دوامهم وفق العقد  
ويجري القياس بطريقة  

في   عشوائّية عّدة مرات 
 الّشهر.

رضى المستفيدين  
 عن أداء الخدمات 

من   75%
المستفيدين شهرًيا  
راضون أو راضون  

 جًدا عن الخدمة 

من   65%
المستفيدين شهرًيا  
راضون أو راضون  

 جًدا عن الخدمة 

نقص في الّرضى   %1لكّل  2%
 % 70وحتى  % 75عن 

نقص في الّرضى   %1لكّل  3%
 % 65وحتى  % 70عن 

اقتطاع للرضى الذي   50%
 .%55و 65يتراوح بين 

اقتطاع في حال الرضى    100%
 % 55ما دون 

 

استبيانات شهرية يجريها  
مقدم الخدمة وفق محتوى  
وآلّية توافق عليها السلطة  

 المتعاقدة
 

نسبة الّشتول الّتي  
 تنمو بشكل مقبول

من ثمن كّل شتلة أو   50% 90% 95%
  %100غرسة ما بين الهامشين. 

ثمن كّل شتلة ال تنمو ما  من 
 دون هذا الهامش.

رصد مصّور عبر طائرة من  
على عاتق   (درون)دون طّيار  

مقّدم الخدمة. مرحلة أولى  
خالل شهر من إتمام الّزراعة  

 أشهر.  4ومرحلة ثانية خالل 
اعتماد نماذج  

الّتقارير الُمخّصصة  
وتقديمها وفق  

 الُمهل التعاقدّية 

إضافًة إلى إمكانّية تجميد   أسبوعين تأخير  تأخير أسبوع
المدفوعات وتطبيق غرامة  

عن   % 1تأخير، ُتطّبق غرامة 
كّل شهر تأخير في تقديم  

الّتقارير وفق الّنموذج  
 المطلوب

 عند كّل استحقاق تقديم تقرير 

اعتماد خّطة  
الّسالمة واألمان  

وافق  توالّصحة 
سلطة  عليها ال

وتطبيقها  المتعاقدة 
ة  من دون وقوع أيّ 

 حوادث في الموقع.

 صفر حوادث 
صفر خروقات 

 للموقع 

 صفر وفّيات
 حادثين عرضّيين 

صفر خروقات 
 للموقع 

إضافًة لتحّمل المسؤولّية  
القانونّية والتعاقدّية الكاملة،  

من قيمة العقد غرامة لكّل   5%
لكل حادث بعد   %3وفاة و

لكل خرق   %1الحادث الّثاني و 
 للموقع 

  من خالل الكشف الدوري على
الموقع ورصد الحوادث  

 والخروقات 

اعتماد وتطبيق  
خطط إدارة الّجودة  

مقبولة وتطبيقها  

نجاح لكّل  95%
االختبارات  

 والفحوصات

نجاح لكّل  90%
االختبارات  

 والفحوصات

إضافًة لتحّمل المسؤولّية  
القانونّية والتعاقدّية الكاملة،  

غرامة لكّل  من قيمة العقد  1%

من خالل االختبارات  
المنصوص عنها في مواصفات  
الخدمات ومعايير األداء ووفق 
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 لها  استكمال أوالعامة  العقدشروط   فقراتتعديالت على  رقم الفقرة
من دون انحرافات  

 جوهرّية.
فحص يفشل تحت  / اختبار 1%

90% 
مواقيت إجراء هذه  

 االاختبارات 
 

يجب الغاء هذه الفقرة من الّشروط الخاّصة واالكتفاء بشروط العقد العاّمة العائدة لهذه الفقرة، في حال توجيه: [ 3.9
 ].%5أّي اعتماد ضمان بنسبة  –ال يوجد تعديل على هذه الشروط العاّمة 

د الن سبة من إجمالي مبلغ العقد[إّن قيمة ضمان ُحسن الّتنفيذ هي   بالمائة من مبلغ العقد.  ] حد 

كحّد أدنى لتوظيف اختصاصّيين   (%25)في حال اعتماد نسبة  توجيه: يجب الغاء هذه الفقرة من الّشروط الخاّصة  [ 3.10
 ] فنّيين محلّيين.

