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4-4-     Amendment 
Any change or amendment to the Contract 
shall have no legal effect unless it is in writing, 
dated and refers to the Contract specifically. 
Also, it shall be signed by a duly authorized 
representative of each Party. 
 
 
4-5-     No Assignment 
 
a-  According to 4-5-b/General Conditions of 
the Contract, any delay, lingerer or grace from 
any Party in the application of any if the 
Contract terms and conditions or complying 
with time shall not have effect on any of the 
other Party’s rights stated in the Contract. Also, 
any waiver by any Party of any breach of the 
Contract shall not constitute a waiver of any 
thereafter breach (es) of the Contract. 
b- A n y  assignment by any Party of rights, 
powers or right recovery u n d e r  the Contract 
shall be in writing, dated and signed by 
authorized representative of the assigning 
Party. Also, the right and the extent of 
assignment shall be specified. 
 
 
4-6-     Contract Conditions Validity 
 
If any provision or condition of the Contract is 
found to be legally prohibited, invalid or 
inapplicable, such prohibition, invalidity or 
inapplicability shall not affect the validity or 
applicability of any other provision or condition 
of the Contract. 
5- Language 
5-1-     The  Contract,  and  all  its  related  
correspondences   and  documents  exchanged  
between  the Buyer and the Supplier, shall be 
written in the language specified in the Special 
Conditions of the Contract. The supporting 
documents and printed matters that are 
considered part of the Contract can be in 
another language, provided that these shall be 
accompanied with a true translation into the 
specified language; such translation shall be 
adopted for the purpose of Contract 
construction. 
5-2-     The Supplier shall be charged with all 
the expenses of translating any documents it 
submits into the approved language and shall 
be responsible for the accurate translation of 
the documents provided by the importer. 
6- Joint Venture or Group of Companies or 
Organizations 
6-1-    If the Supplier is a joint venture or a 
group of companies or organizations, all 
Parties shall be considered jointly and severally 
liable to the Buyer for the execution of the 

 
أي تؽٌٌر أو تعدٌل على العمد لن ٌكون ذا لٌمة لانونٌة إال إذا 
كان مكتوباً، وٌحمل تارٌخاً وٌشٌر إلى العمد بشكل محدد، كما 
ٌجب أن ٌكون مولعا من ممثل مخول حسب األصول من كال 

 الطرفٌن.
 
 
 عدم التنازل: 4-5
 

ب( من الشروط العامة -5-4االبند )بممتضى  )أ( 
للعمد ، لن ٌإثر أو ٌحد أو ٌجحؾ أي تؤخٌر أو ترٌث أو إمهال من 
ألي من الطرفٌن فً تطبٌك أي من بنود أو شروط العمد أو االلتزام 
فً الولت على أي من حموق الطرؾ اآلخر المبرمة فً العمد، 

فً العمد  كذلن ال ٌمثل أي تنازًل من اي من الطرفٌن عن أي خرق
 تنازل عن خرق الحك أو خروق الحمة للعمد.

 
أي تنازل من اي من الطرفٌن عن حموق أو سلطات أو  )ب(

استرداد حك بموجب العمد ٌجب أن ٌتم خطٌا، وأن ٌكون مإرخا 
ً من ممثل مخول من الطرؾ المتنازل، كما ٌجب تحدٌد  ومولعا

 الحك وإلى أي مدى تم التنازل عنه.
 
 
 
 
 
 
  نفاذ شروط العمد   4-6
 

إذا تبٌن أن أحد أحكام أو شروط العمد ممنوعة أو باطلة أو ؼٌر 
لابلة للتطبٌك لانوناً، فإن هذا المنع أو البطالن أو عدم المدرة على 
التطبٌك لن ٌإثر على شرعٌة أو تطبٌك أي من األحكام والشروط 

 األخرى فً العمد.
 
 
 للغةا .5
 

المراسالت والمستندات  ٌجب أن ٌكتب العمد وجمٌع 5-1
المحددة  المتصلة بها المتبادلة بٌن المشتري والمجهز باللؽة

فً الشروط الخاصة بالعمد. الوثائك المساندة والمطبوعات 
التً تعتبر جزءاً من العمد ٌمكن أن تكون بلؽة أخرى على أن 
تكون مرفمة بترجمة طبك األصل باللؽة المحددة، ولؽاٌات 

 د هذه الترجمة.تفسٌر العمد تعتم
 
 
 
 
على المجهز أن ٌتحمل جمٌع نفمات ترجمة أٌة  5-2

وثائك ٌمدمها إلى اللؽة المعتمدة، وتحمل مسإولٌة دلة ترجمة 
 الوثائك التً ٌمدمها المورد.

 
   المشروع المشترن، مجموعة شركات او مؤسسات .6
 
إذا كان المجهز مشروعاً مشتركاً او مجموعة شركات و  6-1

، ٌعتبر جمٌع األطراؾ، ، مسإولٌن مسإولٌة مشتركة و مإسسات 
تضامنٌة أمام المشتري عن تنفٌذ أحكام العمد وعلٌهم أن ٌعٌنوا 
طرفا واحدا من بٌنهم للعمل كرئٌس مخول للدخول بااللتزامات 
نٌابة عن المشروع المشترن او مجموعة الشركات او المإسسات. 

ن المشروع المشترن أو وال ٌجوز تؽٌٌر تركٌبة أو تشكٌلة أي م
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provisions of the contract and the shall appoint 
one Party of them to act as authorized head to 
enter into obligations on behalf of the joint 
venture of the group of companies of 
organization. The JV or the group of companies 
or organization may not be restructured or 
reorganized without prior written consent by the 
Buyer. 
7- Qualification 
7-1-     The Supplier and its Subcontractors 
shall have nationalities of eligible countries. 
The Supplier or its Subcontractor is considered 
having nationality of a country if it is a resident 
therein or s incorporating or holding shares in a 
company or registered and doing business 
under the provisions of the laws of such 
country. 
7-2-     All Commodities a n d  Related 
Services to be supplied under the Contract 
and funded by the Buyer shall be originated 
from an eligible country. For the purpose of this 
Clause, the origin means the country in which 
the Commodities, or the commodities produced 
from manufacturing, processing or assembling 
essential components of trade mark that has 
substantially different characteristics than those 
of their final product, are agriculture, bred, 
mined, manufactured or processed. 
 
8- Notification Memos  
8-1-     Any notice of legal action given by a 
Party to the other according to the Contract 
shall be in writing and sent to the address 
specified in the Special Conditions of the 
Contract. “In writing” means written with 
receipt acknowledged. 
8-2- The notice shall be deemed valid as of the 
date of receipt or applicability thereof, 
whichever is later. 
 
9- Governing Law 
 
9-1-     The Contract is governed by and 
construed according to the applicable law in the 
Republic of Iraq. 
 
10- Settlement of Disputes 
10-1-   Amicable Resolution: 
 
The Buyer and the Supplier shall exert every 
reasonable effort to resolve any dispute to 
arise between them according or connected to 
the Contract through direct amicable 
negotiations. 
 
10-2-   Arbitration 
Failure by the Parties to resolve the dispute 
within 28 days after starting the negotiations 
stated n 10-1, any Party may give the other a 
notice informing it with its intent to resort to 

مجموعة الشركات او المإسسات دون موافمة المشتري الكتابٌة 
 المسبمة.

 
 
 
 
 التاهٌل.       7
 
ٌجب ان ٌكون المجهز ومماولوه الثانوٌون من جنسٌات   7-1

و ٌعتبر المجهز او مماوله الثانوي حاصًل على  الدولة المإهلة ،
جنسٌة دولة ما اذا كان ممٌما فٌها , أو مإسساً أو مشاركاً فً شركة 

 او تم تسجٌله وٌعمل بموجب احكام لوانٌٌن تلن الدولة.
 
 

          
ٌجب أن تكون كافة السلع والخدمات المتصلة بها      7-2

تموٌلها من المشتري ، من  المطلوب تجهٌزها بموجب العمد و ٌتم
منشؤ دولة مإهلة والؼراض هذا المسم فان المنشؤ ٌعنً الدولة التً 

أو معاملة السلع فٌها  أو تصنٌع فٌها زراعة او تربٌة أو استخراج
او السلع الناتجة من تصنٌع أومعاملة أو تجمٌع مكونات أساسٌة 
ً تختلؾ فً خصائصها بصورة كبٌرة عن  ذات عالمة تجارٌا

 خصلئص المنتج النهائً الناتج عنها.
 
 
 
 
 مذكرات التبلٌغ .8
 
أي تبلٌػ موجه من أحد األطراؾ إلى اآلخر استناداً للعمد  8-1

ً ومرسالً إلى العنوان المحدد فً الشروط  ٌجب أن ٌكون خطٌا
 الخاصة بالعمد. "خطٌاً" تعنً مكتوبا مع إثبات باالستالم.

 
ٌخ استالمها أو من تارٌخ تعتبر المذكرة نافذة من تار 8-2

 سرٌانها، أٌهما أبعد.
 
 
 
 المانون الحاكم.     9
 
ٌحتكم العمد وٌفسر حسب الموانٌن النافذة فً جمهورٌة  9-1

 العراق.
 
 

 فض النزاعات .10
 الحل الرضائً:    10-1

على المشتري والمجهز أن ٌموما بكل جهد ممكن لحل  
فٌما ٌتعلك بالعمد عن طرٌك أي نزاع ٌنشؤ بٌنهما بموجب العمد أو 

 المفاوضات الودٌة والمباشرة.
 
 
 
 

 التحكٌم :     10-2
اذا فشل الطرفان فً التوصل الى حل الخالؾ  

ً من بدء المفاوضات 28او النزاع بعد مضً ) ( ٌوما
اي من الطرفٌن  ( فبؤمكان1-10المذكورة فً الفمرة )

تمدٌم اشعار الى الطرؾ االخر ٌعلمه برؼبته باللجوء الى 
التحكٌم بصدد موضوع النزاع , ولن تتم مباشرة بؤجراءا 
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arbitration with respect to the subject of 
dispute. The arbitration procedure shall not be 
started before the other Party’s receipt of such 
notice. It is possible  to  start  arbitration  
procedures  under  the  Contract  before  or  
after  the  supply  of  commodities .  The 
arbitration procedures shall be followed 
according to the rules stipulated in the Special 
Conditions of the Contract. 
10-3-   The choice of arbitration does not 
prevent the following: 
a- T h e  Parties to continue fulfillment of their 
obligations according to the Contract, unless 
they agree otherwise. 
b- T h e  Buyer to make any due payments to 
the Supplier. 
 
11- Audit and Review by the Buyer 
In the Contracts resulting from direct invitation 
or single offer (monopoly) method, if stipulate 
in the Bids Data Sheet, the Buyer shall have 
the right to inspect the Supplier’s  office and 
check and audit its accounts and records, as 
well as its Subcontractors,  so far as it is 
connected to the contract execution and/or 
the persons they appoint. Such accounts and 
records shall be audited by auditors appointed 
by the Buyer, if required by the Buyer. 
 
12- Scope of   Supply 
12-1-   The Commodities and Related Services 
shall be according to those specified in the 
Table of Requirements. 
 
13- Delivery and Documents 
13-1-   As per 33-1/General Conditions of the 
Contract, the delivery of commodities and 
completing the execution of Related Services 
shall be according to the delivery and 
completion schedule stated in the Table of 
Requirements. The Supplier shall provide 
shipping details and any documents stated in 
the Special Conditions of the Contract. 
 
14- Supplier’s Responsibilities 
 
14-1-   The Supplier shall provide all 
Commodities  and Related Services stated in 
the Scope of Supply according to 12/General 
Conditions of the Contract and the Delivery 
and Completion Schedule and as stated in 
13/General Conditions of the Contract. 
 

15- Contract Price 
15-1-   The amounts  earned  by the 
Contract’s  Supplier  from the Buyer for the 
Commodities  and Related Services shall 
conform to those specified in its Bid, except for 
any prices duly amended according to the 
Special Conditions of the Contract. 
16- Terms of Payment 

ت التحكٌم اال بعد استالم الطرؾ االخر لذلن االشعار ، 
ومن الممكن المباشرة باجراءات التحكٌم بموجب العمد 

راءات التحكٌم لبل او بعد تجهٌز السلع وٌتم اتباع اج
بموجب المواعد المنصوص علٌها فً الشروط الخاصة 

 بالعمد.  
 

 ان اختٌار التحكٌم الٌمنع مما ٌؤتً:   10-3
ا. ان ٌستمر الطرفان فً تنفٌذ التزاماتهم بموجب          

 العمد اال اذا اتفما على ؼٌر ذلن.
ب. على المشتري ان ٌدفع للمجهز اٌة دفعات          
 له.متحممة 

 
 

 التدلٌك والمراجعة من لبل المشتري .11
 
فً العمود الناجمة عن الدعوة المباشرة او اسلوب العطاء  

الواحد ) االحتكار ( واذا نص على ذلن فً ورلة بٌانات 
العطاء ٌحك للمشتري باجراء الكشؾ عن مكاتب المجهز 
ومراجعهُ وتدلٌك حساباته وسجالته وكذلن مماولٌه الثانوٌٌن 

ك االمر بتنفٌذ العمد و / اواالشخاص الذٌن ٌمومون لدر تعل
بتعٌٌنهم وٌتم تدلٌك هذه الحسابات و السجالت من مدلمٌن ٌتم 

 تعٌنهم من المشتري اذا طلب المشتري ذلن .
     

 
 نطاق التجهٌز.      12

 
ٌجب أن تكون السلع والخدمات المتصلة بها مطابمة  12-1

 .لتلن المحددة فً جدول المتطلبات
 

  التسلٌم والوثائك.      13
( من الشروط العامة للعمد، 1-33بممتضى الفمرة ) 13-1

ٌكون تسلٌم السلع واستكمال تنفٌذ الخدمات المتصلة بها 
مطابما لجدول التسلٌم واالكمال المذكور فً جدول المتطلبات. 
ٌجب أن ٌإمن المجهز تفاصٌل الشحن وأٌة وثائك أخرى 

  الشروط الخاصة للعمد.بحسب ما هو مبٌن فً 
 
 

 مسؤولٌات المجهز .14
 

ٌجب على المجهز أن ٌإمن السلع والخدمات   14-1
ً للفمرة   12المتصلة بها كافة الواردة فً نطاق التجهٌز طبما

من الشروط العامة للعمد ، وجدول التسلٌم واألكمال، كما هو 
 من الشروط العامة للعمد. 13محدد فً الفمرة

 
 

 مدسعر الع .15
 

ٌجب ان تتطابك المبالػ التً ٌتماضاها المجهز فً  15-1
العمد من المشتري ممابل السلع والخدمات المتصلة بها مع 
االسعار المحددة منه فً عطائه بؤستثناء اٌة اسعار معدلة 

 اصولٌاً استناداً للشروط الخاصة بالعمد.
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16-1-   Contract Price, to include the payments 
made (if applicable), shall be paid as stated in 
the Special Conditions of the Contract. 
16-2-   The Payments due to the Buyer shall be 
made in writing, accompanied with the receipts 
that describe the Commodities and Related 
Services executed and with the documents 
required as per 13/Special Conditions of the 
Contract, upon completion of all obligations 
stipulated in the Contract. 
16-3-   The due payments shall be made to 
the Supplier immediately.  In no case the 
payment shall be delayed for more than 60 
days after delivery of receipts and acceptance 
by the Buyer thereof. 
16-4-   The Supplier’s due payments specified 
in the Contract shall be made in the currencies 
stated in the Contract. 
16-5-   Failure by the Buyer to make any due 
payment on time or within the period 
specified in the Special Conditions of the 
Contract, it shall pay interest on the delayed 
amount at the rate specified in the Special 
Conditions of the Contract, throughout the delay 
period and until payments are made in full, 
whether before or after the court’s, or 
arbitration’s, award. 
 
