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1.1 المقدمة 6
Introduction

This guide was produced by the Office 
of Government Public Contract Policy 
(OGPCP) through consultancy of the 
Procurement Assistance Center (PAC).  
It was developed under the authority 
vested in the OGPCP through Article 
16, Second, of the Implementing 
Regulations for Governmental 
Contracts, No. (1) 2007.

The purpose of this guide is to greatly 
simplify executing contracts within the 
intent of the Implementing 
Regulations.  Using the ten step 
process and associated checklists and 
forms outlined within this guide, new 
Contracting Offices will be able to 
quickly begin executing contracts.

Contracts come in many different 
formats. Contracts are generally 
structured using specially designed 
forms and standard contract provisions 
that vary little from contract to 
contract.  In the development of this 
guide, the PAC attempted to provide a 
fairly standardized approach.  This 
approach is very important because 
some of the forms we've built are 
designed to be compatible with future 
automated contracting and reporting 
systems.  

ھذا الدلیل من قبل دائرة العقود إعداد لقد تم 
ة من المركز الحكومیة وبمساعدالعامة 

تم تطویره كما .  اإلستشاري للعقود العامة
 إلى دائرة المخولة صالحیات بموجب ال

، 16بموجب المادة  ة الحكومیةالعقود العام
من تعلیمات تنفیذ العقود البند الثاني، 

.  2007 لسنة، )1(، رقم الحكومیھ 

التبسیط بشكل إن  الغرض من ھذا الدلیل ھو 
كبیر لعملیة تنفیذ العقود وذلك في إطار 

وباستخدام الطریقة .  تعلیمات تنفیذ القانون 
المكونة من عشر خطوات وقوائم التدقیق 

بحیث  في ھذا الدلیل،  المبینھواالستمارات
 من البدء  تتمكن مكاتب التعاقدات الجدیدة 

. بسرعة في تنفیذ العقود
صممت .   العقود أشكال ونماذج مختلفةتاخذ

 ومعاییر خاصة  والتي  قیاسیھنماذجبطریقھ 
وفي .  ال تتغیر إال بشكل بسیط من عقد آلخر
إطار إعداد ھذا الدلیل، حاول المركز 

االستشاري للعقود العامة تقدیم نھج موحد 
ھذا النھج مھم جدًا ألن بعض من .  نوعًا ما

تلك النماذج التي تم إعدادھا مصممة لكي 
تكون متجانسة مع نظام التعاقد اآللي 

.  والتقاریر، والذي سیتم استخدامھ في المستقبل
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Introduction

However, great flexibility remains to 
customize these contracting processes 
and tools to meet the specific needs of 
various Ministries and Providences.  
You are free to “quick-start" your 
contracting activities using this guide 
to establish streamlined, repeatable 
processes to quickly award important 
contracts. 

In fact, the Procurement Assistance 
Center (PAC) would like to hear your 
suggestions and feedback as we 
continue to refine this guide.  The 
Procurement Assistance Center Help 
Desk can be reached at:

Internet: http://www.pac-iraq.org

E-Mail: pachelp@ministries-iraq.net

Iraqna: 0790-627-1391

This guide will soon be followed by 
more specific topic guides that will add 
greater detail and offer more forms and 
contract terms and conditions.  
Examples include Market Research, 
Contractor Pre-Qualification, and 
Conflicts of Interest.  The website 
above is your one-stop entry point into 
the PAC to download the latest 
contracting resources or submit 
questions to the PAC Help Desk.

ولكن، یبقى ھناك قدر كبیر من المرونة من 
أجل تكییف طرق وأدوات التعاقد لإلیفاء 

بالحاجات المحددة للوزارات واألقالیم 
إن الفرصة مفتوحة .  والمحافظات المختلفة

في النشاطات ” تبدأ بسرعة“أمامك لكي 
الخاصة بك في مجال العقود العامة باستخدام 

ھذا الدلیل من أجل أن تضع أسالیبًا مبسطة 
 التنفیذومنظمة ویمكن تكرارھا من أجل 

 .  لعقود العامة المھمةالحالة االسریع 

 دائرة العقود العامھ وفي الحقیقة، فإن
 المركز االستشاري للعقود الحكومیھ و 
 اقتراحاتكم ومالحظاتكم ا أن یسمعاالعامة یود

یمكن .  بینما نستمر في تنقیح ھذا الدلیل
االستشاري استعالمات المركز االتصال بقسم 

: للعقود العامة على
iraq.org-http://www.pac :االنترنیت  

iraq.net-pachelp@ministries:  البرید االلكتروني

07906271391 : عراقنا

إرشادات أكثر تفصیًال عن مواضیع محددة،  
وسیقدم المزید من االستمارات وشروط 

من بین األمثلة على ذلك، .  وأحكام العقود
، التأھیل  من خالل االنترنیتأبحاث السوق

.  المسبق للمتعاقد، وتضارب المصالح
الموقع على شبكة اإلنترنت المذكور أعاله 

ھو بمثابة المحطة الكاملة للدخول إلى 
المركز االستشاري للعقود العامة من أجل 
تحمیل آخر المعلومات عن التعاقد وتقدیم  

.  استعالمات المكتب األسئلة إلى قسم 

http://www.pac-iraq.org
mailto:pachelp@ministries-iraq.net
http://www.pac
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Introduction

Throughout this guide the following 
definitions and terms will be used 
extensively.  Please review them to 
prevent confusion when using this 
guide.

Contracting – May also be used 
interchangeably with the words 
procurement and purchasing.  
Contracting will be generally be used.

End User – The Ministry, 
establishment, or department that 
requests the purchase of goods, 
services, or public works. 

Public Works – May at times be used 
interchangeably with construction.

The Government – This is the 
Government of Iraq, it may be used 
interchangeably with Ministry or any 
contracting entity an it is also know as 
the first party.

The Contractor – Also known as the 
Second Party, this is the prime 
contractor.  Companies interested in 
receiving Government contracts may 
also be called Vendors or consultants 
as the case my be.

Term and Condition – Also may be 
called contract clause, contract 
provision, or contract form in some 
cases.  

وفي كل أجزاء ھذا الدلیل، سیتم استخدام 
.  التعریفات والمصطلحات التالیة بكثرة

الرجاء مراجعتھا لتالفي أیة أخطاء عند 
.  استخدام ھذا الدلیل

بشكل قد ُیستخدم ھذا المصطلح : التعاقد
العقود العامة :  مع الكلماتمترادف

ولكن بشكل عام سیتم استخدام .  والمشتریات
 .  كلمة التعاقد

الوزارة، الجھة، أو الدائرة التي : المستفید
 تنفیذتطلب شراء السلع، الخدمات، أو

. األشغال العامة

 قد یتم استخدام ھذه الكلمة: األشغال العامة
 .   مع كلمة التشییدبشكل مترادف

و قد ویقصد بھا حكومة العراق، : الحكومة
تستخدم بشكل مترادف مع الوزارة او جھة 

التعاقد وتعرف ایضا بالطرف االول 
وُیـعرف أیضًا بالفریق : المتعاقد/المقاول

.  المتعاقد الرئیسي/الثاني، وھو المقاول
الشركات المعنیة بالحصول على عقود  
 او حكومیة یمكن تسمیتھا أیضا بالمجھزین

  االستشاریین حسب مقتضى الحال 
یمكن أن تسمى أیضًا : البنود والشروط

الفقرات القانونیة في العقد، األحكام، أو في 
.  العقدصیغةبعض األحیان، 
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Contracting Authority

There has been much confusion on 
which rules and procedures to follow.  
The three keys points to remember are:

- Iraq’s governing authority is the 
Implementing Regulations for 
Governmental Contracts No. (1) 2007
and Coalition Provisional Authority 
Order No. 87, 2004.

- The single Governmental agency 
appointed to regulate contracting using 
Iraqi Government funds under both of 
those documents is the Office of 
Government Contract Policy (OGPCP).

- This guide was developed and fielded 
under the authority of the OGPCP in 
MOPDC.

Contracting authority will be given to 
Government agents called Contracting 
Officers.  Regardless of their other 
positions, when appointed as 
Contracting Officers, they have 
authority to bind the Government of 
Iraq in contracts within the limitations 
of their appointed authority. 

Only a properly appointed 
Contracting Officer may award, 
modify, or terminate any part of a 
contract in accordance with their 
authorization.

ھناك الكثیر من اللــُّـبس فیما یتعلق باختیار 
أي من القواعد واإلجراءات التي یجب أن 

النقاط األساسیة الثالث التي .  یتم إتباعھا 
 : یجب تذكرھا ھي

 الحاكمة في العراق في القواعد االساسیھ -
تعلیمات تنفیذ العقود ھذا المجال ھي 

  2007، للعام )1 (الحكومیھ العامھ رقم 
  87 سلطة التحالف المؤقتة، األمر رقمامرو

 .   2004لسنة 
تنظیم المكلفھ ب الحكومیة الوحیدة الجھة  -

الحكومة العراقیة و الممولھ من عملیة التعاقد 
بموجب التعلیمات واالمر انفي الذكرھي 

 في وزارة .العقود العامة الحكومیةدائرة 
 التخطیط والتعاون االنمائي 

 الصالحیات تم إعداد ھذا الدلیل وتنظیمھ بموجب -
.  العقود العامة الحكومیةالمخولھ لدائرة

 التعاقد إلى موظفین سیتم تخویل صالحیة
مسؤولي “في الحكومة یطلق علیھم 

  وبغض النظر عن مناصبھم.  ”التعاقد
، فعندما یتم تعیینھم كمسؤولي االخرى

تعاقد، یصبح لدیھم السلطة إللزام حكومة   
 العراق بالعقود ولكن ضمن نطاق

.  الممنوحة لھمالصالحیات

مسؤولي التعاقد الُمعینین بالشكل السلیم، 
ھم فقط الذین سیسمح لھم بإحالة العقد، 

وعلى وفق تعدیلھ، أو إنھاء أي جزء منھ  
.  الممنوحة لھمالصالحیة



صالحیات التجھیز     10 1.2
Contracting Authority

The Contracting Officer shall 
prominently display their written 
contracting officer appointment in 
plain sight of their work area.

Reviews and Approvals.  The larger the 
contract, the more review and oversight 
will be prescribed by management.  

Until such time as OGPCP issues 
guidance on contract reviews and 
approvals, continue to operate on 
currently held approval levels. The 
High Contracts Committee has issued 
thresholds for contract approval prior 
to award in US dollars:

Provinces $5,000,000

Ministries $10,000,000

Ministries of Oil, $20,000,000
Defense, Trade,
Electricity, and 
Internal Ministry

If no response is received from the 
High Contracts Committee within three 
weeks, award is considered approved.

The PAC Form 5 is an excellent tool 
for capturing reviews and approvals.

تعیینھ تعلیق امر مسؤول التعاقد على 
كمسؤول تعاقد في مكان عملھ بشكل واضح 

. للعیان

كلما ارتفعت قیمة .  المراجعات والموافقات
 المراجعة والرقابة نطاقالعقد، كلما ازداد 

.  التي ستوضع من ِقبل اإلدارة
إلى أن تقوم دائرة العقود العامة الحكومیة 

بإصدار اإلرشادات الخاصة بمراجعات 
العقود والموافقة علیھا، فإنھا ستستمر 

اجراءات المصادقات  بالعمل بموجب 
العلیا لجنة ل والموافقات المعمول بھا حالیا

حدود لمبالغ  قامت بإصدار للعقود التي
العقد قبل العقود بالدوالر للمصادقھ على 

اذا كان مبلغھ اكثر من الصالحیات :إحالتھ
: الممنوحھ ل

 دوالر5,000,000المحافظات  

 دوالر 10,000,000الوزارات 

وزارات النفط، الدفاع، التجارة، الكھرباء، 
 دوالر 20,000,000والداخلیة

العلیا   لجنةالإذا لم یتم الحصول على رد من 
لعقود خالل ثالثة أسابیع، سیتم اعتبار أن ل

. اإلحالة قد تم الموافقة علیھا
استمارة المركز االستشاري للعقود العامة 

 ھي أداة ممتازة للتعرف على 5رقم 
.   المراجعة والموافقة
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Conflicts of Interest/Ethics 

Per Article 10, Third, of the 
Implementing Regulations, Contracting 
Officers must fully disclose their 
financial interests to ensure that there 
are no conflicts of interest.   

All contracting parties and any other 
person who participate in the contract 
process are prohibited from disclosing 
information to any person who is not 
involved in the contracting process.

Likewise, all contracting parties and 
others who participate in the contract 
process may not accept gratuities or 
gifts from contractors and may not 
profit from their public positions.

Per Section 8 of CPA Order No. 87, no 
Minister, official, or consultant under 
contract to support the Governmental 
unit or agency involved in any tender 
shall have a financial interest in the 
outcome of the tender.

All proprietary or competition sensitive 
information received by Ministers, 
officials, or contractors during the 
tender process shall remain 
confidential.

من تعلیمات تنفیذ ، ثالثًا، 10بموجب المادة 
، یتوجب على مسؤولي العقود الحكومیھ 

 بالكامل عن مصالحھم المالیة الكشفالتعاقد 
من أجل ضمان عدم وجود أي تضارب في  

.  المصالح

ع أطراف التعاقد وأي شخص آخر  یمنع  جمی
  ايیشارك في عملیة التعاقد من الكشف عن

معلومات ألي شخص ال عالقة لھ بعملیة 
. التعاقد

جمیع أطراف التعاقد ل،و الیسمح كذلك 
واآلخرین المشاركین في عملیة التعاقد 

/ بقبول أیة إكرامیات أو ھدایا من المقاولین 
المتعاقدین، كما ال ُیـسمح لھم بجني األرباح 

. عن طریق مناصبھم الحكومیة

 من األمر الصادر عن سلطة 8بموجب القسم 
، ال یـُسمح ألي 87التحالف المؤقتة رقم 

وزیر، مسؤول رسمي، أو مستشار یعمل 
بعقد یقدم بموجبھ اإلسناد لدائرة أو وكالة 

حكومیة لھا عالقة بأي مناقصة، من أن یكون 
.  لھ مصالح مادیة في نتائج المناقصة 

  المعلومات الحساسة التنافسیةتبقى سریة
 یطلع أو التي ھي ملكیة شخصیة والتي كافة 

یستلمھا الوزراء، المسؤولین علیھا او 
الرسمیین، أو المتعاقدین خالل عملیة 

المناقصة
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Process Overview 

The contracting process contains 
essential steps that are universal 
throughout the world.  These steps can 
be broken down into very small and 
specific elements, or rolled up into 
fewer large generic processes.  
Although, we could have chosen fewer 
or a greater number of steps, we sorted 
them into ten easy steps which we 
believe are optimum for the purposes 
of this guide.

1.  The Contracting Request
2.  The Contracting Strategy
3.  The Tender
4.  The Advertisement
5.  The Receipt of Bids
6.  The Evaluation of Bids
7.  The Award Selection of a Contract
8.  The Preparation of a Contract
9.  The Administration of a Contract
10.  The Completion of a Contract

These steps are flow charted into a 
graphical display in figures 1 and 2 of 
the following pages, which are 
followed by detailed instructions for 
each step within the bulk of this guide.

عملیة التعاقد على خطوات أساسیة  تنطوي 
یمكن .  عالمیة ومتبعة في جمیع أنحاء العالم

تجزئة ھذه الخطوات إلى عناصر صغیرة 
جدًا ومحددة، أو دمجھا في طرق عامة أقل 

وبالرغم من أنھ كان بإمكاننا .  وأوسع
اختیار عدد أقل أو أكبر من الخطوات، فقد 
اخترنا أن ننظمھا في عشر خطوات سھلة 
والتي نعتقد أنھا األمثل في تحقیق أھداف 

. ھذه الدلیل

طلب التعاقد1.

استراتیجیة التعاقد 2.

المناقصة3.

اإلعالن 4.

استالم العطاءات 5.

 العطاءات )تحلیل (تقییم6.

االختیار وإحالة العقد 7.

إعداد العقد 8.

إدارة العقد 9.
العقد اكمال 10.

تم وضع ھذه الخطوات في رسم بیاني  
 في 2 و 1تصویري في األشكال 

الصفحات التالیة، والتي یتبعھا تعلیمات 
. مفصـّـلة لكل خطوة في داخل ھذا الدلیل



عملیة الشراء العالمیة ذات العشر
 خطوات

Figure 1

دفع المبالغ المستحقة   
للمقول وثائق المناقصة والكلفة    

التخمینیة  

توفر  
التخصیصات  

و طلب  
التعاقد

انھاء العقد

تحدید    
استراتجیة   

التعاقد

ادارة العقد 

اكمال العقد

اصالة العقد

تحلیل  
العطاءات

تھیئة وثائق المناقصة     

استالم 
العطاءات ولجنة  
فتح االلعطاءات

اعالن  
المناقصة



عملیة الشراء العالمیة ذات العشر خطوات 
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Universal Contracting Process

Figure 2
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2.1 Step 1 – Contracting Requests
The Contracting Request (CR) is the 
seminal document used in acquiring 
materials, services, or construction.  It 
initiates action by all process 
stakeholders, including contracting.  
The CR is also used to set aside funds 
and list specifications or salient 
characteristics.  

The CR should be prepared by the end 
user.  It should also be signed by a 
finance official, certifying that funds 
are available.  Additional signatures 
may be required on a CR for additional 
approvals or checks and balances, 
depending upon the needs of the 
organization.  

The key point is funds certification.  
Just as Contracting Officers must be 
appointed to sign a contract, Certifying 
Officials are appointed with special 
authority and responsibilities.  Thus 
only they can sign in that capacity.

The common denominator of a CR is 
its use to describe a product or service 
the requesting activity needs 
purchased.  It provides proof of 
funding (via certification) and helpful 
information such as shipping addresses, 
need date, customer contact, etc.

ھو الوثیقة التي تمثل النقطة طلب التعاقد 
 تنفیذ األساسیة في اقتناء المواد، الخدمات، أو

كما أنھا تمثل نقطة البدء لكافة .   التشییداعمال 
طلب التعاقد .  التفاصیل بما في ذلك التعاقد

ُیـستخدم أیضًا من أجل تخصیص األموال 
 الئحة المواصفات أو الخصائص تحدیدو

. الفنیھ

  الجھة المستفیدهطلب التعاقد منیتم اعداد 
كما یجب أن یوقـَّع من قبل .  مستخدم النھائيلل

یؤید مسؤول رسمي في الدائرة المالیة والذي 
قد یستلزم طلب التعاقد .  توفر التخصیصات 

أیضًا تواقیع إضافیة للحصول على المزید من 
.  المؤسسةاحتیاجاتالموافقات، باالعتماد على 

ومثلما .  النقطة األساسیة ھي المصادقة المالیة
یتوجب أن ُیعطى مسؤول التعاقد الصالحیة 

بالنسبة للمسؤول لتوقیع عقد ما، فكذلك األمر 
یجب أن یتم تعیینھم أیضًا وإعطائھم المالي 

وبالتالي، فھم .  صالحیة ومسوؤلیات خاصة
فقط الذین لھم الصالحیة بالتوقیع فیما یتعلق 

.بموضوع التخصیصات المالیھ 

العامل المشترك في طلب التعاقد ھو فائدتھ في 
وصف السلعة أو الخدمة التي ترغب الجھة 

دلیال على توفر فھو یوفر .  المعنیة بشرائھا
معلومات أخرى مفیدة مثل عناوین الشحن، 

، معلومات  للتجھیز والتنفیذ التواریخ المطلوبة
.، الخبالمتعاقدین المحتملیناالتصال 
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The Description or Statement of 
Work is critical to success. Describe 
the requirement in sufficient detail to 
leave no room for doubt.  Poor 
descriptions delay contracting action 
and may lead to the purchase of 
incorrect goods or services.  

Item descriptions set forth the essential 
physical and functional characteristics 
of the supplies or services required.  
Include as much information as 
possible to describe exactly what you 
need.  The principle features of a 
purchase description are determined by 
answering such questions as:

1.  What is it made of?  Wood, plastic?
2.  What are it's characteristics?  Size, 
color, shape, power requirements?
3.  What does it do?  Connects, 
protects, transfers power, serves food?
4.  How is it used?  As a standalone 
unit, or component of a larger system?  
Does it interface with anything else?
5.  What kind of testing or inspecting 
will you do?

The description can be as short as a 
few lines, or numerous pages of details.  
The following worksheet in figure 3 is 
a useful tool in developing a services 
statement of work..

ي غایة األھمیة ف الوصف أو بیان العملیعد 
یجب وصف ما ھو مطلوب بقدر كبیر .  للنجاح

.  من التفاصیل حتى ال یكون ھناك مجاًال للشك
الوصف الرديء من شأنھ أن یؤخر إجراءات 
التعاقد وقد یؤدي إلى شراء السلع أو الخدمات 

. غیر الصحیحة

 المادیھ االساسیھ وصف المواد یبین الخصائص 
.  والوظیفیة للتجھیزات أو الخدمات المطلوبة

علیك أن تشمل أكبر قدر ممكن من المعلومات 
إن .  لتصف تمامًا ما الذي أنت بحاجة إلیھ

المزایا األساسیة لكتابة وصف ما سیتم شرائھ 
: یمكن تحدیده عن طریق اإلجابة على أسئلة مثل

من ماذا مصنوع؟  خشب، بالستیك؟ 1.

ما ھي خصائصھ؟ الحجم، الشكل، المتطلبات 2.
الكھربائیة؟ 

 الغرض الذي یؤدیھ؟ یربط، یحمي، ینقل ماھو3.
الطاقة، یوفر الطعام؟ 

كیف یتم استخدامھ؟ كوحدة مستقلة، أم أنھ 4.
جزء من نظام أكبر؟ ھل یتداخل في وظیفتھ مع 

أي شيء آخر؟ 
ما ھو نوع االختبارات أو الفحوصات التي 5.