د[يجب على مقدم الخدمة توظيف اختصاصّيين فنّيين محلّيين بنسبة:  الن سبة من إجمالي عدد  حد 
ين ال لذين يعملون مع مقدم الخدمة لتنفيذ الخدمات.  ين الفني   ] االختصاصي 

كحّد أدنى لتوظيف قوى عاملة   (%50)في حال اعتماد نسبة  توجيه: يجب الغاء هذه الفقرة من الّشروط الخاّصة  [
 ] محلّية.

ال ال لذين يعملون  [بنسبة: يجب على مقدم الخدمة توظيف قوى عاملة محلّية  د الن سبة من إجمالي عدد العم  حد 
 ] مع مقدم الخدمة لتنفيذ الخدمات. 

ة[يجب اعتماد متطلّبات االستدامة الّتالية:  د أي  ة. حد   ]متطل بات استدامة إضافي 

: يجب تحديد الّنسب المذكورة أعاله بعد دراسة وافية لسوق العمل في إقليم كوردستان وذلك  الّتوجيهات[
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.

د[: الخدمة مقدمإلى  يلي ما توفير على  بالعمل المتعاقدة الّسلطة ستقوم 5.1 ة المساعدات واإلعفاءات   حد  ماهي 
التي ستعمل السلطة المتعاقدة على حصول مقدم الخدمة عليها، مثال، تسهيالت جمركية وضريبية، 

 ]تسجيل، أذونات عمل، الخ.

ة.[ و بالعملة المحلّية همبلغ العقد  إنّ  6.2 د المبلغ بالعملة المحلي   ]حد 

د [ وه األجنبية  العمالت أومبلغ العقد بالعملة  إنّ  د المبلغ بالعملة أو العمالت األجنبية، أو حد   ]."ال ينطبق" حد 

فع فيها.[سيتّم صرف الّدفعات وفق العمالت الّتالية:  6.4 د العمالت ال تي يمكن الد   ]حد 
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 لها  استكمال أوالعامة  العقدشروط   فقراتتعديالت على  رقم الفقرة

 إّن جدول الّدفع يتوّزع على مراحل ومواقيت اإلنجاز كما يلي: 

 العقد  مبلغ من الن سبة الميقات
د الن سبة من مبلغ العقد[ األولىالدفعة : 1الميقات   ]حد 
ف الميقات أو المرحلة[: 2الميقات  د الن سبة من مبلغ العقد[ ]عر   ]حد 
ف الميقات أو المرحلة[ :3الميقات  د الن سبة من مبلغ العقد[   ]عر   ]حد 
ف الميقات أو المرحلة[ :4الميقات  د[ ] عر   ]الن سبة من مبلغ العقد حد 

 ...  ... 
 %100  المجموع

 

أو   (من األراضي %20مثال انجاز تشجير )التوجيهات: ُيمكن اعتماد جدول مدفوعات على أساس مواقيت إنجاز [
مثال دفع مرحلّي كّل شهر للخدمات المنجزة خالل الّشهر، وذلك بحسب طبيعة  )على أساس مراحل زمنية 

 ] الخدمات.

6.5.1 

 و

6.5.2 

 حّدد أحد الخيارين أدناه: 

 " إّن مبلغ العقد ثابت وغير خاضع ألّي تعديل نتيجة أّي تقلّبات اقتصادّية أو تجارّية. ": 1الخيار 

 أو

إّن مكّونات الخدمات الخاضعة لتعديل  مبلغ العقد خاضع لمعادلة تعديل األسعار وفق ما يلي:  إنّ : 2 الخيار
إّن عوامل الّسعر الّثابتة وغير الخاضعة للّتعديل هي وفق جدول مؤّشرات  األسعار هي وفق الّجدول الّتالي. 