17- Taxes and Fees 
17-1-   For the Commodities  manufactured 
outside the Buyer’s country, The Supplier is 
liable for all taxes, stamp fee, export license 
fee and any other fees applicable outside the 
Buyer’s country, according to the prevailing 
legislations 
17-2-   For the Commodities  manufactured 
within the Buyer’s country, the Supplier shall 
be liable for all taxes and fees applicable 
thereto until the delivery of Commodities  
contracted on to the Buyer, according to the 
prevailing legislations 
17-3-   The Buyer shall exert every effort to 
facilitate the Supplier’s obtaining any tax 
exemptions, discounts or exceptions in view to 
realize maximum reduction in the Commodities ’ 
amount. 
 
18- Good Performance Guarantee 
 
18-1-   If the g o o d  Performance Guarantee 
is required in the Special Conditions of the 
Contract, the Supplier shall provide the 
guarantee specified within 28 days after its 
being notified with awarding the tender in its 
favor, unless stated otherwise in the Bids data 
sheet. 
18-2-   The amounts of g o o d  performance 
guarantee shall be released to the Buyer as 
indemnification for any loss to occur due to 
failure by the Supplier to finalize its obligations 

 شروط الدفع .16
 

لممدمة )إذا كان سعر العمد، بما فً ذلن الدفعات ا 16-1
ذلن ٌنطبك( ٌتم دفعها كما هو مبٌن فً الشروط الخاصة 

 بالعمد.
 

ٌجب أن تمدم الدفعات المستحمة الى المشتري  16-2
التً تصؾ السلع  (Invoicesخطٌا ً، مرفمة بالوصوالت ) 

والخدمات المتصلة بها المنفذة، وبالوثائك الضرورٌة بحسب 
من الشروط العامة للعمد ، وعند إتمام جمٌع  13الفمرة 

 االلتزامات المبرمة فً العمد.
 

ٌجب أن ٌصرؾ للمجهز الدفعات المستحمة فوراً،  16-3
 60وال ٌجوز بؤي حال من األحوال أن تتؤخر الدفعة عن  

 من تارٌخ تسلٌم الوصوالت ولبول المشتري لها.ٌوماً 
ٌتم صرؾ مستحمات المجهز عن الدفعات المحددة     16-4

 بالعمد بالعمالت الواردة فً العمد.
 

إذا أخفك المشتري فً صرؾ أٌة دفعة مستحمة فً  16-5
 ولتها أو ضمن الفترة المحدد فً الشروط الخاصة بالعمد ،
فعلٌه أن ٌدفع الفائدة على المبلػ المإجل بالنسبة المحددة فً 
شروط الخاصة بالعمد ، عن طوال فترة التؤخٌر وحتى ٌتم 

أم بعد إرساء الحكم أو  الدفع بالكامل، سواء كان ذلن لبل
 التحكٌم

 
 

 الضرائب والرسوم .17
 

بالنسبة للسلع المصنعة خارج دولة المشتري ٌتحمل  17-1
مل المسإولٌة عن كافة الضرائب ورسم الطابع المجهز كا

ورسوم اصدار اجازة التصدٌر واٌة رسوم اخرى تتحمك علٌه 
 خارج دولة المشتري وحسب التشرٌعات النافذة.

 
بالنسبة للسلع المصنعة داخل دولة المشتري ٌكون   17-2

المجهز مسإوالً عن الضرائب كافة والرسوم الخ التً تتحمك 
السلع المتعالد علٌها الى المشتري وحسب  علٌه لحٌن تسلٌم

 التشرٌعات النافذة.
 
 

على المشتري ان ٌبذل الصى جهده فً تسهٌل   17-3
حصول المجهز على اٌة اعفاءات ضرٌبٌة او اي      

تخفٌض لها او استثناءات بهدؾ تحمٌك اكبر تخفٌض فً مبلػ 
 السلع.

 
 

    ضمان حسن االداء .18
   

ً فً الشروط  18-1 إذا كان ضمان حسن االداء مطلوبا
الخاصة بالعمد ، فإن على المجهز أن ٌإمن الضمان المحدد 

ً من تبلٌؽه بإرساء العطاء، ما لم ٌنص على  28خالل  ٌوما
 خالؾ ذلن فً ورلة بٌانات العطاء.

تطلك مبالػ ضمان حسن االداء للمشتري كتعوٌض  18-2
مجهز فً اكمال التزاماته عن أٌة خسارة تنتج عن إخفاق ال

 بموجب العمد.
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under the Contract. 
18-3-   The g o o d  performance guarantee, if 
required, shall be in any of the forms stipulated 
in the Special Conditions of the Contract, or any 
form approved by the Buyer. 
18-4-   The Buyer shall return to the Supplier 
the g o o d  performance guarantee after 28 
days from the Supplier’s completing   fulfillment   
of   all   its   obligations   under   the   Contract,   
to i n c l u d e    any o b l i g a t i o n s    of 
manufacturer’s guarantee, unless the Special 
Conditions of the Contract state otherwise. 
 
19- Copy rights 
 

19-1-   Copyrights  on  all  drawings,  
documents  and  other  materials  that  
include  data  and  information submitted 
by the Buyer remain registered in the 
Supplier’s name. If these were submitted 
directly to the Buyer from the Supplier or a 
third Party, to include Commodities 
suppliers, the copyrights remain registered 
in the name of such third Party. 
 
20- Confidential Information 

20-1-   Both the Buyer and the Supplier 
shall strictly keep confidential and not 
disclose any documents, data  or  
information  related,  directly  or  indirectly,  
to  the  Contract  to  any  third  Party,  
whether  such information  are  submitted  
before  or  during  signing,  executing  or  
cancelling  the  Contract,  without obtaining 
the Second Party’s written consent. To be 
accepted from this condition any 
information, data or documents necessary 
for the Supplier to have part of the Contract 
performed through Subcontractors; in which 
case, the Supplier shall impose 
confidentiality obligation on the 
Subcontractor similar to that applies to it as 
per 20/Special Conditions of the Contract. 
 
20-2-   The Buyer or the Supplier shall not 
use any of the documents, information and 
data they obtain from each other for any 
purpose other than the Contract entered 
into between them. 
 
20-3-   Compliance by the Contract Parties 
to 20-1 and 20-2/General Conditions of the 
Contract above shall not apply to the 
following information: 
 
a-  If the Buyer or the Supplier is required 

ٌجب أن ٌكون ضمان حسن االداء، إذا كان مطلوباً،   18-3
فً أحد األشكال المنصوص علٌها فً الشروط الخاصة بالعمد 

 ، أو بؤي شكل آخر ٌعتمده المشتري.
 
 
 

ٌعٌد المشتري إلى المجهز ضمان حسن االداء بعد  18-4
جهز من تنفٌذ جمٌع التزاماته ٌوماً على انتهاء الم 28مرور 

بموجب العمد بما فً ذلن أٌة التزامات ضمان المصنع ، ما لم 
 تنص الشروط الخاصة للعمد على خالؾ ذلن.

 
 
 

 حموق النشر .19
 

حموق نشر جمٌع المخططات والوثائك وجمٌع  19-1
المواد األخرى التً تحتوي على بٌانات ومعلومات لدمها 

تبمى مسجلة باسم المجهز، أو إذا تم المجهز إلى المشتري، 
تمدٌمها مباشرة إلى المشتري من المجهز أو أي طرؾ ثالث، 
بما فً ذلن مجهزي المواد، تبمى حموق النشر مسجلة باسم 

 هذا الطرؾ الثالث.
 
 

 المعلومات السرٌة .20

ٌلتزم كال من المشتري والمجهز بالسرٌة التامة،  20-1
أو بٌانات أو معلومات  وبعدم اإلفصاح عن أٌة وثائك

تتعلك بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر بالعمد ألي طرؾ 
ثالث، سواء لدمت هذه المعلومات لبل أو خالل تولٌع 
العمد أو تنفٌذه أو إلؽائه، دون الحصول على الموافمة 
الخطٌة للطرؾ الثانً. و ٌستثنى من هذا أٌة معلومات 

زءا من العمد أو بٌانات أو وثائك ٌحتاجها المجهز لٌنفذ ج
من خالل المماولٌن الثانوٌٌن. وفً هذه الحالة ٌجب على 
المجهز أن ٌحصل على التزام بالسرٌة من المماول 

( 20الثانوي مشابه لذلن الذي التزم به بموجب المادة )
 من الشروط العامة للعمد.

 
 
 
 
 
 
 

ال ٌحك للمشتري أو المجهز استخدام أي من  20-2
البٌانات التً ٌحصالن علٌها الوثائك والمعلومات و

احدهما من االخر ألي ؼرض ال ٌتعلك بالعمد المبرم 
 بٌنهما.

 
( 2-20( و)1-20التزام طرفً العمد بالفمرات ) 20-4

المذكورة اعاله من الشروط العامة للعمد ال 
 ٌسري على المعلومات األتٌة:
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to disclose such information to any other 
body contributing in funding the project, 
b-  If such information has become public 
due to a reason beyond the control of either 
Party, 
c-  If the relevant Party can prove that it 
possesses such information when it 
received them and that it had obtained 
them through other means with no direct or 
indirect relation to the other Party, or 
d- I f  either Party obtains the same validly 
from a third Party that has no obligation of 
confidentiality. 
20-4-   The provisions of 20/General 
Conditions of the Contract shall in no way 
amend the confidentiality obligation given 
by any Party before signing the Contract 
with respect to the Supply or any part of 
the Contract. 
20-5-   The provisions of 20/General 
Conditions of the Contract shall survive the 
termination or completion of the Contract. 
 
21- Subcontracts 
 
21-1-   The Supplier shall notice the Buyer 
in writing with all subcontracts related to the 
execution of the Contract, if this is not 
specified in the Bid. This notice, whether 
in the Bid or in a later time, shall not 
relieve the Supplier from its obligations, 
duties or responsibilities under the 
Contract. 
21-2-   Subcontracts shall be according to 
the provisions of the General Conditions of 
the Contract. 
 
 
 
22- Specifications and Standards 
 

22-1-   Technical Specifications and 
Drawings 
a-  The  Commodities   and  Related  
Services  provided  under  the  Contract  
shall  conform  to  the  technical 
specifications and standards mentioned in 
S6 and the Table of Requirements. In the 
event no standard is stated, then the 
standard shall equal or exceed the official 
standards adopted in the Commodities’ 
countries of origin. 
b-  The  Supplier  may  disclaim  liability  
for  any  design,  data,  drawings,  
specifications,  documents  or amendments 

إذا احتاج المشتري أو المجهز إطالع أٌة جهة  )أ(
 تموٌل المشروع على هذه المعلومات. أخرى مشاركة فً

 
إذا اصبحت هذه المعلومات علنٌة لسبب خارج  )ب(

 عن إرادة اي من الطرفٌن.
 

إذا تمكن الطرؾ المعنً أن ٌثبت امتالكه  )ج(
للمعلومات ولت تسلمها وأنه حصل علٌها بطرق أخرى 

 أو ؼٌر مباشرة بالطرؾ اآلخر؛  لٌست لها عاللة مباشرة
 

علٌها أحد الطرفٌن بشكل لانونً من إذا حصل  )د(
 طرؾ ثالث ؼٌر ملزم بتعهد السرٌة.

 
( من الشروط العامة للعمد أعاله 20احكام المادة ) 20-4

ال تعدل بؤي شكل من األشكال االلتزام بالسرٌة المعطى من 
أي من الطرفٌن لبل تارٌخ تولٌع العمد فٌما ٌتعلك بالتجهٌز أو 

 أي جزء من العمد.
 

( من الشروط العامة للعمد 20مى احكام المادة )تب 20-5
 ملزمة حتى بعد إلؽاء أو تنفٌذ العمد.

 
 
 

 العمود الثانوٌة .21
 
 

ً بجمٌع العمود   21-1 على المجهز أشعار المشتري خطٌا
ً فً  الثانوٌة المتعلمة بتنفٌذ العمد إذا لم ٌكن ذلن محدداً مسبما

ال ٌعفً هذا التبلٌػ سواء كان فً العطاء أو فً  العطاء .
مرحلة الحمة المجهز من التزاماته أو واجباته أو مسإولٌاته 

 بموجب العمد.
 

ٌجب ان تستند عمود المموالت الثانوٌة الى احكام  21-2
 الشروط العامة للعمد .

 
 
 
 

 المواصفات والمماٌٌس .22
 

 المواصفات الفنٌة والمخططات 22-1
 

ٌجب أن تتطابك السلع والخدمات المتصلة بها  )أ(
المإمنة بموجب العمد بالمواصفات والمماٌٌس الفنٌة الواردة 
فً المسم السادس، وجدول المتطلبات . وفً حال عدم ذكر 
ممٌاس، فالممٌاس ٌجب أن ٌساوي أو ٌتفوق على المماٌٌس 

 الرسمٌة المعتمدة فً دول منشؤ السلع.
 
سإولٌته عن أي تصمٌم أو ٌحك للمجهز أن ٌخلً م ( ب)

بٌانات أو  مخططات أو مواصفات أو وثائك أو 
تعدٌالت ممدمة أو مصممة من المشتري أو بالنٌابة 

 عنه، على أن ٌسلم مذكرة بإخالء المسإولٌة للمشتري.
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provided or made by or on behalf of the 
Buyer, provided that it shall submit a notice 
of Buyer’s disclaimer. 
c-  Whenever  the  Contract  refers  to  the  
standard  conditions  and  performance  
rules  under  which  the Contract  is  to  be  
executed,  then  the  reference  is  to  the  
version  or  update  of  such  rules  and 
specifications, as specified in the Table of 
Requirements. 
Any amendment to such specifications and 
performance rules during the Contract 
execution shall not be adopted unless is 
preceded by the Buyer’s p r io r  consent.  
Such amendment sha l l  be treated 
according to 33/General Conditions of the 
Contract. 

 

23- Packaging and Documents 
23-1-   The Supplier ensures that the 
Commodities a re  shipped to their 
destination as stated in the Contract in a 
way that guarantees that no damage to 
occur thereto. Packaging, through the 
transportation duration, shall be adequate 
to protect rough handling and exposure to 
high temperatures, salts, sweats and open- 
air storage. Also shall be considered the 
size and weight of packaging boxes, 
distance of destination and lack of heavy 
handling equipments throughout the 
transportations phases, to include the 
transit. 
23-2-   Packaging, tagging and 
documentation in and outside the packages 
shall be according to the special 
requirements stipulated in the Contract or 
any other requirements specified in the 
Special Conditions of the Contract or any 
other instructions issued by the Buyer 
24- Insurance 
24-1-   Unless the Special Conditions of 
the Contract states otherwise, shall be 
procured overall insurance on the 
Commodities imported according to the 
Contract in a currency that is transferrable 
to an eligible country. Insurance shall be 
against loss or damage resulting from 
manufacture and/or purchase, 
transportation, storage or delivery. 