سیخضع لھا؟

یمكن للوصف أن یكون قصیرًا ال یتجاوز عدة 
.  أسطر، أو یكون عدة صفحات من التفاصیل

 ھي أداة مفیدة 3ورقة العمل التالیة في الشكل 
. في إعداد بیان العمل
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1 REQUIREMENT:

2 PERSONNEL

3 DATES: From ________________ To ________________

4 LOCATION: ____________________________________________

5 SHIFTS: Days ______ Mid Shift Nights ______

6 HOURS: ______-______ _______-______ _______-_______

7 SUPERVISION: One (1) Supervisor/Foreman Per Shift, or  ____  Personnel

8 SECURITY CONCERNS:

9 CLOTHING:المالب  س 

10 SKILLS:  المھ  ارات

____________ ______________ ___________________

11 KEY TASKS  المھ ام الرئیس  یة ______________ _______________ _____________________
______________ _______________ _____________________
______________ _______________ _____________________
______________ _______________ _____________________

12 EST COST   الكلف ة التخمینی  ة ______________ _______________ _____________________

                                                      
____________________________________________________

____________________________________________________

Special Requirements:  _____ متطلبات خاصة_____________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

الموق  ع:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ترات العم  ل :               لیلي :_ _ _ _ _ _ _    مناوب ات العم  ل :_ _ _ _ _ _ _ ای ام :_ _ _ _ _ _ _ _   ف 

الس  اعات:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            -    _ _                  -             _ _ _              -         _ _ _ 

ش ؤون امنی ة  :                                                                                                 

المتطلب  ات :_ _ _ _ _ _ _ _                                                                                           

راف  رف/مس ؤول واح د   (1) لمناوب ة العم  ل , او               االش    االش   خاص:             مش  

Estimated Bodies:  ____________  Restrictions:  _______________

____________________________________________________

ال ى :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      من :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _         الت  واریخ:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

التقیی  دات                                 ع  دد االش  خاص :_ _ _ _                      االش   خاص:_ _ _ _ 

Figure 3
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The Contracting Request will cause the 
generation of additional documentation 
which must be organized in a 
standardized way.  Each office will 
award and maintain numerous 
contracts and will have to examine 
them periodically during the 
performance of the contract.  
Therefore, it’s important that key 
documents are filed in their expected 
positions regardless of the individual 
who worked the contract. 

This guide recommends using the PAC 
Form 2, Contract File Index to organize 
your files.  It’s in a general format that 
follows the steps outlined within this 
guide.  It also contains blank fields for 
added flexibility and expansion, as 
required by each using organization. 

Your individual office may continue to 
utilize previously designed local index 
sheets if you believe they meet your 
needs better than the PAC Form 2.

Because the PAC Form 2 is sequenced 
to follow the steps of this guide it also 
has value as a checklist.

طلب التعاقد المزید من الوثائق سینتج عن  
.  والتي یجب أن یتم تنظیمھا بطریقة موحدة
سیقوم كل مكتب بإحالة وإدامة العدید من  

 بشكل دوري مراجعتھاالعقود وسیتوجب علیھ 
وبالتالي، من المھم أن .  أثناء فترة تنفیذ العقد

ي مكانھا باضابیرفالوثائق الرئیسیة تنظیم  یتم 
المتوقع بغض النظر عن الشخص الذي تعامل 

.  مع تلك العقود

المركز یوصي ھذا الدلیل باستخدام استمارة  
فھرس ملف (، 2االستشاري للعقود العامة رقم 

ھي طریقة .  من أجل تنظیم الملفات) العقد
عامة تتبع الخطوات التي تم شرحھا في ھذا 

مل على حقول من أجل تكما أنھا تش.  الدلیل
مزید من المرونة والتوسیع، لإلیفاء 

. بالمتطلبات الخاصة لكل مؤسسة

یمكن لدائرتك أن تستمر في استخدام الفھرس 
المحلي الذي تم استخدامھ في السابق إذا كنت 

تعتقد بأنھ یلبي حاجاتك أكثر من االستمارة 
.  للمركز االستشاري للعقود العامة2رقم 

 قد تم ترتیبھا بطریقة 2وألن االستمارة رقم 
تتبع الترتیب الوارد في ھذا الدلیل، فمن 

. الممكن أیضًا استخدامھا كالئحة للتدقیق
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Per the Implementing Regulations, many 
of the responsibilities for developing the 
Purchase Request and documentation are 
required.

Article 3, see figure 4 below.  Article 4 
provides documentation to support 
requesting single source contracts or 
direct invitation tendering, to include 
supporting research.  Article 7, follows up 
on the shipping and receiving of 
contracted goods and services to include 
unloading and storage.  Customers must 
also complete custom clearance process 
requirements and complete test and 
evaluation as needed.

حددت تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیھ عدد من 
المسؤولیات و الواجبات عند اعداد طلب التعاقد 

القائمة في اسفل الصفحة حددت , )3(الماده 
. المتطلبات الالزمھ قبل اعداد وثائق المناقصھ 

 حددت الوثائق لدعم  طلب التعاقد باسلوب 4المادة 
المصدر الوحید او المناقصة بطریقة الدعوة 

.المباشرة

و التي تخص عقود التجھیز وتضمنت , 7الماده  
واجبات متابعھ الشحن  و استالم المواد و الخدمات 

و تحمل مسؤولیة . لتشمل تفریغ الحمولة و تخزینھا
اتمام التخلیص الكمركي و اتمام الفحص وحسب 

الحاجھ

Figure 4

الدراس ة الدقیق ة لتكلف ة المش روَع المق  درِة     (تخمین حكومي ) لإلْسِتْعمال ف ي َتقیی م الع روضِ   
Accurate study of the project estimated cost (government estimate) to use in evaluating bids

التاكد م ن ان تل ك  األم واِل متوف رة للمش روِع      / متطلب
Confirmation that funds are available for the project/requirement

الموافق ة عل ى دراس ة الج دوى اإلقتص ادیِة والفنی ھ      
Approval for the technical economic feasibility study

ات و للخ رائط والتص مامیم و غیرھ  ا        یر الكمی  الش روط الكامل ة، للمواص فات و فوات 
Complete Terms, specifications, bills of quantities, maps, drawings, etc

الموافقات المالئمة لموق ِع العم َل   /االرض لمش  اریِع األش  غال العام  ةِ 
Appropriate approvals for the work site/land for public works projects

اریع االش غال العام  ھ       ازالة المشاكل القانونیھ و المادیھ في موق ع العم ل ف ي مش 
Address any potential work site legal or financial problems for public works projects

ني للتنفی  ذ      ان یكون موقع العمل جاھزا كال او ج زءه وفق ا للمنھ اج الزم 
Site readiness for start of work for public works projects, per required timetable

ل وب تنفی  ذه     لمط ات اخرى تتطلبھا طبیع ة العم ل ا اء القیام بایة اجر

All necessary prepare work and approvals obtained to ensure the contractor can peform

التطبی  ق التعلیم  ي للعق  ود الحكومی   ة    2007
2007 IMPLEMENTING REGULATION FOR GOVERNMENTAL CONTRACTS

REQUIREMENTS CHECKLIST-ARTICLE 3, FIRST
اوال متطلب  ات قائم  ة التطبی  ق  3, 
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Article 4 of the Implementing Regulations 
prescribes five different tendering 
methods for seeking bids.  The decision 
matrix in figure 5 of the next page 
provides a simple method of choosing 
which contracting strategy is most 
appropriate to a given situation.

First – Open Tendering.  Fully open to 
all who desire to participate.

Second – Restricted Tendering.  Two 
step tendering process, fully open at first, 
and after qualifications are evaluated, no 
fewer than six qualified contractors may 
be chosen to submit.

Third – Direct Invitation.  Must have the 
approval of competent authority, through 
OGPCP to use this method.  Used to limit 
sources to not less than three for 
security/classified purposes, extreme 
urgency, etc.

Fourth – Single Source Method.  Must 
have the approval of competent authority, 
through OGPCP to use this method.  Used 
when only one source exists that can 
provide the goods or services.

Fifth – Purchasing Committees.  
Supplies and Services under 50,000,000 
Iraq Dinars. 

 من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیھ ) 4(حددت الماده 
  عند تنفیذ التعاقدات العامھ خمسة أسالیب مختلفة

 في 5 في الشكل كما.  للحصول على العطاءات
 توفر أسلوبًا سھًال الختیار أي  و التي الصفحة التالیة

. من إستراتیجیات التعاقد األكثر مالئمة

  وھي مفتوحة بالكامل لكل :المناقصة العامة –األول 
.  من یرغب بالمشاركة

عبارة عن .  :أسلوب المناقصة المحدودة –الثاني 
 في البدایة تكون مفتوحة ،عملیة مناقصة ذات خطوتین

ما ال یقل ، یتم اختیار تقییم المؤھالتبعد  و،بالكامل
. عطاءاتھم مقاولین مؤھلین لیقدموا ةعن ست

یجب الحصول على . سلوب الدعوة المباشرةأ -الثالث 
دائرة العقود خالل  من ِقبل سلطة مخّولة من موافقة

یستخدم ھذا .  العامة الحكومیة الستخدام ھذا األسلوب
 على أن ال تقل عن تحدید المشاركھ من اجل األسلوب 

الطارئة السریة، أو الحاالت / ثالثة لألغراض األمنیة 
.جدًا، الخ

 
یجب الحصول على : أسلوب العطاء الواحد –الرابع 

 دائرة العقود العامة  خاللالموافقة من سلطة مخّولة من
یتم .  الحكومیة من أجل استخدام ھذا األسلوب

استخدامھ فقط عند وجود مصدر واحد یمكنھ تقدیم 
. السلع أو الخدمات

التجھیزات والخدمات التي  :لجان المشتریات -الخامس
) خمسین ملیون (50,000,000یكون سعرھا أقل من 

.  دینار عراقي
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Figure 5

English Arabic
Open 

Tendering
Restricted 
Tendering

Direct 
Invitation

Single 
Source

Purchasing 
Committees

Only These Methods 
May be Used When the 
Requirement is Over 
50,000,000 Iraq Dinars

ان ھذه الطریقھ تستعمل فقط 
للعقود التي مبالغھا اكثر من 

000و000و50 دینار عراقي 
خمسون ملیون دینار عراقي

May be Used Under 
50,000,000 Iraq Dinars

ربما تستخدم للعقود التي قیمتھا 
اقل من 000و000و50 خمسون 

ملیون دینار عراقي

The Requirement 
Directly Impacts 
National Security or 
Secrecy is Paramount

ان العقود المنفذه تؤثر تاثیرا 
مباشرا على الوضع االمني الداخلي 
وان السریھ التامھ في ھذه العقود 

ھي مھمھ جدا

The Urgency is so 
Great That the 
Government of Iraq 
Will be Harmed by 
Loss of Property or 
Life if Not Purchased 
Immediately

الھمیھ الكبرى لھذه العقود ھي  ان ا
ان الحكومھ العراقیھ  ستكون تحت 

اذى كبیر في خساره الحیاة الكریمھ 
للشعب اذا لم یتم المصادقھ على 

ھذه العقود  سریعا

Only a Single Source 
Exists and is Capable 
of Meeting This 
Requirement:  Only 
known manufacturer, 
or required by treaty

المصدر الوحید ھو الموجود وھو 
القادر على تلبیھ المتطلبات مثال 

المصانع المعروفھ فقط او المصادر 
الموقع معھا المعاھدات

Due to the 
Complicated and Very 
Technical Nature of 
the Requirement, Only 
the Most Experienced 
Firms Will be Invited to 
Participate in Bidding

نتیجھ للوضع المعقد والطبیعھ 
التقنیھ للمتطلبات فان الشركات او 

المتعاقدین الذین لدیھم خبره في 
ھذا المجال او المؤھلین فقط ھم من 

سیكونون مدعوین للمشاركھ في 
تقدیم العطاءات

A two-step process to 
select the most 
qualified 6 or more 
firms to submit bids 
is highly desirable

یجب اتباع الخطوتین المھمتین 
الختیار المرشحین الستھ او اكثر 
من 6 ان وجدوا من المشاركین 

لكي یقوموا بتقدیم العطاءات وھو 
امر مرغوب بھ كثیرا

X X X X

X

X

X

X

X

X
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Restricted Tendering is a method 
with great flexibility. After advertising 
there are two steps, or rounds of 
bidding:

The first bids that come in under step 1 
should be technical bids only.  Ask 
contractors not to submit pricing until 
step 2.  After technical review those 
with no hope of meeting the technical 
requirements are not invited to submit 
under step 2.  If there are any small 
problems with the remaining bids, the 
bidders are notified of them and given 
another date and time for the second 
round of bidding.  At least six 
contractors must have opportunity to 
participate in step 2.

In the second step, bids are once again 
received, but this time they re-submit 
their technical bids along with any 
corrections that were necessary and 
they also submit prices.  At this point, 
the process if very much like Open 
Tendering.  The lowest priced, 
technically acceptable bid is selected to 
receive the contract
The advantage of this method is that 
there was an opportunity to adjust 
technically after contracting entity 
feedback. In addition to the selection of 
qualified contractors

ھو أسلوب فیھ كثیر أسلوب المناقصة المحدودة 
بعد أن یتم اإلعالن، یكون ھناك ..  من المرونة

:  من العطاءاتمرحلتان من االجراءات

 یجب 1 األولى التي تأتي تحت الخطوة المرحلة
أطلب من  .   تخص لعطاءات الفنیھ فقطأن

المتعاقدین أن ال یقدموا أسعارھم إلى / المقاولین 
بعد المراجعة .  2أن یصلوا إلى الخطوة رقم 

، فإن أولئك الذین ال أمل الفنیھ لغرض التاھیل
 لن یتم الفنیھ سوفلھم في اإلیفاء بالمتطلبات 

إذا كان ھناك .  2دعوتھم للتقدیم ضمن الخطوة 
أیة مشاكل صغیرة في العطاءات المتبقیة، فسیتم 
إعالم مقدمي العطاءات عن تلك المشاكل ومن 

.   الثانیةللمرحلھثم اعطائھم تاریخًا ووقتًا آخر 
متعاقدین / یجب أن تتاح الفرصة لستة مقاولین 
. 2على األقل في المشاركة في الخطوة 

 الثانیة، یتم استالم العطاءات مرة المرحلةفي 
أخرى، ولكن في ھذه المرة سیقومون بإعادة 

 باإلضافة ألیة تصحیحات الفنیھتقدیم عطاءاتھم 
كانت ضروریة، كما سیقومون أیضًا بتقدیم 

 المرحلة، تصبح العملیة ھذهوفي .  أسعارھم
إذ یتم .  شبیھة لدرجة كبیرة بالمناقصة العامة

، لكي فنیا األقل سعرًا، والمقبول العطاءاختیار 
  .علیھیتم إحالة العقد 

المیزة في ھذا األسلوب ھي أنھا توفر الفرصة 
 بعد الحصول على الفني لتعدیل الجانب 
وكذلك اختیار .جھة التعاقدمالحظات من 

 مقاولین مؤھلین 
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2.2 Step 2 – Determining Contracting Strategy

Purchasing Committees are 
comprised of a series of simplified 
contracting options.

Detailed thresholds are released via 
instructions and may change from time 
to time.

Advertising is NOT required, nor are 
the usual Bid Opening or Bid 
Evaluation Committees.  Under 
Purchasing Committee procedures 
there are usually two or three 
thresholds under 50,000,000 Dinars.  

The following is an example, for 
training purposes, see local procedures 
to confirm actual thresholds: 

5,000,000 to 50,000,000 Dinars
- Obtain at least three quotes
- Selection is made by a local 
purchasing committee

100,000 to 5,000,000 Dinars
- Selection is made by a local 
purchasing committee

0 to 100,000 Dinars
- Obtain quote and make award, do not 
need purchasing committee approval

تتكون من سلسلة من خیارات لجان المشتریات 
. التعاقد المبسطة

تحدد سقوف مبالغ الصفقات عن طریق لجان 
المشتریات بموجب توجیھات قد تتغیر من وقت 

.الخر

  كما أنھ  ھنا اإلعالن ھو أجراء غیر مطلوب
لیس من المطلوب القیام بإجراء فتح العطاء 

بموجب .  اتالمعتاد أو لجان تقییم العطاء
إجراءات لجان المشتریات، ھناك فقط إثنان أو 

 تكون أقل من سقوف مبالغ للمشتریات ثالثة 
. دینار) خمسین ملیون (50,000,000

وألغراض تدریبیة، أنظر إلى .  فیما یلي مثال
: االجراءات المحلیة للتأكد من الحدود الفاصلة

 دینار 50,000,000 لغایة و5,000,000
. علیك الحصول على ثالثة اسعار-
 یتم القیام باالختیار من قبل لجنة المشتریات -

المحلیة 

 دینار 5,000,000 وحتى  100,000
 یتم القیام باالختیار من ِقبل لجنة المشتریات -

المحلیة 

 دینار 100,000 وحتى 0
 یتم الحصول على سعر، ومن ثم إحالة العقد -

بدون الحاجة إلى الحصول على موافقة لجنة 
. المشتریات
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2.3 Step 3 – Preparing the Tender

There are many ways to issue a tender, 
starting with a simple letter of 
invitation, to a more formal structure as 
is advocated in this guide.  Whatever 
form it takes, the tender should include 
the following information:

1.  List the goods, service, or public 
works that is out for bid in sufficient 
detail for interested parties to submit 
bids.  Include maps, drawings, or 
statement of work, if required.

2.  Include the date, time, and location 
where bids must be submitted, and 
after which they will no longer be 
accepted.

3.  Provide a simple, standardized 
format for bidders to clearly list their 
prices.

4.  List key Terms and Conditions 
which must be followed by bidders in 
submitting their bids to ensure that all 
contractors understand the particular 
requirements such as delivery, etc., that 
could have an impact on how much 
they charge to provide the goods, 
services, or public works.  Terms and 
Conditions will be explained in greater 
detail on the next page.

 مناقصة، ابتداًء من العدادھناك طرق عدیدة 
رسالة دعوة بسیطة، ووصوًال بھیكلیة رسمیة 

مھما كان .  كما یشرحھا ویدعو لھا ھذا الدلیل
الشكل التي تأخذه، فإن المناقصة یجب أن تشمل 

: المعلومات التالیة

قائمة بالسلع، الخدمات، أو األشغال العامة 1.
، وبتفاصیل كافیة المناقصھ والتي ھي موضوع 

.   یقدموا عطاءاتھم ان  من أجللمقدمي العطاءات
، أو بیان  و التصامیمویجب أن تشمل الخرائط،

.  العمل، إذا اقتضت الحاجةبوصف 

یجب أن تتضمن التاریخ، الوقت، والمكان 2.
الذي یجب أن یتم فیھ تسلیم العطاءات، والموعد 

النھائي والذي لن یتم قبول أي عطاءات بعد 
. إنتھائھ

توفیر نموذج مبسط وموحد لمقدمي . 3
. العطاءات من أجل أن ُیدرجوا أسعارھم

وضع قائمة باألحكام والشروط األساسیة . 4
والتي یجب أن یتم إتباعھا من ِقبل مقدمي 

العطاءات أثناء تقدیمھم لعطاءاتھم من أجل 
المتعاقدین یفھمون / ضمان أن جمیع المقاولین 

والتي قد . ، الخالتجھیزالمتطلبات الخاصة مثل 
 السعر الذي سیتقاضونھ مقابل علىیكون لھا أثر

.  تقدیم السلع، الخدمات، أو األشغال العامة
األحكام والشروط سیتم شرحھا بقدر اكبر من 

. التفصیل في الصفحة التالیة
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2.3 Step 3 – Preparing the Tender

Each tender should provide instructions 
and expectations to contract parties.  
The key to remember is that these are 
the rules the Government intends to 
enforce in regards to the contract, so 
the Contractor must understand them.  

This guide proposes the absolute 
minimum instructions.  Additionally, 
each Ministry may have unique local 
instructions to add to these.  

The next several pages contain generic 
instruction that should be sent out to 
prospective contractors when seeking 
bids, whether all are applicable or not.  
They should understand these 
requirements up front to help them 
formulate accurate bids.

1.  Bid Submittal Instructions.
2.  Bid Evaluation Criteria
3.  Delivery Instructions and Penalties
4.  Advance Payments
5.  Gratuities
6.  Contractor Registration and Pre-
Qualification 
7.  Arabic Text is Definitive
8.  Termination for Convenience
9.  Termination for Default
10.  Requesting Time Extensions

The next pages will expand upon these.

 التعلیمات والتوقعات كل مناقصھ یجب ان توفر
النقطة األساسیة التي یجب .  لألطراف المتعاقدین

تذكرھا ھو أن ھذه ھي القواعد التي تنوي الحكومة 
 فیما یتعلق بالعقد، ولذلك یجب على المقاول اتباعھا

. المتعاقد أن یفھمھا/ 

  التوجیھاتیوفر الدلیل الحد األدنى المطلق من 
باإلضافة لذلك، قد یكون لدى كل وزارة تعلیمات 

التوجیھات اضافیة خاصة بھا تضاف إلى ھذه 
الصفحات العدیدة التالیة، تشمل تعلیمات عامة یجب 

المتعاقدین المحتملین / أن یتم ارسالھا إلى المقاولین 
عند السعي للحصول على عطاءات، وبغض النظر 

یجب علیھم أن .  إذا كانت مالئمة لتلك الحالة أم ال
یفھموا ھذه الشروط مسبقًا لكي تساعدھم في 

. صیاغة عطاءات دقیقة

. تعلیمات تقدیم العطاء1.

.  العطاء تحلیلتقییم ومعاییر2.

و الغرامات التاخیریھتعلیمات التسلیم 3.

. الدفعات المقّدمة4.

. اإلكرامیات5.

. المتعاقد والتأھیل المسبق/ تسجیل المقاول 6.

المعتمدهالنسخة العربیة ھي النسخة 7.

. اإلنھاء بسبب المالءمة8.

تنفیذ االلتزاماتاإلنھاء بسبب اإلخفاق في 9.
.  العقدطلب تمدید 10.

