
النموذج الموحد لعقود الخدمات اإلستشارية 

     

:  رقم العقد 

:  تأريخ العقد 

: موضوع العقد 

:  الطرف االول 

:  الطرف الثاني 

:  عنوان المكتب  •
:  رقم الموبايل  •
:  البريد االلكتروني للمكتب او الشركة  •
:  رقم حساب الشركة  •

 : ............العقد ممول من الموازنة 

 : رقم حساب الطرف االول 

 : رقم حساب الطرف الثاني 

ماجاء بتوصية لجنة تحليل العطاءات الخاصة بالدعوة المرقمة  الى أستنادا
مكتب (ومصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على احالة العمل بعهدت (...)

لبات االساسية وبموجب المتط(.......) للقيام باالعمال االستشارية الخاصة .....) 
 حيثالمرفقة مع الدعوة الموجهة للطرف الثاني والتي تعتبر جزء اليتجزء من العقد 

:  اتفق الطرفان على ما يأتي 

 

:  االول  البند

 :الغرض من العقد  المادة األولى –

ن هذا العقد هو القيام الغرض م إن 
 .(............................................................)

ويشمل ذلك تقديم الخدمات واألفراد والموظفين والمواد وجميع األشياء الالزمة ، لتنفيذ 
وإتمام األعمال المبينة في وثائق العقد وكذلك الخدمات المؤقتة واإلضافية والتكميلية 

. مل من االستشاري القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه والتعديالت التي يطلب صاحب الع
 



 

:  وثائق العقد  المادة الثانية –

:  يتألف هذا العقد من الوثائق التالية  -۱
. وثيقة العقد األساسية أ  -

 ) . إن وجدت(الشروط الخاصة  ب-

. الشروط العامة ج-

. المطلوبة  االستشاريةبيان بالخدمات  د-

. األتعاب وفئات األسعار جداول  هـ-

) .....................وتاريخ ..................... رقم ال( كتاب االحالة  و-

تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد ، بحيث تفسر  -۲
. وتتمم الوثائق المذكورة أعاله بعضها بعضاً 

 
 

  

:  مدة العقد : المادة الثالثة 

يلتزم االستشاري بتنفيذ وإتمــام األعـمال والخدمات المبينة في العقد ، وذلك خالل  -۱
او أي  وتسري هذه المدة ابتداًء من تاريخ اإلشعار بالمباشرة(................) مدة 

.  تأريخ اخر يتفق عليه
حتى يتم التسلم  االستشاريةخدمات اليتعهد االستشاري باالستمرار في تقديم  -۲

.  دائي للمشروع االبت
إذا قصر االستشاري في تأمين الموظفين أو العناصر المطلوب توفيرها فللجهة  -۳

 .فرض غرامات تحدد مسبقا ويتم االتفاق على مقدارها ابتداءا اإلدارية 
 

:  مسؤولية وضمان األعمال : المادة الرابعة 

يضمن االستشاري األعمال والخدمات محل العقد على الوجه األكمل ويكون 
 )اإلشرافالتصميم او التدقيق او (مسئوالً عن أي ضرر يحصل نتيجة أخطائه في 

. من الشروط العامة للعقد (...) الفقرة وفقاً لمــا ورد في 

 

 

 



 

:  العقد  مبلغ: المادة الخامسة 

يحدد المبلغ مقابل تنفيذه وفقاً لوثائق العقد (.....................)  هولعقد مبلغ اإن 
.  وعملته من قبل جهة التعاقد وحسب كتاب االحالة

 

:  طريقة الدفع : المادة السادسة 

وفي األوقات التي اتفق عليها العـقــد بالطريقة  مبلغيلتزم صاحب العـمل بتسـديد  -۱
قيام االستشاري بتنفيذ وإتمام األعمال المتفق مقابل في شروط العقد المحددة 

 .ووفق دفعات محددة  عليها
في حالة وجود سلفة تشغيلية مقدمة منصوص عليها في شروط الدعوة او  -۲