 

25- Transportation 
Unless the Special Conditions of the 
Contract states otherwise, the responsibility 
for arrangement for Commodities 

 
 
 

أٌنما تتم األشارة فً العمد إلى المواصفات المٌاسٌة  (ج)
بموجبها ، فٌجب أن ولواعد التنفٌذ، التً سٌتم تنفٌذ العمد 

ٌكون الى اإلصدار  أو التحدٌث لهذه المواعد والمواصفات ، 
المحدد فً جدول المتطلبات . أي تعدٌل لهذه المواصفات و 
لواعد التنفٌذ أثناء تنفٌذ العمد لن ٌعتمد ما لم  ٌسبمه موافمة 
المشتري المسبمة بذلن ، وٌجب أن ٌتم التعامل مع هذا 

 من الشروط العامة للعمد. 33مع المادة التعدٌل بما ٌتناسب 
 
 
 
 
 
 
 

 التغلٌف والمستندات .23
 

ٌجب على المجهز أن ٌإمن شحن السلع إلى وجهتها  23-1
النهائٌة المذكورة فً العمد، بطرٌمة تضمن عدم إتالفها أو 
إلحاق أي ضرر بها. ٌجب أن ٌكون التؽلٌؾ، طوال فترة 

والتعرض لدرجات النمل، كاؾ لتحمل التعامل الخشن 
الحرارة الماسٌة، واألمالح والتعرق والتخزٌن فً أماكن 
مفتوحة. كما ٌجب أن ٌراعً حجم ووزن صنادٌك التؽلٌؾ 
بُعد الوجهة النهائٌة للسلع وؼٌاب معدات التعامل مع 

 الحموالت الثمٌلة فً جمٌع مراحل النمل بما فٌها الترانزٌت.
 

، ووضع العالمات ٌجب أن تتوافك عملٌة التؽلٌؾ 23-2
المناسبة والتوثٌك داخل وخارج المؽلفات مع المتطلبات 
الخاصة المنصوص علٌها فً العمد، أو أٌة متطلبات أخرى 
محددة فً الشروط الخاصة بالعمد، أو أٌة تعلٌمات أخرى 

 صادرة عن المشتري.
 
 
 
 
 
 
 

 لتأمٌنا .24
ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً الشروط الخاصة  24-1
د , ٌتم اجراء التامٌن الشامل على السلع الموردة بموجب بالعم

العمد بعملة سهلة التحوٌل لدولة مإهلة. ٌكون التامٌن ضد 
الضٌاع, او التلؾ الناتج عن التصنٌع أو والشراء أو النمل أو 

 التخزٌن  أو التسلم.
 
 
 
 
 

 النمل .    25
لم ٌنص على خالؾ ذلن فً الشروط الخاصة  ما  25-1

بالعمد , فان مسإلٌة تنظٌم نمل السلع ٌتم بموجب المواعد 
 المحددة فً االنكوترم.
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transportation shall be according to the 
INCOTERMS rules. 
 

26- Test and Engineering Inspection   
26-1-   The Supplier shall, at its own 
expense, conduct the engineering 
inspection and tests required for the 
Commodities and Related Services, as 
specified in the Special Conditions of the 
Contract. 
26-2-   The engineering inspection and 
tests may be conducted in the 
headquarters of the Supplier or the 
importer’s Subcontractor, upon delivery 
and/or arrival at destination or any other 
place in Iraq according to the stipulations of 
the Special Conditions of the Contracts. In 
the event tests are conducted in the 
headquarters of the Supplier or the 
Supplier’s Subcontractor, then the Supplier, 
under 26-2/General Conditions of the 
Contract, shall offer all facilities and 
assistance necessary for the testing team, 
to include the drawings and production 
data, without incurring additional cost to the 
buyer. 
26-3-   The Buyer or its representative 
may attend the engineering inspection and 
testing as per 26-2/General Conditions of 
the Contract, provided that the Buyer shall 
be charged with all its personal costs and 
expenses to incur from its attendance, 
including but not limited to the costs of 
travel and accommodation. 
26-4-   The Supplier, before conducting 
the engineering inspection and tests, shall 
give the Buyer a prior notice of the date 
and place in which they are conducted.  
Also, it shall obtain authorization or 
consent by any relevant third Party or 
manufacturer on attendance by the Buyer 
or its representative in such engineering 
tests and/or inspection. 
26-5- The Buyer, if deems necessary, 
may require the Supplier to conduct any 
engineering tests and/or inspection that is 
not mentioned in the Contract, to verify that 
the characteristics and performance of such 
Commodities conform to the technical 
specifications, rules and standards stated in 
the Contract, provided that the reasonable 
costs and expenses to incur by the 
importer for conducting such engineering 
tests and/or inspection shall be added to 
Contract Price. Shall be considered any 

 
 االختبار والفحص الهندسً .26
ٌتوجب على المجهز أن ٌموم على نفمته الخاصة  26-1

باالختبار والفحص الهندسً الالزم على السلع والخدمات 
 والمحددة فً الشروط الخاصة بالعمد.المتصلة بها 

 
 
 
 
 

ٌمكن أن ٌتم أجراء االختبارات والفحوص الهندسٌة  26-2
فً ممر المجهز، أو المماول الثانوي الذي تعالد معه المورد، 
عند التسلٌم و/ أو وصولها إلى وجهتها النهائٌة أو أي مكان 
آخر فً العراق بحسب ما هو مبٌن فً شروط العمد الخاصة. 

فً حالة أجراء االختبار فً ممر المجهز أو المماول الثانوي و
( من 2-26الذي تعالد معه المجهز، فبموجب الفمرة الفرعٌة )

شروط العمد العامة، على المجهز توفٌر جمٌع التسهٌالت 
والمساعدة الالزمة لفرٌك االختبار بما فً ذلن المخططات 

إضافٌة على ل ذلن تكلفة وبٌانات اإلنتاج دون أن ٌشك
 المشتري

 
 
 
 
 
 

ٌحك للمشتري أو ممثل عنه حضور االختبار او  26-3
( من الشروط 2-26الفحوص الهندسٌة بموجب الفمرة )

العامة للعمد، بشرط أن ٌتحمل المشتري جمٌع تكالٌفه ونفماته 
الشخصٌة الناتجة عن حضوره، شامال، على سبٌل المثال ال 

 الحصر، تكالٌؾ السفر واإللامة.
 
 

على المجهز أن ٌعطً إخطارا مسبما للمشتري لبل  26-4
إجرائه لالختبار والفحص الهندسً، ٌعلمه فٌه بالتارٌخ 
والمكان الذي سٌجرى فٌهما. وعلٌه أن ٌحصل على تصرٌح 
أو موافمة أي طرؾ ثالث له عاللة أو مصنّع على حضور 

  بار و/أو الفحص الهندسً.المشتري أو ممثله مثل هذا االخت
 
 
 
 
 

ٌحك للمشتري أن ٌطلب من المجهز المٌام بؤي  26-5
اختبار و/أو الفحص الهندسً ؼٌر مدرج فً العمد إذا وجده 

، ً للتؤكد من أن خصائص وأداء هذه السلع مطابك  ضرورٌا
للمواصفات والمواعد والمماٌٌس الفنٌة المبٌنة فً العمد، بشرط 
أن تضاؾ التكالٌؾ والنفمات المعمولة المترتبة على المورد 
إلجراء هذا االختبار و/أو الفحص الهندسً إلى لٌمة العمد . و 

لٌم وتوارٌخ ٌإخذ بعٌن االعتبار أي تؤخٌر فً توارٌخ التس
االنتهاء وااللتزامات األخرى المتؤثرة والذي ٌسببه هذا 
االختبار و/أو الفحص الهندسً فً سٌر التصنٌع و/أو تنفٌذ 

 الموردٌن اللتزاماتهم تحت العمد.
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delay in the delivery dates, completion 
dates and other obligations affected due to 
such engineering tests and/or inspection in 
the course of manufacture and/or the 
importers’ fulfillment of their obligations 
under the Contract. 
26-6-   The Supplier shall submit to the 
Buyer a report on the results of all the 
engineering tests and inspections 
conducted. 
 
 
26-7-   The Buyer may reject the 
Commodities or any part thereof which are 
proved by the engineering test and/or 
inspection to be nonconforming to the 
specifications. The Supplier shall, at its 
own cost, repair or replace such rejected 
Commodities  or make the necessary 
modifications thereon to render them 
conforming to the  specifications  and  
shall,  after  giving  the  Buyer a  prior  
notice  according  to  23-4/General 
Conditions of the Contract, repeat the 
engineering test and/or inspection. 
26-8-  The importer’s approval on 
conducting any engineering test and/or 
inspection, attendance by the Buyer or 
representative thereof and issuing any 
report required under 23-6/General 
Conditions of the Contract shall not relieve 
it from any other warranties or obligations 
stated in the Contract. 

 
 
 
27- Delay Penalties 
27-1-   Except for the terms stipulated in 
32/General Conditions of the Contract, failure 
by the Supplier to deliver  all  or  any  of  the  
required  Commodities   on  the  date(s)  of  
delivery  specified  in  the  Contract,  the Buyer 
shall have right, without prejudice to other 
Contract terms, to deduct from the Contract 
Price as penalty of delay, an amount equals 
the rate stated in the Special Conditions of the 
Contract for the delivery price for late 
Commodities  or unexecuted Services per 
week of delay or part thereof, until their actual 
delivery or execution. In the event of reaching 
the upper limit, the Buyer may terminate the 
Contract according to 35/General Conditions of 
the Contract. 
 
28- Manufacturer’s Guarantee 

28-1-   The  Supplier  guarantees  that  all  

 
على المجهز أن ٌمدم تمرٌراً للمشتري بنتائج جمٌع  26-6

  ها.عملٌات االختبارات والفحوص الهندسٌة التً ٌتم  إجراإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌحك للمشتري رفض السلع أو أي جزء منها ٌثبت  26-7
االختبار و/أو الفحص الهندسً عدم مطابمتها للمواصفات. 
وعلى المجهز أن ٌموم بإصالح أو بتبدٌل هذه السلع 
المرفوضة أو إجراء التعدٌالت الالزمة علٌها لجعلها مطــابمة 

ء االختبار و/أو للمواصفات على نفمته الخاصة، وٌعٌد إجرا
الفحص الهندسً على نفمته بعد إعطاء إشعار مسبك للمشتري 

 ( من الشروط العامة للعمد.4-23بحسب الفمرة )
إن موافمة المورد على إجراء أي اختبار و/أو  26-8

فحص هندسً وحضور المشتري أو ممثل عنه وإصدار أي 
( من الشروط العامة 6-23تمرٌر مطلوب بموجب الفمرة )

للعمد ، ال ٌعفٌه من أٌة كفاالت أو التزامات أخرى مبٌنة فً 
 العمد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الغرامات التأخٌرٌة 27
 

 32باستثناء البنود المنصوص علٌها فً الفمرة ) 27-1
الشروط العامة للعمد ، فإنه فً حالة أخفاق المجهز فً  (من

تسلٌم جمٌع السلع المطلوبة، أو أي منها، فً موعد )مواعٌد( 
التسلٌم المحدد/ة فً العمد، ٌحك للمشتري دون إجحاؾ ببنود 
العمد األخرى، حسم مبلػ من لٌمة العمد كؽرامات تؤخٌرٌة، 

عمد لسعر التسلٌم مساو للنسبة المحددة فً الشروط الخاصة لل
للسلع المتؤخرة أو الخدمات ؼٌر المنفذة عن كل أسبوع تؤخٌر 
أو جزء منه حتى ٌتم تسلٌمها أو تنفٌذها الفعلً. وفً حالة 
الوصول إلى الحد األعلى ٌحك للمشتري فسخ العمد بموجب 

 من الشروط العامة للعمد. 35الفمرة 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

Commodities   shall  be  brand  new,  
state-of-the-art  and  involve  all 
developments in design and materials, 
unless the Contract states otherwise. 
28-2-   According  to 22-1-b/General  
Conditions  of the Contract, the importer 
guarantees  that the Commodities  shall be 
free of any faults resulting from any 
omission by the importer or resulting from 
the design, materials  or  manufacture,  
which  may  appear  under  the  prevailing  
conditions  in  the  country  of destination. 
28-3-   The guarantee of Commodities or 
any part thereof shall be valid for 12 
months as of the date of delivery and 
approval thereof at the point delivery 
specified in the Special Conditions of 
Contract or for 18 months as of the date 
of shipping thereof from the port of point 
of loading in the country of origin, 
provided that the period to elapse first shall 
be considered. 
28-4-   The Buyer shall notify the Supplier 
on any faults to appear in the Commodities 
and the nature of such faults, accompanied 
with all evidences available upon 
discovering such faults. The Buyer shall 
give the Supplier ample time to inspect the 
faults. 
28-5- On receiving such  notification,  the  

Supplier  shall,  within  the  period  

specified  in  the  Special Conditions of the 

Contract, repair or replace such 

Commodities  or the damaged part thereof 

without charging the Buyer with additional 

cost. 

28-6-   Failure by the Supplier, within the 

period specified in the Special Conditions 

of the Contract, to repair or replace the 

Commodities , the Buyer, within reasonable 

time, shall take every corrective action it 

deems necessary at the Supplier’s cost 

and responsibility  without prejudice to any 

of the Buyer’s  other rights in the Contract. 
 

29- Indemnification for Patents 
29-1-The Supplier, as per 24-2/General  

Conditions of the Contract, shall indemnify 

the Buyer without burdening it and the 

employees and executives serving it with 

any liability for and/or against all lawsuits, 

 
  الضمانة المصنعٌة .28

  
المجهز بكون جمٌع السلع جدٌدة وؼٌر ٌكفل  28-1

مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن التطورات كافة فً 
 التصمٌم والمواد ما لم ٌنص على ؼٌر ذلن فً العمد.

 
ب( من شروط العمد العامة، -1-22بموجب البند ) 28-2

فعلى المورد أن ٌكفل خلو السلع من أٌة عٌوب ناتجة عن أي 
عن التصمٌم أو المواد أو إؼفال من المورد أو ناتجة 

التصنٌع، والتً لد تظهر تحت الظروؾ السائدة فً دولة 
 مكان الوصول النهائً.

 
ٌجب أن ٌستمر سرٌان مفعول ضمان السلع أو أي  28-3

( شهراً من تارٌخ التسلٌم والموافمة علٌها 12جزء منها مدة )
فً مولع التسلٌم المحدد فً شروط العمد الخاصة، أو لمدة 

( شهراً من تارٌخ شحنها من المٌناء أو مكان التحمٌل فً 18)
 بلد المنشؤ، على أن تعتمد الفترة التً تنتهً فً موعد اسبك.

 
 
 
 
 
 

ٌبلػ المشتري المجهز حول أٌة عٌوب تظهر فً  28-4
السلع وطبٌعة هذه العٌوب مرفمة بكل الدالئل الموجودة فور 

الفرصة المناسبة اكتشاؾ العٌوب. وعلى المشتري إتاحة 
 للمجهز لٌموم بفحص العٌوب.

 
 
 

ٌموم المجهز بإصالح أو تبدٌل هذه السلع أو الجزء  28-5
المتضرر منها دون حساب أٌة تكلفة إضافٌة على المشتري 
عند استالمه مثل هذا البالغ، وذلن خالل الفترة المحددة فً 

 الشروط الخاصة للعمد.
 
 
 

فترة المذكورة فً شروط إذا أخفك المجهز خالل ال 28-6
العمد الخاصة، فً إصالح أو تبدٌل السلع، ٌحك للمشتري 
خالل فترة معمولة أن ٌؤخذ أي إجراء إصالحً ٌراه ضرورٌاً 
على نفمة ومسئولٌة المجهز ودون المساس بؤي من حموق 

 المشتري األخرى فً العمد.
 