الصفحات التالیة ستوفر المزید من التوضیح عن 
. تلك النقاط
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2.3 Step 3 – Preparing the Tender

1.  Bid Submittal Instructions.  Tenders shall be 
submitted by the date and time indicated on PAC 
Form 3, Tender Submittal form.  If they are 
submitted late for any reason, they will be 
rejected.  They may not be submitted 
electronically.
2.  Bid Evaluation Criteria.  Unless otherwise 
indicated, the evaluation criteria for this tender 
is as follows:
(a)  Technical compliance with the specifications 
and past performance.
(b)  Price.
3.  Delivery Instructions and Penalties. Unless 
otherwise stated, the standard delivery terms for 
this project will be one of the International Sale 
contracts as described in ICC (Incoterm)

(Intentionally Left Blank)

  یجب أن یتم تقدیم العطاءات في     :تعلیمات تقدیم العطاء . 1
المركز  التاریخ والوقت المحددین في استمارة   

تقدیم (، استمارة 3االستشاري للعقود العامة رقم 
إذا تم تسلیم العطاء في وقت متأخر وألي ).  العطاء

ال یسمح بتقدیم .  سبب من األسباب، سیتم رفضھ
. العطاءات إلكترونیاً 

  معاییر التقییم لھذه المناقصة ھي     : معاییر تقییم العطاء . 2
: كما یلي، إال إذا ذكر ما ھو خالف ذلك 

االعمال   مع المواصفات ومع   لتطابق المؤھالت الفنیھ  . أ
السابقھ

.   السعر. ب
 الشروط الخاصة بمعاییر    : الغرامات تعلیمات التسلیم و . 3

بموجب شروط التجھیز  التسلیم لھذا المشروع ستكون 
البیوع الدولیھ كما موضحھ في قواعد  / القیاسیھ للعقود 

االنكوتیرم الصادره من غرفة التجاره الدولیھ     
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2.3 Step 3 – Preparing the Tender

4.  Payments. No advance payments will be 
provided under this contract.  If required, it is 
the contractor’s responsibility to seek out a 
Bank Guarantee from a legitimate financial 
institution.
5.  Gratuities.  Absolutely no material or 
services gifts may be offered to any 
Government employee in return for special 
consideration of this tender.
6. (Not used at this time)
7.  Arabic Text is Definitive.  In cases where 
translations appear to conflict, the Arabic 
text will be definitive over all others.
8.  Termination for Convenience.  The 
Government of Iraq, under the authority of 
the Contracting Officer reserves the right to 
terminate this contract or any part thereof for 
it’s sole convenience.  This action will not 
reflect negatively on contractor performance. 
9.  Termination for Default.  The 
Government of Iraq, under the authority of 
the Contracting Officer reserves the right to 
terminate this contract or any part thereof for 
default in the event of default by the 
Contractor, or if the Contractor fails to 
comply with his/her contractual obligations. 
The contracting entity may charge the 
Contractor up to a 20 percent penalty for 
transferring the work internally or to another 
Contractor.

إذا ال یتضمن ھذا العقد اي دفعھ مقدمھ و:دفعاتال. 4
 ذلك یتم مقابل كفالھ مصرفیھاقتضى األمر، فإن 
 .معتمدهمن مؤسسة مالیة 

 یمنع منعًا باتًا تقدیم أیة ھدایا مادیة أو :كرامیاتاالاإل. 5
على شكل خدمات إلى أي موظف حكومي مقابل 

. اعتبارات خاصة في ھذه المناقصة
  في الحاالت :النسخة العربیة ھي النسخة الحاسمة. 67

التي یبدو فیھا تناقض في الترجمة، فإن النسخة 
 بدًال من أي المعتمدهالعربیة ستكون ھي النسخة 

.  نسخة أخرى
  تحتفظ حكومة العراق :اإلنھاء بسبب المالءمة. 8

وضمن الصالحیة الممنوحة لمسؤول التعاقد، 
بحقھا في إنھاء ھذا العقد أو أي جزء منھ بناًء 

ھذا األجراء لن ینعكس .  على ما یالئمھا ھي فقط
 في تنفیذ المتعاقد/ سلبًا على أداء المقاول 

. التزاماتھ التعاقدیھ 
  تحتفظ :تنفیذ االلتزاماتاإلنھاء بسبب اإلخفاق في . 9

حكومة العراق وضمن السلطة الممنوحة لمسؤول 
التعاقد بالحق في إنھاء ھذا العقد أو أي جزء آخر 

تنفیذ المقاول اللتزاماتھ منھ بسبب اإلخفاق في 
المتعاقد في / ، أو إذا أخفق المقاول التعاقدیھ

.  االنصیاع ألي من األحكام والشروط في العقد
 بالمائة كحد 20 یمكن لجھة التعاقد الحق باستیفاء

في حالة احالة العمل المتعاقد / اقصى من المقاول 
وتنفیذه من قبل . متعاقد آخر/  إلى مقاول المتبقي

بعد سحب العمل من المقاول .الدائره المعنیھ 
االول 
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2.3 Step 3 – Preparing the Tender

10.  Requesting Time Extensions in 
Delivery or Performance.  Immediately 
after learning of an event that will delay 
contract delivery or performance beyond 
the terms of the contract, the contractor 
shall follow the process below to request 
time extensions:

a.  Once learning of the delay, the 
contractor has 15 days for goods/supply 
contracts and 30 days for service or public 
works contracts to submit a written 
request for extension to the Contracting 
Officer.  The contractor must provide a 
full explanation for the request.

b.  The Contracting Officer will consider 
the request and answer the contractor.  
The Contracting Officer must answer the 
contractor not later than a maximum of 30 
days for goods/supply contracts and 60 
days for services and public works 
contracts. This period starts from the date 
of receiving the contractor’s request ,and 
no other claims are accepted after the 
issuance of the preliminary acceptance 
certificate , which is indicated in the 
contract 

فترة التجھیز او مدة اكمال طلب تمدید . 10
 :االعمال

اذا طرأت اي ظروف من شانھا ان توثر على      
المنھاج المتفق علیھ بحیث ال یمكن اكمال 

التجھیز او االعمال خالل المده المتفق علیھا 
واذا سمحت شروط العقد بالتمدید فعلى المتعاقد 

التقدم بطلب تحریري الى الجھة المتعاقده او 
 یوم لعقود التجھیز و 15من تخولھ خالل مدة 

 یوم لعقود االشغال العامھ و العقود 30
االستشاریھ تبدا من تاریخ نشوء السبب الذي 

من اجلھ یطالب بالتمدید مبینا فیھ التفاصیل 
الكاملھ والدقیقھ عن اي طلب لتمدید المدة 

وعلى الجھة المتعاقده النظر في الطلب خالل 
 یوما في عقود التجھیز 30مده ال تتجاوز 

 یوم في عقود االشغال العامھ والعقود 60و
االستشاریھ تبدأ من تاریخ استالم الطلب وال 
تقبل اي طلبات بعد صدور شھاده االستالم 

االولي المذكوره في شروط العقد  
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2.3 Step 3 – Preparing the Tender

Figure 6 is a graphic illustration of 
what a typical tender would look like 
processed in accordance with this 
guide.  Also, these documents could be 
placed on a website for anyone to 
download who would like to participate 
and would do away with the need to 
charge for tender materials, creating an 
environment where smaller businesses 
could compete more often.

The tender is not limited to three pages 
and will depend upon whether or not 
you have a statement of work, 
drawings, or additional instructions.  If 
merely purchasing goods, the items 
would be listed on page 2, the bid 
schedule.  Additional bid schedule 
pages can be used if purchasing many 
different items.

FOR COMMERCIAL ITEMS 
 

 /  /    :  
TENDER NO.  

TENDER ISSUE DATE  

   OFFER / BID DUE DATE AND LOCAL TIME  /  

   CONTRACTING OFFICE / FIRST PARTY                                                  :  
 

   FINANCIAL / PAYMENT OFFICE                                                                                       :  

  CONTRACTOR / SECOND PARTY   /  

 
DELIVER TO ADDRESS 

 /  

 
TOTAL 

 
UNIT PRICE 

 
UNIT 

/  
QTY 

 
ITEM DESCRIPTION 

 
ITEM NO.  

     
 
 

 

CONTRACTOR/SECOND PARTY IS REQUIRED TO SIGN THIS DOCUMENT AND RETURN   
2 COPIES TO ISSUING OFFICE.   .  

 NAME OF OFFEROR / SECOND PARTY SIGNATURE OF OFFEROR/ SECOND PARTY  /  
 

 /  

 
PAC Form 3 (Pg 1 of 2) – June 2007 

BID SCHEDULE  

 
 
SCOPE OF WORK                                                                                                                                                        : –  
 

1- Scope                                                                                                                                                  
- 1 

    

2- Background                                                                                                                                                  
  -2 

3- Applicable documents  
Submit all necessary supporting documents, including all 
drawings, specifications, and manufacturer information. 
 

3 :  -  
 

 ,  ,   :
 .

.   

 
PAC Form 3 (Pg 2 of 2) – June 2007 

 
TOTAL 

 
UNIT PRICE 

 
UNIT 

/  
QTY 

 
ITEM DESCRIPTION 

 
ITEM NO. 

    - - 

      

      

      

      

      

      

Figure 6

DRAFT - 5 JUN 07 49
TC-1 General Instructions to Bidders

TC-1
1.  Bid Submittal Instructions.  Tenders shall be 
submitted by the date and time indicated on PAC 
Form 3.  If they are submitted late for any reason, 
they will be rejected.  They may not be submitted 
electronically.
2.  Bid Evaluation Criteria.  Unless otherwise 
indicated, the evaluation criteria for this tender is 
as follows:
(a)  Technical compliance with the specifications 
and past performance.
(b)  Price.
3.  Delivery Instructions and Penalties.  Unless 
otherwise stated, the standard delivery terms for 
this project are Freight on Board (FOB) Destination 
which means the contractor is responsible for 
paying for shipment all the way to the delivery 
address listed in the contract cover page.  A ten 
percent penalty may be accessed for unexcused late 
delivery or performance.
4.  Payments. No advance payments will be 
provided under this contract.  If required, it is the 
contractor’s responsibility to seek out a Letter of 
Credit with a legitimate financial organization. 
5.  Gratuities.  Absolutely no material or services 
gifts may be offered to any Government employee 
in return for special consideration of this tender.
6.  Contractor Registration and Pre-Qualification.  
Reserved.
7.  Arabic Text is Definitive.  In cases where 
translations appear to conflict, the Arabic text will 
be definitive over all others.
8.  Termination for Convenience. The Government 
of Iraq, under the authority of the Contracting 
Officer reserves the right to terminate this contract 
or any part thereof for it’s sole convenience. 
9.  Termination for Cause. The Government of 
Iraq, under the authority of the Contracting Officer 
reserves the right to terminate this contract or any 
part thereof for cause in the event of default by the 
Contractor, or if the Contractor fails to comply 
with any of the contract terms and conditions.  . 

 یجب تقدیم العطاءات ضمن : تعلمیات تقدیم العطاءات.1
وفي  .3التاریخ والوقت المحدد وكما مذكور في أسمتارة رق  م 

حالة تأخر تقدیم العطاء ألي سبب سوف یتم رفض 
.ولھذا سبب سوف یرفض تقدیمھ األلكترونیاً .العطاء 

 ما لم یذكر خالف ذلك ، فان معاییر .معاییر تقییم العطاءات. 2
  بالمواصفات  األلتزام) أ:  (التقییم لھذه المناقصھ ھى كما یلى 

.   األسعار  ) ب. ( واألداء في الماضي یةالتقن

ما لم  :  والغرامات المترتبھ عن تأخیر تسلیمتعلیمات تسلیم . 3
ینص على خالف ذلك ، فان معیار شروط التسلیم لھذا 

   ، الذي یعني المقاول مسؤوال عن دفع تكالیف والمشروع 
أن یتم  أیصال والتسلیم حسب العنوان الى  والنقل الشحن 

وفي حالة التأخیر یغرم .المثبت في العقد المبرم بین الطرفین
خیره في التسلیم% 10المقاول كحد أعلى  .عن تأ

یجب على المقاول مسؤولیة تھیئة خطاب :  المدفوعات  .4
وھذا یتم .  الضمان وتقدیمھ الى الجھة المالیة المعنیة بالدفع

.ضمن التعلیمات المثبتھ في العقد

مرفوض أطالقًا تقدیم أي خدمات أو الھدایا     : االكرامیات . 5
تكون المقدمة إلى أي موظف حكومي في مقابل النظر 

. بھذه المناقصھواألھتمام  
:التأھیل المسبق تسجیل المق  اول و. 6
في حالة ع دم تط ابق الترجم  ة   :أعتماد اللغة العربی ة . 7  

ففي ھذه   . من اللغات الغیر العربیة الى اللغ ة العربی  ة 
. الحالة یعتمد اللغة العربی ة كمص در رئیس  ي  

موظف العقود مخول م  ن قب  ل :  أنھاء العقد رض  ائیًا. 8
زء م  ن العق  د  وھذا  .   الحكومة العراقیة أنھاء العقد أو ج 

. یؤثر سلبًا عل ى اداء المق  اول 
 موظف العقود ل  ھ الس  لطة ً:أنھاء العقد قض  ائیا. 9

زء      المخولة من قبل الحكومة العراقی ة أنھ اء العق د أو ج 
وھذا  . لعدم أیفاء المقاوم بألتزامات  ھ بش  روط العق  د.   منھ   

للنقل العقد   %   20یترتب على المقاول دف  ع غرام  ات 
وھذا وفق   .   من المقاول األول الى المق اول الث  اني 

. التعلیمات الصادرة من الحكومة العراقی  ة
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10. Subject to the Availability of Funds. 
Funds may not be presently available for 
this requirement. The Government of Iraq’s 
obligation under this tender is contingent 
upon the availability of funds from which 
payment for contract purposes can be made. 
No legal liability on the part of the 
Government for any payment may arise 
until funds are made available to the 
Contracting Officer.  Interested bidders are 
notified at this point that before they expend 
resources to prepare bids, that they do so at 
their own risk, as this requirement may 
never be funded and the Government will 
not compensate them in any way if this 
requirement is cancelled.

 رسمًا تصویریًا لما تبدو علیھ 6في الشكل 
.  مناقصة نموذجیة تم معالجتھا وفقًا لھذا الدلیل

كما أن ھذه الوثائق، یمكن أن یتم وضعھا على 
موقع على شبكة اإلنترنت حتى یتسنى ألي 

شخص یرغب في المشاركة أن یقوم بتحمیلھا، 
وموفرًا على نفسھ رسوم الحصول على وثائق 

المناقصة، مما سیخلق بیئة تتیح للمشاریع 
. التجاریة الصغیرة قدرًا أكبر من التنافس

ة ال تقتصر على ثالثة صفحات، وإنما صالمناق
ستعتمد على ما إذا كان لدیك وصف للعمل، 

إذا كنت فقط .  ، أو تعلیمات إضافیةخرائط 
ستقوم بشراء السلع، فإن المواد سیتم ذكرھا في 

المزید ).  جدول العطاء(، المسماة 2الصفحة 
من جداول العطاءات یمكن استخدامھا إذا كان 

ھناك العدید من المواد المختلفة التي سیتم 
. شرائھا
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2.4 Step 4 – Advertising the Tender

Articles 3 and 5 of the Implementing 
Regulations list very detailed information 
to include in tender advertisements, as 
captured in the checklist on the next page, 
plus numerous locations to post the 
advertisement as listed below: 

1.  Advertisements must be published 3 
consecutive times in 3 widely distributed 
newspapers, which must include the 
Ministry of Finance’s newsletter.

2.  The tender shall be advertised on the 
Ministry website and the Ministry 
announcement board (to be established by 
the Office of Public Procurement).

3.  The tender shall be advertised with the 
commercial attaches of the Iraq 
Embassies.

4.  Finally, if seeking international bid 
response, it must be advertised on the 
United Nations Development Program 
website.

The Office of Government Public 
Contract Policy (OGPCP) is building an 
official website for procurement materials, 
vendor registration, and advertising.  
Information on accessing that site will be 
provided soon.

من تعلیمات تنفیذ ) 5(و ) 3(تتضمن المادتین  
 2007لسنة ) 1(العقود الحكومیھ رقم 

في تضمینھا معلومات مفصلة جدًا من أجل 
اإلعالنات الخاصة بالمناقصة، كما سیتم 
توضیحھا في قائمة التدقیق في الصفحة  

التالیة، باإلضافة إلى العدید من المواقع التي 
سیتم فیھا نشر اإلعالنات كما ھو مذكور 

:  أدناه
 ثالثة مرات متتالیة في یتم نشر االعالنات 1.

واسعھ االنتشار في االقل على ثالثة صحف 
ان تكون جریده االعالن الصادرة من وزارة 

. المالیھ واحده منھا 
یتم اإلعالن عن المناقصة في الموقع  2.

االلكتروني للوزارة على شبكة االنترنت 
وعلى لوحة االعالنات للوزارة 

في الملحقیات یتم اإلعالن عن المناقصة  3.
التجاریھ للسفارات العراقیھ 

وأخیرًا، إذا كان ھناك رغبة في الحصول 4.
على عطاءات دولیة، فیتم اإلعالن من خالل 

الموقع االلكتروني على شبكة اإلنترنت 
. لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تقوم دائرة العقود العامة الحكومیة بإنشاء 
موقع إلكتروني رسمي على شبكة اإلنترنت 

تـُـنشر علیھ مواد العقود العامة، تسجیل 
المعلومات عن كیفیة .  المجھزین، واإلعالن

. الوصول إلى ذلك الموقع سیتم توفیرھا قریباً 
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2.4 Step 4 – Advertising the Tender

Article 5 lists exact details of what 
information shall be advertised and for 
how long, as outlined in the figure 7 
below:

Figure 7

 ھناك قوائم التفاصیل الدقیقھ لما یجب5في الفقرة رقم 
كما ھو مبین .  ان تكون عنھا المعلومات والى اي حد

 ادناه 7في الشكل 

ھ        ي الموازـن اسم المناقصھ و رقمھـا وعنوانھـا والتبویـب المـدرج ـف

Lis t title of  the tender, #, address, and detailed evalution cr iteria

ت والسـلع المطلوبــھ         ف موجـز للمشـروع مـع بیـان تفاصـیل الخـدما وص

Provide brief  description of  the project, scope, and details  of  required commodities and services

المبادئ االساسیة للعقــد

Lis t bas ic  princ iples  of  the contract

اریھ و  28-60 أیام لألشـغال العامـةِ   ترَة إعـالنِ  : 15-60 أیام للتجھیِز  / العقـود االستشــ تحدید ـف

Specify  adver tisement period:  15-60 days for supply /consultancy or 28-60 days for public w orks

ت المناقصـھ            دیم العـروض وفـترة النفـاذ المطلوبـھ ومكـان وموعـد بیـع مسـتندا بیان موعد ومكان تـق

Lis t spec if ic  date and place for submitting bids, and bid expiration date and time

ت الـى جھـة التعاقــد        ایلولة ملكیة التصـامیم والخـرائط والمواصـفا

Spec ify government ow nership of  the des igns, maps, specs and proprietary  material process

ھ ان وجـدت         ـل اق عطـاءاتھم لالعمـال المماث دمي العطـاءات ارـف ب من مـق الطل

Specify  that bidders  shall attach past tender information f or s imilar w ork performed, if  any

ت الجھـاز الفـني فیھـا المتفـرغین وغـیر المتفـرغین          ب من مقدمي العطاءات بیـان مـوھال الطل

Request contrac tor clarif ication of  their technical staf f  capabilities , full/part-time employees

ب من ھذه الجھات تقدیم منھـاج العمـل المطلــوب    الطل

such contractor shall a plan for the required w ork 

ت     دمي العطــاءا ھ مـن مـق بیان مقدار التامینات االولیھ المطلوـب

Indicate if  a bid bond is  required of  bidders

ت     ح العطــاءا موعد غلـق المناقصـھ و فـت

Lis t bid closing time and date, and tenders opening date and place

ق المناقصـھ     ل عــن           7 ایام من تـاریخ غـل ي المناقصـھ وقبـل موعـد ال یـق ت المشـاركین ـف ى استفسـارا تحدید تاریخ انعقاد الموتمر الخـاص باالجابـھ عـل

Determine date for spec ial conference to answ er bidder inquiries  at leas t 7 days prior to c los ing

رد     ل لـل سعر مستندات الماقصھ غـیر قاـب

Lis t purchase price for bid documents  (if  any)  and explain they are non-refundable

ف لعقـود االشـغال العامـة     ,وشـھادات التاسـیس    قائمة درجة تصـنی

Lis t grade/c lass if ication required for public  w orks  projec t contracts , cert/license requirements

( C&F , CIP,FOB)   ود البیـوع الدولیــھ تحدید نوع عـق

Determine international Seal Contrac t (C&F,CIP,FOB)

تحدید الغرامات التاخیریھ فـي ضـوء شـروط التعاقــد    (غرامات تاخیر شـحن غرامـات تـاخیر تسـلیم     ) 

Explain penalties  f or delays or f ines  in regards to shipping or performance

اص المـواد المجھـزه مـن سـلع وخــدمات       ة او انـق امكانیة صاحب العمل زیاد

Indicate government option to increase or decrease the requirement

یكون صاحب العمل غـیر ملـزم بقبـول اوطـأ العطــاءات     

Indicate that the government is not required to accept the low est of fers  or  bids

ھ بالموضـوع      دمي العطـاءات المتعلـق ت الى مـق ایة تعلیما

List regulations applicable to the contractor

ًا لطبیعـِة العمـلِ      ت َأو وثـائق أخـرى طبـق ّي معلوما شرح أ

Explain any other information or documents  required according to the nature of  the w ork

2007 IMPLEMENTING REGULATION FOR GOVERNMENTAL CONTRACTS

ADVERTISING CHECKLIST-ARTICLE 2, FIRST

 االع  النِ  قائم  ِة الت  دقیق   2، أوالً  

التطبی  ق التعلیم  ي للعق  ود الحكومی  ة   2007
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2.4 Step 4 – Advertising the Tender

The list of newspapers below are some 
examples that could be used to meet 
the advertising requirements for three 
official newspapers. 

Until such time as the Ministry of 
Finance publishes a widely distributed 
newsletter, use three other papers and 
document the file with a note 
explaining that the Ministry of Finance 
did not have an official newsletter as of 
the publishing of the advertisement.