المناقصة يتم دفعها الى االستشاري مقابل كفالة مصرفية تعادل مبلغ السلفة 
 . التشغيلية 

اعاة ما تقضي به الضوابط والتعليمات  يقر مع مر: تعهدات االستشاري : المادة السابعة  
 : بما يلي  االستشاري

لك ذبعدم دفع أو منح أي مبلغ من المال أو أي منفعة أخرى ، أو وعد أحد بيتعهد  -۱
 . ، من أجل ترسية المنافسة عليه والحصول على هذا العقد 

يتعهد اإلستشاري بعدم إرتباطه وعدم إرتباط الخبراء واإلستشاريين الثانويين  -۲
العاملين معه، بشكل مباشر او غير مباشر بأية مهمة أو اي عمل يتضارب مع 

 . تنفيذها بموجب هذا العقد الواجبالمهام 
يقر االستشاري بعلمه أنه في حالة عدم صحة أي من التعهدات السابقة ، أو عدم  -۳

  تزام بما تعهد به ، أو في حالة إخفائه ألي معلومات تعهد باإلفصاح عنها االل
 . به الضوابط والتعليمات فسيطبق بحقه ما تقضي 

 

الشروط العامة للعقد  :  الثانيالبند 

يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود العامة الحكومية العراقية : القانون الحاكم للعقد  -۱
 . النافذة والقوانين العراقية ذات العالقة النافذة 

كلما كان ذلك )اللغة العربية او الكردية (اللغة المعتمدة في العقد هي تكون : اللغة  -۲
باللغة (ممكنا وفي جميع المراسالت والمستندات المتصلة بها بين طرفي العقد وتكتب 

اذا كان احد الطرفين اجنبي على ان تكون اللغة ) العربية او الكردية واللغة االنكليزية 
 .العربية هي المعتمدة عند االختالف في التفسير 

والبريد االلكتروني وارقام الهواتف المثبتة في عنوان الطرف الثاني تكون : العناوين  -۳
العقد هو العنوان الذي يتم عن طريقه اجراء التبليغات والمخاطبات والمراسال باالمور 

المتعلقة بهذا العقد وفي حالة الشروع بتغيير العنوان من قبل الطرف الثاني فعليه 
 .تبليغ الطرف االول بالتغيير الحاصل بالعنوان 



من  ۲بأي انذار، يجب أن يكون خطياً وبلغة العقد وفقاً للمادة القيام :  االنذارات -٤
ويعتبر أي انذار حاصالً عند  تقديمه شخصياً لممثل مخول من . شروط العقد العامة

الطرف الذي تم توجيه المخاطبة له، أو ان يرسل بالبريد المسجل أو األلكتروني مرفقاً 
  .العقد المعني و بإعتماد العناوين المحددة في بالوصل المؤكد لإلستالم من الطرف 

على االستشاري المباشرة بالعمل وفق ما اتفق عليه وحسب : المباشرة بالعمل  -٥
 . التعليمات الى مقدمي العطاءات والعرض المقدم من قبله 

يمكن إجراء أي تعديل أو تغيير على شروط وبنود هذا العقد، بما فيه  ال: التعديالت  -٦
أي تعديل أو تغيير في نطاق الخدمات اال بموافقة الطرفين ويتم معالجة ذلك بموجب 

 .  ملحق عقد
ان جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق التي قام االستشاري بوضعها ،   -۷

ت ومحل العقد تعد ملكاً خالصاً لصاحب العمل بما في ذلك أو إعدادها ألجل تنفيذ الخدما
أو حقوق النشر ، وال يحق لالستشاري استخدامها إال فيما له عالقة بتنفيذ الخدمات ، 
كما أن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق الخاصة بصاحب العمل والتي 

ملكاً خالصاً لصاحب العمل وال  قد تكون بحوزة االستشاري أو يكون مطلعاً عليها تظل
 . يحق لالستشاري استخدامها إال فيما له عالقة بتنفيذ الخدمات ومحل العقد

