
 

U نموذج عقد تجهيز 
Uرقم العقد U  -: ) Uادخل رقم العقد U (  

Uتاريخ العقد U  ) -: Uادخل تاريخ العقد U ( 

Uموضوع العقدU) -: Uادخل موضوع العقدU( 

Uالطرف االولU-:  .رئيس جهة التعاقد / أضافة الى وظيفته أو من يخوله  

Uالطرف الثانيU-: .أسم الطرف الثاني وحسب ما ورد في الوثائق الصادرة بشكل أصولي   

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

Uالعقد ممول من الموازنةU )Uادخل نوع الموازنةU.( 

U-: رقم حساب الطرف االول 

U-: رقم حساب الطرف الثانيU  .(في حالة توفره)  

  اتفق الطرفان على ما يأتي:- 

Uالبند االولU -: )Uادخل مبلغ العقد وعملة العقدU ( 

Uالبند الثانيU -: )Uادخل مدة العقدU.( 

Uالبند الثالثU.(التزامات الطرف الثاني) -:   

UأوالU-:) من مبلغ العقد على ان تكون نافذة 5 تقديم كفالة حسن االداء (حسن التنفيذ) قبل توقيع العقد بقيمة (%
 طيلة مدة العقد وفترة الصيانة وال يجوز اطالقها اال بعد تصفية الحسابات النهائية الخاصة بالعقد. 

U ًثانياU-:) تجهيز الطرف االول Uفي الموقع الذي يحدد من الطرف االولU بـ كافة المستلزمات بما فيها المعدات (
) يوم Uادخل المدةU) بها خالل مدة (Uادخل وصف دقيق للمواد المراد تجهيزهاUالالزمة لغرض تجهيز ونصب (

تقويمي وفق المواصفات المثبتة في متطلبات جهة التعاقد وبالكميات الواردة فيها وحسب التوقيتات الزمنية في 
 ). Uادخل المنشأUالتجهيز والمصادق عليها من قبل الطرف االول ومن منشأ (

U ًثالثاU-:) أن يلتزم الطرف الثاني بتدريب Uادخل عدد المتدربين واختصاصهمU) ولمدة (Uادخل المدةU) وفي (U ادخل
 (تحذف هذه الفقرة من العقد اذا كانت المواد المجهزة ال تحتاج الى تدريب للكوادر) ).Uمكان التدريب

U ًرابعاU-: يكون الطرف الثاني مسؤوالً عن مطابقة المواد للمواصفات الفنية المثبتة في متطلبات جهة التعاقد 
 ويتحمل المسؤولية في حالة عدم نجاح الفحص والمطابقة. 

U: ًخامساU- يتم تسليم المواد الموجودة في جدول السلع خالل المدة الزمنية المحددة في جدول التسليم ويجب ان 
(بموجب قواعد االنكوتيرم (مصطلحات التجارة الدولية) المحددة مسبقاً في التعليمات لمقدمي يكون التسليم 

 . العطاءات)

U ًسادساU-:) يتم فرض غرامة تأديبية مقدارها Uادخل مقدار الغرامةU عند التأخير في تقديم الجدول الزمني المحدث (
 للتجهيز. 

U ًسابعاU-: . ًاليجوز للمتعاقد التنازل عن ألتزاماته وحقوقه الى الغير كلياً أو جزئيا  



 

UثامناU-: (المكان الذي يحدده الطرف االول) رفع المواد غير الناجحة بالفحص او غير المطابقة للمواصفات من 
) ايام من تاريخ تبليغه بالشكل االصولي من قبل الطرف االول وعلى الطرف الثاني القيام Uادخل المدةUخالل مدة (

برفع المواد المعيبة من الموقع وعلى حسابه والقيام باستبدال المواد المعيبة وفقاً للمواصفات المطلوبة خالل مدة 
و يتم اتخاذ االجراءات االتية Uالعقد وعلى حساب الطرف الثاني وبخالف ذلك يعتبر مخالً بتنفيذ التزامه التعاقدي 

 :Uبحقه

- توجيه إنذار رسمي للمجهز المخل بضرورة إكمال تجهيز المواد المطلوبة وحسب منهاج تقدم العمل المتفق 1
 ) يوماً من تاريخ تبلغة باإلنذار. 15عليه وخالل (

 - إتخاذ إجراءات سحب العمل ومصادرة التأمينات النهائية الخاصة بحسن التنفيذ. 2

- بعد إتمام اإلجراءات وتصفية الحسابات اذا وجد إن حساب (المجهز) دائن فال يعطى له شئ واذا وجد 3
 حسابه مدين فيتم المطالبة بذلك التعويض. 