Figure 8

News paper Name اسم الجریده باللغھ االنكلیزیھ Web address  الموقع عبر االنترنیت Arabic name  paper اسم الجریده با اللغھ العربیھ

Al-Sabah News paper Issued on Baghdad http://www.alsabaah.com/ جریدة الصباح  تصدر في بغداد
Al-Mada News paper Issued on Baghdad http://www.almadapaper.com/ جریده المدى تصدر في بغداد
Al-Ahali News Paper Issued On Baghdad http://www.ahali-iraq.net/ جریده االھالي تصدر في بغداد 

Aldiwaniya News Paper Issued On 
Aldiwaniya south of Iraq

http://www.aldiwaniya.net/ جریده الدیوانیھ وتصدر في مدینة الدیوانیھ جنوبي العراق
Al-Ashar news Paper Issued On Basraha http://alasharnewspaper.com/ جریدة العشار تصدر في البصرة   

Kerbala Today News Paper Issued on 
Karbala                     

http://www.kerbala-
council.com/paper/1.htm

جریدة كربالء الیوم تصدر في كربالء

http://www.ahali-iraq.net

http://www.marsadiraq.com
http://www.alriyadh.com

http://www.sotaliraq.com
http://www.kurdistan-times.com

http://www.shammel.netl

Dyala News Paper Issued on Dyala http://arabic.peopledaily.com جریدة الشعب العربي الیومیة تصدر في مدینة دیالى

Al Najaf News Paper Issued on Najaf جریدة اھلي العراق تصدر في مدینة النجف 

Kirkuk News Paper Issued on Kirkuk جریدة كوردستان العراق تصدر في مدینة كركوك التامیم

ان قائمة الصجف المدرجھ ادناه ھي نماذج 
تستخدم لتلبیة متطلبات النشر لثالثة صحف 

حكومیھ

وحتى یحین الوقت الذي تقوم فیھ وزارة 
المالیة بنشر نشرات حكومیھ یجب ان تسخدم 

ثالث صحف وتوثق االضباره بمالحظة  
توضح بأن وزارة المالیة لم یكن لدیھا نشرة  

اعالنات 

http://www.alsabaah.com/
http://www.almadapaper.com/
http://www.ahali-iraq.net/
http://www.aldiwaniya.net/
http://alasharnewspaper.com/
http://www.kerbala
http://www.ahali-iraq.net
http://www.marsadiraq.com
http://www.alriyadh.com
http://www.sotaliraq.com
http://www.kurdistan-times.com
http://www.shammel.netl
http://arabic.peopledaily.com
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 2.5 Step 5 – Receiving Bids

Article 11 requires that each Ministry, 
or governmental agency not related to a 
Ministry, establish a Bid Opening 
Committee.  The composition of the 
committee will include leadership that 
is not less than a Director General, with 
members from the functional areas of 
Finance, Contracting, Engineer, and a 
Secretary at the Superintendent level.  
Two other members are held in reserve 
and may be assigned at discretion.

Very precise procedures are established 
for handling bids.  Upon receipt, they 
are to be kept in a special locked box.  
A receipt is prepared in two copies, one 
for the contractor or courier delivering 
the bid and one to be retained by the 
government.  The following 
information in figure 9 below is a must:  

Figure 9

 تشكیل لجنة لفتح العطاءات 11تقتضي الماده 
في كل وزاره او جھھ غیر مرتبطھ بوزارة 

برئاسة موظف ال تقل وظیفتھ عن مدیر عام 
وعضویة ممثلین عن كل من الدوائر التالیھ 

جھة التعاقد وموظف بعنوان ,القانونیھ ,المالیة 
مھندس وسكرتیر ال تقل وظیفتھ عن مالحظ 

في االقل وعضوین احتیاط 

لقد تم اعتماد اجراءات دقیقة عند استالم 
العروض والتي یجب ایداعھا في الصندوق 
المخصص لدى الجھھ المعنیھ ویكون مقفال 

ویھیأ وصل االستالم بنسختین نسخة للمتعاقد 
او مسلم العطاء و االخرى تحفظ لدى الجھھ 

یجب تدوین المعلومات التالیھ في .المعنیھ 
 في سجل خاص 9الشكل 

ي مســتنداتھا     ا وردت ـف ا كـم اسم المناقصھ ورقمـھ
List the name of the tender and it's number as marked by its documents

ل داخـل العــراق     / او خارجــھ  ـھ الكاـم اسم مقدم العطاء او وكیلھ الرسـمي وعنوان
List the name of the contractor, official representative, and full address

ـھ وتوقیعــھ      اسم حامل العطـاء المخـول رسـمیا وعنوان
List the name of the officially authorized bearer of the tender, address, and signature

اء   تاریخ ووقت تسـلیم العطــ
List time and date of bid submital

ع العطـاء ان وجـدت       المرفقات االضـافیھ المرسـلھ ـم
List any additional documents submitted with the bid

ق المناقصــھ      ل موعـد غـل قائمة بالعطاءات المرسلھ في البرید المسـجل قـب
List if bids sent by registered mail will also be registered with these procedures

التطبی ق التعلیم ي للعق ود الحكومی ة     2007
2007 IMPLEMENTING REGULATION FOR GOVERNMENTAL CONTRACTS

 BID RECEIPT CHECKLIST-ARTICLE 11, FIFTH, Paragraph A
رِض    11، ُخم س، فق رة أي   مقال ة قائم ِة ت  دقیق إیص  اِل ع  



 إستالم العطاءات – الخطوة الخامسة    
 2.5 Step 5 – Receiving Bids

The Bid Opening Committee shall 
meet directly after the ending of the 
identified closing date of the tender or 
at the beginning of the official starting 
hour of the next day when required.  
The committee starts opening the 
tenders publicly with the attendance of 
the contractor's representatives, as 
specified in the tender.  This guide 
recommends using a PAC Form 6, Bid 
Opening Log for recording bids.  Bid 
opening is to be recorded in official 
minutes.  Use checklist in figure 10:

Figure 10

على لجنة فتح العطاءات ان تجتمع حال انتھاء 
الوقت المحدد لغلق المناقصھ او في بدایة الدوام 

الرسمي للیوم التالي عند اقتضاء الحاجھ 
.

تبدأ اللجنھ بفتح العطاءات علنا بحضور ممثلین 
من مقدمي العطاءات في المكان المحدد لذلك 

ھذا الدلیل . مسبقا وان یتم ذلك بموجب محضر 
المركز االستشاري (یوصي باستخدام نموذج 

 مع اتباع قائمھ التدقیق التالیھ في 6رقم ) للعقود
 :10الشكل 

ة العط  اءات       ھ عل  ى اغلف   الخت  ام الموض  وع التاك د م ن ص حة ا

Verify seals upon the covers of the bids

ھ             رفق بھ ا التامین ات االولی ھ ف ي محض ر اللجن  بی ان العط اءات ال تي ل م ت 

Ensure the committees offic ial minutes  shall inc lude bids , even if no bid bond

ھ             رى ف  ي محض  ر اللجن   الخ   ع م  ن العط  اءات ا ھ او مبل غ مقط  و ة عل ى تخفی ض نس بھ مئوی  بی ان العط اءات المبنی 

Ensure the committees offic ial minutes shall include bids , even if based on a discount of other bids

القتض  اء       ھ عن د ا ھ والغ اء القدیم  فتح العط اءات المعدل 

Open more recent amended bids  and cancel old ones as  appropriate

الوراق المك  ون منھ  ا ك  ل عط  اء      تثبی ت ع دد ا

List the number of pages compris ing each bid

عر م  ع توقی  ع رئی  س واعض  اء اللجن  ة              ھ او تص  حیح ورد ف  ي ج  دول الكمی  ات المس   ھ ح  ول ك  ل ح  ك او مح  و او اض  اف ھ واض  ح وض  ع عالم  

Place a clear mark around every  scratch, erase, or addition in the priced bill/quantity

ة               س واعض  اء اللجن   عر ف ي ج دول الكمی  ات المس  عر م  ع توقی  ع رئی   ة ل م تس  ر وض ع خ ط افق ي بجان ب ك ل فق 

Put a horizontal line bes ide each paragraph which is not priced

ھ م  ع العط  اء ان وج  دت              عر و المالح  ق المرفق   التاك د م ن توقی ع مق دم العط اء عل ى ك ل ص  فحھ م  ن ج  دول الكمی  ات المس  

Authenticate bidder's s ignature as  appended to all pages of the priced bill/qantity

العتب  ار ، اال اذا ارس  ل بالبری  د المس  جل       روض بالبری د االلك تروني ق  د ال تؤخ  ذ ف  ي ا  الع 

E-Mailed bids may not be taken into consideration, unless  sent by  registered mail

ھ ف  ي العط  اء والمالح  ق       ر ال  ى المالحظ  ات او التحفظ  ات المدون   الش  اره ف  ي المحض   ا

Document in the minutes any remarks  or reservations indicated in bids

ھ ان وج  دت          ھ وعالمتھ  ا الفارق   ھ م ع العط اءات وتثبی ت اوص  افھا العام   ت دقیق النم اذج المقدم 

Audit bid samples to describe them such as trade marks , if any

عر           ھ م  ع توقی  ع اعض  ائھا عل  ى جمی  ع ص  فحات ج  دول الكمی  ات المس   التاش یر عل ى جمی ع ص  فحات العط  اءات بخت  م اللجن  

Mark all pages with the committee s tamp and all committee members s ign each priced page

ھ م  ع توقی  ع اعض  ائھا عل  ى جمی  ع ص  فحات ج  دول كمی  ات المس  عر           التاش یر عل ى جمی ع ص  فحات العط  اءات بخت  م اللجن  

Point out c learly in meeting minutes any required information that is m iss ing from the tenders

الش اره بوض وح ال ى ای ة بیان ات او معلوم ات ل م تق دم م ع العط اء وال تي یتطل ب تق  دیمھا بموج  ب التعلیم  ات ال  ى مق  دمي العط  اءات                 ا

Lis t contrac tor prices  on the announcement board subject to audit (head of committee approves)

ھ جمی  ع االعض  اء وممثل  ي المق  اولین الح  الي       تع د محض  را ان یوق  ع علی  

P repare m inutes to be s igned by  all members and representatives of contrac tors  present

ات تنفی ذ العق ود الحكومی ھ     2007 تعلیم 
2007 IMPLEMENTING REGULATION FOR GOVERNMENTAL CONTRACTS

BID RECORDING CHECKLIST-ARTICLE 11, FIFTH, Paragraph B
ادة  11 ، الفق  ره الخامس  ة ب   المرجعی   ھ - الم 
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 2.6 Step 6 – Evaluating Bids

Article 11 requires the establishment of 
a Bid Evaluation Committee within 
each office with the duty of evaluating 
the technical and financial aspects of 
the bids.  This committee shall meet 
under the direction of a Director or 
Chief Engineer and shall include 
members who are specialized 
technicians.  These committees may 
also request assistance from other 
specialized neutral parties who 
understand the specifics of the tender.  

Ideally, membership of this committee 
should change every 6 months.  A 
different committee may be selected to 
review the tenders of each requirement, 
The process must be carried out in a 
fair and consistent manner, and must 
precisely follow the evaluation criteria 
and specifications contained within the 
tender.  This guide has a form to help 
in this regards, see next page.

ایضا تشكیل لجنة او اكثر ) 11(تقضي الماده
لتحلیل العطاءات في كل دائرة لتحلیل 

العطاءات من الجوانب الفنیھ و المالیھ وتكون 
برئاسة موظف ال یقل عنوان وظیفتھ عن  
مدیر او رئیس مھندسین من ذوي الخبره 
واالختصاص وعدد من الفنیین و للجنة  
االستعانھ بجھات متخصصھ ذات خبره 

بطبیعة المناقصة وعلى رئیس الدائرة تبدیل 
اللجنھ بشكل دوري كل ستة اشھر او حسب 

یجب أن یتم تنفیذ  طبیعھ العمل المطلوب و
العملیة بطریقة نزیھة ومنتظمة، ویجب أن 

تتبع بدقة معاییر التقییم والمواصفات الواردة 
یشمل ھذا الدلیل استمارة توفر .  في المناقصة

أنظر إلى الصفحة .  المساعدة في ھذا السیاق
. التالیة
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 2.6 Step 6 – Evaluating Bids

PAC Form 7, located in Annex B of 
this handbook provides a tool for 
listing prospective bidders, and fairly 
choosing who will receive the contract.  
Article 4, Fifth, prescribes a 10% 
preference be given to national bidders 
whenever international companies are 
also competing.  PAC Form 7 provides 
a mechanism and example for how to 
use that preference in choosing which 
company will receive the contract.

The checklist in figure 11 below is 
directly from the Implementing 
Regulations, used to evaluate bids from 
a technical perspective.  The Bid 
Evaluation Committee is compelled to 
follow Article 11, Seventh…in secrecy.

Figure 11

للمركز اإلستشاري للعقود، )7(االستماره رقم 
من ھذا الكتیب یوفر اداة ) ب(الموجود في الملحق 

لتسجیل العطاءات المتوقع رسوھا، و بأمانة یتم 
باختیار عادل للمقاول سیرسو علیھ  المادة الرابعة، 

للمتعاقدین % 10الخامسة، إعطاء األفضلیة بنسبة 
. الوطنیین عند تنافسھم  الشركات العالمیة ایضًا

 توفر آلیة و مثال كیفیة إستخدام 7االستماره رقم 
األفضلیة في إختیار الشركة التي ستحصل على 

.العقد

 ادناه مستمده من 11قائمة التدقیق في الشكل 
تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیھ ، تستخدم لتقییم 

العطاءات من الجانب الفني وان لجنة تقییم 
العطاءات ملزمھ بتطبیق الماده الحادیھ عشر سابعا 

.من التعلیمات عند ادائھا لواجباتھا وبسریھ

استبعاد العطاء الذي یق ل بنس  بة  25%  فاكثر من الكلف ھ التخمینی ھ   

Reject any bid which is 25% or more less than the estimated cost

استبعاد العطاء غیر المس توفي للمواص فات الفنی ھ المطلوب ھ ح تى ل و ك ان اوط ا العط  اءات         

Reject any bid that does not meet the required technical specifications, even if lowest bid

استبعاد المقاول غیر الكفوء من خ الل تجرب ھ الدول ھ مع ھ ف ي المق اوالت الس ابقھ ال ذي نف  ذھا         

Reject an inefficient contractor according to previous work experience with the state

الكفاءة المالیھ من خالل تق دیم حس اب خت امي مص ادق م ن محاس ب ق انوني الخ ر س  نة         

Review final accounts approved by a charter accountant in past year for financial efficiency

حجم االلتزام الم الي للمق اول او الش ركھ المقاول ة خ الل الع  ام      

Consider volume of financial contractor's obligations during the past year

القدرة على االلتزام بمواعی د االنج از والتس  لیم   

Consider ability to comply with completion and delivey deadlines

سجل مرض ي ف ي انج از االعم ال الس  ابقھ     

Consider an acceptable record of experience performing previous works

توفر المھارات والقدرات الفنیھ لتنفیذ العق  د (ك وادر ھندس یھ وفنی ھ ومع دات تخصص  یھ     )

Consider availability of technical and skills capabilities to perform contract

قائمة باالعم ال المنج زه او المماثل ھ    

Evaluate list of previous works performed or s imilar projects

تنفی  ذ ق  انون الحكوم  ھ العراقی  ھ للعق  ود   2007
2007 IMPLEMENTING REGULATION FOR GOVERNMENTAL CONTRACTS

BID TECHNICAL EVALUATION CHECKLIST-ARTICLE 11, SEVENTH, Paragraph I
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2.7 Step 7 – Awarding the Contract

First thing – Obtain permission for 
contract award from the current 
established authority of your ministry, 
providence, or department following 
your existing procedures.

They will review the results of the bid 
evaluation committee and make a 
decision.  After that, you may proceed 
with preparing the contract and other 
administrative tasks:  Communications 
to unsuccessful bidders, contract 
signing, award data reporting, 
scheduling a pre-performance 
conference (if required), and contract 
surveillance.

Notifying unsuccessful bidders can 
take several forms, from sending them 
an official letter, publishing a notice in 
a newspaper or website, or another 
form.  This guide recommends a letter 
to each unsuccessful bidder thanking 
them for their participation and listing 
the company who received the 
contract, the overall cost, and the date 
it was awarded.  In closing you should 
invite them to continue to bid on future 
projects.

الحصول على الموافقة باحالة  –األمر األول 
العقد من الجھھ المخولھ حالیا ضمن الوزارة 

او المحافظھ او الدائرة من خالل اتباع 
االجراءات النافذه حالیا 

سیتم مراجعھ نتائج لجنة تحلیل العطاءات وقد 
 بعد ذلك، یمكنك المضي .تم اتخاذ القرار 

قدمًا في إعداد العقد والمھام االداریة  
االتصال مع مقدمي العطاءات :  األخرى

الذین لم یرسو علیھم العطاء، توقیع العقد،  
عمل التقاریر الخاصة ببیانات العقد، تعیین 

إذا ( ما قبل العقد االداء السابقموعد لمناقشة 
.  العقد تنفیذ ، ومراقبة)كان ذلك مطلوبًا

عملیة إبالغ مقدمي العطاءات الذین لم یرسو 
علیھم العطاء قد تتخذ أشكاًال عدة، إذ یمكن 
أن یتم عن طریق إرسال رسالة رسمیة، أو  
نشر إشعار في صحیفة، أو موقع الكتروني 

یوصي .  على شبكة االنترنت، أو شكل آخر
ھذا الدلیل بإرسال رسالة إلى كل مقدم عطاء 

لم یرسو علیھ العطاء تـُـعبِّر عن شكر جھة 
التعاقد على مشاركتھ في المناقصة وذكر إسم 

الشركة التي حصلت على العقد، والتاریخ 
وفي ختام .  الذي تم فیھ إحالة العقد إلیھا

الرسالة، یوصى بدعوة مقدمي العطاءات إلى  
. المشاركة في مناقصات مستقبلیة
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2.7 Step 7 – Awarding the Contract

In the case of complex requirements 
such as public works or services, an 
immediate Pre-Performance 
Conference meeting should be 
scheduled with the contractor and end 
user to get them together to discuss 
expectations and questions.

Getting started successfully is very 
important, so this guide recommends 
taking minutes of the meeting.

The following checklist, figure 14, 
should be helpful in guiding you 
through the contract award process.  
You may devise your own internal 
office checklist with local steps.

Figure 14

في حالة المتطلبات المعقدة كاالعمال العامة او 
الخدمات فیتوجب عقد اجتماع مؤتمر فوري لدراسة 

االداء المسبق للمقاولین و یجب ان یعقد ھذا 
االجتماع مع المقاول و الجھھ المستفیده و جھھ 

التعاقد لیناقشوا التوقعات المستقبلیة و لیجاوبوا اسئلة 
.على  المقاول

للحصول على البدایة الصحیحة و الناجحة ھي 
حاجة في غایة االھمیة، لذلك فان ھذا الدلیل ینصح 

بتنظیم محضر اجتماع یوقع علیھ االطراف كافھ 

، قد یكون مفیدا في 14قائمة التدقیق التالیة، الشكل 
و قد . ارشادك الخطوات خالل عملیة احالة العقد

تبتكر انت قائمة تدقیق تخصك لدمج الخطوات 
.المستخدمة لتنفیذ عملیة احالھ العقود

جمع كل متعلقات العقد وتنظیمھ ا ف ي فای ل واح  د    

Gather together all contract related documents and organize into a file folder

جمع الوث ائق المطلوب ھ ف ي عق د واح  د     

Assemble appropriate documents into a contract

ان الفقرة  13 تنص على ان تكتب جمیع العقود باللغات الث الث الع ربي واالنكل یزي والك ردي ان ك ان ھ ذا ممك  ن       

Article 13 requires all contracts to be written in Arabic, Kurdish, and English as is Convenient

ان كانت ھناك حاجھ للموافقھ عل ى العق د فیج ب  تم ریر الوث ائق الكامل ھ للمناقش ھ والموافق ھ راج ع االس تمارة رق م            5 لمكتب االستشاري للعق  ود 

If you need approval to award, route documents for review/approval--may use PAC Form 5

اعداد االستماره رق م  (10) وتقدیمھا الى الجھ ھ المختص ھ ب ا االحال  ھ    

Prepare a PAC Form 10 to route information on award to appropriate office(s)

العمل مع الجھھ المستفیده من العقد لتنظی م ج دول الجتم اع قب ل المص ادقھ عل ى العق د ان ك ان ھ ذا ض  روري          

Coordinate with customer to schedule a pre-performance conference (if necessary)

عمل اجتماع مع المق اول للتوقی ع عل ى ص ورة العق د النھ  ائي      

Meet with contractor to sign the final contract

ب ال دفع ،الجھ ھ المس تفیده م ن العق د ،المخ ازن المختص ھ باس تالم البض اعھ               توزیع نس خ العق د   :نسخھ الى الفای ل ،نس خھ ال ى المقاول،مكت 

Distribute contract:  file copy, contractor, payment office, customer, receiving warehouse

ب یق وم بمراقب ھ تنفی ذ االعم  ال          ان كانت الخدمات اواالعمال العامھ فیجب التاك د م ن وج ود ش خص مناس 

If a service or public works ensure someone is assigned to monitor contract performance

CONTRACT AWARD CHECKLIST-OPTIONAL

ریع ل  دلیل العق  ود   الب  دء الس  
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2.8 Step 8 – Preparing the Contract

Once the contract has been awarded, the 
contract can be assembled.  Use the 
following process.

1.  Prepare the contracts cover page, using 
PAC Form 4, or a similar format that lists 
the contractor, applicable contracting 
offices and contract amount.

2.  The contractor’s bid submission should 
have included a tender cover page, 
possibly in the form of a  PAC Form 3, 
statement of work if applicable, and bid 
instructions.  A similar narrative/non-form 
format may be used depending upon the 
ministry.  It must also be made a part of 
the contract. 

3.  In the case of Public Works or 
services, the contractor likely submitted 
key information with the bid, to include 
drawings, material submittals, work 
schedule, etc., that should also be 
incorporated into the contract, providing 
that they do not alter the work 
specifications or government terms and 
conditions in an undesirable way. 