عديل[: األسعار وعلى الّشكل الّتالي نات أو أجزاء الخدمات الخاضعة للت  د مكو  ، باإلضافة إلى العوامل عد 
عديل فيها، ابتة من سعرها غير الخاضعة   الخاضعة للت  ات، والن سبة الث  ال والمواد والمعد  مثال أجور العم 

 ]أيًضا مصدر مؤشرات األسعار محلًيا أو اقليمًيا أو دولًيا. دحد  لتعديل. 

 ]:ة على سبيل المثالذج ُمقترحا فيما يلي نم

 ( النموذج الّتالي ُمعّد لعقد صيانة طرقات)

ن  الخاضعة العوامل الخدمة  مكو 
عديل   للت 

ابت العامل   غير الث 
عديل  الخاضع  للت 

ر مصدر  المؤش 

 العاملة  اليد الطرقات  تزفيت  أعمال
 الّنفط

 " ...الفدرالي التضخم مؤشرات مركز" 20%
 "أوبك عن الصادر األسعارمؤشر "

 "مؤشر األسعار الصادر عن أوبك" %25 الّنفط الحفر
... ... ... ... 
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 لها  استكمال أوالعامة  العقدشروط   فقراتتعديالت على  رقم الفقرة

 ( الّتالي ُمعّد لعقد طباعة وتوزيع منشوراتالنموذج )

ن الخدمة   الخاضعة العوامل مكو 
عديل   للت 

ابت العامل   غير الث 
عديل  الخاضع  للت 

ر مصدر  المؤش 

 " مركز مؤشرات التضخم الفدرالي..." % 50 الورق  سعر الّطباعة
 "مؤشر األسعار الصادر عن أوبك" %40 الّنفط التوزيع 

... ... ... ... 
 

د األجر اليومي بالدينار العراقي لكل  يوم أو  [: هو العقد فياألجر اليومّي للَحكَم الُمعّرف  إنّ  8.2.3  ]ساعات عمل 8حد 

 

د[: يلي ماثبوتّية هي  مستنداتتكّبدها واستردادها وفق  للَحكَم يمكن التي  لالسترداد القابلة النفقات إنّ  بنود    حد 
ارة داخل اإلقليم؛ كلفة االتصاالت واالنترنت؛ كلفة االستعانة بمختبرات  ل بالسي  رف مثال: كلفة التنق  الص 

كن في اإلقليم؛ الخ.   ]متخصصة داخل اإلقليم؛ كلفة اإلقامة خارج مدينة الس 

 

د جهة ُمحايد[إّن ُسلطة الّتعيين المفّوضة من قبل الّطرفين لتعيين الَحكَم هي:  ة، هيئة  حد  ة مثال هيئة نقابي 
 ]تحكيم، نقابة المهندسين، الخ.

 حّدد أحد الخيارين أدناه:  8.2.4

 " يتّم البّت الّنهائي في الّنزاعات في المحاكم الُمختّصة في إقليم كوردستان. ": 1الخيار 

  أو

 " البّت الّنهائي في الّنزاعات بواسطة الّتحكيم وفق ما يلي: يتمّ ": 2الخيار 

ة أو قواعد لجنة األمم المتحدة للقانون  [ ولي  جارة الد  حكيم ؛ مثال قواعد غرفة الت  د قواعد إجراء الت  حد 
حكيم العائدة لغرفة تجارة ستوكهولم أو قواعد محكمة لندن للتحكيم   سة الت  التجاري الدولي أو قواعد مؤس 

ولي أو خالفها.ا  ]لد 

د بلد غير العراق وغير موطن تسجيل [إّن البلد الُمحايد حيث ستتّم فيه إجراءات الّتحكيم هو:  م حد  مقد 
م الخدمةوأي  شريك مع  الخدمة م الخدمة في ائتالف وأي  شركة أم  أو رديفة  مقد   ].لمقد 

د[إّن جهة الّتحكيم هي  دة في العقد. حد  حكيم وفق القواعد الُمحد  هة ال تي ستتول ى الت   ]الج 

