
وز عد(١) تتا بادو(٧) كا تلرای   عل مل المة العامة االتاد ع اجاء الاقة العامة والاصة ب(ته عالت دفع راعي(تتا الن
ات(الازنة الارة  ة اعادها وماصفاتها في وثقة اله الاسة ض وثائ الاقة ) والرجة ض ت عد(٥) ل اعال الل وال
ة   ن ملن دیار فعلى الاغ االشاك في الاقة م الهل وذو ال ة مقارها (١٠٥٣٠٠٠٠٠٠) ملار وثالثة وخ  ( الغلة) ولفة ت
ات العة واالجة تق عاءاتها خالل اوقات الوام السي الى العان الالي (غاد - الخ  ف وال ات والقاول ال اص م ال واالخ

وف مغلقة  ة العامة لل الی العاة - ماور جامع بة ) م تارخ ن االعالن على ان تقم عاءاته في داخل  وف مغلقة  - مقة العالو - مقابل ال ة العامة لل الی العاة - ماور جامع بة ) م تارخ ن االعالن على ان تقم عاءاته في داخل   - مقة العالو - مقابل ال
وني ورق الهاتف واس ورق الاقة م معه الانات االتة :_                         مة وم علها اس مقم العاء وعانه االل  وم
ل خاب ضان او وصل  ة  ائة وثالث الف دیار م اللفة ال ١- الأمات االولة (١٪)والالغة( ١٠٥٣٠٠٠٠) عة مالی وخ
ارف العة ل ال ال العاقي .                              ن نافة لغاة (٢٠٢١/١٢/١) م اح ال ی وت ق قابل لل  م
ة االصلة.                                      ن ال ائ معن الى مل المة العامة االتاد وت ٢- باءة ذمة م الهة العامة ل

وف                                                                                                                     ض ثالث  وف                                                                                                                    -ی الع ض ثالث  ٣-ی الع
ض الار                                                                                                                           ف الع أ-
ض الفي                                                                                                                            ف الع ب_
ة - م اجاع  ة - عق تأس ال ف ی ملات الأهل الفلة (هة ت شات القاول نافة - شهادة تأس ال ج_ 
ض - تق ما ی ح  ات الی الف ة - هة غفة تارة غاد نافة اجازة مارسة مهة اذا ان مقم العاء م - تق م  ال
ق  ة او ال م ض لل ج واله خاصة م الی الف ع  ل الاجعه وال ة االصلة - كاب ت ة - وصل شاء ال ق  الاقة ال ة او ال م ض لل ج واله خاصة م الی الف ع  ل الاجعه وال ة االصلة - كاب ت ة - وصل شاء ال  الاقة ال

 م دائة ات العل                                                                                                                                     
وني الاص به                                                         ه مع ارقام الهاتف وال االل ٤- یلم مقم العاء ب عان مامل ل
ع مقم العاء                       ن الاة واضة وخالة م ال وال ومقن ب ن االرقام واالسعار مونة رقا واة وان ت ٥-  ان ت
ن مع انعقاد الت الاص االجاة على اسفارات ال في الاقة قل مع غل الاقة ب(٧)اام م تارخ غل الاقة في  )اام م تارخ غل الاقة في   -٦

                                                                                                                                       ٢٠٢١/٩/١٦
ن مله تامة تافلة في ذل لفه على ان قم عق الارة مادق   ٧-في حال اشاك اك م ماق في تق العاء واح لف العق ت

عله اصلا مع العاء                                                                                                                                          
٨-لهة العاق الغاء الاقة قل صور اب االحالة باءا على اساب مرة دون تع مقمي العاءات وعاد ث شاء الثائ الاقة فق للاق                              -لهة العاق الغاء الاقة قل صور اب االحالة باءا على اساب مرة دون تع مقمي العاءات وعاد ث شاء الثائ الاقة فق للاق                              
مة العلة وهي االتي:-                                    ص علها في تعلات تف لعقد ال ٩- ی احاب الغامات الأخة وف العادلة ال