4.  Obtain any necessary pre-award 
approvals at this point, possibly from the 
High Contracts Committee.  PAC Form 5, 
Management Review and Approval, is an 
excellent form for obtaining reviews and 
approvals.

بعد أن یتم إحالة العقد، یبدأ عندھا تجمیع مواد العقد 
: استخدم الطریقة التالیة.  المختلفة

ضع ورقة الغالف للعقد، باستخدام استمارة 1.
، أو نموذج 4المركز االستشاري للعقود العامة رقم 

/ آخر مشابھ، بحیث یتم إدراج اسم المقاول 
. العقدمبلغ  التعاقد ذات العالقة، وجھاتالمتعاقد، 

لعطاء، ا غالف ان عطاء المقاول قد تضمن 2.
ربما أنھا على شكل استمارة المركز االستشاري 

، ووصف للعمل إذا لزم األمر، 3للعقود العامة رقم 
من الممكن أیضًا استخدام الشكل .  وتعلیمات العطاء

.  التحریري بدون استمارة، حسب الوزارة المعنیة
. تكون جزء من العقد ھذه الوثائق یجب أن 

في حالة عقود األشغال العامة أو الخدمات، فعلى .3
المتعاقد قد قدم معلومات / األغلب أن المقاول 

، وصف للمواد، خرائطأساسیة مع العطاء، تشمل 
ھذه المعلومات یجب أن .  ، الخللتنفیذجدول زمني 

، شریطة أنھا ال تغیر تضمنھا في العقد یتم أیضًا 
مواصفات العمل أو الشروط أو األحكام التي 

. وصفھا جھة التعاقد

أحصل على أیة موافقات ضروریة تسبق إحالة .4
 اللجنة العلیا للعقودالعقد عند ھذه النقطة، ربما من 

 استمارة المركز االستشاري.  على سبیل المثال
ھي ) المصادقھمراجعة اإلدارة و(، 5 رقم للتعاقدات

استمارة ممتازة للحصول على المراجعات 
. والموافقات
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2.8 Step 8 – Preparing the Contract

All contract related documents should 
be neatly organized into a file before 
submitting the contract for signature by 
the Contracting Officer.  The file 
should contain universally important 
documents that the Contracting Officer 
must review prior to signing the 
contract:

1.  Copy of the contract, start to finish
2.  Copy of the Contracting Request 
establishing in fact that sufficient funds 
exist to pay for the contract
3.  Minutes of Bid Opening Committee 
and documentation of Bid Evaluation 
Committee
4.  Documentation of any necessary 
reviews or approvals.  This guide 
recommends using the PAC Form 5, 
Management Review and Approval 
form universally for those reviews and 
approvals which may be established 
locally or by the Office of Government 
Public Contract Policy (OGPCP).

Once again, if you utilized the PAC 
Form 2 referenced in the first step of 
this guide, or a similar filing system, 
these documents should be easy to 
assemble and present a professional 
appearance when placed before the 
Contracting Officer.

یجب أن یتم ترتیب كافة الوثائق ذات الصلة 
بالعقد في ملف قبل تقدیم العقد للتوقیع من 

 یجب أن یحتوي الملف على .  مسؤول التعاقد
 یجب أن یتم مراجعتھا من   التيوثائق مھمةال

:  ومنھامسؤول التعاقد قبل توقیع العقد

. العقد، من البدایة وحتى النھایة1.

توفر  أن یوكد والذي التعاقدنسخة من طلب 2.
 عن من أجل دفع المبالغ المترتبة التخصص

. العقد
  ووثائق محضر اجتماع لجنة فتح العطاءات3.

. اتلجنة تقییم العطاء
الوثائق الخاصة بأیة مراجعات أو 4.

یوصي ھذا الدلیل باستخدام استمارة . موافقات
، 5 رقم للتعاقداتالمركز االستشاري 

والذي تـُستخدم )  والموافقةاالداریھمراجعة ال(
بشكل عام لمثل تلك المراجعات والموافقات 

من ِقبل دائرة اووالتي یمكن إعدادھا محلیًا 
.  في وزارة التخطیطالعقود العامة الحكومیة

ومرة أخرى، إذا استخدمت استمارة المركز 
 والمشار إلیھا في 2 رقم للتعاقداتاالستشاري 

حفظ  الخطوة األولى من ھذا الدلیل، أو نظام
آخر مشابھ، فإن تلك الوثائق یجب أن تكون 

سھلة التجمیع وتقدم مظھرًا احترافیًا عندما یتم 
. وضعھا أمام مسؤول التعاقد
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2.8 Step 8 – Preparing the Contract

The contract should be signed by 
someone within the company who has 
authority to bind the company in a 
contract and the contracting entity 
appointed Contracting Officer and 
stamps affixed.  Make sure the person 
signing the contract has the authority to 
do so.

Once the contract is signed, it’s time to 
distribute copies to:

1.  The contract file (master copy)
2.  The contractor
3.  The end user
4.  The paying office (finance, etc)
5.  Receiving warehouse (if necessary)
6.  Resident engineer

Please check for local procedures that 
may require copies be sent to 
additional offices, such as OGPCP, 
other ministries for licensing or 
customs issues, or another procurement 
center if administration is delegated 
elsewhere.

Finally, make sure you complete a 
PAC Form 10 to capture the contract 
award data so it can be submitted to the 
appropriate office, guidance on 
submittal will be forthcoming from 
OGPCP.  

یجب أن یتم توقیع العقد من ِقبل شخص في 
 في أن ُیـلزم  الصالحیھلھ) المقاول(الشركة 

الشركة بالعقد، وأیضًا من ِقبل مسؤول التعاقد 
، ووضع األختام جھة التعاقدالذي عّیـنتھ 

احرص على أن الشخص الذي سیقوم .  المطلوبة
.  للقیام بذلكالصالحیھبتوقیع العقد، لدیھ 

:یتم توزیع نسخ منھ الىبعد أن یتم توقیع العقد، 

) النسخة األصلیة(ملف العقد 1.

المتعاقد/ المقاول 2.

 الجھھ المستفیده3.

الجھھ المسؤولھ عن (المالیھ او الحسابات 4.
 )الدفع

)إذا لزم األمر(مخازن االستالم 5.

 المقیمالمھندس 6.

الرجاء التدقیق في اإلجراءات المحلیة في 
وزارتك أو دائرتك والتي قد تقتضي إرسال نسخ 

إلى مكاتب أخرى مثل دائرة العقود العامة 
الحكومیة، أو إلى وزارات أخرى للحصول على 
رخص معینة أو مسائل تتعلق بالجمارك، أو أي 

مركز آخر للعقود العامة إذا كانت قد تم تفویضھا 
. إلى جھة أخرى

أخیرًا، احرص على أنك قد أكملت تعبئة استمارة 
، من أجل 10 رقم للتعاقداتالمركز االستشاري 

تثبیت البیانات الخاصة بإحالة العقد حتى یتم 
اإلرشادات .  تسلیمھا إلى المكتب المناسب

الخاصة بالتسلیم سیتم توفیرھا الحقًا من دائرة 
.العقود العامة الحكومیة
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2.8 Step 8 – Preparing the Contract

This is a graphic illustration of what a 
current contract would look like in 
narrative format.

Figure 12

ھذا مثال توضیحي لیبین كیف یبدو العقد الحالي بصیغتھ 
الخبریھ
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2.8 Step 8 – Preparing the Contract

This is a graphic illustration of what a 
future contract following this guide 
would look like.  It may be as many 
pages as is necessary.

Figure 13

 

                                                                                                                                                                                                Page        of 

1. This contract for                                                                                                                                                 نوع العقد        
 

           Goods ائع        خ ابت    Firm fixed price                                                                                ب       سعر ث
   
           Services    خدمات                                                                               Cost Type            نوع الكلفة   
 
           Public Works   امة   سعر ثابت             Cost price                                                                  أعمال ع
 
                                                                                                                        Other    رى           أخ
    
2. Contract number                                                                            رقم العقد 
 
XXXXX-07-XXXXX 

3.   Effective date (dd/mm/yyyy) )Ǒ ҳ Ү һ قد                  )     ریخ الع ا                ت
                 
XXXXX2007 
 

4.   Project Number                                                                                                                                              رقم المشروع       
 

5.   Contracting Office / First Party                                         مكتب العقود
                                                   ) Ǘ                ə    ǚ(    

Iraq Contracting Center 
Ministry of XYZ 
Baghdad, Iraq 

 
 
 
 

   6.    Contractor / Second Party                       )Ǘ             Ǜ   ǚ(       المتعاقد   
                                                                                                          
Iraqi Renewable Fuels Refining  
XYZ Corner 
Baghdad, Iraq 
 

7.   Delivery Address                                                            موقع  تسلیم
                                                    ) (ə    ǚ             Ǘ       

Ministry of XYZ 
Warehouse 7, Lane 3 
Baghdad, Iraq 
 

   8.   Financial / Payment Office    مكتب الدفع   )Ǘ          ə    ǚ      (                
                                                       
Ministry of XYZ 
Paying Office, 3rd Flr 
Baghdad, Iraq 
 

    9.    Accounting Data                                                                                                                                                                                 بیانات المحاسبیھ   
 xxxxxxxxx  xxx xxxxx 

   10a.   Item Description    )Ǘ             Ǜ   ǚ(                                                               وصف محتویات العقد   
     
Spare Parts for Fuel Transfer System                                                                                                        

Contractor's Bid Schedule Incorporated Into This Contract ضمن في العقد لم لعمل ا راحل ا     جدول مواعید م

10b.   Total Price  الكلفة األجمالیة                     
               
1,500,000 

12a.  NAME OF CONTRACTING OFFICER   أسم موظف العقود                         
    

11. 
     

 MR. CONTRACTING OFFICER 

12b.   SIGNATURE OF CONTRACTING OFFICER لعقود التوقیع   C DATE SIGNED.12    توقیع موظف ا تاریخ   

13a.   NAME OF CONTRACTOR  أسم المتعاقد   )Ǘ             Ǜ   ǚ(                                   
                                                          

  MR. CONTRACTOR 

13b.   SIGNATURE OF CONTRACTING OFFICER       المتعاقد التوقیع    C DATE SIGNED.13 توقیع  تاریخ   

على المقاول أن یقوم بتوقیع العقد وأرجاع نسخة منھ الى الطرف األول. وعند 
التوقیع على ھذا العقد فأن المقاول یكون ملزم بتجھیز وأیصال جمیع الخدمات 

والقیام بجمیع األعمال المنصوص علیھا قي العقد أن الحقوق والأللتزامات التي 
تفرضھا األطراف لكي یخضع ھذا العقد للحكومة ویكون بعدة طرق (أ) العقد 
(ب) المناقصة (ج) األقرارات والشھادات،والمواصفات الملحقة أو المذكورة 

 بالعقد.
 

Contractor is required to sign document and return a copy 
to the first party. Contractor agrees to furnish and deliver 
all items or perform all the services set forth or otherwise 
identified above and on any continuation pages for the 
consideration stated herein.The right and obligations of 
the parties so this contract shall be subject to and 
government by the following documents (a) this contract, 
(b) the tender, if any, and (c) such provisions, 
representations, certifications, and specifications, as are 
attached or incorporated by reference herein. 

 

                      If checked, This is a Modification to an existing contract.                     .قل لة وجود تعدیل على العقد یرجى تأشیر على الح   في حا

PAC Form 4 – June 2007 

 CONTRACT FOR COMMERCIAL ITEMS العقد
اقصة من  

/الخدمات/البناء ز: البضائع  ھی  لتج
  TENDER NO.                            صة  رقم المناق

  TENDER ISSUE DATE 
 

ة                                       قص ریخ المنا  تا

   OFFER / BID DUE DATE AND LOCAL TIME 
 

روض / التوقیت المحلي   م الع ریخ غلق استال  تا

   CONTRACTING OFFICE / FIRST PARTY  
 
 
 
 
 
 
 

 صادرة عن:                                                
 

   FINANCIAL / PAYMENT OFFICE                                                                                   :سیتم الدفع عن طریق
     

  CONTRACTOR / SECOND PARTY  
 

ركة                        قاول / الش    اسم وعنوان الم

. 
  DELIVER TO ADDRESS 

م قطة التسلی ل / ن  موقع العم

 المبلغ االجمالي
TOTAL 

 سعر الوحدة
UNIT PRICE 

 الوحدة
UNIT 

 الكمیة/العدد
QTY 

 المواصفات
ITEM DESCRIPTION 

 التسلسل
ITEM NO. 

     
 
 

 

CONTRACTOR/SE COND P ARTY IS RE QUIRE D TO  SIGN THIS  DO CUM ENT AND 
RET URN   2  COPIE S TO ISS UING OFF ICE .   

نسختین الى مكتب االصدار وفي  ة وتسلیم  ركة توقیع ھذه الوثیق ثل الش على المقاول او من یم
ت المحدد لذلك .  الوق

 NAM E OF OFF EROR / S ECOND 
P ARTY 

SIGNATURE OF OF FEROR/ S ECOND PARTY ف الثاني  قاول/ الطر قیع الم  تو
 

ي رف الثان ل/ الط  اسم المقاو

 
PA C Form 3 (Pg 1 of 2) – June 2007 

BID SCHEDULE                                                                                                                   جدول الكمیات واالسعار
   

 
 
SCOPE OF WORK                                                                                              العمل نطاق ج– القسم  :       
 

1- Scope 
 
BIDDING UPON YIPPINEE BRAND PRODUCTS 

    
 1 - الھد ف  من ھذا المشروع

    

2- Background 
 
SAME AS USED LAST TIME 

                                                
 2-    نبذة عن خلفیة المشروع

3- Applicable documents  
Submit all necessary supporting documents, including all 
drawings, specifications, and manufacturer information. 
 
CATALOG INFORMATION IS ATTACHED 

-   الوثائق المالئمة: 3  
 

الوثائق التي سوف یقدمھا المقاول في حالة رسو العطاء علیھ یجب ان تكون وافیة 
التفاصیل :   الخرائط الھندسیة ,   جداول التدریب و اجراءات التدریب ,   االجراءات 

االمنیة وسالمة العمل واجراءات السیطرة النوعیة .   كذلك تقدیم التقاریر االسبوعیة 
  عن سیر العمل . 

 

 المبلغ االجمالي
TOTAL 

 سعر الوحدة
UNIT PRICE 

 الوحدة
UNIT 

 الكمیة/العدد
QTY 

 المواصفات
ITEM DESCRIPTION 

 التسلسل
ITEM NO. 

XXXXXX 190,000 EA 10 Flow Valves Connectors 0001 

XXXXXXXXX 900,000 EA 5 100 Meter Long Hoses 0002 

XXXXXX 230,000 EA 2 Faucets for Size 42 Connection, Steel 0003 

      

      

      

      

ھذا المخطط التوضیحي یبین العقد المستقبلي حسب 
مایفید بھ ھذا الدلیل

ارفق خطة العمل، الخرائط،     
الشروط و االحكام و غیرھا      

من الوثائق المطلوبة ھنا   

This is where to attach 
the statement of work, 
drawings, terms and 
conditions and such
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TC-1 General Instructions to Bidders
TC-1
1.  Bid Submittal Instructions.  Tenders shall be 
submitted by the date and time indicated on PAC 
Form 3.  If they are submitted late for any reason, 
they will be rejected.  They may not be submitted 
electronically.
2.  Bid Evaluation Criteria.  Unless otherwise 
indicated, the evaluation criter ia for this tender is:
(a)  Technical compliance with the specifications 
and past performance.
(b)  Price.
3.  Delivery Instructions and Penalties. Unless 
otherwise stated, the standard delivery terms for 
this project will be one of the following:
____ Free on Board (FOB) Destination:  The 
seller or contractor is responsible for paying all 
shipping to the delivery address listed in the 
contract cover page
____ FOB Origin: The seller or contractor pays 
for transportation of the goods to the port of 
shipment plus loading costs.  The buyer pays 
freight, insurance, unloading costs and 
transportation to delivery address.  Shipping must 
be included in contract.
____   Cargo and Freight (C&F): The seller pays 
for the cost of goods and freight charges up to the 
destination port. The buyer is responsible from 
there. 
____   Carriage and Insurance Paid (CIP):  The 
passing of r isk occurs when the goods have been 
delivered into the custody of the first carrier.  This 
means that the buyer bears all risk and any 
additional costs occurring after the goods have 
been so delivered.  The seller is required to obtain 
insurance only on minimum coverage, additional 
coverage is responsibility of buyer or must be 
agreed between seller and buyer. 
A ten percent penalty may be accessed for 
unexcused late delivery or performance.
4.  Payments. No advance payments will be 
provided under this contract.  If required, it is the 
contractor’s responsibility to seek out a Bank 
Guarantee from a legitimate financial institution. 

  یجب أن یتم تقدیم العطاءات ف  ي : تعلیمات تقدیم العط اء . 1
التاریخ والوقت المحددین ف ي اس  تمارة الم  ركز االستش  اري للعق  ود  

إذا تم تسلیم العطاء ف  ي ) .  تقدیم العطاء ( ، استمارة   3العامة رقم   
ال یسمح  .  وقت متأخر وألي سبب من األسباب، س  یتم رفض  ھ

. بتقدیم العطاءات إلكترونی  ًا
  معاییر التقییم لھذه المناقصة ھي كم  ا : معاییر تقییم العطاء  . 2

:  یلي، إال إذا ذكر ما ھو خ  الف ذل  ك
تجانس المواصفات التقنیة م  ع المواص  فات وم  ع األداء . أ

. الماضي      
. السعر     . ب
 الشروط الخاصة بمع  اییر التس  لیم : تعلیمات التسلیم والعقوب  ات. 3

لھذا المشروع ستكون واحدة مما یل ي، إال إذا ذك ر م ا ھ  و خ  الف    
:  ذلك   

 یكون البائع أو المتعاق  د : النقل إلى الوجھة النھائیة مجان  ًا____ 
مسؤوًال عن دفع جمیع نفقات الشحن إلى أن تص ل إل ى عن وان    

.  التسلیم المذكور في صفحة الغ  الف للعق  د
یقوم البائع أو المتعاقد ب  دفع :  النقل إلى میناء الشحن مجان  ًا____ 

تكالیف النقل للبضائع حتى میناء الشحن باإلضافة إل  ى تك  الیف 
یقوم المشتري بدفع تكالیف الشحن، الت  أمین، وتك  الیف .  التحمیل
. یجب أن یكون الشحن مذكورًا ف  ي العق  د.  التنزیل
یقوم البائع بدفع تكالیف     :  تكلفة البضائع وتكلفة الش حن ____ 

ویكون المشتري   .  السلع والشحن حتى میناء الوجھ  ة النھائی  ة
. مسؤوًال عنھا بعد ذل  ك

 تمریر المخاطرة یح  دث :الحمولة والت أمین م دفوعان  ____ 
ھذا  .  عندما تكون السلع قد تم تسلیمھا إلى عھ  دة الناق  ل األول

یعني أن المشتري یتحمل جمیع المخاطر وأیة تكالیف إض  افیة 
یتعین على البائع أن   .  تظھر بعد أن یكون قد تم إیصال البض  اعة

یحصل على تأمین للحصول على أقل حد من التغطیة، أم  ا 
التغطیة اإلضافیة فتكون من مسؤولیة المشتري أو یت م االتف  اق  

.  علیھا بین البائع والمش  تري
یتم فرض غرامة بقیمة عشرة بالمائة بسبب التأخیر ب  دون ع  ذر 

. أو األداء  

.   لن یتم القیام بأي دفعات متقدمة بموجب ھ ذا العق  د : الدفعات      . 4
إذا اقتضى األمر، فإن من مس ؤولیة المتعاق د محاول ة الحص  ول    

. على كفالة مصرفیة من مؤسسة مالیة ش  رعیة
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TC-1 General Instructions to Bidders
TC-1 (CONTINUED)

5.  Gratuities.  Absolutely no material or services 
gifts may be offered to any Government employee 
in return for special consideration of this tender.
6.  Contractor Registration and Pre-Qualification.  
Reserved.
7.  Arabic Text is Definitive.  In cases where 
translations appear to conflict, the Arabic text will 
be definitive over all others.
8.  Termination for Convenience. The Government 
of Iraq, under the authority of the Contracting 
Officer reserves the r ight to terminate this contract 
or any part thereof for it’s sole convenience. 
9.  Termination for Default. The Government of 
Iraq, under the authority of the Contracting Officer 
reserves the right to terminate this contract or any 
part thereof for cause in the event of default by the 
Contractor, or if the Contractor fails to comply 
with any of the contract terms and conditions.  . 
10.  Requesting Time Extensions in Delivery or 
Performance.  Immediately after learning of an 
event that will delay contract delivery or 
performance beyond the terms of the contract, the 
contractor shall follow the process below to request 
time extensions:
a.  Once learning of the delay, the contractor has 

15 days for goods/supply contracts and 30 days for 
service or public works contracts to submit a 
written request for extension to the Contracting 
Officer.  The contractor must provide a full 
explanation for the request.
b.  The Contracting Officer will consider the 

request and answer the contractor.  The Contracting 
Officer must answer the contractor not later than a 
maximum of 30 days for goods/supply contracts 
and 60 days for services and public works 
contracts.