 

الّتوجيهات: في حال كان مقّدم الخدمة أجنبًيا، يجب أن يكون الّتحكيم في بلد محايد بالكامل منًعا من الّتأثير  [
يكون في لغة    على ُمجريات الّتحكيم. يجب أن يستند هذا الّتحكيم إلى القواعد المنصوص عنها في العقد وأن



 

 شروط العقد الخاّصة 
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 لها  استكمال أوالعامة  العقدشروط   فقراتتعديالت على  رقم الفقرة

، يمكن اعتماد الّتحكيم وفق القانون الحاكم في إقليم كوردستان أو  محلًيا مقّدم الخدمةحال كان العقد. في 
 ]اعتماد المحاكم المختصة.
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 نماذج العقد -ع ابالقسم الس
 المحتويات

  
  .كتاب اإلحالة
 صيغة العقد

 الدفعة مقدمة ضمان 
  حسن التنفيذضمان 
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 كتاب اإلحالة

   ةتعاقدمسلطة الالترويسة أو على الورق الذي يحمل شعار يتم اعداد كتاب اإلحالة  
 

د تاريخ الكتاب  ] التاريخ:   ([ السنة / الشهر / اليوم)حد 
د رقم المرجع الخاص  ]  رقم المرجع:  [ حد 

 [ أدخل اسم وعنوان مقدم العطاء]: مقّدم العطاء
 [ أدخل اسم المناقصة]اسم المناقصة: 
 [ أدخل رقم المناقصة]رقم المناقصة: 

 
  [العطاء اسم وعنوان مقدم ] إلى:

 
ح في شروط العقد الخاصة] لتنفيذ  [التاريخ ]أّن عطاءكم المؤّرخ بهذا إلعالمكم بكتابنا  جئنا   [اسم العقد ورقم التعريف، كما هو موض 

مقبوٌل   عطاء هو ،تم تصويبه وتعديله وفًقا للتعليمات لمقدمي العطاءات ، كما [ العملة] [المبلغ باألرقام والكلمات]سعر العقد بما يعادل بو
 . الّتعاقد سلطةمن 

 
م العطاء على االسم المقترح للحَ  ل إذا لم يعترض مقد  م. الخيار الثاني كَ مالحظة: أدخل أحد الخيارات الثالثة للفقرة الثانية. يجب استخدام الخيار األو 

م العطاء  م العطاء على  سلطة التعاقدبدياًل، تم قبوله من قبل  شخًصام المقترح واقترح كَ على الحَ إذا اعترض مقد  . والخيار الثالث إذا اعترض مقد 
  .سلطة التعاقدم المقترح واقترح بدياًل لم تقبله  كَ الحَ 

 
في ورقة بيانات  ةتعاقدمسلطة الالم الذي اقترحته َك أدخل اسم الحَ ] : هو الَحكَم الُمقترح من قبلنا والمقبول من قبلكم  نؤكّد أن: 1 الخيار

 . [المناقصة
 أو

 .مكَ كَح  [اسم الحكم الذي اقترحه مّقدم العطاء ]نحن نقبل تعيين  :2 الخيار
 أو

أدخل اسم سلطة ] الَحكَم، تعيين سلطةنطلب من   سوفوم، كَ كَح  [مقدم العطاءاسم الحكم الذي اقترحه ]نحن ال نقبل تعيين : 3 الخيار
 من التعليمات لمقدمي العطاءات.  34.1وفًقا للفقرة بتعيين َحكَم  القيام، [التعيين

 
التعليمات لمقّدمي العطاء  إرسال ضمان حسن التنفيذ بموجب   (ب )توقيع وإعادة وثائق العقد المرفقة، و  (أ ): منكم  نطلب  سبق،  مابناء على  

  ( 0,002)مع تقديم رسم الطابع بنسبة  وهذا    ة يوًما من استالم كتاب اإلحال  28وذلك خالل فترة ال تزيد عن    ،النموذج المرفق  فقو  (33.8) الفقرة  
 .[اكتب المبلغ رقًما و كتابة]والذي يعادل 
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   ةتعاقدمسلطة ال البالنيابة عن ولصالح 
 :ةتعاقدمسلطة الالاسم 