 
 
 
 

 التعوٌض عن براءات االختراع .29
 

( من الشروط 2-24على المجهز، بموجب الفمرة ) 29-1
العامة للعمد ، أن ٌموم بتعوٌض المشتري وعدم تحمٌله اٌة 
مسإولٌة وموظفٌه والمسإولٌن الذٌن ٌعملون فً خدمته من و 
/ اوضد جمٌع المضاٌا أو األفعال أو اإلجراءات إدارٌة أو 

ٌؾ أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو األضرار أو التكال
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actions, legal proceedings, claims, 

demands, losses, damages, costs or any 

expenses, to include the attorney fees, 

which the Buyer may suffer from as a 

result of breach or alleged breach of any 

registered patent, model or design or trade 

mark or copyright or any other intellectual 

property rights registered or exist in any 

other form upon signing the Contract due 

to the following: 
 
a- Installation of Commodities  by the 

Supplier or using the same in the site’s 

Country,  

b- S e l l i n g  the products of such 

Commodities in any other Country. 

Such indemnification shall not cover any 
other use of such Commodities o r  any 
Part thereof for other than their purpose 
stated or that could be concluded from the 
Contract.  The indemnification does not 
cover any breach resulting from using such 
Commodities or any parts thereof or any of 
their products resulting from their 
connection or installation with any 
equipment's or materials not imported by 
the Supplier according to the Contract. 
 
 

29-2-   If any actions are taken or any claims 
are made against the Buyer due to a matter 
stated in 
29-1/General Conditions of the Contract, it 

shall notify the Supplier therewith promptly. 

The Supplier may,  at  its  own  cost,  and  

in  the  name  of  the  Buyer,  make  and  

claim  or  action  or  any negotiations to 

reach settlement to such claim or action. 

29-3-   Failure by the Supplier to notify 

with its intent to make any claim or action 

within twenty eight days as of the date of 

notification, the Buyer shall have the right to 

take the same actions. 

29-4- The Buyer shall, at the Supplier’s 

request, attempt at providing reasonable 

assistance in instituting such claims or 

actions; any additional costs resulting from 

such assistance shall be reimbursed by the 

Supplier. 
 

أٌة مصارٌؾ بما فٌها أتعاب المحاماة ومصارٌفها، والتً لد 
ٌتعرض لها المشتري نتٌجة انتهان أو اتهام بانتهان أي من 
براءات االختراع، أو النماذج أو التصامٌم المسجلة أو 
العالمات التجارٌة أو حموق النشر أو أي حك آخر من حموق 

ؤي صورة أخرى ولت الملكٌة الفكرٌة المسجلة أو الموجودة ب
 تولٌع العمد بسبب ما ٌؤتً:

 
 
 
 
 
 

تركٌب السلع من المجهز أو استخدامها فً الدولة  )أ(
 حٌث ٌوجد المولع.

 
 
 
 وبٌع منتجات هذه السلع فً أي دولة كانت. ( ت)
 
 
 

هذا التعوٌض ال ٌؽطً أي استخدام آخر لهذه السلع أو أي 
ٌمكن جزء منها فً ؼٌر الؽرض المنصوص علٌه أو الذي 

استنتاجه من العمد، وال ٌؽطً التعوٌض أي انتهان ٌنتج عن 
استخدام هذه السلع أو أي جزء منها أو أي من منتجاتها 
الناتجة عن ارتباطها أو تركٌبها مع أٌة معدات أو مواد لم 

 ٌوردها المجهز بموجب العمد.
 
 
 
 
 

إذا اتخذت أٌة إجراءات أو وجهت أٌة دعاوى ضد  29-2
( 1-29المشتري بسبب أحد األمور المشار إلٌها فً الفمرة )

من الشروط العامة للعمد ، فعلٌه إبالغ المجهز بها على 
الفور، وٌحك للمجهز على نفمته الخاصة وباسم المشتري أن 
ٌموم بإجراءات أو الدعاوى أو أٌة مفاوضات للتوصل إلى 

 ٌة لمثل هذه اإلجراءات أو الدعاوى.تسو
 
 

إذا لم ٌبلػ المجهز المشتري بنٌته اتخاذ أٌة  29-3
ً من تارٌخ  إجراءات أو دعاوى خالل ثمانٌة وعشرٌن ٌوما

 التبلٌػ، فإن للمشتري الحك أن ٌتخذ اإلجراءات ذاتها بنفسه.
 

ٌعمل المشتري، بناء على طلب من المجهز، بتوفٌر  29-4
كنة فً إلامة مثل هذه اإلجراءات أو الدعاوى، المساعدة المم

وسٌتم تعوٌضه من المجهز عن أٌة تكالٌؾ إضافٌة تنتج عن 
 هذه المساعدة.

 
على المشتري أن ٌعوض وٌبرأ المجهز وموظفٌه  29-5

والمسإولٌن ومماولٌن الثانوٌٌن الذٌن ٌعملون فً خدمته من 
ٌة أو وضد جمٌع المضاٌا أو األفعال أو اإلجراءات إدار

الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو األضرار أو التكالٌؾ أو 
أٌة مصارٌؾ بما فٌها أتعاب المحاماة ومصارٌفها، والتً لد 
ٌتعرض لها المجهز نتٌجة انتهان أو اتهام بانتهان أي من 
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29-5-  The Buyer shall indemnify and clear 

the Supplier and the employees, executives 

and Subcontractors  serving its from and 

against all the lawsuits, actions, 

administrative  procedures, claims, 

demands, losses, damages, costs or any 

expenses, to include the attorney fees, 

which the Supplier may suffer due to breach 

or alleged breach of any patent, model or 

design or trade mark or copyright or any other 

intellectual property rights registered or exist in any 

other form upon signing the Contract due to or 

related to any design, data, drawing, specifications, 

documents or other materials provided or designed 

by the Buyer or in its behalf. 
 

30- Limits of Liability 
 
Except of omission or intentional 
misconduct: 
 
a- The  Buyer shall not be liable in tort or 
otherwise to the Buyer under the Contract 
for any indirect losses or the losses 
resulting from damage to the commodities 
or using thereof or production or any loss 
of profit. However, this exemption shall not 
relieve the Supplier from the payment of 
any indemnification for the damages agreed 
to with the Buyer. 
 
b- To ta l  Supplier’s liability in tort or 
otherwise to the Buyer shall not cause 
increase of the Contract Price. However, 
this limitation shall not exceed the 
Contract Price provided that this limitation 
of liability shall not include the costs of 
repair or replacement of damaged 
equipments or the obligation to indemnify 
the Buyer for any breach of the 
Commodities ’ specification. 
 

31- Change in Laws and Regulations 
31-1- Unless the Contract states 
otherwise, if there’s any change to any 
laws, regulations, decrees or bylaws or was 
rendered operative or revoked any of the 
laws applicable in Iraq within 28 days before 
the Bid’s submission date (where this 
includes any change to the application or 
construction of the Contract by the 
competent authorities) and thus affecting 
the delivery date and the Contract Price, 
then this shall, in turn, be amended in the 
amount they affected there by the 

براءات االختراع، أو النماذج أو التصامٌم المسجلة أو 
و أي حك آخر من حموق العالمات التجارٌة أو حموق النشر أ

الملكٌة الفكرٌة المسجلة أو الموجودة بؤي صورة أخرى ولت 
تولٌع العمد الناتجة عن أو على صلة بؤي تصمٌم، أو بٌانات 
أو مخططات أو مواصفات أو وثائك أو مواد أخرى لدمت أو 

 صممت من المشتري أو بالنٌابة عنه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حدود المسؤولٌة .30
 

 ما عدا حالة االهمال او سوء التصرؾ المتعمد     
ا.   لن ٌترتب على المجهز اٌة مسإولٌة تمصٌرٌة      

اوؼٌرها تجاه المشتري بموجب العمد عن اٌة خسائر ؼٌر 
مباشرة ، و الخسائر الناتجة عن الضرر الحاصل فً السلع ، 

ذا أو استخدامها اواالنتاج أواٌة خسارة فً االرباح. اال ان ه
االستثناء لن ٌعفً المجهز من دفع اٌة تعوٌضات عن 

 االضرار المتفك علٌها مع المشتري. 
 

ب.  ان المسإلٌة الكلٌة للمجهز تجاه المشتري بموجب العمد 
عن اٌة تمصٌر او ؼٌرذلن سوؾ لن تسبب    بزٌادة كلفة 
العمد. اال ان هذا التحدٌد لن ٌتجاوز سعرالعمد بشرط ان هذا 

لمسإولٌة سوؾ لن ٌشمل كلؾ االصالح او تعوٌض التحدٌد ل
المعدات المتضررة او التزام المورد بتعوٌض المشتري عن 

 اي خرق فً مواصفات السلع. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التغٌٌر فً الموانٌن واألنظمة .31
 

 ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً العمد,    31-1 
اذا تؽٌر اي من لوانٌن او انظمة او مراسٌم او            

انظمة داخلٌة او تم تفعٌل او الؽاء اي من الموانٌن السارٌة فً 
ٌوما التً تسبك تارٌخ تسلٌم العطاء )  28العراق خالل فترة 

بحٌث ٌشمل تؽٌٌرا على تطبٌك او تفسٌر العمد من السلطات 
خ التسلٌم ولٌمة العطاء, المسإولة( وبالتالً ٌإثر على تارٌ

فان هذه بدوره سٌعدل بالممدار التً اثرت فٌه ، على اداء 
المجهز والتزاماته فٌما ٌخص العمد. ٌتم تعدٌل االسعار 
بالزٌادة او النمصان كذلن تولٌتات التجهٌز بشكل الٌدع لهذه 
الموانٌن والتعلٌمات التاثٌر على المجهز فً تحمٌك التزاماته. 

مما اوردنا انفا فلن ٌتم منح المجهز الزٌادة او على الرؼم 
النمصان, اذا كان سبك و أن تمت معالجة ذلن بموجب المادة 
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Supplier’s performance and obligations with 
respect to the Contract. The amendment of 
prices shall be increase or decrease, as 
well as the delivery times, in a way that 
shall not cause such laws and instructions 
to have effect on the Supplier in meeting its 

obligations. Notwithstanding the above, the Supplier  
shall  not  be  given  the  increase  or  decrease,  if  
the  same  is  redressed  according  to 15/General 
Conditions of the Contract on Price Revision. 
 

32- Force Majeure 
 
32-1-   The Performance Guarantee 
submitted by the Supplier shall not be 
confiscated, the Supplier shall not pay the 
penalty of delay, and the Contract shall not 
be terminated due to faults if the delay in 
performance or any other default in 
performing its obligations according to the 
Contract results from a Force Majeure. 
32-2-  “Force Majeure”,  for the purpose  
of this Clause,  means any case or event 
beyond the Control of either Party, could 
not be expected and is not due to 
omission or default by either Party. Such 
cases include but are not limited to war, 
revolution, fire, flood, epidemic, health 
quarantine or shipping prohibition. 
32-3- The Supplier shall inform the Buyer in 
writing promptly with the occurrence of 
Force Majeure and the causes thereof. The 
Supplier shall, thereafter, attempt at 
performing its obligations within the limits 
of the new condition or explore other 
options to complete work, unless the Buyer 
requires otherwise therefrom. 
 
 
 

33-Change in Orders and Amendment to 
Contract 
 
33-1-  The  Purchase  may,  any  time,  
require  the  Supplier  in  writing  according  
to  8/General Conditions  of the Contract, 
to change the Contract’s  general scope 
in one or more of the following: 
a- Drawings, designs and specifications if 
the commodities to be provided according to 
the Contract are manufactured specifically 
to the Buyer. 
b- Method of Packaging and Shipping.  
c- Point of Delivery. 
d- Related services to be provided by the 
Supplier. 

 ( من الشروط العامة للعمد الخاصة بمراجعة االسعار. 15)
 
 
 
 
 
 
 

 الموة الماهرة .32
 

ال ٌصادر ضمان حسن التنفٌذ الممدم من المجهز و  32-1
وال ٌتم فسخ العمد نتٌجة عٌوب  ال ٌدفع الؽرامات التؤخٌرٌة

إذا كان تؤخٌر األداء أو أي إخفاق آخر فً تنفٌذ التزاماته 
 بموجب العمد ناتج عن الموة الماهرة.

 
ألؼراض هذه الفمرة ، تعنً "الموة الماهرة" أي  32-2

حدث أو حالة خارجة عن أي من الطرفٌن، وال ٌمكن تجنبها 
أو تمصٌر أي من أو تولعها وهً ؼٌر ناتجة عن إهمال 

الطرفٌن . هذه الحاالت لد تشمل، على سبٌل المثال ال 
الحصر الحروب أوالثورات أوالحرائك أوالفٌضانات أواألوبئة 

 أوالحظر الصحً أوحظر الشحن.
 

ً فور حدوث  32-3 على المجهز أن ٌعلم المشتري خطٌا
الموة الماهرة وأسبابها وعلى المجهز بعدها أن ٌحاول اإلٌفاء 

تزاماته بحدود ما ٌسمح به الظرؾ الجدٌد، أو أن ٌبحث بال
عن بدائل أخرى الستكمال العمل، إال إذا طلب منه المشتري 

 خطٌاً خالؾ ذلن. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تغٌٌر األوامر وتعدٌل العمد .33
 

ٌحك للمشتري فً أي ولت، أن ٌطلب خطٌاً  33-1
تؽٌٌر ( من الشروط العامة للعمد من المجهز 8بموجب المادة )

 النطاق العام للعمد، فً واحد أو أكثر مما ٌؤتً:
 

المخططات، والتصامٌم، والمواصفات إذا كانت  )أ(
السلع التً سٌتم توفٌرها بموجب العمد مصنعة خصٌصاً 

 للمشتري.
 

 طرٌمة التؽلٌؾ والشحن. )ب(
 

 مكان التسلٌم؛ )ج(
 

 والخدمات المتصلة التً ٌجب أن ٌإمنها المجهز. )د(
 

إذا أدت أي من هذه التؽٌٌرات إلى فرق فً السعر  33-2
سواء بالزٌادة أو بالنمصان، أو فً الولت المطلوب إلنجاز 
العمل أو تنفٌذ المجهز ألي أحكام فً العمد، ٌجب عندها 
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33-2-  If any of such changes lead to 
difference in price, whether increase or 
decrease, or in the time required to perform 
the work or the Supplier’s execution of any 
of the Provisions in the Contract,  then  
equal  amendment  to  the  Contract  Price  
am  the  delivery  and  completion 
schedules shall be made. The Supplier 
shall require amendment under this Clause 

within 28 days after its receipt of the Change Order 
from the Buyer.   
 

33-3- The Parties shall agree in advance on 
the price of any service related to the 
Contract which the Supplier may require by 
the Supplier but not stated in the Contract, 
provided that the price thereof shall not 
exceed the rates required by the Supplier 
for the same services from other Parties. 
33-4-  According  to  above,  no  
amendments  or  changes  to  the  Contract  
Conditions  shall  be accepted unless they 
are in writing and signed by the Parties. 
 
34-Extension of Term 
 

34-1-  If  the  Supplier  or  any of  its  
Subcontractors  experiences,  during  the  
period  of  Contract execution, 
circumstances that delay delivery of 
Commodities  or completion of the Related 
Services in time, as per 13/General 
Conditions of the Contract, the Supplier 
shall inform the Buyer therewith in writing 
within 15 days as of the date of occurrence 
of the circumstance, stating the cause and 
period of continuity thereof, provided that 
the Buyer shall evaluate the condition 
promptly on receiving the notification and 
may extend the Contract. In which case, the 
Parties shall approve the extension through 
Contract amendment. 
 