 تخضع التصاميم للتدقيق وعلى مراحل وفقا لبنود العقد وتكون الجهة االستشارية -۸
ملة ودقيقة ان تعمل على ان تكون التصاميم كاالمدققة هي صاحبة القرار والتي يجب 

على كافة التفاصيل التنفيذية والمواصفات ولها تدقيق فلسفة التصميم باتجاه وتحتوي 
وبما اليؤدي الى استخدام االستخدام االمثل للمواد والمعدات وحسب متطلبات التصميم 

وفي حالة االختالف يصار الى حسم الموضوع (مواد ومعدات اكثر من الحاجة الفعلية 
 ) . من قبل صاحب العمل 

وجود اخطاء تصميمية او نواقص او اختالف في الكميات الواردة ضمن اذا تبين  -۹
مبلغ من مبلغ العقد تصرف من ضمن %) ٥(جدول الكميات عند تنفيذ العمل ولغاية 

االحتياط العام للمقاولة المثبت وما زاد عن ذلك يتحملها المكتب االستشاري المدقق 
ديدة اما بالنسبة لتصاميم اعادة بالنسبة لتصاميم المشاريع الج) مناصفة(والمصمم 

 %) . ۷(النسبة المسموح بها  التأهيل لمشاريع قائمة فتكون
الضوابط الصادرة التعليمات ومعالجة اسباب والية التوقف او التمديد وفق يتم  -۱۰

ذكر حاالت التوقف وحاالت التمديد واالثار (  بهذا الخصوص من وزارة التخطيط
 . وحسب الضوابط اعاله ) المترتبة عليها 

الضوابط الخاصة بها التعليمات ومعالجة موضوع التلكؤ او االخالل وفق يتم  -۱۱
 . والصادرة من وزارة التخطيط 

يتوجب على اإلستشاري ان يحافظ على المصلحة العليا : تضارب المصالح  -۱۲
متجنباً بشكل حازٍم التضارب مع مهام أخرى أو مع مصالح عمله  لصاحب العمل،

  . الخاصة ودون أي إعتبارات ألي أعمال مستقبلية 
 . روضة قانونا فيخضع هذا العقد للضرائب والرسوم الم: الضرائب والرسوم  -۱۳
وفي حالة عدم         ) وديا(يتم حسم النزاعات وفقا السلوب التوافق  -۱٤

التوصل الى حل يتم اللجوء الى التحكيم او احالة الموضوع الى القضاء وتكون الوالية 
 للقانون العراقي والقضاء العراقي في حسم النزاع 



         لسنة) ٥٦(يخضع هذا العقد لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم  -۱٥
او اي قانون  لتحصيل الديون المترتبة عن هذا العقد لمصلحة الطرف االول ۱۹۷۷

  . اخر يحل محله 
 

 . اليجوز التنازل عن العقد كال او جزءا الى متعاقد اخر  -۱٦
 يجب مصادقة العقد بعد التوقيع من قبل التشكيالت القانونية المخولة قانونا   -۱۷

او أي   ۱۹۸۸لسنة ) ۳۳(في جهة التعاقد استنادا الى قانون كتاب العدول رقم          
 . قانون يحل محله          

 
 

 

)  واجبات االستشاري (التزامات الطرف الثاني :  الثالثالبند 

يتوجب على اإلستشاري أن ينفذ الخدمات بكل عناية وكفاءة واقتصاد ويتأكد من  -١
السليمة وفق المعايير والممارسات المهنية المقبولة، كما يتوجب عليه ممارسة اإلدارة 

. إستخدام التقنيات المناسبة والمعدات واآلليات والمواد واألساليب اآلمنة وذي الكفاءة
ويتوجب أن يكون اإلستشاري المستشار األمين لصاحب العمل بما يتعلق بموضوع هذا 

عمل الشرعية في كل اإلتفاقات مع األطراف العقد وسوف يدعم ويحمي مصالح صاحب ال
  .األخرى