 اسم وصفة الُمَوِقع: 
 التنفيذ  حسن ضمان نموذج و العقد :مرفق
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 صيغة العقد

لطة اسمدرج أ[  ، من جهة، "(ةتعاقدملطة الّس ال "بـ  عقدال االمشار إليها في هذ)  ]ةتعاقدمال الس 

مسم اأدرج [ ركات في حال االنطباق  الخدمة مقد  بـ  عقدال االمشار إليه في هذ) ]أو أسماء أعضاء ائتالف الش 
 ، من جهة أخرى. "(الخدمة  ُمقّدم"

د[ اسمدًا إلى وثيقة المناقصة تحت انتسا د[رقم  ،]اسم المناقصة حد   و ؛] المناقصة رقم حد 

د تاريخ كتاب اإلحالة[بتاريخ  ُمقّدم الخدمةاستناًدا إلى كتاب اإلحالة الّصادر إلى   ؛ و ]حد 

 ؛ كوردستان إقليم في الحاكمة والقوانين ،2016لسنة  (2)دًا إلى تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم انتسا

 اّتفق الّطرفان على إبرام العقد الّتالي: 

د اسم العقد[اسم العقد:   ، ]حد 
د رقم المرجع الخاص  بالعقد [رقم المرجع:   ]حد 

ة األولى:    موضوع العقد  الماد 

د نطاق العقد[:  ُمقّدم الخدمةيشمل موضوع العقد أداء الخدمات غير االستشارّية الّتالية من قبل  .1  . ]حد 

تنفيذ نطاق العقد وتحّمل مسؤولّية ضمان العيوب وأّية مهام أخرى وفقًا للّشروط   ُمقّدم الخدمةيجب على   .2
 المحددة في العقد. 

 قيمة العقد  المادة الثانية: 

 إجمالي مبلغ العقد هو على الّشكل الّتالي:  إّن  .1

 ( العملة)المبلغ  
  مبلغ العقد األساسي  

  مبالغ احتياطّية  
  شاماًل الّضرائب والّرسوم   المجموع العامّ 

 

من هذه المادة وباستثناء المبالغ االحتياطّية، هو المبلغ الوحيد الذي تدين به    1المبلغ الُمشار إليه في البند   .2
. أّما بالّنسبة للمبالغ  ولقاء تنفيذه لمسؤولّياته الّتعاقدّية بنجاح   الّسلطة المتعاقدة للمقّدم الخدمة بموجب هذا العقد

 االحتياطّية، فيمكن صرفها فقط وفق اآللّية الُمخّصصة لذلك في العقد. 

 أو الخاصة. / تسّدد المدفوعات بموجب شروط العقد العامة و .3

الثة:   االلتزام األخالقي  المادة الث 
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الكامل بأعلى معايير الّنزاهة وأقصى درجات الُتعاون المهني البّناء إلنجاز العقد بنجاح يتعّهد الطرفان االلتزام   .1
 تحقيًقا للفوائد المرجّوة منه وللمصلحة العاّمة. 

ابعةالمادة    محتويات العقد : الر 

 يتألّف العقد من األقسام الّتالية الّتي ُتقرأ ككّل متكمامل ووفق تسلسل األولوّية الّذي ترد فيه أدناه:   .1

 صيغة العقد.  .أ
 كتاب اإلحالة.  .ب
 شروط العقد الخاصة.  .ت
 الشروط العامة للعقد.  .ث
 .الخدمات ومعايير األداء مواصفات .ج 
 . الكامل الفّني العطاء .ح 
 . الُمسّعرة المياومة وجداول ةنشطول األاجد .خ 

 

ر هذا العقد بال لغة العربية بثالث  لطة المتعاقدة ونسخة   (2) نسخ، نسختان   (3)ُحر  تان تحتفظ بهما الس  أصلي 
م الخدمة.  (1)  أصلية يحتفظ بها مقد 