34-2-  Except  for  the  Force  majeure  
stated  in  32/General  Conditions  of  the  
Contract,  any  delay  in performance or 
delivery and fulfillment of the obligations, 
the Supplier shall be subject to penalty of 
delay as per 26/General Conditions of the 
Contract, unless it was agreed to extension 
of the Term of Contract asper 34-
1/GeneralConditionsoftheContract  
 
 
 

إجراء تعدٌل مساو على مبلػ العمد، وجداول التسلٌم 
واالنتهاء. وٌجب على المجهز أن ٌطالب بالتعدٌل تحت هذه 

ً من تارٌخ تسلمه أمر التؽٌٌر من  28مرة خالل الف ٌوما
  المشتري.

 
 
 
 
 
 
 
 

على الطرفٌن أن ٌتفما مسبما على سعر أي من  33-3
الخدمات المتصلة بالعمد والتً لد ٌحتاجها المجهز ولكن لم 
ٌتم ذكرها فً العمد، على أال ٌتجاوز سعرها معدل األسعار 

 من أطراؾ أخرى. التً ٌطلبها المجهز لماء نفس الخدمات
 

استناداً الى ماجاء فً اعاله، لن تمبل أٌة تعدٌالت  33-4
أو تؽٌٌرات على شروط العمد إال إذا كانت خطٌة ومولعة من 

 الطرفٌن.
 
 
 
 

 تمدٌد المدة . 34
 

إذا واجه المجهز أو أي من المماولٌن الثانوٌٌن لدٌه  34-1
خالل فترة تنفٌذ العمد ظروفا تإخر تسلٌم السلع أو استكمال 

( 13الخدمات المتصلة بها فً الولت المحدد بحسب المادة )
من الشروط العامة للعمد ، فٌجب على المجهز أن ٌعلم 

ً من تارٌخ نشوء  15المشتري بها خطٌاً وخالل  ٌوما
ً سببها ومدة استمرارها. وعلى المشتري أن ا لظروؾ، مبٌنا

ٌموم بتمٌٌم الحالة فور استالمه للتبلٌػ وله أن ٌمدد مدة العمد، 
وفً هذه الحالة ٌموم الطرفان بالمصادلة على التمدٌد من 

 . خالل تعدٌل العمد

 
 
 
 
 
 
 

 32باستثناء حالة الموة الماهرة الواردة فً الفمرة  34-2
العامة للعمد ، فإن أي تؤخٌر فً األداء والتسلٌم  من الشروط

وإتمام االلتزامات ٌضع المجهز تحت طائلة فرض الؽرامات 
من الشروط العامة للعمد، إال إذا  26التؤخٌرٌة حسب الفمرة 

( من 1-34تم االتفاق على تمدٌد مدة العمد بحسب الفمرة )
 الشروط العامة للعمد.
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35- Work Withdrawal   
 

35-1-   work withdrawal for violation or default by the 
Supplier: 
 The Buyer may, after giving  the Supplier a 15- day 
written notice,  has the right to withdraw work,  in the 
following cases, without referring to the court: 
.  
b)  If the supplier goes bankrupt or announce his 
Insolvency.  
c) I f  t h e  s u p p l i e r  s u b m i t s  a  r e q u e s t  
f o r  b a n k r u p t c y  o r  i n s o l v e n c y .   
d)  If a decision is issued by the court to place the 
(supplier's) funds under the control of bankruptcy 
trustee (syndicate). 
e)  If the  supplier  makes a reconciliation that 
preserves him from bankruptcy  or           
     Waives his rights to his creditors. 
f)  If the supplier  agrees to implement the contract 
under the supervision of the control   
     board of his creditors  
g) If the supplier  is a company that has announced 
liquidation, excluding the optional  
    Liquidation for the purpose of merger or 
reformation. 
j) If the funds of the contractor are seized by a court of 
competency and this seizure may  
    Lead the contractor to be unable to fulfill his 
obligations.  
i) If the supplier has failed, without an acceptable 
excuse, to continue executing the contract or the work 
progress is stopped for a period of (15) days.  
k) If the supplier has not implemented the contract or 
has intentionally negligent and careless in fulfilling his 
obligations according to the contract. 
l) If the commodities have not fulfilled the technical 
specifications specified in the contract, or if the 
supplier fails in replacing the commodities with a 
period of (30) days from receiving a written notice 
from the buyer. 
m) If the supplier fails in delivering the commodities 
within the period specified in the contract or within the 
extension period given by the buyer according to Para 
34 of the General Conditions of Contract. 
n) If the supplier fails in performing any of the other 
tasks commissioned to him according to the contract. 
o) if the supplier is involved, according to the buyer's 
contentment during the period of contract execution,  
fraud  or corruption practices specified in Para 3 of the 
General conditions of Contract , in his competition on 
the contract or in it execution. 
p) If the supplier has subcontracted concerning any 
section of the contract in way that harms the work 

 

 سحب العمل   35

 
 سحب العمل بسبب أخالل او تمصٌر المجهز: 35-1

 
ً لمدة  ) ( 15للمشتري وبعد أعطاء المجهز أنذاراً تحرٌرٌا

ً ان ٌسحب العمل من المجهز فً اي من الحاالت التالٌة  ٌوما
 دون الرجوع الى المحكمة.

 اذا افلس المجهز او أشهر أعساره. -أ
 اره.اذا تمدم المجهز بطلب ألشهار افالسه او اعس -ب
اذا صدر لرار من المحكمة بوضع اموال المجهز فً ٌد  -ج

 امٌن التفلٌسة )السندٌن(.
اذا عمد المجهز صلحا ٌمٌه االفالس او تنازل عن حموله  -د

 لصالح دائنه.
اذا وافك المجهز على تنفٌذ العمد تحت اشراؾ هٌئة  -هـ

 مرافبة مإلفة من دائنه.
ها عدا التصفٌة اذا كان المجهز شركة اعلنت تصفٌت -و

 االختٌارٌة ألؼراض االندماج او اعادة التكوٌن.
اذا ولع الحجز على اموال المجهز من محكمة ذات  -ز

اختصاص وكان من شؤن هذا الحجز ان ٌإدي الى عجز 
 المجهز عن االٌفاء بالتزاماته.

اذا تخلى المجهز او امتنع عن تولٌع صٌؽة العمد وكان لد  -ح
 باشر بتنفٌذ العمد.

اذا عجز المجهز وبدون عذر مشروع عن االستمرار  -ط
 ٌوما . 15بـتنفٌذ العمد او اولؾ تمدم االعمال لمدة 

اذا كان المجهز ؼٌر لائم بتنفٌذ العمد او انه معتمد االهمال  -ي
 وعدم المباالة فً تنفٌذ التزامه بموجب العمد. 

لعمد اذا لم تستوفً السلع المواصفات الفنٌة المحددة فً ا -ن
( ٌوماً 30او اذا أخفك المجهز فً استبدال السلع خالل مدة )

 من تارٌخ تسلمه أشعار تحرٌري من المشتري.
اذا اخفك المجهز فً تسلٌم السلع خالل الفترة المحددة فً  -ل

 العمد او خالل فترة التمدٌد التً ٌعطٌها المشتري حسب الفمرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من الشروط العامة للعمد. 34
اذا اخفك المجهز فً اداء اي من المهام االخرى الموكلة  -م

 الٌه بموجب العمد.
اذا تورط المجهز حسب لناعة المشتري وخالل فترة تنفٌذ  -ن

العمد فً اي من ممارسات االحتٌال او الفساد المعرفة فً 
من الشروط العامة للعمد فً تنافسه على العمد او فً  3الفمرة 
 تنفٌذه.
المجهز لد تعالد من الباطن بخصوص اي لسم  اذا كان -ص

من العمد بشكل ٌضر بجودة العمل او ٌخالؾ تعلٌمات 
 المشتري.

اذا لدم المجهز او عرض على اي شخص )بصورة  -ع
مباشرة او ؼٌر مباشرة( رشوة او هدٌة او منحة او عمولة او 
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quality or violates the instructions of the buyer. 
q) If the supplier submitted or offered to any person ( 
directly or indirectly) a bribery, present, grant, 
commission , financial gift  as  an arousal of interest, 
reward for perform a work, or refraining from 
performing a works related to the contract. 
s) If it is clear to the buyer that the suuplier has 
practiced any of administrative corruption, fraud, 
collusion, oppression or hindrance during the 
competition in order to obtain or execute the contract, 
and then the buyer has the right, within 15 days after 
notifying the supplier, to warn him.     
The Buyer considers the following definitions for this 
purpose: 
1) “Corrupt Practice” means offering, giving, 
receiving or soliciting, directly or indirectly, anything of 
value to influence the actions of a public official 
throughout the supplying process or contract 
execution. 
2) “Fraudulent Practice” means any 
misrepresentation or omission of any fact in view to 
influence the supplying process or contract execution. 
3) “Collusive Practice” means any scheme or 
arrangement between two or more Bidders, with or 
without knowledge of the Purchaser, in view to 
establish artificial and noncompetitive prices. 
4) “Coercive Practice” means harming or 
threatening to harm, directly or indirectly, the persons 
or their properties to influence their participation in the 
acquisition processes or influence the contract 
execution. 
5) “Obstructive Practice”: means to destroy 
intentionally, falsify, distort documents and conceal 
investigation-required evidences or give false 
testimony to investigators to obstruct the Purchaser’s 
investigation procedures in the corrupt, fraudulent, 
collusive, coercive practices or threaten, provoke or 
obstruct any party and prevent it from giving any 
investigation-related information or prevent it from 
following up the investigation procedures. 
 

36- Waiver 
36-1-   The Buyer or the Supplier may not 
assign their obligations stated in this 
Contract, in whole or in part, without prior 
written consent by the other Party. 
 
37- Restrictions on Exports 
Without omission of the Supplier’s 

responsibility for the execution of the 

export documents specified in the Contract, 

the Supplier shall be relieve from its 

obligation to supply the Commodities  and 

Related Services in the event any new 

هبة مالٌة كترؼٌب او مكافؤة ممابل اداء عمل او امتناع عن 
 ل له عاللة بالعمد.اداء عم

اذا اتضح للمشتري ممارسة المجهز ألي من ممارسات  -ؾ
الفساد االداري او االحتٌال او التواطإ او المهر او االعالة 
اثناء المنافسة للحصول على العمد او تنفٌذه عند ذلن ٌحك 

 .انذاره (ٌوما بعد اشعار المجهز) 15للمشتري وخالل 
 االتٌة لؽرض هذه الفمرة:ٌعتمد المشتري التعارٌؾ 

 
 
 
 
 
 
الممارسات الفاسدة وتعنً تمدٌم او اعطاء او استالم او  -1

التماس بشكل مباشر او ؼٌر مباشر اي ؼرض ذي لٌمة 
للتؤثٌر على عمل مسإول فً مولع المسإولٌة عامة خالل 

 عملٌة التورٌد او تفٌذ العمد.
ي من ممارسات احتٌالٌة تعنً اي سوء تمثٌل او حذؾ أل -2

 الحمائك بهدؾ التؤثٌر على عملٌة التورٌد او تنفٌذ العمد.
ممارسات التواطإ تعنً اي تخطٌط او تنسٌك بٌن اثنٌن  -3

او اكثر من ممدمً العطاء بعلم او دون علم المشتري بهدؾ 
 وضع اسعار وهمٌة وؼٌر تنافسٌة.

ممارسات لهرٌة تعنً إٌذاء او التهدٌد بإٌذاء بشكل مباشر  -4
ؼٌر مباشر , االشخاص او ممتلكاتهم للتؤثٌر على او 

 مشاركتهم فً عملٌة التورٌد او التؤثٌر على تنفٌذ العمد.
ممارسة االعالة وتعنً االتالؾ المعتمد او التزوٌر او  -5

التؽٌٌر فً الوثائك وحجب االدلة الالزمة للتحمٌك او االداء 
لبل بشهادة زور للمحممٌن ألعالة اجراءات التحمٌك من 

المتري فً ممارسات الفساد االداري او االحتٌال او التواطإ 
او الممارسات المهرٌة او التهدٌد او التحرش او أعالة اي 
طرؾ او منعه من تمدٌم اٌة معلومات تتعلك بالتحمٌك او منعه 

 من متابعة اجراءات التحمٌك.
 
 
 
 
 
 
 

 التنازل .36

 
عن التزاماتهما ال ٌحك للمشتري أو المجهز التنازل  36-1

المبرمة فً هذا العمد كلٌا  أو جزئٌا  إال بموافمة 
 خطٌة مسبمة من الطرف اآلخر.

 
  لٌود التصدٌر.      37

دون اغفال عن مسإلٌة المجهز فً انجاز وثائك       
ٌعفى المجهز من  التصدٌر المحددة فً العمد,

التزاماته فً تجهٌز السلع والمنتجات والخدمات 
المتصلة بها فً حالة فرض اٌة لٌود جدٌدة على 
اجراءات التصدٌر من المشتري او دولة المشتري ، 
او اجراء اي تغٌٌر فً استخدام المنتج او السلع 
المطلوب تورٌدها لد ٌنجم عن تعلٌمات تجارٌة 

ة لهذه المنتجات والسلع. تصدر عن الدولة المجهز
اال ان هذا االجراء لن ٌعفً المجهز من مسإلٌته فً 
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restrictions on the exporting procedures 

are imposed by the Buyer or the Buyer’s 

country or a change is made to using the 

product or the Commodities  to be imported that 

may arise due to trade instructions issued by 

the country supplying such products and 

Commodities . However, this shall not relieve 

the Supplier from its responsibility for 

acquainting the Buyer with all its procedures 

taken, supported with documents, all export 

phases to include its request submitted to 

obtain export license or authorization letter from 

the manufacturer as specified in the Contract. 

In which case, the Contract shall be 

terminated at the Buyer’s convenience as per 

Para (35-3). 

 

 

 

 

 

 

 

تعرٌف المشتري باجراءاته كافة المتخذة معززة 
بالوثائك مراحل التصدٌر كافة  بضمنها طلباته 
الممدمة للحصول على اجازة تصدٌر او كتاب 
التخوٌل من الجهة المصنعة والمحددة بموجب 

عمد عند ذان حسب رغبة المشتري العمد. ٌتم انهاء ال
 (.3-35وفما للفمرة )
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Section Eight: Special Conditions of the Contract for Goods 

Supply Contracts 

The following Special Conditions of the Contract are intended for 
supplementing and/or amending the General Conditions of the 
Contract. In the event of any conflict, the stipulations of the Special 
Conditions of the Contract shall be relied on. 

 الفصل الثامن: الشروط الخاصة بالعمد
 لعمود تجهٌز السلع

 
إكمال و/أو تعدٌل الشروط تعمل الشروط الخاصة بالعمد األتٌة على 

العامة للعمد. فً حالة وجود أي تعارض، تعتمد النصوص المدرجة فً 
 الشروط الخاصة بالعمد.

 
General 
Conditions of the 
Contract 

 1-1-g 

Buyer's Country: Republic of Iraq الشروط العامة  : جمهورٌة العراقدولة المشتري
 (ز) 1-1للعمد  

General Conditions 
of the Contract 
 1-1h 

Purchaser: Ministry of oil/South 

Refineries Company 

 
وزارة النفط / شركة مصافً  المشتري: 

 الجنوب ) شركة عامة(

الشروط العامة 
 (ح) 1-1للعمد  

General Conditions 
of the Contract  
1-1-l 

Project site(s)/Destination:  South Refineries 
Company Head- Quarter  (CIP) -Basra - Republic 
of Iraq 

الوجهة النهائٌة  : جمهورٌة العراق /محافظة 
البصرة / الشعٌبة / مخازن شركة مصافً الجنوب  

 ()المولع الرئٌسً

الشروط العامة 
 (ل) 1-1للعمد  

General Conditions 
of the Contract  
4-2-a 

Meanings of commercial terms are as 
described in the INCOTERMS. 