ملغ العق ( ملغ العق االصلي + ا تغ في اللغ 
                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   X (١٠٪ ) = غامة الم الاح 

   مة العق اللة (مة العق االصلي + ا تغ في الة     مة العق اللة (مة العق االصلي + ا تغ في الة  
ز لقم العاء ش او ح ا ب م بد وثائ الاقة او اجاء ا تعیل علها                                                           ١٠- ال 
عات الافة                    رة ماشة او غ ماشة مع ماعات احام ال ي دوائ الولة والقاع العام االشاك في الاقات  ر ل ١١-ال
ع العق ع اللغ اب االحالة او ع س مقم العاع لعائه خالل فة  ١٢-ی مادرة الأمات االولة ل تال اله الاقة ع نلة ع ت
ص علها في تعلات تف  ح على اخائه الابة في العاء وانعاسها على قار االحالة وت قه االجاءات القاننة ال  نفاذیة او رف ال

مة الافة                                                                                                                                        مة الافة                                                                                                                                       العقد ال العقد ال
١٣-عل على الع الون اة في حالة اخالفه مع الع الون رقا , كا عل على سع الاحة في حالة عم صة ملغ الفقة                   
لة      ود الات الونة ازائها م ١٤-اذا وردت فقة او فقات ل یون سع ازائها في العاء القم ففي هه الالة تع تلفة تل الفقة او الفقات و

الع االجالي للعاء                                                                                                                                     
ض في اك م شة تق اك م عاء واح في الاقة الاحة                                                                 ز لی مف ض في اك م شة تق اك م عاء واح في الاقة الاحة                                                                - ال  ز لی مف ١٥- ال 
قة م الفارة العاة في بل الأس           اتها مجة وم ات االجة الاة االشاك الاقة تق شهادة تأس وافة م  ١٦-على ال
١٧-یلم مقم العاء بق االسعار الهائة غ قابلة للفاوض                                                                                           

م ال الار للل                                                                                                             ات م   ١٨-تق جول 
١٩-ی تل العاءات في صوق العاءات الى العان الالي مل المة العامة االتاد الائ في غاد-الخ-العالو-ماور جامع بة وان اخ  -ی تل العاءات في صوق العاءات الى العان الالي مل المة العامة االتاد الائ في غاد-الخ-العالو-ماور جامع بة وان اخ  
مع لل العاءات الاعة ١٢ها م الق اللي لیة غاد یم ال الاف ٢٠٢١/٩/١٦                                              
ر في مل المة قاعة/        ر مقمي العاءات او مله الاغ ال ٢٠-تف العاءات الاخة ع ها الع وس فح العاءات 
االجاعات الاعة ١٢ ها م یم االح الاف ٢٠٢١/٩/١٩ او الم ال یله اذا صادف علة رسة                                             
ة والعلات العاة                                      ائ الار الها في القان واالن ة العاقة افة السم وال قات ال قع م م ة والعلات العاة                                     - ائ الار الها في القان واالن ة العاقة افة السم وال قات ال قع م م -٢١
ن مع الغل الم الالي                                                                             ٢٢-اذا صادف مع غل الاقة علة رسة 
ة للثائ الاسة                                                                              ٢٣-جهة العاق غ ملمة قل اوا العاءات الغ م
ع ا عاء ل ی ح الثقة الاسة                                                                                                              -٢٤
ل م تس عله الاقة اجر ال والعالن                                                                                                       ل م تس عله الاقة اجر ال والعالن                                                                                                      -ی ٢٥-ی
٢٦-ث بع وثائ الاقة ( ٢٠٠٠٠٠) ما الف دیار غ قابل للد                                                                                     
                                                                                  ( fpsc@gov-iq.net ) وني ٢٧-للعلمات ت الاسلة ع ال االل
٢٨-كل ما الف ما ورد اعاله ال ع ه                                                                                                                       