م الخدمة  لطة المتعاقدة مقد   الس 
 اسم رئيس االئتالف: 

 اسم المفّوض بالّتوقيع: 
 الُمسّمى الوظيفي: 

 الّتوقيع: 
 الختم: 

 الّتاريخ: 

 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: 

 الُمسّمى الوظيفي: 
 الّتوقيع: 

 الختم: 
 الّتاريخ: 
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فعة  ضماننموذج   األولى الد 

فعة ضمان النموذج  البنك/ يمأل المصرفمالحظة:   . هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس األولىد 

د] التاريخ:  مانتاريخ  حد   ([ السنة  / الشهر / اليوم)  اصدار الض 
د]  رقم المرجع:  [ المرجع الخاص  بالبنك رقم حد 

مان أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع ]  ذي ُيصدر الض   [ ال 

 [ ةتعاقد ملطة الس  الأدخل اسم وعنوان ]: المستفيد
 [ العقد اسمأدخل ]اسم العقد: 

 [ العقدأدخل رقم ]: العقدرقم 
 

بأنّ لقد   إبالغنا  الخدمةأدخل اسم  ]  تم  م  يلي  )   وّقع عقًدا معكم  "( الخدمةمقّدم    "ى  فيما يلي يسمّ )  [مقد  فيما 
  المنّوه عنه أعاله.  "(قدالع"يسمى 

فعة األأدخل ]بمبلغ أولى يمكن سداد دفعة   ه وفق شروط العقد،، فإننا ندرك بأن إلى ذلكإضافةً    ولىمبلغ الد 
 وفق تعليماتكم. األولى للّدفعة ضمان  وذلك مقابل [والعملة

  بموجب هذه الوثيقة بدفع أيّ بتعّهد ال رجوع عنه،  ملتزمون    [البنك أدخل اسم  ]، نحن  مقّدم الخدمة بطلب من  و
د العملة أدخل المبلغ باألرقام]مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ  د العملة باألحرف أدخل المبلغ ] [وحد    [ وحد 

 :  مةمقّدم الخد ا بإفادة خطية تفيد بأنّ ي مصحوبً منا منكم أول طلب خّط فور تسلّ 

في غير وجهتها، أّي ألغراض غير الّتعبئة للمباشرة بتنفيذ الخدمات األولى  استخدم الّدفعة قد  ( أ)
 ؛ أو موضوع العقد

استناًدا إلى شروط العقد، مع تحديد للمبلغ الّذي فشل  األولى قد فشل في إعادة سداد الّدفعة  ( ب)
 مقّدم الخدمة في إعادة سداده. 

ُيمكنكم الُمطالبة بالّسداد بموجب هذا الّضمان فور تقديم شهادة إلى البنك ُتثبت أّن مقّدم الخدمة قد تلّقى  
م الخدمة حساب أدخل رقم  ]في حسابه رقم األولى الّدفعة   . [اسم البنكأدخل ]في البنك  [مقد 

بموجب  فع لدّ ّننا ُملزمون باالي، فإوبالتّ صالًحا حتى إعادة هذا الكتاب إلينا من قبلكم. األولى يبقى ضمان الّدفعة 
 . هذا الّضمان إلى انتهاء هذا الموعد

غرفة  الّصادر عن 758منشور رقم ، المدفوعة عند أّول طلب  لضماناتلللقوانين الموحدة ا الّضمان خضع هذ ي
  (. أ)15، وذلك باستثناء الوثائق الّثبوتّية بموجب المادة التجارة الدولية 

 ____________________________ 

 البنك  للبنك مع خاتم  (لينالمخوّ )ل المخوّ  (لين الممثّ )ل الممثّ  (تواقيع)توقيع 
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نفيذ  ضماننموذج   ُحسن الت 

نفيذضمان نموذج  البنك/ يمأل المصرفمالحظة:   . هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس ُحسن الت 