معانً المصطلحات التجارٌة هً كما 
 CIP موصوفة فً االنكوترم

الشروط العامة 
 )ا( 0-2للعمد  

General Conditions 
of Contract 4-2-b 

Latest version of INCOTERMS 2010  ان االصدار المحدث المستخدم لالنكوترم
2010 

العامة  الشروط
 )ب(0-2للعمد 

General Conditions 
of Contract 3 

Corruptions and Fraud  
The Second Party (including his/ her employees and 
subcontractors and any other party  related to the 
second party  or the relevant contract and its 
amendments and addendums or extensions) 
commits not to offer or give to any of the first party 
employee any gift or advantage to make that 
employee acts or refrains from acting in a way that 
constitutes a failing to perform duties . This applies 
regardless whether the advantage is offered directly 
or through an intermediary. If  the second party fails 
to comply with such commitment , the first party will 
take  legal measures in place 

  واالحتٌال الفساد

 موظفٌه ٌشمل والذي) الثانً الطرف لتزمٌ
 له اخر طرف أي او الباطن من معه والمتعالدٌن

 او بسببه او العمد بهذا او الثانً بالطرف عاللة
 لٌامه بعدم( تمدٌداته او مالحمه او تعدٌالته
 االول للطرف تابع موظف ألي إعطاء او بعرض

  من بشًء وعدا او مٌزة او منفعة او عطٌة أي
 او معٌن بعمل ٌموم ان الموظف هذا لجعل  ذلن

 أخالال ٌشكل بما معٌن عمل عن االمتناع
  النظر بغض الحال وٌنطبك الوظٌفٌة بالواجبات

 او مباشر بشكل تمدٌمها تم المنفعة كانت اذا عما
 الثانً الطرف فشل حال وفً وسٌط خالل من

 االول الطرف على فأن أعاله ورد بما بااللتزام
 ضده المانونٌة االجراءات كافة أتخاذ

 العامة الشروط
 1 للعمد

General Conditions 
of Contract 5-1 

Language: Arabic, English الشروط العامة  االنكلٌزٌة ،  اللؽة المعتمدة:  العربٌة
 1-3للعمد  

General Conditions 
of Contract 8-1 

For sending notice, the 
Purchaser’s address is:  
To: SOUTH REFINERIES 
COMPANY/ STATE COMPANY 
Street address: AL SHUAIBA 
Floor and room number: 
Contracts& Purchase Department 
/ First Floor 
City: Basra 
Country: Republic of Iraq 

Email: contracts@src.gov.iq 

 إلرسال البالغات، عنوان المشتري هو:

 عامة شركة/الجنوب مصافً شركة: إلى

 لشعٌبةا: الشارع عنوان

 العمود لسمالهٌئات/  بناٌة :والغرفة الطابك رلم

 األول الطابك/ والمشترٌات

 البصرةمحافظة : المدٌنة

 العراق جمهورٌة :الدولة

 contracts@src.gov.iq: اإللكترونً البرٌد

 

الشروط العامة 
 1-8للعمد  

General 
Conditions of 
Contract 9-1 

Contracts are subject to the Iraqi law. ًشروط العمد  .تخضع العمود للمانون العرال
 1-9العامة  

General 
Conditions of 
Contract 10-2 

A- COUNCILIATION: THE PARTIES 
ENDEAVOUR TO SETTLE AMICABLY ANY 
DISPUTE ARISING OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE P\O OR ANY 
PROVISION THERE OF THROUGH THE  
APPOINTMENT OF A COMMITTEE FROM 
BOTH PARTIES TO STUDY THE MATTER 
CAREFULLY AND COME TO AN 

 التوافك:  -أ

ٌحاول الطرفان فض أي نزاع ٌنشؤ بٌنهما عن 
العمد أو شروطه ودٌا من خالل تشكٌل لجنة 
مشتركة لدراسة الموضوع بعناٌة والتوصل 

إلى اتفاق وفما للموانٌن والتعلٌمات النافذة وفً 
اللجوء إلى بالطرفٌن  ٌمومحالة فشل االتفاق 

الشروط العامة 
 0-12للعمد  
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AGREEMENT ACCORDING TO RELEVANT 
EFFECTIVE LAWS AND INSTRUCTIONS. 
FAILING THE ABOVE, EITHER PARTY 
SHALL REFER THE MATTER TO THE IRAQI 
LAWS AND COURTS  
 B- IRAQI COURTS: IN CASE NO AMICABLY 
SETTLEMENT FOR ANY DISPUTE IS 
REACHED. THE DISPUTE SHALL BE 
REFERRED TO THE IRAQI COURT , AND 
THE P.O. IS SUBJECTED TO IRAQI LAW, 
REGULATIONS AND INSTRUCTIONS 

 المانون العرالً ووالٌة المضاء العرالً .

 العرالٌة: المحاكم -ب 

فً حالة عدم التوصل إلى حل ودي ٌتم إحالة 
النزاع إلى المحكمة المختصة بالموضوع , 
حٌث ٌخضع العمد إلى والٌة المضاء العرالً 

    والمانون العرالً. 
 
 
 
 
 
 

General 
Conditions of 
the Contract 
13-1 

Shipping And Other Documents To Be 

Submitted By The Supplier: 

The Following Documents Should Be 

Submitted At Least (10) Days Prior To 

Materials Arrival To Entry Point For 

Customs Clearance Purpose 

Otherwise The Supplier Will Bear All 

Charges Which will occur As 

Consequence for The Delay In Offering 

The Required Document at The 

Required Period.  

1- commercial Invoices Certified By 

Iraqi Comm. Attachee Or By The Iraqi 

Embassy In Case Of No Existence Of 

Comm. Attachee ..   

2- Bill Of  Lading/Gmr/Airway Bill 

3- Packing List 

4- Insurance Policy Or Certificate Of 

Insurance  

5- Certificate Of Origin Certified By Iraqi 

Comm. Attachee In The Country Of 

Origin Or By The Iraqi Embassy In Case 

Of No Existence Of Comm. Attachee . 
6- Third Party Inspection Certificate 
From International Inspection 
Companies As Mentioned In Inspection 
Item 

من  هاتؤمٌنوثائك الشحن وبمٌة الوثائك المطلوب 
 المجهز هً 

ٌجب على المجهز تمدٌم الوثائك التالٌة  على األلل 
( أٌام لبل وصول المواد نمطة الدخول وذلن 00)

وبخالف ذلن  ًإلنجاز عملٌة التخلٌص الكمر ك
فأن المجهز سوف ٌتحمل كافة األجور التً تظهر 
نتٌجة التأخٌر فً تمدٌم الوثائك المطلوبة فً 

 الفترة المحددة .  
لوائم تجارٌة مصدلة من لبل الملحمٌة  - 0

التجارٌة العرالٌة أو السفارة العرالٌة فً حالة 
 . عدم وجود ملحمٌة تجارٌة

 .لائمة شحن/بحرٌة/برٌة/جوٌة  -2
 .لوائم التغلٌف -3
 بولٌصة أو شهادة تأمٌن .-4
مٌة شهادة المنشأ مصدلة من لبل الملح  -5

المنشأ أو السفارة  التجارٌة العرالٌة فً بلد
 .العرالٌة فً حالة عدم وجود ملحمٌة تجارٌة 

 عالمٌة شركات من ثالث طرف فحص شهادة-6 
 . الفحص   فمرة فً كما معروفة

 
 

الشروط العامة 
 1-11للعمد  

General 
Conditions of 
the Contract 
15-1 

Prices given for Commodities  and 
Related Services executed  
un-adjustable  
 

االسعار المحددة للسلع المجهزة والخدمات 
 غٌر لابلة  للتعدٌلالمتصلة بها  المنفذة 

 

الشروط العامة 
 1-15للعمد  

General 
Conditions of the 
Contract 16-1 

terms of payment :       method and terms 
of payment for the supplier under this 
contract are as follows:by acceptance of 
the awardness and this contract you have 
agreed that the prices are firm and 
nonnegotiable and payment will be made  
through  irrevocable  untransferable 
unconfirmed l/c  as follows : 

 1-(  50 % ) upon shipment and submission 
of the necessary number of originals and 
copies of the contractors commercial. 
invoice  clean on board, bill of lading or 
equivalent for other means of 

للمجهز تحت هذا طرٌمة وشروط الدفع  –
عند لبولن  :اآلتًالعمد تكون على النحو 

اإلحالة وعمد الشراء تكون لد وافمت على أن 
ٌكون مبلغ اإلحالة ثابتا" غٌر لابل للتفاوض ، 
وٌكون الدفع عبر رسالة اعتماد غٌر مثبتة  
غٌر لابله للنمض أو التحوٌل على الشكل اآلتً 

:(1) 

من خالل االعتماد  ةخمسون بالمائ %  51  

تدفع عند   L/Cألمستندي غٌر لابل للنمض 

الشحن وتمدٌم نسخ أصلٌة ومصورة من 
الوثائك الالزمة للبنن المرسل كما فً الفمرة 

13-1. 

الشروط العامة 
 1-16للعمد  



85 
 

transportation. certificate of origin. 
certificate of insurance  and packing list.  

2-(  45 % ) after acceptance of the 
shipment and upon submission of a 
certificate issued by the bayer confirming 
receipt of the shipment and acceptance 
thereof checking and acceptance of 
shipment should be carried out not  later 
than (2) months of shipment delivery to 
cip/ src. 
3-(  5 % ) after the period of guarantee is 
finished     
 

من خالل  ةخمس وأربعون بالمائ %  45(  2)

االعتماد المستندي تدفع بعد لبول الشحنة و 
 إصدار شهادة الفحص والمطابمة  للمواد من

لبل شركتنا لفترة ال تتجاوز شهرٌن مــــــــن  
تارٌخ وصول المواد إلى مخازن شركة 

 مصافً الجنوب .    

تدفع بعد انتهاء فترة  ة%  خمسة بالمائ 5(  3)

 الضمان.

 

16-5 General 
Conditions of 
Contracts   

If it is applicable (The period of 
payment delay that the buyer shall 
afterwards pay an interest is [insert 
number] days Not Applicable 
Interest rate that shall be applied is 
[insert number] %)), not applicable   

Not Applicable 

ال ٌستحك المجهز اٌة فائدة او تعوٌض  سوؾ 
على اٌة مبالػ محجوزة او متاخرة من 

 دفوعاته

الشروط العامة 
 5-16للعمد  

17 -1 

General 

Conditions of 

Contracts 

- for the commodities manufactured 

outside the buyer’s country, the 

supplier is liable for all taxes, stamp 

fee, export license fee and any other 

fees applicable outside the buyer’s 

country, according to the prevailing 

legislations 

- Stamp fees which is equal to 

(0.003) of the total amount of 

contract should be borne by the 

supplier.  

- stamp fees of national campaign 

for building school and 

kindergarten which is equal to 

(1000) Iraqi dinar is deducted in 

advance should be borne by supplier  

- this contract is subject to all Iraqi 

tax laws and regulations in force. 

خارج دولة المشتري  بالنسبة للسلع المصنعة
ٌتحمل المجهز كامل المسإولٌة عن كافة 
الضرائب ورسم الطابع ورسوم إصدار إجازة 
التصدٌر وأٌة رسوم أخرى تتحمك علٌه خارج 

 دولة المشتري وحسب التشرٌعات النافذة.

 

ٌكون المجهز مسإوال عن دفع رسم الطابع  -
  . من لٌمة العمد الكلٌة 0.003البالغة 

ٌكون المجهز مسإول عن دفع رسم الطابع -
للحملة الوطنٌة لبناء المدارس ورٌاض 

( 1111ممطوع ممدمآ  البالغة  )  األطفال

 .دٌنار عرالً 

أن العمد خاضع لكل الموانٌن والتعلٌمات  -
 الضرٌبٌة النافذة .

الشروط العامة 
 1-17للعمد  

General 
Conditions of the 
Contract 18-1 

Performance guarantee is: compulsory 
The good performance guarantee amount shall 
be8 ( 3 )%“  OF THE TOTAL PRICE OF THIS 
CONTRACT SUBMITTED BY THE SUPPLIER 
BEFORE THE CONTRACT IS SIGNED. 

 ضمان حسن التنفٌذ إلزامً
%( 5ٌمدم المجهز ضمان حسن االداء بمٌمة )

 ٌمة الكلٌة للعمد لبل تولٌع العمد من الم
 

الشروط العامة 
 1-18للعمد  

General 
Conditions of the 
Contract 18-3 

The good performance guarantee shall be  
UNCONDITIONAL PERFORMANCE BOND, 
BANK GUARANTEE  IN A FORMAL BANK 
GUARANTEE EXCLUSIVELY THROUGH 
TRADE BANK OF IRAQ (TBI) OR ANY 
IRAQI BANK DEPENDABLE BY THE 
CENTRAL BANK OF IRAQ.  

ٌكون ضمان حسن األداء على شكل خطاب 
ضمان غٌر مشروط ٌصدر من خالل 

مصرف  المصرف العرالً للتجارة أو أي
عرالً أخر معتمد لدى البنن المركزي 
العرالً أو فرع لمصرف أجنبً مسجل 

 ومعتمد لدى البنن المركزي العرالً.
 
 
 
 

الشروط العامة 
 3-18للعمد  

General 
Conditions of the 
Contract 18-4 

The good performance guarantee  
SHALL REMAIN VALID AND NOT BE 
RELEASED UNTIL THE SUPPLIER  
COMPLETES DELIVERY OF ALL 
MATERIALS TO THE SITE IN IRAQ 
AND FULFILLS ALL HIS 

وان ٌبمى ضمان حسن األداء نافذا حتى ٌشحن 
لمولع المستفٌد وٌنفذ المجهز جمٌع المواد 

جمٌع التزاماته المثبتة فً العمد , وانتهاء فترة 
 الضمان وتصفٌة الحسابات النهائٌة.