كل : اإلكرامی ات . 5  یمنع منعًا باتًا تقدیم أیة ھدایا مادیة أو على ش  
خدمات إلى أي موظف حكومي مقابل اعتبارات خاص  ة ف  ي ھ  ذه 

. المناقصة   
محفوظ   : المتعاقد والتأھیل المس  بق/  تسجیل المقاول   . 6    .
  في الحاالت التي یب  دو : النسخة العربیة ھي النسخة الحاس  مة. 7

ن النسخة العربیة ستكون ھ  ي النس  خة  ناقض في الترجمة، فإ فیھا ت
بدًال من أي نسخة أخ  رى .  الحاسمة 

  تحتفظ حكومة العراق وض  من : اإلنھاء بسبب المالءم ة . 8
الصالحیة الممنوحة لمسؤول التعاقد، بحقھا في إنھ  اء ھ  ذا العق  د 

ھذا األجراء ل  ن .  أو أي جزء منھ بناًء على ما یالئمھا ھي فق  ط
. المتعاقد    /  ینعكس سلبًا عل ى أداء المق اول   

  تحتفظ حكومة  : اإلنھاء بسبب اإلخف اق ف ي أداء الواج ب   . 9
ب  الحق ف  ي  العراق وضمن السلطة الممنوحة لمسؤول التعاق  د 
ي أداء  إنھاء ھذا العقد أو أي جزء آخر منھ بس  بب اإلخف  اق ف  

/  المتعاقد، أو إذا أخف  ق المق  اول /  الواجب من ِقبل المق  اول 
.  المتعاقد في االنصیاع ألي من األحك ام والش روط ف ي العق د    

توفي  ن  20یمكن لحكومة العراق أن تس   ئة كحد اقصى م   بالما
المتعاقد من أجل نقل العمل إلى جھة داخلیة ف  ي /  المقاول  

.متعاقد آخر /  الحكومة أو إلى مق  اول 
 مباشرة بعد معرفة    : طلب تمدید الوقت ف  ي التس  لیم أو األداء. 10

أن ھناك حدٌث ما من شأنھ أن یؤخر التس  لیم أو األداء للعق  د بش  كل 
المتعاقد بإتباع الطریق  ة /  یتجاوز شروط العق د، س یقوم المق اول    

:  المبینة أدناه من أجل أن یطلب تمدیدًا في الوق  ت
المتعاقد  /  عند معرفة وجود التأخیر، سیكون ل  دى المق  اول . أ

 یوم لعقود   30التجھ یزات و  /   یومًا لعقود الس  لع 15مھلة 
تقدیم طل  ب خط  ي للتمدی  د،  الخدمات أو األشغال العامة، من أجل 

المتعاقد  /  یجب أن یوفر المق  اول .  یتم تقدیمھ لمسؤول التعاقد   
. شرحًا كامًال للطل  ب

مسؤول التعاقد سیقوم بالبت في الطل  ب وم  ن س  یقدم ردًا . ب
یق  دم ال  رد .  المتعاقد    /  للمقاول   مسؤول التعاقد أن  یجب على 
 یومًا بالنسبة لعق ود  30المتعاقد في فترة ال تتج  اوز /  للمقاول  
 یومًا بالنسبة لعق ود الخ دمات   60التجھ یزات و  /  البضائع  

.واألشغال العام  ة
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2.9 Step 9 – Contract Administration

After the contract is signed and 
distributed, there is still much to do.

In the case of larger projects where the 
Contractor doesn’t have adequate 
funding it will be necessary to open an 
irrevocable letter of credit through one 
of the reliable banks in Iraq.  The 
checklist in figure 15 below outlines 
the requirements of Article 7.  

Annex B contains a Term and 
Condition TC-10, Letters of Credit, 
which should be included in each 
contract to instruct the Contractor in 
these matters.

Figure 15

ھناك , بعد ان یتم توقیع العقد وتوزیعھ
.الكثیر مما یتوجب انجازه

في حالة المشاریع الكبرى حین الیملك 
المقاول مایكفي من التمویل النجاز 

المشروع سیكون من الضروري فتح 
اعتماد غیر قابل لاللغاء من خالل رسالھ 

 .  في العراقاحد البنوك العراقیة المعتمدة
 المدرج 15 قائمة التدقیق في النموذج 

من ) 7(متطلبات الماده توضح  ادناه
تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیھ رقم 

2007لسنة )1(
 والشروطالملحق ب یضم استمارة الفقرات

) (10- TC التي  االعتمادرسائل و 
یجب ان ترفق ضمن كل وثیقة عقد وذلك 

.الرشاد المقاول في ھذه الشؤون

ة نفاذ االعتماد المس تندي  ت فتر تثبی

List the duration of the Letter of Credit  (LOC) in accordance with contract terms

ة لتمدید االعتماد یاخذ بنظر االعتب ار تمدی د م دة الكف االت او الض مانات بنف س الف ترة         عندما یكون ھناك ضرور

W hen necessary to extend the LOC, consider expiration of insurance and bonds

ي تعدیل او تمدی د االعتم اد اال بموافق ھ الط رفین المتعاق  دین      ال یجوز اجراء ا

No changes may be made to the LOC without agreement of both contracted parties

ب خط ي م ن الش خص ال ذي وق ع عل ى فتح ھ          ال یمكن الغاء رسالة االعتم اد اال بطل 

LOC may not be revoked except by written request of the person who asked to open the LOC

ب ش روط العق  د   تحدید نوع عق ود البی وع الدولی  ھ   (CIP)  ( C&F) ( FOB ) الخ وحس 

The types of trade sells shall be according to the contract provis ions

ف االض  افیھ     یجب ان یغطي  االعتم اد جمی ع التك الی

The LOC should cover contractor's need for advance payment

ي اذا ت م ذل ك بن اء عل ى طلب  ھ      ت االعتماد المستند یتحمل المستفید كلفة تثبی

The benefic iary will bear the confirmation charges when opening a confirmed let ter of credit

ف والفوائد المترتب ھ عل ى فت ح  االعتم اد داخ ل الع راق یتحملھ ا الط رف االول          جمیع التكالی

All expenses/interest from  opening a letter inside the country, paid by the purchaser

ف الث اني         ف والفوائد المترتبھ على فت ح  االعتم اد خ ارج الع راق یتحملھ ا الط ر جمیع التكالی

All other expenses/interest from  opening the letter outside the country, paid by the seller

یجب ان یك ون الت امین مغطی ا لجمی ع المخ اطر      

Insurance is required to cover all risks

تنفی  ذ ق  انون الحكوم  ھ العراقی  ھ للعق  ود   2007

        Ỹ     Ỹǘ   ǎỸ  Ҹ ỷ  Ү     ỷ қỸ   Ǖ  ỷ ỹỸ   җ    Ǖ    Ү  һ

2007 IMPLEMENTING REGULATION FOR GOVERNMENTAL CONTRACTS

LETTERS OF CREDIT RESTRICTIONS CHECKLIST-ARTICLE 7, SECOND
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2.9 Step 9 – Contract Administration

Contractor delivery or performance 
delays. The following are good 
justifications for extending the 
term/length of contract performance, 
per Article 6 of the Implementing 
Regulations:

1.  If any increase or changes take 
place in the works related to different 
contracts or about quantities required to 
be supplied which may impact 
implementation of the program such 
that it would be impossible to 
accomplish it within the agreed period.

2.  If the delay in performing the 
contract is caused by reasons or 
procedures related to the contracting 
party or any other legally authorized 
party or to any reasons related to other 
contractors being employed by the 
contracting party.

3.  If any exceptional cases occurred 
after being contracted, whereby the 
contractor has done nothing to cause 
such, and it was not possible to 
anticipate beforehand or to avoid such, 
and which causes a delay in completion 
of the work or supply of the required 
material in accordance with the 
contract.

المتعاقد في التسلیم أو / تأخر المقاول 
تراعى االسباب االتیھ عن تمدید  .  التنفیذ
) من التعلیمات) 6(الماده (العقد 

اذا طرأت اي زیاده او تغییر في االعمال -1
بالنسبة للمقاوالت المختلفھ او الكمیات 

المطلوبھ تجھیزھا كما او نوعا وكان من شأن 
ذلك ان یؤثر في تنفیذ المنھاج المتفق علیھ 
بحیث ال یمكن اكمالھا ضمن المده المتفق 

علیھا 

اذا كان تاخیر تنفیذ العقود یعود السباب . 2
او اجراءات یقود للجھ المتعاقده او اي جھھ 
مخولھ قانونا او الي اسباب تعود لمتعاقدین  

. اخرین تستخدم جھة التعاقد 

اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائیھ  . 3
ال بد للمتعاقدین فیھا ولم یكن بالوسع توقعھا  

او تفادیھا وترتب علیھا تاخیر في تنفیذ 
االعمال او تجھیز المواد المطلوبھ بموجب 

.العقد 
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2.9 Step 9 – Contract Administration

For the application of this Article , it is 
required that the contractor submit a 
written request addressed to the 
contracting party or to an authorized party 
during a (15) day period for supply 
contracts and (30) day period for public 
works and consultancy contracts 
beginning from the date when the cause 
arose for the contractor to submit a 
request for extending the period of the 
contract by giving full and precise 
explanation for the reason behind the 
extension request .The contract party shall 
look into this request during a period not 
exceeding (30) days with respect to public 
works and consultant contracts . This 
period starts from the date of receiving the 
contractor’s request, and no other demand 
are accepted after the issuance of the 
preliminary acceptance certificate , which 
is indicated in the contract provision

How do you know when the goods are 
delivered, if the services are being 
performed adequately, or the status of 
Public Works projects?  Obviously, you 
must have some sort of contract delivery 
or performance suspense system.  Also, 
remember there’s a vast difference 
between keeping up with goods, services, 
and public works, as outlined on the next 
page.

ویشترط لتطبیق احكام ھذه الماده بان یتقدم   
المتعاقد بطلب تحریري الى الجھھ المتعاقده 

یوم لعقود ) 15(او من تخولھ خالل مده 
یوم لعقود االشغال العامھ ) 30(التجھیز و 

والعقود االستشاریھ تبدأ من تاریخ نشوء 
السبب الذي من اجلھ یطالب بالتمدید مبینا فیھ  
التفاصیل الكاملھ والدقیقھ عن اي طلب لتمدید 
المده وعلى الجھھ المتعاقده النظر في الطلب 

یوما في عقود  ) 30(خالل مدة ال تتجاوز 
یوما في عقود االعمال  ) 60(التجھیز 

االشغال العامھ و العقود االستشاریھ تبدأ من 
تاریخ استالم الطلب وال تقبل اي طلبات بعد 
صدور شھادة االستالم الطلب وال تقبل اي 
طلبات بعد صدور شھادة االستالم االولي 

المذكوره في شروط العقد 

كیف تعرف أن البضائع قد تم تسلیمھا، أو إذا 
كانت الخدمات قد تم تقدیمھا بالشكل الصحیح، 
أو المرحلة التي وصلت إلیھا مشاریع األشغال 
العامة؟  من الواضح أنھ یجب أن یتوفر لدیك 

.  نوع من نظام المتابعة ألداء وتسلیم العقد
تذكر أیضًا أن ھناك فرق كبیر بین متابعة 

الحصول على السلع والخدمات وبین متابعة 
األشغال العامة كما ھو موضح في الصفحة 

. التالیة
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2.9 Step 9 – Contract Administration

1.  Goods or Supplies – The customer 
must supply some documentation to the 
paying office to show receipt and 
satisfaction with the items.  This guide 
recommends using a PAC Form 8, 
Receiving Report to establish for the 
record that the contract is complete and 
payment can be made.  Obviously, you 
must coordinate with your paying 
office to ensure they are comfortable 
with that format, or you may use one of 
their forms if it's sufficient.

2.  Services – The primary end user 
representative providing surveillance of 
the contract should submit some form 
of documentation.  This can be in the 
form of weekly or monthly status 
reports and could be sent by e-mail,.  
We recommend using the PAC Form 8.  
Document poor performance quickly, it 
should not be a surprise near 
completion of the project.

3.  Public Works – There are 
numerous ways to track performance in 
construction projects.  Consult the 
Engineer who probably has forms and 
processes sufficient for the task.  Make 
sure you make arrangements to get 
copies of relevant documents in a 
timely manner.

جھة التعاقد او على  –السلع والتجھیزات . 1
ن أ ) حسب مقتضى الحال (الجھھ المستفیده 

للجھھ المسؤولھ عن یوفر بعض الوثائق 
 على  الموادورضاه ظھر استالمھ ــُـ تالدفع 

ھذا الدلیل یوصي باستعمال .   لتي طلبھا
رقم  للتعاقدات االستشاري استمارة المركز 

 العمل اكمال لتوثیق )  االستالمتقریر  (8
أنھ من الواضح  . بھذا العقد ووجوب الدفع

الجھھ المسؤولھ عن  مع یجب علیك أن تنسق
موافقون على ھذا  لتضمن أنھم الدفع 

اإلجراء، أو بإمكانك أن تستخدم أحد 
. استماراتھم إذا كان ذلك كافیًا

الجھھ المستفیده او یجب على ممثل  –الخدمات . 2
األساسي جھھ التعاقد حسب مقتضى الحال 

العقد أن یقدم نوعًا من بمتابعة الذي یقوم 
یمكن القیام بذلك .  االستمارات و الوثائق 

من خالل تقریر أسبوعي أو شھري لتقییم 
.  العمل وإرسالھ عن طریق البرید االلكتروني

المركز نحن نوصي باستخدام استمارة 
وثــّـق سریعًا .  8رقم  للتعاقداتاالستشاري 

 ال یكون ھذا التقییم حتى،التنفیذ غیر الجید
. مفاجئًا عند قرب نھایة العقد

 توجد أسالیب عدیدة لمتابعة –شغال العامة ألا. 3
استشر المھندس . التشیید في عقود التنفیذ 

المسؤول والذي لدیھ على األغلب وثائق 
كد أت. توضح بشكل واف  سیر العمل الیومي

من القیام بترتیبات الحصول على الوثائق 
.ذات العالقة بسیر العمل بشكل منتظم
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2.10 Step 10 – Contract Completion

The Contracting Officer will place the 
final payment letter in the contract file.  

The Contracting Office  will obtain a 
signed PAC Form 9, Release of 
Claims. Once received, you may 
proceed with final payment. 

Once the final payment to the vendor 
has been conducted, the paying finance 
office will send a notification letter to 
the Contracting Office informing them 
that the final payment against the 
contract has been made.

The letter will also list any partial 
payments, the date the partial payments 
were made, and the amount of such 
payments made against the contract.

The file will be retained in the office or 
in archives until the required time to 
hold all files has expired.

یجب ان یتضمن ملف العقد شھاده الدفعھ 
النھائیھ

یجب ان ال یتم السیر باجراءات الدفعھ النھائیھ مالم یتم 
)  التنازل عن المطالبات  (التوقیع على وثیقھ المخالصھ 

) 9(االستماره رقم  

بمجرد تحقیق دفع الدفعھ النھائیھ فعلى القسم 
المالي اعالم جھة التعاقد برسالھ تحریریھ 

. باجراء الدفعھ النھائیھ للعقد

و یجب ان تتضمن ھذه الرسالھ الدفعات 
) دفعات تقدم العمل السابقھ(الجزئیھ 

وتواریخ ھذه الدفعات ومبالغھا بحیث 
تتضمن الدفعات المتحققھ عن العقد كافھ 

و المكتب أسوف یتم االحتفاظ بملف العقد في 
مدة االحتفاظ تنتھي حفظ في األرشیف حتى ُی

.بالعقود المنتھیة
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Annex A – Contracting Offices

The OGPCP in coordination with the 
PAC has designed the universal 
Contracting Office in the ministries 
and providences as illustrated in figure 
16 on the following page.

Additional guidance on roles and 
responsibilities will be developed by 
the OGPCP in the near future.  

Until then, you may use the 
information outlined on the next few 
pages as a starting point.  

 بالتنسیق قامت دائرة العقود العامة الحكومیة
  ھیكلیة بتصمیممع المكتب االستشاري للتعاقد

 كما في الوزارات و المحافظاتتعاقد المكاتب 
:  على الصفحة التالیة16ھو ُمبیـّـن في الشكل 

سیتم إعداده من ِقبل دائرة العقود العامة 
. الحكومیة في المستقبل القریب

حتى ذلك الحین، یمكنك استخدام المعلومات 
الواردة على الصفحات القلیلة التالیة كنقطة 

. بدایة



ھیكلیة ومھام تشكیالت التعاقدات 
العامة في

الوزارات والجھات غیر المرتبطة 
بوزارة واالقلیم والمحافظات

الجھة غیر / الوزارة 
/ المرتبطة بوزارة 

المحافظة / األقلیم 

وزارة التخطیط 
والتعاون االنمائي 

مدیر تشكیالت العقود العامة
)شعبة/ قسم / دائرة (

لجنة االعتراضات 
والشكاوى

 تمارس اللجنة المھام 
الموكلة لھا في الفقرة 

من ) 8(من المادة ) ثانیا(
تعلیمات تنفیذ العقود العامة 

2007 لسنة) 1(رقم 

دائرة العقود 
العامة الحكومیة

لجنة فتح العطاءات
تمارس مھامھا حسب 

من ) 11(احكام المادة 
تعلیمات تنفیذ العقود العامة 

)1 (2007

لجنة تحلیل العطاءاتِِ
تمارس مھامھا حسب 

من ) 11(احكام المادة 
تعلیمات تنفیذ العقود العامة 

)1 (2007

المتابعة 
یرأس     ھا موظ     ف م     ن ذوي الخب     رة     
واالخت     صاص ی     رتبط بم     دیر    
الت      شكیل وت      ضم ع      دد م      ن     
االخت  صاصیین وتم  ارس المھ  ام  

:اآلتیة
أستح  صال الموافق  ات األص  ولیة  1.

.على التخصیصات المالیة
متابع   ة م   ستلزمات تھی   أة موق   ع  2.

.العمل
متابع  ة أج  راءات التعاق  د وتنفی  ذ     3.

. العقود العامة
رفع التقاریر بشأن العقود العامة   4.

.الى الجھات المعنیة
التن    سیق م    ع دوائ    ر التخط    یط    5.

ودائ  رة العق  ود العام  ة الحكومی  ة  
ف   ي وزارة التخط    یط والتع    اون  
االنمائي ووزارة المالی ة ودی وان    

.الرقابة المالیة عند المتابعة
القیام بأیة مھام اخرى ت تالئم م ع     6.

.وظیفة عمل ھذه الوحدة

التعاقدات
) یضم كادر فني وقانوني ومالي حسب االحتیاج       (

یرأس      ھا موظ      ف م      ن ذوي الخب      رة    
واالخت      صاص ی      رتبط بم      دیر    
الت       شكیل وت       ضم ع       دد م       ن    
االخت  صاصیین  وتم  ارس المھ  ام   

-:االتیة
.اعداد مستندات المناقصات1.
.االعالن عن المناقصات2.
تھیئ   ة ج   داول الكمی   ات الم   سعرة 3.

وتحدید الكلف التخمینیة للمشاریع     
.والعقود

تنفی  ذ اج   راءات االحال  ة و أع   داد   4.
م سودة العق  ود وتوقیعھ  ا بالتن  سیق  
م   ع ال   وزارات أو الجھ   ات غی   ر   
المرتبط    ة ب    وزارة او االقل    یم او  

.المحافظات
مفاتح  ة الجھ  ات المعنی  ة لغ  رض    5.

استح  صال الموافق  ة عل  ى اختی  ار   
االس    لوب االمث    ل لتنفی    ذ العق    ود  
واستح  صال الموافق  ات االص  ولیة 

.المعتمدة بھذا الصدد
القیام بأی ة مھ ام اخ رى ت تالئم م ع        6.

.وظیفة عمل ھذه الوحدة

االرشیف االلكتروني ونظام ادارة 
المعلومات التعاقدیة

 یرأس     ھا موظ     ف م     ن ذوي الخب     رة  
واالخت     صاص ی     رتبط بم     دیر    
الت      شكیل وت      ضم ع      دد م      ن     
االخت  صاصیین وتم  ارس المھ  ام  

-:االتیة
حف   ظ المراس   الت والمخاطب   ات  1.

الرسمیة بھ ذا الت شكیل والجھ ات       
.المعنیة االخرى

أرش  فة المعلوم  ات الت  ي تخ  ص    2.
اج  راءات التعاق  د وتنفی  ذ العق  ود    
على نظ ام الحاس وب ورب ط ھ ذه       
االنظمة مع دائ رة العق ود العام ة      

.الحكومیة
تنفی    ذ مھ    ام ال    سكرتاریة لھ    ذا    3.

.التشكیل
القیام بأیة مھام اخرى ت تالئم م ع     4.

.طبیعة عمل ھذه الوحدة

ارتباط
   أداري

اعدت ھذه الھیكلیة من قبل دائرة العقود         
العامة الحكومیة بوزارة التخطیط و التعاون           

2007 تموز  1 بغداد في   -االنمائي 

    ارتباط
 فني      

ارتباط فنيارتباط فني



Figure 16

Contracting Offices 
Structure and 

Functions at The 
Ministries / Non-

Ministerial Agencies/ 
Region/ Provinces

Ministry / 
Non-Ministerial 

Agencies/ Region / 
Provinces

Ministry of 
Planning

Director of 
Public Contract 

Entities
Dept, section, 

or unit

Protests and 
Complaints Committee
Performs its duties as 
per item (2) Article (8) 
of the Procurement 

Instructions No.(1) for 
2007

OGPCP

Bid Opening 
Committee

Performs its duties as per 
Article (11) of the 

Procurement Instructions 
No.(1) for 2007

Bid Evaluation 
Committee

Performs its duties as 
per Article (11) of the 

Procurement 
Instructions No.(1) for 

2007

Follow Up
Managed by an experienced 
official that report directly to 
the Contracting Director and 
has a number of experts that 
work on the following: 
1. Obtain official approval for 
monetary allocation.
2. Follow-up on the site 
preparation for the site of 
work.
3. Follow-up on the contract 
procedures and execution of 
the contracts.
4. Submit report about 
contract to relevant agencies.
5. Coordinate with MOPD / 
MOF / OGPCP and the 
Supreme
6. Board of Auditors.
Perform other duties related    

to its functions.

Procurement
Managed by an experienced 
official connected directly to 
the Procurement Director and 
has a number of experts that 
work on the following: 
1. Prepare bid documents.
2. Advertise for the bid.
3. Prepare priced bill of 
qualities and estimate project 
cost.
4. Execute award procedure 
and prepare the contract to be 
signed by the Contracting  
Director and coordinates with 
the Ministries / Non-Ministerial 
Agencies / Region / Provinces.
5. Approach relevant agencies 
for obtaining approval for the 
appropriate method for 
executing contracts and obtain 
official approval.
6. Perform other duties related 
to its functions.