د] التاريخ:  مانتاريخ  حد   ([ السنة  / الشهر / اليوم)  اصدار الض 
د]  رقم المرجع:  [ المرجع الخاص  بالبنك رقم حد 

مان أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع ]  ذي ُيصدر الض   [ ال 

 [ ةتعاقد ملطة الس  الأدخل اسم وعنوان ]: المستفيد
 [ العقد اسمأدخل ]اسم العقد: 

 [ العقدأدخل رقم ]: العقدرقم 
 

م الخدمةاسم  أدخل  ]  تم إبالغنا بأنّ لقد   فيما يلي يسمى  )  وّقع عقًدا معكم  "(مقّدم الخدمة"ى  فيما يلي يسمّ )   [مقد 
   المنّوه عنه أعاله. "(قدالع "

 مقّدم الخدمة تقديم ضمان ُحسن تنفيذ. يتوّجب على   ه وفق شروط العقد،، فإننا ندرك بأن إلى ذلكإضافةً 

له،  [البنك أدخل اسم  ]، نحن  مقّدم الخدمةبطلب من  و بموجب هذه  بتعّهد ال رجوع عنه،  ملتزمون    وكضامنون 
د العملة   أدخل المبلغ باألرقام]مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ    الوثيقة بدفع أيّ   باألحرف أدخل المبلغ  ]  [وحد 

د   مقّدم الخدمة قد أخّل بأّي من   ا بإفادة خطية تفيد بأنّ ي مصحوبً منا منكم أول طلب خّط فور تسلّ   [العملةوحد 
   التزاماته الّتعاقدّية، ومن دون الحاجة إلثبات ذلك أو لتعليل المبلغ المطلوب دفعه بموجب هذا الّضمان.

ة اأدخل ]يبقى ضمان ُحسن الّتنفيذ صالًحا حتى  اريخ وفق مد  ة المطلوبة في العقدالت  الحي  ّننا  الي، فإوبالتّ .  [لص 
بموجب هذا الّضمان إلى انتهاء هذا الموعد. نتعّهد أيًضا بتمديد صالحّية هذا الّضمان لسنة كاملة،  فع لدّ ُملزمون با

 وذلك استناًدا إلى طلب خّطي منكم نتبلّغ به قبل انتهاء صالحّية الّضمان. 

غرفة  الّصادر عن 758منشور رقم ، المدفوعة عند أّول طلب  لضماناتلوحدة للقوانين الما الّضمان خضع هذ ي
  (. أ)15، وذلك باستثناء الوثائق الّثبوتّية بموجب المادة التجارة الدولية 

 ____________________________ 

 للبنك مع خاتم البنك   (لينالمخوّ )ل المخوّ  (لين الممثّ )ل الممثّ  (تواقيع)توقيع 
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 ملحق: نموذج اعالن المناقصة

عاقد[  سلطة الّتعاقد:   ]أدخل اسم سلطة الت 
 ]أدخل اسم العقد أو المناقصة [  عنوان العقد: 

 ]أدخل مرجع المناقصة[    المرجع: 
 ]أدخل تاريخ اإلعالن عن المناقصة[  تاريخ اإلعالن: 

 
إلى تقديم عطاءات مختومة من مقّدمي العطاءات ذوي األهلية   [التعاقدأدخل االسم الكامل لسلطة  ]تدعو   (1

أدخل  ]تكون فترة تنفيذ الخدمات هي   3.[للخدمات المطلوب أداؤها أدخل وصًفا موجًزا   ]  ــوالمؤّهلين ل
 . [السنوات أو التواريخ  / األشهر  / عدد األيام 

لسنة    (2)وفقا لتعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومّية رقم    [المناقصة أدخل طريقة  ]ُيجرى التعاقد من خالل   (2
وفق شروط المشاركة والتأهيل والتقييم المحددة   ذوي األهلية مقّدمي العطاءات وهي مفتوحة لجميع 2016

 في وثيقة المناقصة. 