 

الشروط العامة 
 4-18للعمد  
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OBLIGATIONS UNDER THE 
CONTRACT,  THE PERIOD OF 
GUARANTEE IS FINISHED AND 
SETTLEMENT OF THE FINAL 
ACCOUNTS 

 
 
 
 

General 
Conditions of the 
Contract 23-2 

For wrapping, tagging and documentation on 
envelops:  

Packing materials suitable for 
transport by sea, land, air, climate 
protection and other hazards to 
prevent damage and damage until 
delivery of materials in the stores of 
the first party in Basra / Shuaiba / 
South Refineries Company. 
In the case of fine materials, attention 
should be paid to the provisions 
necessary to protect such materials as 
the machined and polished parts 

التؽلٌؾ ووضع العالمات المناسبة والتوثٌك 
 على المؽلفات سٌكون:

تؽلٌؾ المواد بشكل مناسب للنمل بواسطة  
البحر والبر والجو ومحمٌة  ضد المناخ و 

ها وتلفها لؽاٌة المخاطر االخرى لمنع تضرر
تسلٌم المواد فً مخازن الطرؾ االول  فً 
 البصرة / الشعٌبة / شركة مصافً الجنوب 

فً حال المواد الدلٌمة ٌجب االنتباه الى 
االحكام الضرورٌة لحماٌة هكذا مواد  مثل 

 االجزاء المشؽولة بالمكائن والمصمولة
 

الشروط العامة 
 2-23للعمد  

General 
Conditions of the 
Contract 24-1 

Insurance coverage shall be as 
specified in the INCOTERMS 

 

غطاء التامٌن ٌجب ان ٌكون كما محدد فً 
 االنكوترم

الشروط العامة 
 1-24للعمد  

General 
Conditions of the 
Contract 25-1 

The responsibility for transportation 
of Goods shall be as specified in the 
INCOTRMS 
 

ٌجب ان تكون مسإولٌة النمل للسلع بموجب ما 
 محدد باالنكوترم

 

الشروط العامة 
 1-25للعمد  

General 
Conditions of 
the Contract 
26-1 

Inspection and Tests: Required , 
according SRC technical requirements 

 وحسب مامطلوب  التفتٌش واالختبارات:
 بالمواصفات الفنٌة دمحد

الشروط العامة 
 1-26للعمد  

General 
Conditions of 
the Contract 
26-2 

Engineering inspection and tests shall 
be conducted in supplier’s sites 

(manufacturer ) 

مولع سٌمام االختبار والفحص الهندسً فً 
  الشركة المصنعة

 

الشروط العامة 
 2-26للعمد  
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27-1 General  
Conditions of 
the Contract 

Delay Penalties shall be: SUPPLIER 
HAS TO PAY A DELAY PENALTY FOR 
EACH DAY DELAY ACCORDING TO THE 
FOLLOWING EQUATION WHICH 
SHOULD NOT EXCEED (10%) OF THE 
TOTAL AMOUNT OF THE CONTRACT 

TOTAL AMOUNT OF CONTRACT +  
ANY CHANGE IN THE AMOUNT 

----------------------- X 10%= PENALTY PER DAY 

DELIVERY PERIOD+  ANY CHANGE IN 
THE PERIOD /BY DAY 

BEFORE THE PENALTIES REACH 10% 
OF THE TOTAL AMOUNT OF THE 
CONTRACT. AND WHEN THE Delayed 
PERIOD PASS 25% OF CONTRACT. 
PERIOD PLUS ALL GIVEN PERIODS THE 
CLIENT HAS THE RIGHT TO CANCEL 
THE CONTRACT AND THE CONTRACT. 
WILL BE FULFILLED ON SUPPLIER’S 

ACCOUNT AND SUPPLIER SHALL 

BEAR ALL FINANCIAL 
CONSEQUENCES ARISING FROM THAT 
WITHOUT ANY NEED FOR 
NOTIFICATION OR WARNING OR ANY 
JUDGMENT. 

لؽرامات التؤخٌرٌة ستكون: لكل ٌوم. ٌتحمل ا
الطرؾ الثانً ؼرامة تؤخٌرٌه وفك المعادلة 

 التالٌة .
فً المبلػ /  الشراء + ــ أي تؽٌٌر )مبلػ امر 

عن X 10%فً المدة ( +ــؤي تؽٌٌر العمدمدة 

   ٌوم تؤخٌر كل
 تتجاوز مجموع الؽرامات التؤخٌرٌة على أن ال

% ولبل بلوغ الؽرامات التؤخٌرٌة حد 11نسبة 

وبعد بلوغ المدة  العمد % من لٌمة11

مضاؾ إلٌها أي  العمد% من مدة 25التؤخٌرٌة 

مدة إضافٌة ممنوحة ٌحك للطرؾ األول فسخ 
العمد وإكماله على حساب الطرؾ الثانً مع 

تحمٌله كافة التبعات المالٌة المترتبة على ذلن 
 حكم لضائً أو إنذار من دون الحاجة إلى

 

الشروط العامة 
 1-27للعمد  

27-1 General  
Conditions of 
the Contract 

The max limit of the delay penalties 
amount :10  % of the final contract 
amount   

 % 11الحد األعلى لمبلغ الغرامات التؤخٌرٌة: 
 من مبلغ العمد النهائً  

الشروط العامة 
 1-27للعمد  

General 
Conditions of 
the Contract 
28-3 

Commodities  guarantee validity period is   

540 days after 

The guarantee period will be 

 (18 months) from the date of receiving the 

good to SRC warehouse OR 360 days from 

initial Successful first start 

operation(which first) 

     
 
For the guarantee purpose, the place of 

final destination shall be 

CIP to  SRC warehouses in shuaiba 

 

 فرشج ًفار ضواى السلع :
 ْٗها   540

شِش( هي ذاسٗخ  11)فرشج الضواى سركْى 
 أّ اسرالم الوْاد 

 أّاَل(ْٗم هي ذاسٗخ الرشغ٘ل )أِٗوا ٗحل  360
إلغشاض الكفالح س٘كْى هكاى الْجِح الٌِائ٘ح   

CIP الٔ هخاصى ششكح هصافٖ الجٌْب 
 / الثصشج / الشع٘ثح 

الشروط العامة 
 3-28للعمد  
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General 
Conditions of the 
Contract 28-5 

Period of repair or replacement shall 
be 60   days. without any additional 
cost 

 

 اإلصالح أو التبدٌل ستكونفترة 
  ٌوم .  60  

 دون اي كلفة اضافٌة 

الشروط العامة 
5-28للعمد    

32 General 

Conditions of 

the Contract 

it is confirmed and agreed by the 

contractor that the prevailing 

circumstances in Iraq do not in any 

way constitute an impediment for the 

implementation by the contractor 

obligation under the contract. 

باستثناء الظروؾ الماهرة ٌإكد المجهز 
وٌوافك على ان الظروؾ السائدة فً 

العراق ال تشكل باي حال من االحوال 
عائما امام تنفٌذ المجهز اللتزاماته بموجب 

 العمد

الششّط 

العاهح للعقذ 

32 
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Equation of Prices Adjustment N/A 
 
The prices are adjusted in accordance with the equation motioned 
later based on Para 15-1 of the General Conditions of Contract. The 
adopted prices for the payment of the provider's dues according to 
the contract are subject to adjustment during the implementation of 
the contract in accordance with the changes in the cost components 
of workforce and materials, according to the following equation: 
 
M2= M1 (A+B P2/P1 + C L2/L1 – M1 
 
Noting that: A+B+C=1   
 
M2: Increase in price realized to the provider 
M1: Price according to the contract 
A: Fixed factor represents profit margin and administrative charges 
according to the contract 
B: Fixed factor represents the percentage of workforce component in 
the price value  
C: Factor represents materials component in the prices value  
P1, P2: Guide to the fees of the workforce in the industry sector 
concerned of producing theses commodities in the country of origin 
in base date and the date according to which the prices were 
modified  
L1, L2: Guide to the fees of the materials in base date and the date 
according to which the prices were modified in the country of origin. 
 
The Constants A, B, and C are determined by the buyer as shown 
below: 
A: (insert the value of Constant A) 
B: (insert the value of Constant B) 
C: (insert the value of Constant C) 
 
The provider shall determine the sources that will be adopted in 
specifying workforce fees and materials prices upon signing the 
contract in his bid. 
Base Date: it is the date that precedes the final date of submitting 
the bid with thirty days 
Price Modification Date: (insert the number of weeks) the weeks that 
precede the shipment date (represents the mid period of 
manufacturing)  
Both parties shall agree based on this equation, according to the 
following: 
 
1- No review shall be done and prices adjustment for the 
commodities provided after the end of timings specified for supplying 
according to the contract, unless mentioned in the agreement of 
commodities supplying period extension for the commodities that 
were late supplied for reasons resulting from the provider. The buyer 
has the right to decrease the commodities and services prices 
related thereto as a result of equation application.    
 
2- If the currency of the prices mentioned in the contract was 
different from that of the country of origin concerning the fees of 
workers and materials, the correction factor shall be sued to ensure 
prices adjustment accurately, and the correction factor includes the 
proportion resulted from dividing exchange rate between the two 
currencies in the base date and adjustment date. 

 
3- The price adjustment does not include the quantities 
represented by the value of advance payment.      

 

 

 الٌنطبك األسعارمعادلة تغٌٌر 
 

 2-15باألستناد الى الفمرة ٌتم تعدٌل أسعار العمد وفك المعادلة المدرجة الحما 
 . الشروط العامة للعمد  من 

تخضع األسعار المعتمدة لدفع مستحمات المجهز بموجب العمد للتعدٌل خالل تنفٌذ 
العمد وذلن وفما للمتؽٌرات الحاصلة فً مكونات كلفة أجور األٌدي العاملة 

 والمواد بموجب المعادلة األتٌة: 
 
  1م –( 1ل/2+ ج ل 1/ع2)أ + ب ع 1= م 2م
 

  1مع مالحظة أن : أ + ب + ج = 
 
 : الزٌادة فً السعر المتحممة للمجهز.  2م
 
 : السعر بموجب العمد.  1م
 
 معامل ثابت ٌمثل هامش الربح والتحمٌالت األدارٌة بموجب العمد .  أ :
 

 معامل ثابت ٌمثل نسبة مكون أجور األٌدي العاملة فً لٌمة السعر.  ب :
 

 معامل ٌمثل نسبة مكون المواد فً لٌمة السعر.  ج :
 
دلٌل ألجور األٌدي العاملة فً لطاع الصناعة المعنً بؤنتاج هذه  : 2, ع 1ع

السلع فً دولة المنشؤ فً كل من التارٌخ األساس والتارٌخ الذي تم بموجبه تعدٌل 
 األسعار.

 
ساس والتارٌخ الذي دلٌل ألجور المواد األولٌة فً كل من التارٌخ األ : 2, ل 1ل

 تم بموجبه تعدٌل األسعار فً دولة المنشؤ. 
 

 الثوابت أ , ب , ج , ٌتم تحدٌدها من المشتري كما مبٌن إلي أدناه : 
 

 أ : ) أدخل لٌمة الثابت أ( 
 

 ب : ) أدخل لٌمة الثابت ب(
 

 ج : )أدخل لٌمة الثابت ج( 
 
 

ٌموم المجهز بتحدٌد المصادر التً ستعتمد فً تحدٌد أجور األٌدي العاملة 
 وأسعار المواد عند تولٌع العمد فً عطائه. 

التارٌخ األساس: هو الموعد الذي ٌسبك الموعد النهائً لتمدٌم العطاء بثالثٌن 
 ٌوما. 

 
الشحن تارٌخ تعدٌل االسعار: )أدخل عدد االسابٌع( األسابٌع التً تسبك تارٌخ 

 )ٌمثل منتصؾ فترة التصنٌع(. 
 ٌتم أتفاق الطرفٌن على أعتماد هذه المعادلة بموجب ما ٌؤتً: 

 
ال ٌتم أجراء مراجعة وتعدٌل أسعار السلع التً تجهز بعد أنمضاء  .1

التولٌتات المحددة للتجهٌز بموجب العمد اال اذا تمت األشارة فً أتفالٌة تمدٌد 
جهٌزها ألسباب تعود الى المجهز. للمشتري الحك فترة التجهٌز للسلع المتؤخر ت

 بؤي تخفٌض فً أسعار السلع والخدمات المتصلة بها نتٌجة تطبٌك المعادلة. 
 
اذا كانت العملة لألسعار الواردة فً العمد مختلفة عن العملة فً دولة  .2

معامل تصحٌح لضمان تعدٌل األسعار  المنشا ألجور العمال والمواد ، ٌتم أعتماد
بصورة دلٌمة ، وأن معامل التصحٌح ٌتضمن النسبة الناتجة من لسمة نسبة 

 التحوٌل بٌن العملتٌن فً التارٌخ األساس وتارٌخ التعدٌل. 
 
 ال ٌشمل تعدٌل األسعار الكمٌات الممثلة بمٌمة الدفعة الممدمة.  .3
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Guiding Form 
1- Text of Contract 
 
[The winning Bidder shall fill out this form as per the instructions 
listed hereafter] 
This Contract is entered into on this day [insert number] of 
[insert month], [insert year] Between 
(1) [Insert  buyer’s  full  name],  [insert  description  of  legal  
entity,  such  as  a  certain department of a certain Ministry of 
a certain Government], [insert buyer’s country], or a company 
incorporated according to the law of [insert buyer’s country], 
headquartered in [insert buyer’s address], hereafter referred to 
as the “Buyer”3 
and 
(2) [Insert supplier’s name], a company or organization 
incorporated according to the law of [insert supplier’s 
country], headquartered in [insert supplier’s address], hereafter 
referred to as the “Supplier”3 
Whereas the Buyer announced a tender for the supply of 
certain commodities and assistance services [insert short 
description of the commodities and services], and accepted 
the Bid submitted by the Supplier for the provision of such 
commodities and services for [insert contract price in writing 
and in figures], referred to hereafter as the “Contract Price”3 
This Agreement testifies the following: 
1- Words and expressions mentioned in this Agreement shall 
have the same meanings given in the Contract Conditions 
referred to hereafter. 
2-  The Following Documents constitute the Contract between 
the buyer and the Supplier, and shall be read and construed as 
an integral part of the Contract: 
a-  This Contract Agreement 
b-  Special Conditions of the Contract c-  General Conditions of 
the Contract 
d-  Technical Requirements (to include the List of 
Requirements and Technical Specification) 
e- Supplier ’s  Bid and the original Price Table f-  Buyer’s 
Acceptance Letter. 
g-  [add here any other documents] 
3- This Contract supersedes all other Contract Documents. 
In the event there’s contradiction or  nonconformance  
between  the  Contract  Documents,  they  shall  have  
precedence according to their order listed above. 
4-  For the payments to be made by the buyer to the Supplier 
as stated hereafter, the Supplier 
Shall first provide the Buyer with the Commodities and 
Services and to rectify faults according to the provisions of this 
Contract. 
5-  The Buyer shall pay the Supplier, for its provisions of 
certain Commodities  and Services and rectify  the  faults  
therein  if  required,  the  Contract  Price  or  any  other  amount  
payable according to the provisions of the Contract, at the time 
and on the method stipulated in the Contract. 
The Parties to this Contract Agreement shall execute it 
according to the law of Iraq on the date stated above. 
For and on behalf of the Buyer 
 
Signature: [insert signature] 
Title: [insert title or any other suitable capacity] In presence of: 
[insert identification of witness] 
 
For and on behalf of the Supplier 
 
Signature: [insert signature] 
Title: [insert title or any other suitable capacity] In presence of: 
[insert identification of witness] 

 نموذج استرشادي
 
 صٌغة العمد .1
 

]على ممدم العطاء الفائز أن ٌمأل هذا النموذج بحسب التعلٌمات المدرجة فً 
 [أدناه

 
 []أدخل: الشهر[، ]أدخل السنة أبرم هذا العمد فً هذا ]أدخل رلم[ الٌوم من

 
 بٌن
 
]أدخل االسم الكامل للمشتري[، ]أدخل وصفا بنوع الهٌئة المانونٌة،  (1)

مثال، وكالة كذا وزارة كذا ، لحكومة كذا }أدخل اسم دولة المشتري{، أو 
شركة منشؤة بحسب لوانٌن }أدخل اسم دولة المشتري{ ممرها الرئٌسً ]أدخل 

 إلٌه فٌما ٌلً "المشتري"(.عنوان المشتري[ )والمشار 
 و
 
]أدخل اسم المجهز[، شركة  أو منشؤة حسب لوانٌن ]أدخل اسم  (2)

دولة المورد[ وممرها الرئٌس ]أدخل عنوان المورد[ )والمشار إلٌه فٌما ٌلً 
 "المجهز"(.