يقوم المكتب االستشاري المصمم باجراء المسوحات وتحريات التربة والقيام باعداد  -٢
التصاميم والمخططات التفصيلية وجداول الكميات والمواصفات الفنية والكلف التخمينية 

ة جدا وتتضمن كافة التفاصيل وفق االلية التي يحددها العقد على ان تكون متكاملة ودقيق
والرسوم التوضيحية والمواصفات الفنية والبيئة الداخلية واالجهزة والمعدات وتفاصيل 
االثاث ان وجد والتي يجب ان تكون اقتصادية والتتضمن زيادة غير مبررة في المواد 

مع  كما يقوم بتقديم المخططات عند المصادقة النهائية على التصاميم وفق بنود العقد
 . مراعاة تحمله المسؤولية العشرية عن التصاميم وفق القانون

تزويد صاحب العمل بنسخة من جميع المسوحات والحسابات التصميمية وجميع يتم  -٣
تفاصيل العمل وبشكل دقيق بعد تدقيقها والمصادقة عليها من قبل المكتب االستشاري 

 .  المدقق
ن الخدمات مع خبراء أساسيين أو لإلستشاري أن يتعاقد بالباطن لجزء ميمكن  -٤

على الرغم . إستشاريين ثانويين وذلك بموجب موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل
من موافقة صاحب العمل، يتحمل اإلستشاري المتعاقد كامل المسؤولية عن تنفيذ 

في حال لم يوافق صاحب العمل على إستشاري ثانوي، يتوجب على . الخدمات
 .تبديله لغاية اإلستحصال على موافقة صاحب العمل  اإلستشاري المتعاقد

أن تتعاقد بالباطن دون الحصول على ) للدولة والقطاع العام(ال يمكن للشركات العامة  -٥
موافقة صاحب العمل المسبقة وفقاً للقوانين النافذة ويكون هذا العقد بالباطن لجزء من 

 .الخدمات فقط
 
 



 
الخدمات وفقاً لشروط وبنود العقد ووفقاً للقوانين يتوجب على اإلستشاري أن ينفذ  -٦

النافذة كما يجب أن يتخذ جميع الخطوات العملية التي من شأنها التأكيد على أن خبرائه 
. واإلستشاريين الثانويين يلتزمون بالقوانين العراقية النافذة

 
لى شكل من مبلغ االحالة ع% ٥مبلغ مقطوع يعادل نسبة (تقديم كفالة حسن االداء   -٧

.  ) خطاب ضمان 
في حالة تأخر الطرف الثاني في تنفيذ التزاماته التعاقدية ولسبب  :الغرامة التأخيرية  -٨

تحمل غرامة تأخير يتم احتسابها وفق المعادلة ييعود اليه خالل المدة المحددة في العقد 
  المثبتة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

 
 

 ية التزامات اخرى حسب نوع العقد والخدمة المراد تقديمها ا -٩
 

:   )جهة التعاقد( التزامات الطرف االول:  الرابعالبند 

من الدخول او استالم المكان  االستشارييقوم الطرف االول بتهيئة المكان او تمكين  -۱
او توفير الحماية الضرورية لالستشاريين داخل الموقع او اية امور اخرى يتم االشارة 

 . اليها في وثائق الدعوة او المناقصة 
يقوم الطرف االول بدفع السلفة التشغيلية في حالة النص عليها في شروط الدعوة او  -۲

 . غ السلفة المقدمة المناقصة مقابل كفالة مصرفية بنفس مبل
تسديد مستحقات الطرف الثاني ووفق دفعات متفق عليها مسبقا وحسب شروط  -۳

 : (.................) وحسب الدفعات التالية  الدعوة او المناقصة
 . اية التزامات اخرى يتفق عليها الطرفان  -٤

 

.  مكان وتأريخ توقيع العقد تحديد :  الخامسالبند 

 

 

اسم وتوقيع                    اسم وتوقيع                                             

الطرف االول               الطرف الثاني                                               

  

 

مصادقة القسم القانوني 