Electronic Archive and 
Contracting Management 

Information System
Managed by an experienced 
official connected directly to 
the Procurement Director and 
has a number of experts that 
work on the following: 
1. Maintain a file for all official 
Correspondence.
2. Digitize and archive all 
correspondence and link 
them to the OGPCP 
database.
3. Implement all general 
office duties for this unit.
4. Perform other duties 
related to its functions.

Administrative

Prepared by OGPCP / 
MOPDC

Baghdad – 01 July 2007

Functional 

FunctionalFunctional
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Annex B – Terms and Conditions

The following ten Terms and 
Conditions in figure 17 below are the 
most essential to executing contracts.  
They have been designed with 
simplicity in mind and may replace, or 
complement existing contract Terms 
and Conditions until the OGPCP has 
an opportunity to refine them and 
establish additional clauses and 
provisions.  

Figure 17

 ادناه 17الشروط و االحكام العشر التالیة في المربع 
ھي االكثر اھمیة في تنفیذ العقود و قد تم تصمیمھا 
ببساطة و وضوح و قد تحل محل او تكمل شروط 

واحكام العقود الحالیھ حتى تتمكن دائرة العقود 
العامھ الحكومیھ تحسینھا او تعدیلھا او اصدار 

شروط جدیده 

رق  م الش  روط و االحك  ام   الش  روط و االحك  ام   متى یت م اس  تعمالھا  
TERMS AND 

CONDTIONS NUMBER TERMS AND CONDITIONS WHEN TO USE

تعلیم  ات عام   ة للمق   اولین    ش ا    - 1 المناقص   ة العام   ة  

TC-1 General Instructions to Bidders General Tendering

ص الحیات مس  ؤول العق  ود   ش ا    - 2 ك ل العق ود  

TC-2 Authority of the Contracting Officer All Contracts

تض  ارت المص  الح و العطی   ات    ش ا    - 3 ك ل العق ود  

TC-3 Conflicts of Interest and Gratuities All Contracts

معی  ار التقیی  م   ش ا    - 4 ك ل العق ود  

TC-4 Evaluation Criteria - Iraq First All Contracts

التس   لیم  ش ا    - 5 ك ل العق ود  

TC-5 Delivery Schedule All Contracts

عق ود الخ  دمات   ش ا    - 6 لعق ود الخ دمات فق ط   

TC-6 Service Contracts Services Contracts Only

عق  ود االعم  ار  ش ا    - 7 لعق  ود االعم  ال العام  ة فق  ط  

TC-7 Construction Contracts Public Works Contracts Only

فس  خ العق  د الس  باب المالئم  ة     ش ا    - 8 ك ل العق ود  

TC-8 Termination for Convenience All Contracts

فس خ العق  د لتقص  یر المق  اول    ش ا    - 9 ك ل العق ود  

TC-9 Termination for Default All Contracts

راء و االعتم   ادات المس   تندیھ     ش ا    - 10 ق  وائم الش   ك ل العق ود م ا ع  دا اذا ك  ان نس  خة محلی  ة     

TC-10 Invoicing and Letters of Credit Optional
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 التعلیمات العامة للمقاولین     1-ا ش

TC-1 General Instructions to Bidders
TC-1
1.  Bid Submittal Instructions.  Tenders shall be 
submitted by the date and time indicated on PAC 
Form 3.  If they are submitted late for any reason, 
they will be rejected.  They may not be submitted 
electronically.
2.  Bid Evaluation Criteria.  Unless otherwise 
indicated, the evaluation criteria for this tender is:
(a)  Technical compliance with the specifications 
and past performance.
(b)  Price.
3.  Delivery Instructions and Penalties. Unless 
otherwise stated, the standard delivery terms for 
this project will be one of the following:
____ Free on Board (FOB) Destination:  The 
seller or contractor is responsible for paying all 
shipping to the delivery address listed in the 
contract cover page
____ FOB Origin: The seller or contractor pays 
for transportation of the goods to the port of 
shipment plus loading costs.  The buyer pays 
freight, insurance, unloading costs and 
transportation to delivery address.  Shipping must 
be included in contract.
____   Cargo and Freight (C&F): The seller pays 
for the cost of goods and freight charges up to the 
destination port. The buyer is responsible from 
there. 
____   Carriage and Insurance Paid (CIP):  The 
passing of risk occurs when the goods have been 
delivered into the custody of the first carrier.  This 
means that the buyer bears all risk and any 
additional costs occurring after the goods have 
been so delivered.  The seller is required to obtain 
insurance only on minimum coverage, additional 
coverage is responsibility of buyer or must be 
agreed between seller and buyer. 
A ten percent penalty may be accessed for 
unexcused late delivery or performance.
4.  Payments. No advance payments will be 
provided under this contract.  If required, it is the 
contractor’s responsibility to seek out a Bank 
Guarantee from a legitimate financial institution. 

  یجب أن یتم تقدیم العطاءات في   :تعلیمات تقدیم العطاء  . 1
التاریخ والوقت المحددین في استمارة المركز االستشاري للعقود             

إذا تم تسلیم العطاء في   ).  تقدیم العطاء   (، استمارة  3العامة رقم   
ال یسمح .  وقت متأخر وألي سبب من األسباب، سیتم رفضھ 

. بتقدیم العطاءات إلكترونیاً    
  معاییر التقییم لھذه المناقصة ھي كما       :معاییر تقییم العطاء  . 2

: یلي، إال إذا ذكر ما ھو خالف ذلك   
.  مع المواصفات ومع األداء الماضي      الفنیھ تجانس المواصفات  . أ

. السعر. ب
 الشروط الخاصة بمعاییر التسلیم     :تعلیمات التسلیم والعقوبات   . 3

لھذا المشروع ستكون واحدة مما یلي، إال إذا ذكر ما ھو خالف          
: ذلك 

 یكون البائع أو المتعاقد       :النقل إلى الوجھة النھائیة مجاناً    ____ 
مسؤوًال عن دفع جمیع نفقات الشحن إلى أن تصل إلى عنوان       

.  التسلیم المذكور في صفحة الغالف للعقد    
یقوم البائع أو المتعاقد بدفع       : النقل إلى میناء الشحن مجاناً   ____ 

تكالیف النقل للبضائع حتى میناء الشحن باإلضافة إلى تكالیف         
یقوم المشتري بدفع تكالیف الشحن، التأمین، وتكالیف         .  التحمیل 
. یجب أن یكون الشحن مذكورًا في العقد   .  التنزیل 
یقوم البائع بدفع تكالیف     : تكلفة البضائع وتكلفة الشحن   ____ 

ویكون المشتري    .  السلع والشحن حتى میناء الوجھة النھائیة    
. مسؤوًال عنھا بعد ذلك   

 تمریر المخاطرة یحدث   :الحمولة والتأمین مدفوعان        ____ 
ھذا .  عندما تكون السلع قد تم تسلیمھا إلى عھدة الناقل األول          

یعني أن المشتري یتحمل جمیع المخاطر وأیة تكالیف إضافیة       
یتعین على البائع أن   .  تظھر بعد أن یكون قد تم إیصال البضاعة     

یحصل على تأمین للحصول على أقل حد من التغطیة، أما       
التغطیة اإلضافیة فتكون من مسؤولیة المشتري أو یتم االتفاق            

.  علیھا بین البائع والمشتري     
یتم فرض غرامة بقیمة عشرة بالمائة بسبب التأخیر بدون عذر         

. أو األداء  

.   لن یتم القیام بأي دفعات متقدمة بموجب ھذا العقد      :الدفعات . 4
إذا اقتضى األمر، فإن من مسؤولیة المتعاقد محاولة الحصول            

. على كفالة مصرفیة من مؤسسة مالیة شرعیة     
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 التعلیمات العامة للمقاولین    1-ا ش

TC-1 General Instructions to Bidders
TC-1 (CONTINUED)

5.  Gratuities.  Absolutely no material or services 
gifts may be offered to any Government employee 
in return for special consideration of this tender.
6.  Contractor Registration and Pre-Qualification.  
Reserved.
7.  Arabic Text is Definitive.  In cases where 
translations appear to conflict, the Arabic text will 
be definitive over all others.
8.  Termination for Convenience. The Government 
of Iraq, under the authority of the Contracting 
Officer reserves the right to terminate this contract 
or any part thereof for it’s sole convenience. 
9.  Termination for Default. The Government of 
Iraq, under the authority of the Contracting Officer 
reserves the right to terminate this contract or any 
part thereof for cause in the event of default by the 
Contractor, or if the Contractor fails to comply 
with any of the contract terms and conditions.  . 
10.  Requesting Time Extensions in Delivery or 
Performance.  Immediately after learning of an 
event that will delay contract delivery or 
performance beyond the terms of the contract, the 
contractor shall follow the process below to request 
time extensions:

a.  Once learning of the delay, the contractor has 
15 days for goods/supply contracts and 30 days for 
service or public works contracts to submit a 
written request for extension to the Contracting 
Officer.  The contractor must provide a full 
explanation for the request.

b.  The Contracting Officer will consider the 
request and answer the contractor.  The Contracting 
Officer must answer the contractor not later than a 
maximum of 30 days for goods/supply contracts 
and 60 days for services and public works 
contracts.

 یمنع منعًا باتًا تقدیم أیة ھدایا مادیة أو على شكل       :اإلكرامیات  . 5
خدمات إلى أي موظف حكومي مقابل اعتبارات خاصة في ھذه     

. المناقصة  
.   محفوظ:المتعاقد والتأھیل المسبق     / تسجیل المقاول   . 6
  في الحاالت التي یبدو   :النسخة العربیة ھي النسخة الحاسمة . 7

فیھا تناقض في الترجمة، فإن النسخة العربیة ستكون ھي النسخة          
.  الحاسمة بدًال من أي نسخة أخرى  

  تحتفظ حكومة العراق وضمن    :اإلنھاء بسبب المالءمة  . 8
الصالحیة الممنوحة لمسؤول التعاقد، بحقھا في إنھاء ھذا العقد           

ھذا األجراء لن    .  أو أي جزء منھ بناًء على ما یالئمھا ھي فقط   
. المتعاقد  / ینعكس سلبًا على أداء المقاول     

  تحتفظ حكومة :اإلنھاء بسبب اإلخفاق في أداء الواجب   . 9
العراق وضمن السلطة الممنوحة لمسؤول التعاقد بالحق في            
إنھاء ھذا العقد أو أي جزء آخر منھ بسبب اإلخفاق في أداء      

/ المتعاقد، أو إذا أخفق المقاول       / الواجب من ِقبل المقاول     
.  المتعاقد في االنصیاع ألي من األحكام والشروط في العقد          

 بالمائة كحد اقصى من    20یمكن لحكومة العراق أن تستوفي     
المتعاقد من أجل نقل العمل إلى جھة داخلیة في       / المقاول   

.متعاقد آخر  / الحكومة أو إلى مقاول    
 مباشرة بعد معرفة    :طلب تمدید الوقت في التسلیم أو األداء   . 10

أن ھناك حدٌث ما من شأنھ أن یؤخر التسلیم أو األداء للعقد بشكل          
المتعاقد بإتباع الطریقة       / یتجاوز شروط العقد، سیقوم المقاول     

: المبینة أدناه من أجل أن یطلب تمدیدًا في الوقت     
المتعاقد   / عند معرفة وجود التأخیر، سیكون لدى المقاول         . أ

 یوم لعقود  30التجھیزات و  /  یومًا لعقود السلع    15مھلة 
الخدمات أو األشغال العامة، من أجل تقدیم طلب خطي للتمدید،         

المتعاقد    / یجب أن یوفر المقاول   .  یتم تقدیمھ لمسؤول التعاقد   
. شرحًا كامًال للطلب  

مسؤول التعاقد سیقوم بالبت في الطلب ومن سیقدم ردًا     . ب
یجب على مسؤول التعاقد أن یقدم الرد      .  المتعاقد  / للمقاول   
 یومًا بالنسبة لعقود   30المتعاقد في فترة ال تتجاوز     / للمقاول   
 یومًا بالنسبة لعقود الخدمات    60التجھیزات و  / البضائع  

.واألشغال العامة    
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 صالحیات مسؤول التعاقد    2-ا ش

TC-2 Authority of the Contracting Officer
TC-2
Government of Iraq Contracting officers 
through the authorization from the 
Minister, Governor, etc., have authority 
to enter into, administer, or terminate 
contracts. Contracting officers may bind 
the Government only to the extent of the 
authority given them. Contracting 
officers shall receive from the appointing 
authority clear instructions in writing 
regarding the limits of their authority. 
(a) No contract shall be entered into 
unless the contracting officer ensures that 
all requirements of law, executive orders, 
regulations, and all other applicable 
procedures, including clearances and 
approvals, have been met.
(b) Contracting officers are responsible 
for ensuring compliance with the terms 
of the contract, and safeguarding the 
interests of the Government of Iraq in its 
contractual relationships. In order to 
perform these responsibilities, 
contracting officers should be allowed 
wide latitude to exercise judgment. 
(c) Contracting officers shall ensure that 
contractors receive impartial, fair, and 
equitable treatment; and request and 
consider the advice of specialists in 
audit, law, engineering, information 
security, transportation, and other fields, 
as appropriate.
(d) Contractors may not take contractual 
performance direction from any other 
Government official besides the 
Contracting Officer.

للمش لمسوؤلي التعاقد في الحكومھ العراقیھ و من 
خالل الصالحیات المخولھ لھم من قبل الوزیر 

الخ الصالحیھ الالزمھ البرام ..... او المحافظ 
وادارة وانھاء العقود العامھ وانھم قد یلزمون 

.الحكومھ العراقیھ بقدر الصالحیات المخولھ لھم

      ویستلم مسوولي التعاقد تعلیمات واضحھ 
وتحریریھ من الجھھ التي عینتھم بخصوص 

حدود صالحیاتھم 
 ال یجوز ابرام اي عقد مالم یتاكد مسؤول -      أ

التعاقد من ان كافة المتطلبات التي یفرضھا 
القانون او االنظمھ او التعلیمات و االجراءات 

االخرى واجبھ التطبیق بما في ذلك المصادقات 
.الالزمھ على العقود قد تحققت 

 یتحمل مسؤولوا التعاقد المسؤولیھ الكاملھ -      ب
لضمان االلتزام وتطبیق شروط العقد وضمان 
حمایھ مصلحة الحكومھ العراقیھ في عالقاتھا 

التعاقدیھ ویجب ان یمنح مسوؤلي التعاقد حریھ 
عمل واسعھ لممارسھ صالحیاتھم لتنفیذ 

المسوؤلیات الملقاة على عاتقھم 

 یجب على مسوؤلي التعاقد ضمان معاملھ -      ج
غیر متحیزه وعادلھ ومتساویھ للمقاولین كافھ 
وان یطلب ویستعین باستشارة المختصین في 
التدقیق والقانون والھندسھ وسریھ المعلومات 

والنقل والمجاالت االخرى كلما كان ذلك مناسبا 

 ال یجوز للمقاولین استالم تعلیمات تتعلق -      د
بادائھم لاللتزامات التعاقدیھ من اي موظف 

حكومي غیر مسؤول التعاقد 
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اإلكرامیات  تعارض المصالح و 3-ا ش

TC-3 Conflicts of Interest and Gratuities
TC-3
1. The Contractor warrants that no 
governmental official has received or 
will be offered by the Contractor any 
direct or indirect benefit in connection 
with or arising from the award of this 
agreement. The Contractor agrees that 
any breach of this provision is a 
breach of an essential term of this 
agreement.

2. All contracting parties and any 
other person who have participated in 
the contract process are prohibited 
from disclosing information to any 
person who is not involved in the 
contracting process.

3. Contracting parties shall abide by 
the responsibilities, in addition to 
other work commitments stipulated by 
laws.  Those who fail to comply will 
bear all legal consequences.

4. The Contractor shall not have a 
business interest that is in conflict 
with its ability to use its best efforts to 
satisfy the requirements of the 
contract.  The Contractor shall not 
offer gratuities to any Government 
official involved in this contract in 
any way.

یتعھد المقاول بعدم :  تعارض المصالح-1
استالم اي موظف حكومي وانھ لم یعرض 

كذلك اي نوع من الفوائد و العطایا الي 
موظف سواء بشكل مباشر او غیر مباشر 

فیما یتعلق او ناجم عن احالة ھذا العقد 
ویوافق المقاول على ان اي خرق لھذا التعھد 

ھو خرق جوھري لشروط العقد 

 یحظر على االطراف المتعاقده او -2
االشخاص االخرین المشاركین في عملیة 

التعاقد الكشف عن المعلومات الي شخص ال 
عالقھ لھ بعملیة التعاقد 

 تلتزم االطراف المتعاقده بمسؤولیاتھا -3
اضافھ الى التزامات العمل االخرى 

المنصوص  علیھا في القوانین ویتحمل 
المخالف التبعات القانونیھ المترتبھ جراء 

 االخالل بذلك 

  ان ال یكون للمقاول اي مصالح عمل -4
تتعارض مع قدراتھ والتزاماتھ باداء افضل 

ما یستطیع لضمان تنفیذ متطلبات العقد 
ویجب ان الیعرض المقاول اي عطایا الي 
موظف حكومي لھ عالقھ بالعقد باي شكل 

من االشكال 
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وًالأ العراقي  – معیار التقییم  4-ا ش

TC-4 Evaluation Criteria - Iraqi First
TC-4
Unless otherwise indicated, the 
evaluation criteria that will be used to 
select the contractor which will receive 
the contract resulting from this tender is 
as follows:

(a)  Technical compliance with the 
specifications and past performance.  
This is the most important factor and 
even the lowest priced bid cannot 
overcome a bid being rated as not 
technically compliant.

(b)  Price.  The lowest priced bid of those 
bids determined to be technically 
acceptable and with satisfactory past 
performance will receive the contract.  
An exception is when international 
bidders compete against a national 
company.  The national company may 
receive a preference as outlined below.

The Government of Iraq under the 
authority of the Implementing 
Regulations for Governmental Contracts 
No. (1) 2007, may designate a 10% 
preference be given to national bidders 
whenever international companies are 
competing. 

مالم یذكر خالف ذلك فان معاییر التقییم التي 
ستستخدم الختیار المقاول الذي سیحصل 
على العقد كنتیجھ لھذه المناقصھ كما یلي 

 :

تقییم االداء الفني و المواصفات الفنیھ و -أ
االعمال المماثلھ یعتبر من اھم عوامل 

التقییم وحتى اقل العطاءات سعرا ال یتم 
تغلیبھا على معاییر التقیم الفني 

العطاء الذي سیفوز بالعقد ھو .  السعر-ب
العطاء االقل سعرا والمقبول فنیا باداء 
سابق مرضي و االستثناء الوحید ھو 

منافسھ مقدمي العطاءات الدولیین  
للشركات الوطنیھ ففي ھذه الحالھ 

تحصل الشركات الوطنیھ على افضلیھ 
.سعریھ كما مبین ادناه 

    یحصل مقدموا العطاءات الوطنین على 
عند  % 10افضلیھ سعریھ بنسبھ 

منافستھم للشركات الدولیھ وذلك استنادا 
 2007لسنھ ) 1(الى التعلیمات رقم 

تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیھ 
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 التوصیل   5-ا ش

TC-5 Delivery Schedule
TC-5
The contracting entity will evaluate 
equally, as regards time of delivery, 
offers that propose delivery of each 
quantity within the applicable delivery 
period specified in the tender. Offers that 
propose delivery that will not clearly fall 
within the applicable required delivery 
period specified above, will be rejected. 

The Government of Iraq reserves the 
right to award under either the required 
delivery schedule or the proposed 
delivery schedule, when a bidder offers 
an earlier delivery schedule than required 
above. If the bidder proposes no other 
delivery schedule, the required delivery 
schedule above will apply.

The Implementing Regulations, Article 
12, Second, prescribes a late 
performance or delivery penalty of up to 
10 percent of contract price may be 
assessed for lateness.  It will be accessed 
using the following formula:

The amount of the contract divided by 
the period of the contract, then multiplied 
times 10%.

The amount of the contract
The period of the contract       * 10%

ستقیم جھة التعاقد وبشكل متساوي 
العطاءات المقدمھ التي یتم تجھیزھا ضمن 

الفتره الزمنیھ المطابقھ للفترة الزمنیھ 
المشار الیھا في المناقصھ ورفض  

العطاءات التي تقترح فترة التجھیز ال 
تتطابق بشكل واضح مع مدة التجھیز 

 المطلوبھ المثبتھ في المناقصھ 

تحتفظ جھة التعاقد بحقھا في احالھ العقد 
فترة التجھیز المطلوبھ .على العطاء المقدم 

بموجب المناقصھ او مدة التجھیز المقترحھ 
من مقدم العطاء اذا كانت اقصر من المدة 

المحدده بموجب المناقصھ اما اذا اقترح 
مقدم العطاء فترة تنفیذ اخرى فنظیف فترة 

التجھیز المحدده بموجب المناقصھ 

من ) 12(من الماده ) ثانیا(حددت الفقرة 
) 1(تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیھ رقم 

 الغرامات التاخیریھ بنسبة 2007لسنة 
من مبلغ العقد ومن خالل ) 10(التتجاوز 

: تطبیق المعادلة التالیھ 

قیمة العقد مقسومة على الفترة الزمنیة للعقد 
%. 10ومن ثم تــُـضرب بـعشرة بالمائة 

%        X  10     قیمة العقد 

الفترة الزمنیة للعقد 



59
 عقود الخدمات   6-ا ش

TC-6 Services Contracts
TC-6
The Contractor shall perform the services as 
outlined within the contract’s scope of work.  
Additionally, the Contractor is responsible for 
complying with all Government of Iraq laws in 
regards to timely and complete payment of 
workers, job site safety, non-biased hiring of 
employees, and security.  

The Contractor may not hire or be coerced to 
hire relatives or friends of Government officials 
for a project within the scope of those officials.  
The Contractor may not hire former 
Government officials from the offices involved 
with the contract until a period of one year has 
passed since their Government employment.