 
بما أن المشتري لام بطرح عطاء لتجهٌز سلع وخدمات مساعدة معٌنة ]أدخل 

والخدمات[، ولبل العطاء الذي لدمه المجهز لتوفٌر هذه وصفا مختصرا للسلع 
ر إلٌه السلع والخدمات ممابل ]أدخل لٌمة العمد باألحرؾ واألرلام[ )والمشا

 فٌما ٌلً "لٌمة العمد"(. 
 :تشهد هذه االتفالٌة على ما ٌأتً

 
معانً الكلمات والعبارات الواردة فً هذه االتفالٌة لها ذات  .1

 بها فً شروط العمد المشار إلٌها فٌما ٌؤتً. المعانً التً فسرت
 
الوثائك األتٌة سوؾ تشكل العمد بٌن المشتري و المجهز، وهً  .2

 تمرأ وتفسر على أنها جزء ال ٌتجزأ من العمد:
 اتفالٌة العمد هذه ( أ)
 الشروط الخاصة بالعمد ( ب)
 الشروط العامة للعمد ( ت)
المتطلبات الفنٌة )بما فً ذلن جدول المتطلبات  ( ث)

 والمواصفات الفنٌة(
 عطاء المجهز وجدول األسعار األصلً ( ج)
 خطاب لبول المشتري ( ح)
 ]أضؾ هنا أٌة وثائك أخرى[ ( خ)
 
ٌسود هذا العمد على جمٌع وثائك العمد األخرى. فً حالة وجود  .3

 تضارب أو عدم تطابك بٌن وثائك العمد، تسود الوثائك بحسب الترتٌب أعاله.
 
من المشتري لصالح المجهز بالنسبة للدفعات التً ستصرؾ  .4

المذكورة فٌما ٌؤتً، فإن على المجهز أوالً أن ٌتعهد بتزوٌد المشتري بالسلع 
 والخدمات وبإصالح األعطال فٌما ٌتوافك مع أحكام هذا العمد.

ٌتعهد المشتري هنا بؤن ٌدفع للمجهز لماء توفٌره سلع وخدمات  .5
د أو أي مبلػ آخر تستحك الدفع معٌنة وإصالح أعطالها إذا لزم ذلن، لٌمة العم

 بموجب أحكام العمد فً األولات وبالطرٌمة المنصوص علٌها فً العمد.
 

ٌتعهد األطراؾ الذٌن لاموا بعمد هذه االتفالٌة على تنفٌذها وفما للموانٌن 
 العرالٌة فً الٌوم والشهر والسنة المذكورٌن أعاله.

 لصالح وبالنٌابة عن المشتري
 لتولٌع[التولٌع: ]أدخل ا

 بصفته: ]أدخل الصفة أو أي لمب مناسب آخر[
 بحضور: ]أدخل تعرٌؾ الشاهد الرسمً[

 لصالح وبالنٌابة عن المجهز
 التولٌع: ]أدخل التولٌع[

 بصفته: ]أدخل الصفة أو أي لمب مناسب آخر[
 بحضور: ]أدخل تعرٌؾ الشاهد الرسمً[
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2. Good Performance Guarantee 
 
[The  bank  shall  fill  out  this  form  by  the  request  of  
the  winning  bidder  according  to  the instructions 
mentioned between the brackets] 
Date: [Insert date (day, month, year) to deliver the bid] 
Name and number of the national competitive bid: 
[Insert name and number of the bid] 
[Insert the name of bank and branch address or issuing 
office] Beneficiary: [Insert the official name and address 
of the buyer] Good Performance Guarantee No.: [Insert 
the number] 
We have been notified that [Insert the name of 
supplier] (called hereinafter as "the Supplier") has 
concluded the contract No. [Insert Bid Number] dated with 
you, to supply [Insert the description  of  the  
commodities  and  services  related  thereto]  (called  
hereinafter  as  "the Contract") 
Accordingly, we understand, according to contract 
conditions, that the good performance guarantee is 
required. 
At the request of the supplier, we, commit to pay any 
amount(s) not exceeding in total the amount  of  [Insert  
the  amount  in  figures]  ([Insert  the  amount  in  

writing])
8   

Iraqi  Dinars, immediately after we have 
received from you the first written request 
accompanied by an affidavit stating that the supplier 
has violated his obligation(s) under the contract, without 
the need from you to confirm or clarify the base of your 
request or the amount specified therein. 
This guarantee shall expire after before [insert number] 

days of [insert month] [insert year]
9

; 
Therefore, any payment order, under this guarantee, we 
shall receive it on that date or before. 
This guarantee is subject to the unified laws of claiming 
guarantees, and the publications of the International 
Chamber of Commerce under No. 458, excluding sub 
Paragraph (2) of the sub- article 20(A) which has been 
deleted herein. 
 
[The signature(s) of the authorized representative(s) of the 
bank] 
8 The bank will insert the amount specified in the special 
conditions of the contract in the unit that was described in the 
special conditions of the contract. 
9 The dates specified according to Para (17-4) of the general 
conditions of the contract, taking into consideration any 
obligations in the guarantee by the supplier according to 
Para (15-2) of the general conditions of the contract that are 
required to be provided in a partial good performance 
guarantee. The buyer shall be aware that in case of 
extending the expiry date of contract, the buyer will need to 
request an extension for this guarantee from the guarantor. The 
request shall be in writing and before the expiry date prescribed 
in the guarantee. upon the preparation of this guarantee, the 
buyer may deem proper to add the following text to the form, at 
the end of the Paragraph before the last: " The guarantor 

 ضمان حسن االداء .2
 
 

، هذا النموذج بحسب المصرف، بطلب من ممدم العطاء الفائز]ٌمأل 
 التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األلواس[ 

 ]أدخل التارٌخ )الٌوم والشهر والسنة( لتسلٌم العطاء[التارٌخ: 
 ]أدخل اسم ورلم العطاء[اسم ورلم العطاء التنافسً الوطنً: 

 
 ]أدخل اسم المصرؾ وعنوان الفرع أو المكتب الُمصِدر[

 
 كامل للمشتري وعنوانه[]أدخل االسم الرسمً الالمستفٌد : 

 ]أدخل الرلم[:  ضمان حسن االداء رلم
 

ٌسمى فٌما ٌلً "المجهز" ( لد )المجهز[  ]أدخل اسمتم إبالغنا بأن 
تعالد فً عمد رلم ]أدخل رلم العطاء[ المإرخ لدٌكم، لتجهٌز ]أدخل 

 وصؾ للسلع والخدمات المتصلة بها[ )ٌسمى فٌما ٌلً "العمد" (
 

، حسب شروط العمد، بؤن ضمان حسن االداء نندروعلٌه، فإننا 
 مطلوبا.  

 
بطلب من المجهز، نلتزم بدفع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز بمجملها 

دٌنارا عرالٌا،  2مبلػ ]أدخل المبلػ باألرلام[ )]أدخل المبلػ بالكلمات[(
فور تسلمنا منكم أول طلب خطً مصحوبا بإفادة خطٌة تفٌد بؤن 

امه )بالتزاماته( تحت العمد دون الحاجة ألن تثبتوا المورد لد أخل بالتز
 أو توضحوا األساس لطلبكم أو المبلػ المحدد فٌه.  

 
هذا الضمان بعد ]ادخل رلم[ ٌوم من ]اخل الشهر[ ]ادخل  نفاذٌنتهً 
وأي طلب للدفع تحت هذا الضمان ٌجب أن نستلمه فً هذا  3السنة[

 المكتب فً ذلن التارٌخ أو لبله.
 

ذا الضمان للموانٌن الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات ٌخضع ه
( من المادة 2، عدا أن الفمرة الفرعٌة ) 458ؼرفة التجارة الدولٌة رلم 

 )أ( لد تم حذفها هنا.  20الفرعٌة 

 
 

_____________________________ 
]تولٌع )توالٌع( الممثل )الممثلٌن(  المخول )المخولٌن( من 

 المصرؾ و المجهز[
8

ٌدخل المصرف المبلغ المحدد فً شروط العمد الخاصة وبالوحدة التً تم  

 بٌانها فً الشروط الخاصة بالعمد.
من شروط العمد العامة، مع  4-17التوارٌخ المحددة وفما للفمرة  9

 2-15األخذ باالعتبار أٌة التزامات بالكفالة من لبل المجهز وفما للفمرة 
توفٌرها بضمان حسن االداء جزئً. من شروط العمد العامة المطلوب 

على المشتري أن ٌعلم بؤنه فً حال تمدٌد مدة انتهاء العمد، سٌحتاج 
المشتري إلى طلب تمدٌد لهذا الضمان من الكفٌل. ٌجب أن ٌكون هذا 
الطلب خطٌا ولبل تارٌخ االنتهاء المنصوص علٌه فً الضمان. فً 

األتٌة إلى النموذج،  إعداد هذا الضمان، لد ٌرى المشتري إضافة النص
فً نهاٌة الفمرة لبل األخٌرة: "ٌوافك الكفٌل على تمدٌد هذا الضمان 
لمرة واحدة ولفترة ال تتعدى ]ستة أشهر[ ]سنة واحدة[، ردا على طلب 
المشتري الخطً لمثل هذا التمدٌد، على أن ٌمدم مثل هذا الطلب إلى 
 الكفٌل لبل انتهاء هذا الضمان."

                                                           
 
 



93 
 

accepts to extend this guarantee for one time and for a period 
not exceeding [six months] [one year], in response to the 
written request of the buyer for such extension, provided that 
such request shall be submitted to the guarantor before the 
expiry of guarantee". 
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3. Bank Guarantee for Advance Payment 

 [The  bank  shall  fill  out  this  form  by  the  request  of  
the  winning  bidder  according  to  the instructions 
mentioned between the brackets] 
Date: [Insert date (day, month, year) to deliver the bid] 
Name and number of the national competitive bid: 
[Insert name and number of the bid] [Letterhead of the 
bank] 
Beneficiary: [Insert the official name and address of the 
buyer] 
Date: [Insert the date] 
Advance Payment Guarantee: [Insert the number] 
We, [insert the official name and address of the bank] 
have been notified that [Insert full name and address of 
the supplier] (hereinafter called as "The Supplier") has 
entered into the bid contract No. [Insert Bid No.], dated 
with you [insert date of agreement], to execute [Insert 
types of commodities required to be delivered] (hereinafter 
called as "The Contract") 
We understand, according to contract conditions, that 
the advance payment shall be granted against the 
advance payment guarantee. 
At the request of the supplier, we, commit to pay any 
amount(s) not exceeding in total the amount of [Insert the 

amount in figures] ([Insert the amount in writing])
 10

, 
immediately after we have received from you the first 
written request accompanied by an affidavit stating that 
the supplier has violated his obligation under the contract, 
because the supplier has used the advance payment for 
purposes other than delivering the commodities. 
This guarantee stipulates, in order to pay up any claim 
or payment under this guarantee, that the supplier shall 
have received the aforementioned advance payment to his 
account [Insert the number] in [Insert the name and 
address of bank]. 
The validity of the guarantee shall continue as from the 
date of receiving the advance payment by the supplier 

under the contract until [insert the date].
11

 
This guarantee is subject to the unified laws of claiming 
guarantees, and the publications of the 
International Chamber of Commerce under No. 458. 
[The signature(s) of the authorized representative(s) of the 
bank] 
10 The guarantor will insert an amount that represents the 
advance payment mount. 
11 Enter the date affixed in the delivery schedule in the 
contract. The buyer shall be aware that in case of 
extending the expiry date of contract, the buyer will 
need to request an extension for this guarantee from 
the guarantor. The request shall be in writing and before 
the expiry date prescribed in the guarantee. upon the 
preparation of this guarantee, the buyer may deem 
proper to add the following text to the form, at the end of 
the Paragraph before the last: " The guarantor accepts to 
extend this guarantee for one time and for a period not 
exceeding [six months] [one year], in response to the 

 ضمان مصرفً لدفعة ممدمة .3
 

هذا نموذج بحسب  المصرف بطلب من ممدم العطاء الفائز،]ٌمأل 
 التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األلواس[ 

 
 ]أدخل التارٌخ )الٌوم والشهر والسنة( لتسلٌم العطاء[التارٌخ: 

 ]أدخل اسم ورلم العطاء[اسم ورلم العطاء التنافسً الوطنً: 
 ]تروٌسة المصرؾ[

 ]أدخل االسم الرسمً الكامل للمشتري وعنوانه[المستفٌد : 
 ]أدخل التارٌخ[التارٌخ: 

 ]أدخل الرلم[ضمان الدفعة الممدمة : 
]أدخل  تم إبالؼنا ]أدخل اسم المصرؾ الرسمً وعنوانه[ بؤن

وعنوانه[ )ٌسمى فٌما ٌلً "المجهز"( لد دخل  المجهز الكامل اسم
فً العطاء رلم ]أدخل رلم العطاء[ المإرخ لدٌكم ]ادخل تارٌخ 
االتفالٌة[، لتنفٌذ ]أدخل أنواع السلع المطلوب تسلٌمها[ )ٌسمى 

 فٌما ٌلً "العمد"(.
إننا نعً، بحسب شروط العمد، أنه ٌجب تمدٌم دفعة ممدمة ممابل 

  ضمان الدفعة الممدمة.
بطلب من المجهز، نحن نلتزم بدفع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز 

( 4بمجملها مبلػ ]أدخل المبلػ باألرلام[ )]اكتب المبلػ بالكلمات[
فور تسلمنا منكم أول طلب خطً مرفك ببٌان خطً ٌنص على 
إن المورد مخل بالتزامه تجاه العمد ألن المورد لام باستخدام 

 تسلٌم السلع. الدفعة الممدمة ألؼراض ؼٌر
 

ٌشترط هذا الضمان لدفع أي مطالبة أو دفعة تحت هذا الضمان 
ضرورة أن ٌكون المورد لد استلم الدفعة الممدمة المذكورة سابما 
على رلم حسابه ]أدخل الرلم[ فً ]أدخل اسم وعنوان 

 المصرؾ[. 
ستستمر صالحٌة هذا الضمان من تارٌخ استالم المورد للدفعة 

 5عمد وحتى ]ادخل التارٌخ[.الممدمة تحت ال
 

ٌخضع هذا الضمان للموانٌن الموحدة لطلب الضمانات، 
 . 458إصدارات ؼرفة التجارة الدولٌة رلم 

 
 

]أدخل تولٌع )توالٌع( الممثل )الممثلٌن( المخول )المخولٌن( عن 
 المصرؾ[

10
 الكفٌل سٌدخل مبلغا ٌمثل مبلغ الدفعة الممدمة. 
11

ً جدول التسلٌم فً العمد. على المشتري أن ٌعلم أدخل التارٌخ المثبت ف 

بؤنه فً حال تمدٌد مدة انتهاء العمد، سٌحتاج المشتري إلى طلب تمدٌد لهذا 
الضمان من الكفٌل. ٌجب أن ٌكون هذا الطلب خطٌا ولبل تارٌخ االنتهاء 
المنصوص علٌه فً الضمان. فً إعداد هذا الضمان، لد ٌرى المشتري 

إلى النموذج، فً نهاٌة الفمرة لبل األخٌرة: "ٌوافك الكفٌل  إضافة النص األتً
على تمدٌد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة ال تتعدى ]ستة أشهر[ ]سنة 
واحدة[، ردا على طلب المشتري الخطً لمثل هذا التمدٌد، على أن ٌمدم مثل 

 هذا الطلب إلى الكفٌل لبل انتهاء هذا الضمان."
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written request of the buyer for such extension, provided 
that such request shall be submitted to the guarantor 
before the expiry of guarantee". 

 