U ًتاسعاU-: تقديم شهادة المنشأ مصدقة بشكل أصولي ويجب ان تكون وثائق الشحن والمنفيست أو بوليصة الشحن 
والقوائم التجارية أصلية (هذه الفقرة تطبق في حالة وجود مجهز يجهز السلع من الخارج وفي حالة العكس 

 ترفع).  

U ًعاشراU-:) يكون االعتماد المستندي Uادخل نوع االعتمادU .وتحتسب فترة االعتماد اعتباراً من تاريخ فتح االعتماد ( 

Uأحد عشرU-: يلتزم الطرف الثاني بضمان ملكية مواد العقد التي يتم تسليمها الى الطرف األول باعتبارها غير 
 مدينة وغير محجوزة أو مكفولة أو مرهونة للغير وبخالفه يتحمل التبعات القانونية والقضائية.

Uإثنا عشرU-:) يلتزم الطرف الثاني بضمان المواصفة لـمواد المجهزة لمدة Uادخل مدة الضمانU تبدأ من تاريخ (
%) من قيمة العقد ال يطلق اال بعد تنفيذ التزامه التعاقدي وانتهاء مدة 5االستالم االولي مع فرض ضمان بنسبة (

 الضمان ومدة الصيانة. 

Uالبند الرابعU .(التزامات الطرف االول) -:  

U ًأوالU-:) -: يتم تسديد مستحقات الطرف الثاني بعد قيامه بتنفيذ التزاماته الوارد في العقد وفق االتي U يتم تحديدها
) وبما يتناسب مع المواد المجهزة. Uمن قبل جهة التعاقد بعد مراعاة االلتزام بالتنفيذ وفق متطلبات الطرف االول

  من خالل النقاط الواردة في ادناه:- (تملئ من قبل جهة التعاقد)

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

*اذا نص العقد على دفع سلفة اولية للمجهز فعليه تقديم كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة من مصرف 
معتمد في العراق بمقدا وعملة السلفة االولية مع مراعاة اآللية المعتمدة بموجب احكام تعليمات تنفيذ الموازنة 

 االتحادية السنوية.

U ًثانياU-:  -:تشكيل لجان تتولى المهام االتية  

- لجنة (فحص واستالم) مواد العقد بعد قيام الطرف الثاني بتجهيزها بشكل اصولي (شهادة أستالم أولي خالل 1
 يوم من تاريخ دخول المواد المجهزة الى مكان التجهيز المحدد من قبل الطرف االول وقبول نهائي ) 15مدة 

  يوم بعد أنقضاء مدة االضمان. 15خالل مدة 

 - لجنة (فنية لمتابعة تنفيذ العقد) بغية ضمان التنفيذ وبالسرعة الممكنة. 2

U ًثالثاU-:) على جهة التعاقد توفير المكان المالئم الستالم المواد المجزة Uادخل وصف دقيق للموادU .المتعاقد عليها ( 

 



 

U ًرابعاU-:) 6 يتم البت بموضوع التوقف وتمديد العقد مع الطرف الثاني وفقاً للنصوص الواردة في الضوابط رقم (
 (والمرفق نسخة منه طياً ) وزيادة كميات 20/7/2014) في 4/7/15792المعممة بموجب كتابنا ذي العدد (

) المعممة بموجب كتابنا المشار 7العقد وانقاصها ومنشأ هذه المواد وفقاً لنصوص الواردة في الضوابط رقم (
 اليه آنفاً ويعالج هذا الموضوع بموجب ملحق عقد. 

