
 عقد خدمات غير استشارية 

 الطرف األول : رئيس جهة التعاقد إضافة إلى وظيفته أو من يخوله قانوناً .

 الطرف الثاني : اسم الطرف الثاني وحسب ما ورد في الوثائق الصادرة بشكل أصولي.

 عنوان الطرف الثاني : •
 عنوان السكن : •
 رقم الموبايل : •
 البريد االلكتروني للشركة (االيميل): •

  :-األولرقم حساب الطرف 

 رقم حساب الطرف الثاني :-

 اوالً / رقم العقد

 (ادخل رقم العقد )

 ثانيا/ موضوع العقد

 يقوم الطرف الثاني ( ادخل النص هنا )

 ثالثاً / مدة العقد

 ) اربعة عشر يوم من تاريخ تصديق العقد.14مدة العقد (     ) يوم (رقماً وكتابة) تبدأ خالل (

 رابعاً / مبلغ العقد 

 يتم تحديدها من قبل جهة التعاقد

 خامساً / تمويل العقد

 العقد ممول من الموازنة ( ادخل نوع الموازنة ) , التبويب (        )

 سادساً / التزامات الطرف األول

يلتزم الطرف األول بتسديد المبالغ المستحقة الى الطرف الثاني بعد قيامه بتنفيذ  -1
 التزاماته الوارد في العقد وفق اآلتي 

 :- (تحدد شروط الدفع من قبل جهة التعاقد).

 يحدد الطرف االول / االتفاق على االعمال وااللية المطلوبة من الطرف الثاني. -2



يلتزم الطرف االول بتشكيل لجنة فنية لفحص ومراقبة حسن أداء الخدمة من قبل جهة  -3
 التعاقد.

يتم البت بموضوع التوقف وتمديد العقد وكذلك التغيرات التي تطرأ على العقد مع  -4
) الصادرة عن وزارة 7و6الطرف الثاني وفقا للنصوص الواردة في الضوابط رقم (

  .20/7/2014) في 4/7/15792التخطيط والمعممة بموجب الكتاب ذي العدد (
 أية التزامات أخرى حسب نوع العقد والخدمة المراد تقديمها. -5
 دناه : ( تحدد من قبل جهة التعاقد). تأمين التسهيالت المحددة في اعلى الطرف االول -6
 يتم إضافة أي فقرة ترتأيها جهة التعاقد لتحقيق مقتضيات العقد. -7
بامكان الطرف االول اضافة أي شروط خاصة الى العقد تهدف الى تحقيق ضمان العقد  -8

 وحماية المال العام.

 

 سابعاً / التزامات الطرف الثاني (مقدم الخدمة)

 يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ بنود العقد وال يجوز له إحالة أجزاء من العقد . -1
%) من 5يلتزم الطرف الثاني بدفع تأمينات حسن التنفيذ ( التأمينات النهائية ) بنسبة ( -2

مبلغ العقد على شكل خطاب ضمان بعد التبلغ بكتاب اإلحالة وقبل توقيع العقد على ان 
 يكون نافذ طيلة مدة العقد وفترة الصيانة والى تصفية الحسابات النهائية الخاصة بالعقد.

يكون الطرف الثاني مسئول عن مطابقة الخدمة لمتطلبات جهة التعاقد ويتحمل  -3
  المسؤولية في حالة عدم نجاح الفحص والمطابقة.

 ثامناً / أحكام عامة

 لتحصيل الديون المترتبة 1977) لسنة 56يطبق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( -1
 .األولعن هذا العقد لمصلحة الطرف 

يخضع هذا العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية النافذة ويخضع ايضا  -2
 للضرائب والرسوم المقرة قانوناً .

يعتبر عنوان الطرف الثاني والبريد االلكتروني وأرقام الهواتف المثبته في العقد هو  -3
العنوان الذي يتم عن طريقه اجراء التبليغات والمخاطبات والمراسالت باألمور المتعلقة 

 بهذا العقد. 
يتم حسم المنازعات بين طرفي العقد وفقا ألسلوب التوفيق  او التحكيم في حالة عدم  -4

التوصل إلى حل للنزاع يتم إحالة الموضوع إلى القضاء وتكون الوالية للقانون العراقي 
 .والقضاء العراقي

 يتم معالجة أسباب والية إنهاء العقد او اإلخالل في تنفيذ االلتزام التعاقدي حسب احكام  -5
 تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة والوثائق القياسية ذات العالقة.

%) ثالثة من المائة من قيمة العقد إلغراض الضريبة 3يحتفظ  الطرف األول بنسبة ( -6
 ال تعاد الى الطرف الثاني اال بعد تقديم براءة الذمة من دائرة الضريبة المختصة .

 تفرض غرامة قدرها (.....) دينار عن كل مخالفة لبنود هذا العقد. -7



تحدد الغرامات التأخيرية من جهة التعاقد بمبلغ (     ) من مبلغ العقد وتطبق المعادلة  -8
 اآلتية عند احتساب هذه الغرامة :-

 % ) = غرامة لليوم الواحد 25-10(مبلغ العقد / مدة العقد  *

 

تعتبر المستندات الواردة في أدناه جزء ال يتجزء من العقد :- (تملئ من قبل جهة  -9
 التعاقد):

1- ............. 
2- ............. 
3- ............. 
4- ............. 
 

 20حرر هذا العقد في (مكان توقيع العقد يكتب هنا) بتاريخ :     /      /    

 

 

 

Uاسم وتوقيع الطرف الثانيU                                            Uاسم وتوقيع الطرف األول 

 