من   (3 إضافّية  معلومات  على  الحصول  والمهتمين  المؤّهلين  العطاءات  لمقدمي  الكامل ]يمكن  االسم   أدخل 
وكذلك اإلطالع على وثائق المناقصة    [لسلطة التعاقد؛ أدخل اسم والبريد اإللكتروني للموظف المسؤول

من أيام    [نهاية الدوام  أدخل]إلى الساعة    [ بداية الدوام أدخل]على العنوان المبّين أدناه وذلك من الساعة  
 األحد الى الخميس. 

ب (4 المناقصة  كاملة من وثائق  اللغة  ]  غةالليمكن شراء مجموعة  العطاءات    ([اللغات )أدخل  مقّدمي  قبل  من 
الوثائق غير   العنوان أدناه وعند دفع ثمن  أدخل ]قابل لالسترداد  ال المهتمين عند تقديم طلب مكتوب على 

ة المحلي  بالعملة  ة]أو    [ المبلغ  بحري  للتحويل  القابلة  بالعملة  المبلغ  الدفع  [أدخل  طريقة  ستكون  أدخل  ]. 
 5. [أدخل إجراء التسليم]سيتم إرسال مستندات المناقصة عن طريق  4. [الدفع طريقة 

يوما بعد التاريخ النهائي لتقديم العطاءات.    [أدخل عدد األيام ]يجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة   (5
ة  (أدخل المبلغ)ضمان عطاء  "أدخل أحد خيارين:    ] كما يجب أن تتضّمن العطاءات   أو ما    بالعملة المحلي 

بحرية للتحويل  قابلة  بعملة  لمدة   6  [يعادله  المفعول  ساري  االيام]ويكون  عدد  بعد    [أدخل  انتهاء يوما 
ي ضامن للعطاء]"صالحية العطاء،  أو  د خط   وفقا للنماذج المدرجة في وثائق المناقصة.   "[تعه 

 
الخدمات، بما في ذلك مدة تنفيذ الخدمات، الكميات، موقع المشروع، وغيرها من المعلومات   (أنواع)يجب تقديم وصف موجز لنوع     3

 االستجابة للدعوة أم ال. يهّمهمالالزمة لتمكين مقدمي العطاءات المحتملين من التقرير ما إذا كان 
 المباشر إلى رقم الحساب المحدد.  على سبيل المثال، مبلغ نقدي، شيك مصّدق، اإليداع  4
عادة ما يكون إجراء التسليم هو البريد الجوي للتسليم في الخارج والبريد العادي أو البريد السريع للتسليم المحلّي، أو عن طريق    5

. إذا كانت هناك حاجة ملًحة  طاء، أو باليّد إلى ممّثل مخّول لمقّدم العناقصة اإللكترونية مسموًحا بهامال  تالوسائل اإللكترونّية إذا كان
 أو أمنية، فقد تكون خدمات البريد السريع مطلوبة للتوصيل إلى الخارج.

 من التكلفة المقّدرة للخدمات، مع أخذ بعين االعتبار طبيعة وأهمية العقد. (٪3إلى  1)مبلغ مقطوع يعادل   6
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 العطاءات األلكترونيةإّن  .  [الوقت والتاريخأدخل  ]قبل   7  [أدخل العنوان]يجب تقديم العطاءات في العنوان   (6
 انتهاء ُمّدة تقديم العطاءات . سيتم فتح العطاءات فور  "[غير مقبولة"أو    "مقبولة"أدخل أحد الخيارين:  ]

الوقت   بعد  يصل  الذي  العطاء  إستبعاد  سيتم  ذلك.  في  يرغبون  الذين  العطاءات  مقدمي  ممثلي  وبحضور 
 والتاريخ المحددين.  

 م العطاء الفائز باالحالة تكاليف نشر الدعوة لتقديم عطاءات.يتحمل مقد (7

 

د  [: ةتعاقدمسلطة الال  ]السلطة المتعاقدة اسمحد 
ل [عنوان االّتصال بالّسلطة المتعاقدة:  د العنوان المفص   ] حد 
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