U ًخامساU-: (خامساً /البند الثالث/التزامات الطرف الثاني) يتم تسليم المواد وفق جدول التسليم المشار اليه في الفقرة 
وبخالف ذلك يتم فرض غرامة تأخيرية عن كل يوم تأخير وبدون اشعار مسبق على الطرف الثاني وحسب 

 المعادلة االتية:- 

 )Uيجب تحديد النسبة بالضبط وحسب طبيعة العقدU. ( )% من مبلغ العقد25 - 10(مبلغ العقد / مدة العقد) * (

U ًسادساU-: قبل بلوغ الحد األعلى من مبلغ الغرامة التأخيرية الوارد ذكرها ضمن نص الفقرة (خامساً ) اعاله يتم 
 ) الواردة في الفقرة (سادساً ) اعاله.3و2و1اتخاذ االجراءات (

U ًسابعاU-: يتم تخفيض الغرامات التأخيرية حسب نسب االنجاز لإللتزامات التعاقدية والتي صدرت فيها شهادة 
 استالم أولي للمواد المجهزة على ان تكون تلك المواد مطابقة ومهيئة لالستخدام وحسب المعادلة االتية:- 

يجب تحديد النسبة U. ()% من مبلغ العقد25 – 10(قيمة االلتزامات الغير المنفذة / مدة العقد الكلية) * (
 بالضبط وحسب طبيعة العقد)

Uالبند الخامسU .(أحكام عامة) -:  

U ًأوالU:) لتحصيل الديون المترتبة عن هذا العقد 1977) لسنة 56- يطبق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 
 لمصلحة الطرف االول. 

U ًثانياU -: .يخضع العقد الى كافة الضرائب والرسوم المفروضة بموجب التشريعات العراقية النافذة 

U-: ًثالثاU يتم اجراء التأمين الشامل على السلعة المجهزة بموجب العقد ويكون التأمين ضد الضياع او التلف الناتج 
 عن التصنيع او الشراء او النقل او التخزين او التسلم وكافة المخاطر االخرى. 

U-: ًرابعاU يعتبر عنوان الطرف الثاني والبريد االلكتروني وأرقام الهواتف المثبتة في العقد هو العنوان الذي يتم 
عن طريقه إجراء التبليغات والمخاطبات والمراسالت باالمور المتعلقة بهذا العقد وفي حالة تغيير العنوان من 

 قبل الطرف الثاني فعليه تبليغ الطرف االول بالتغيير الحاصل بالعنوان .

U ًخامساU-: تكون اللغة المعتمدة في العقد هي اللغة العربية وفي جميع المراسالت والمستندات المتصلة بها بين 
 طرفي العقد. 

U ًسادساU-:) 2) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (8 يتم حسم المنازعات بين طرفي العقد وفقاً لنص المادة (
 . 2014لسنة 

U ًسابعاU-: يتم اعتماد الشروط المعلنة لدى الطرف االول وكتاب االحالة وعطاء المقاول واعتبارها جزء ال يتجزأ 
من العقد وتعتبر النسخة األصلية من العقد والموقعة من قبل الطرفين والمحفوظة لدى الطرف االول هي النسخة 

 المعمول بها في حالة االختالف. 

U ًثامناU-: يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات التي يقدمها كل منهم لآلخر ألغراض هذا العقد وعدم 
 البوح بها ألي طرف آخر اال في الحدود التي يتفق عليها الطرفان وفقاً للتشريعات النافذة. 

U-: ًتاسعاU تسري احكام كافة التشريعات العراقية النافذة على هذا العقد ومالحقه (ان وجدت) ما لم يرد على 
 احكامها استثناء من الجهات ذات الصالحية.  

 

 



 

 

U: ًعاشراU --:(تملئ من قبل جهة التعاقد) تعتبر المستندات الواردة في أدناه جزء ال يتجزأ من العقد  

1............... - 

2 ............... - 

3 ............... - 

Uأحد عشرU -:) تاريخ ابرام العقدUادخل التاريخU.( 

       ............. وتاريخ نفاذ العقد (المباشرة).    

Uإثنى عشرU-:.يتم اضافة اي فقرة ترتأيها جهة التعاقد لتحقيق مقتضيات العقد  

 

 

 

 

 

    توقيع                                                                           توقيع  
Uالطرف الثانيU                                                                  Uالطرف األول 

 

 

 

 

 