على المتعاقد انجاز الخدمات كما مبینھ في العقد 
و باالضافھ الى ذلك فان على ) نطاق العمل (

المقاول االمتثال لكافة القوانین والتعلیمات الصادره    
من الحكومھ العراقیھ بخصوص تنفیذ واكمال العمل 
خالل الفترة الزمنیھ المحددة ودفع مستحقات العمال  
بصورة منتظمھ ومراعاة السالمھ المھنیھ و االمنیھ  

وبدون تحیز في توظیف العمال 

على المقاول االلتزام بعدم تعیین اقارب او اصدقاء 
الموظفین الحكومیین في المشاریع التي تقع ضمن 
نطاق عمل ھوالء الموظفین وعلى المقاول ایضا 

عدم تعیین اي موظف حكومي سابق من الذین عملوا 
في الدوائر و االقسام التي لھا عالقھ بالعقد ولغایھ 

مده سنھ واحده بعد انتھاء خدمتھ الوظیفھ في 
الحكومھ 
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العامة   عقود االعمال7-ا ش

TC-7 Public Works Contracts
TC-7
1.  Tenders are invited for the project as 
detailed under the description of works.

2.  Submission of Tenders:  Tenders shall be 
submitted as detailed on page one of the tender 
in a sealed envelope exhibiting the name and 
number of tender after filling and signing the 
first page of the tender, stating the tender price 
in ink in both figures and writing, and after 
signing all pages of the tender documents and 
filling in all necessary blanks.  Manuscript and 
all figures shall be legible, correct, and devoid 
of erasures.  Every correction or crossing out 
shall be initialed by the tenderer.  Figures or 
writing required to be filled in the tender shall 
not be omitted.  No conditions or reservations 
shall be added except by separate memorandum 
to be attached to the tender and to be referred to 
therein.

3.  Documents Attached to the Tender:  The 
tenderer shall enclose with his tender all the 
tender documents as well as the following 
documents:

3.1.  The Certificate of affiliation to the Iraqi 
Contractor’s Union (if Iraqi Contractor) valid 
on the date of submission of the Contractor’s 
Tender.

3.2.  Documents detailing the constitution of 
the Company and any other documents stated 
in item 4 herein below.

3.3.  A list of works of a similar character 
and magnitude previously executed naming the 
owners of such works.

3.4  A list of works presently under 
execution naming the owners of such works.

3.5  Preliminary deposit referred to in item 7 
herein below.

3.6  Certificate of registration with the 
General Commission for taxes.

مقدموا العطاءات مدعوون لتقدیم عطاءاتھم 1.
.لالعمال المبینھ تفاصیلھا تحت وصف االعمال 

داخل .......... تقدم العطاءات الى  :تقدیم العطاءات2.
غالف مختوم یكتب علیھ اسم المناقصھ ورقمھا 

بعد ملء استمارة تقدیم العطاء و التوقیع علیھا من 
قبل مقدم العطاء وبعد تدوین االسعار بالمداد رقما 

وكتابھ والتوقیع على جمیع صفحات مستندات 
المناقصھ وملئ الفراغات الالزمھ و یجب ان  

تكون الكتابھ وجمیع االرقام واضحھ وخالیھ من 
الحك وان اي تصحیح او شطب یجب ان یقترن 
بتوقیع مقدم العطاء و الیجوز اھمال االرقام و 

الكتابات المطلوبھ في المناقصھ و  كذلك ال یجوز  
اضافة ایة شروط او تحفظات اال بكتاب مستقل 

.مرافق للعطاء ویشار الیھ في العطاء نفسھ 

:       المستندات و الوثائق المرافقھ للعطاء 

         یجب ان ترافق العطاء جمیع مستندات المناقصھ 
كذلك یجب ان على مقدم العطاء ان ترافق عطاءه 

: الوثائق االتیھ 

 ھویھ اتحاد المقاولین العراقیین النافذه وقت - أ1      
) اذا كان عراقیا (تقدیم العطاء 

 الوثائق الخاصھ بتكوین الشركھ وغیر ذلك -        ب
ادناه  ) 4(مما ذكر في الفقرة 

 قائمھ مفصلھ باالعمال المماثلھ التي قام -        ج
.بتنفیذھا مع ذكر الجھھ التي قام بالعمل لحسابھا 

قائمھ مفصلھ باالعمال التي یقوم بتنفیذھا عند  -         د
تقدیم العطاء و الجھھ التي یقوم بالعمل لحسابھا 

)  7( التامینات االولیھ المشار الیا في الفقرة  -        ھـ
ادناه  

 شھادة التسجیل لدى الھیئھ العامھ للضرائب -         و
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)تابع ( عقوداالعمال العامة  7-ا ش

TC-7 Public Works Contracts (continued)
TC-7 (continued)

3.7. Contractor’s registration certificate or 
card.

3.8.  Details of the living accommodations to 
be provided in Iraq by the Contractor (if non-
Iraqi) for his non-Iraq employees with 
alternative prices for removing same after 
completion or for handing them over to the 
Employer.  

4.  Information About Tenders:  Tenders 
submitted by companies shall be accompanied 
by instruments and documents defining the 
constitution of the company, powers of attorney 
of its authorized representatives together with 
their nationalities and the nationalities of all 
members of the boards of directors of the 
holding companies and the owners of the 
capital of the company’s or partnership’s 
statute or deed as well as the preceding year’s 
financial balance sheets.

5.  Program of Work:  Tenderers shall indicate 
in their tenders the method and program of 
work as well as details and types of machinery 
and equipment intended to be used in the 
execution of the works.

6.  Time for Completion:  Unless the Employer 
shall have specified the Time for Completion in 
the tender documents, tenders shall state in 
their tenders the period required for the 
completion of the Works, and the tenderer 
whose tender is accepted shall be responsible 
for the completion of the Works within the said 
period.

.تسجیل المقاولین ) ھویھ ( شھاده او -  ز.3.7

 تفاصیل وسائل المعیشھ التي یزمع -  ح.3.8
توفیرھا في ) اذا كان غیر عراقي(المقاول 

العراق لمنتسبیھ من غیر العراقیین مع 
سعرین بدیلین احدھما على اساس رفعھا 

و االخر على اساس . بعد اكمال االعمال 
 ) صاحب العمل (تسلیمھا الى 

العطاءات :       معلومات عن مقدمي العطاءات 
التي تقدمھا الشركات یجب ان ترافقھا 
المستندات و الوثائق الخاصھ بتكوین 

الشركھ و الوثائق الخاصھ بسلطة 
وصالحیة وجنسیات ممثلیھا المسؤلین 

واعضاء مجلس االداره وجنسیاتھم 
للشركات المساھمھ ومالكي راس المال 

للشركات االخرى مع صوره مصدقھ من 
عقد الشركھ او المشاركھ و الحسابات 

  الختامیھ للسنھ االخیره 

على مقدمي العطاءات ان :    منھج العمل . 5
یبینوا في عطاءاتھم طریقھ ومنھج تقدم 

العمل وتفاصیل ونوع المعدات التي 
یعتزمون استعمالھا في تنفیذ العمل 

مالم یحدد صاحب : م  مدة اكمال االعمال . 6
العمل مدة اكمال االعمال في مستندات 

المناقصھ فعلى مقدمي العطاءات ان یذكروا 
في عطاءاتھم المده الالزمھ الكمال االعمال 

وسوف یكون مقدم العطاء الذي ترسو 
المناقصھ علیھ ملزما باكمال االعمال ضمن 

تلك المده 
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)تابع ( العامة  شغال عقود األ7-ا ش

TC-7 Public Works Contracts (continued)
TC-7 (continued)

7.  Preliminary Deposit:  Tenders shall provide 
a preliminary cash deposit ______ or shall 
alternatively submit a letter of guarantee or 
check issued by legitimate financial institution 
equivalent to the amount of the deposit.  
Deposits shall be withheld throughout the 
period of validity of tenders stated in the item 8 
herein below, and the tenderer may request the 
release of such deposits upon the expiration of 
the said period or upon the signing of the 
Contract, whichever is earlier.

8.  Validity of Tenders:  Tenders shall remain 
valid and binding upon tenders for a period of 
_____ days from the closing date of tendering.

9.  Obtaining Necessary Information by 
Tenders:  Tenders shall, prior to the submission 
of their tenders, and notwithstanding any 
information contained in the tender documents, 
investigate the nature of work, examine the 
surrounding conditions and in general obtain 
for themselves information as to all matters 
which may, one way or another, affect the 
obligations of the would-be Contractor under 
the Contract or the financial balance of the 
Contract or by reason of any risks in the 
carrying out of the Works.  Any neglect, delay 
or failure on the part of the tenderer in 
obtaining such reliable information regarding 
the aforesaid, or any other matters, shall not 
relieve the would-be Contractor from the risks, 
obligations or responsibility for completion of 
the Works within the stipulated period and at 
the prices stated in the tender.

على مقدمي العطاءات ان :    التامینات االولیھ . 7
ویجوز (    ) یقدموا تامینات نقدیھ اولیھ قدرھا 

االستعاضھ عنھا بخطاب ضمان وصك مصدق 
صادر من المصارف المعتمده في العراق او 

بسندات القروض التي تصدرھا جمھوریھ 
یحتفظ . العراق بما یعادل مبلغ التامینات

بالتامینات طوال مدة نفاذ العطاءات المبینھ في  
ادناه ولمقدم العطاء طلب اعادة ھذه ) 8(الفقره 

التامینات عند انتھاء المده المذكوره او عند 
توقیع صیغة التعاقد ایھما اسبق

تبقى العطاءات نافذه و :        مدة نفاذ العطاءات 
یوما بدءا ....... ملزمھ لمقدمي العطاءات لمدة 

من تاریخ غلق المناقصھ   

  وجوب حصول مقدمي العطاءات على . 8 
على مقدمي العطاءات قبل : المعلومات الالزمھ 

تقدیم عطاءاتھم وبالرغم من المعلومات التي 
یمكن ان تتضمنھا مستندات المناقصھ ان یجروا 
بانفسھم التحریات عن طبیعھ العمل والظروف 
المحیطھ بھ وعلیھم بصفھ عامھ الحصول على 

المعلومات عن جمیع االمور التي یمكن بصوره 
او باخرى ان تؤثر في التزامات مقدم العطاء 

الذي ترسو المناقصھ علیھ بموجب المقاولھ او 
في التوازن المالي للمقاولھ او بسبب ما قد 

ان اي اھمال او . یتعرض العمل من مخاطر 
تاخیر او عجز من مقدم العطاء في الحصول 

على معلومات یمكن االعتماد علیھا بشان ماذكر 
انفا او بشان ایة مسائل اخرى ال یعفى مقدم 

العطاء الذي ترسو المناقصھ علیھ من المخاطر 
و االلتزامات او من مسوؤلیة اكمال االعمال 
ضمن المده المححده و باالسعار المدونھ في 

العطاء 

9 .
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)تابع ( عقود االعمال العامة  7-ا ش

TC-7 Public Works Contracts (continued)
TC-7 (continued)

10.  Works as a Whole:  Only tenders for the 
Works as a whole shall be accepted and no 
tender for the specific part thereof shall be 
accepted unless otherwise stipulated in the 
tender documents.

11.  Deadline for Acceptance of Tenders:  
Tenders shall be submitted in accordance with 
the Tender instructions at or before the time 
listed on page 1 of the tender.  Tenderers shall 
ensure when dispatching their tenders to allow 
sufficient time to deliver them appropriately 
prior to the aforementioned closing date.  No 
tender delivered after the closing date for 
whatever reason, or submitted by e-mail, shall 
be accepted, similarly, not modification 
whatsoever or reduction/increase in prices shall 
be accepted at any such time.

12.  Performance of Contract:  After acceptance 
of his Tender by the Employer, the Contractor 
shall, within _____ days from the date of 
notification of award, attend at a specified time 
and place for the purpose of signing the 
Contract and submitting the performance bond 
in accordance with the Contract, failing which 
the Employer may withhold the preliminary 
deposits and complete the Works at the 
Contractor’s account in accordance with the 
provisions of the Contract without official 
notice or taking any other legal proceeding.

13.  Addressing Correspondence:  The address 
of the tenderer, recorded with the Employer 
upon obtaining the tender documents, shall be 
considered valid for the purposes of 
correspondence during the period of validity of 
tenders.

تقبل العطاءات لالعمال باجمعھا وال یقبل   : العمل ككلا. 10
اي عطاء لجزء معین من االعمال اال اذا نص على 

غیر ذلك في مستندات المناقصھ 

  

تقدم االعطاءات :ا  اخر موعد لقبول العطاءات. 11
بموجب استمارة تقدیم العطاء في او قبل الساعھ  

...الثانیھ عشرة من ظھر یوم

على مقدمي العطاءات ان /   /            المصادف   
یراعوا ارسال عطاءاتھم في وقت یسمح بوصول  
البرید المسجل قبل المیعاد المشار الیھ بوقت كاف 

وال یقبل اي عطاء یسلم بعد المیعاد المحدد مھما كان 
السبب في تاخیر ارسالھ وكذلك سوف ال یقبل اي 

تعدیل مھما كان نوعھ او تخفیض في االسعار اذا قدم 
بعد الوقت المحدد لقبول العطاءات 

على المقاول الذي یقبل صاحب  :   تنفیذ المقاولھ . 12
یوما من تاریخ ( ) العمل عطاءه الحضور خالل 

تبلیغھ بقرار االحالھ لتوقیع صیغة التعاقد وتقدیم 
ضمان التنفیذ بموجب شروط المقاولھ واذا امتنع 

المقاول عن ذلك فلصاحب العمل االحتفاظ بالتامینات  
االولیھ وتنفیذ العمل على حساب المقاول وفقا الحكام 

المقاولھ وذلك من دون حاجھ الى توجیھ انذار او 
اتخاذ اي اجراء قانوني اخر 

13 .

یعد عنوان مقدم العطاء المثبت :         توجیھ المراسالت 
لدى صاحب العمل عند الحصول على مستندات 
المناقصھ نافذا الغراض المراسلھ اثناء مدة نفاذ 

العطاءات 
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)تابع (العامة    عقود االعمال7-ا ش

TC-7 Public Works Contracts (continued)
TC-7 (continued)

14.  Acceptance of Tenders:  The address of the 
tenderer, recorded with the Employer upon 
obtaining the tender documents, shall be 
considered valid for the purposes of 
correspondence during the period of validity of 
tenders.  

15.  Unpriced Items:  The cost of any item or 
items left unpriced in any submitted tender 
shall, in the quantities set out there-against, be 
deemed included in the cost of the other items.

ان صاحب العمل غیر ملزم : قبول العطاءات. 14
بقبول اوطأ العطاءات ولھ الحق تبعا لتقدیره في 
قبول او رفض اي عطاء او في الغاء المناقصھ 

دون ان یكون لمقدم العطاء حق المطالبھ بایة 
تعویضات 

اذا وردت فقره او فقرات : الفقرات غیر المسعره . 15
لم یدون السعر ازاءھا في العطاء المقدم ففي ھذه 

الحالھ تعد كلفھ تلك الفقره او الفقرات وبحدود 
الكمیات المدونھ ازاءھا مشمولھ باسعار الفقرات 

االخرى 
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اإلنھاء بسبب المالءمة 8-ا ش

TC-8 Termination for Convenience
TC-8
Reserved. .   محفوظ
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العقد بسبب اخفاق المقاول       انھاء9-ا ش

TC-9 Termination for Default
TC-9
The Contracting Officer reserves the 
right to terminate this contract or any 
part thereof for cause in the event of 
default by the Contractor, or if the 
Contractor fails to comply with any of 
the contract terms and conditions.  

The Contracting Officer will dispatch 
written notice and warning at least once 
and offer the Contractor an opportunity 
to take corrective action or show the 
cause of the problem. 

If notified in writing of Termination for 
Default, the Contractor shall immediately 
stop all work and suspend all 
subcontractors and suppliers.  Under 
Article 12, Fourth, of the Implementing 
Regulations, an overage charge rate may 
be charged to the contractor so as to not 
exceed 20% of the actual implementation 
cost to perform the contract in the event 
that the Government takes over on its on 
or through another party.

Termination for Default and associated 
financial liabilities may be appealed to 
the concerned Ministry’s Protests and 
Complaints Committee.

تحتفظ جھة العقد بحقھا في انھاء العقد او اي 
قسم منھ في حالة اخفاق المقاول او عدم 

تطبیقھ لشروط واحكام العقد 

على مسؤول التعاقدات انذار المقاول تحریریا 
بما الیقل عن مره واحده واعطاءه الفرصھ 

التخاذ االجراء الالزم لتصحیح الخلل او 
اعطاء توضیح السباب المشكلھ 

اذا تم ابالغ المقاول تحریریا بانھاء العقد 
بسبب اخفاقھ في تنفیذ التزاماتھ فعلى المقاول 

فورا ایقاف االعمال كافھ وتعلیق اعمال 
المقاولین الثانویین والمجھزین 

وفي حالة قیام جھة التعاقد بتنفیذ اي من 
التزامات المقاول مباشرة او بواسطة طرف 

ثالث فیتم فرض تحمیالت اداریھ بنسبة ال 
من الكلفھ الفعلیھ لتنفیذ ذلك  % 20تزید عن 

االلتزام

وباالمكان االعتراض على قرار انھاء العقد 
بسبب اخفاق المقاول وما یتبعھ من مسوؤلیات 
مالیھ لدى لجنة االعتراضات و الشكاوي في 

الوزارة 
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رسائل اعتماد   10-ا ش

TC-10 Letters of Credit
TC-10
Reserved. .   محفوظ



 استمارات و قوائم تدقیق    –الملحق ج  
Annex C – Forms and Checklists

The following ten forms in figure 18 
below are the most essential in 
executing contracts.  They have been 
designed with simplicity in mind and 
may replace, or complement existing 
forms or letters.  

Additional forms will be developed as 
this guide is tested in an operational 
environment over the coming months.

Figure 18

االستمارات العشر التي تظھر في المربع اسفلھ ھي اھم 
فقد تم تصمیمھا بوضوح و . االستمارات في تنفیذ العقود

بساطة و قد تحل محل او تكمل االستمارات المستخدمة 
.حالیا

االستمارات االضافیة سیتم تطویرھا في نفس الوقت الذي  
یتم فیھ اختبار ھذا المرشد في وسط بیئة جاھزة للعمل خالل  

.االشھر القادمة

رق  م االس  تمارة   ن وع االس  تمارة  
FORM NUMBER PURPOSE OF FORM

ب  اك اس  تمارة  1 الفق رة ا  - طل  ب التعیی  ن لمنص  ب مس  ؤول عق  ود  
الفق  رة ب  - التعیی  ن لمنص  ب مس  ؤول عق  ود  

PAC Form 1 Request for Appointment as Contracting Officer

ب  اك اس  تمارة  2 فھرس العق  د

PAC Form 2 Contract File Index

ب  اك اس  تمارة  3 الص فحة االمامی ة للمناقص ة    

PAC Form 3 Tender Face Page

ب  اك اس  تمارة  4 ة للعق  د   الصفحة االمامی 

PAC Form 4 Contract Face Page

ب  اك اس  تمارة  5 ھ   اصدار الموافقھ والمراجع ھ االداری 

PAC Form 5 Management Review and Approval Clearance

ب  اك اس  تمارة  6 س  جل فت  ح العط  اءات  

PAC Form 6 Bid Opening Log

ب  اك اس  تمارة  7 ة تقیی  م تحلی  ل العط  اءات    قائم  

PAC Form 7 Bid Evaluation Matrix

ب  اك اس  تمارة  8 تق ریر االس  تالم  

PAC Form 8 Receiving Report

ب  اك اس  تمارة  9 مخالص  ات  

PAC Form 9 Release of Claims

ب  اك اس  تمارة  10 ص  فحة بیان  ات تقریراحال  ة العق  د  

PAC Form 10 Contract Award Reporting Datasheet





DOCUMENT الوثائق LOCAL USE - AS NEEDED

1
Contracting Request/Proof of Funding               
طلب التعاقد ووجود التخصیص              Step 1 21

2
Statement of Work/Descriptions/Drawings         
خطة العمل  والوصف والخرئط         Step 1 22

3
Documentation on Contracting Strategy             
الوثائق المتعلقة بأستراتجیة التعاقد      Step 2 23

4
PAC Form 5 Approval (if necessary)                  
أستمارة رقم PAC 5   أذا أقتضى األمر          Step 2 24

5
Tender Package, PAC Form 3, Provisions         
            PAC  3 شروط العرض أستمارة رقم Step 3 25

6
Tender Advertisement Checklist                         
أعالن المناقصة       Step 4 26

7
Copies of Tender Advertisements                      
نسخ من أعالن المناقصة         Step 4 27

8
PAC Form 6 Bid Opening Log                            
أستمارة رقم 6 سجل فتح العطاءات       Step 5 28

9
All Bids and Bid Receipts                                 

العطاءات كافة وأیصاالت أستالمھا Step 5 29

10
Bid Opening Committee Minutes/Documents     
محاضر لجنة الفتح العطاءات                  Step 5 30

11
PAC Form 7 Bid Evaluation Matrix                     
أستمارة رقم PAC 7 لتحلیل العطاءات            Step 6 31

12
Bid Evaluation Checklists/Technical Info            
تحلیل العطاءات/والمعلومات الفنیة            Step 6 32

13
Contract Award Checklist                         أستمارة 

تدقیق احالة العقد Step 7 33

14
Communications With Unsuccessful Bidders     
األیصاالت مع مقدمي العطاءات غیر الفائزین               Step 7 34

15
PAC Form 5 Approval to Award (if necessary)   
أستمارة رقم 5 المصادقة على أحالة العقد                Step 8 35

16
PAC Form 10 Contract Award Reporting           
أستمارة رقم 10  تقریر أحالة العقد   Step 8 36

17
Contract Distribution (finance, end user, etc)     
توزیع العقد (  الماالیة ,الجھة المستفیدة )                     Step 9 37

18
General Administration                االدارة العامة

Step 9 38

19
Contract Surveillance Records                           
سجالت مراقبة العقد        Step 10 39

20
Copy of Contract and All Modifications               
نسخة من العقد المبرم والتعدیالت الجاریة علیھ          Step 10 40

Procurement Assistance Center (PAC) Form 2 - June 2007

CONTRACT FILE INDEX فھرس المحتویات

TENDER NUMBER  رقم المناقصة :  ___________________________CONTRACT NUMBER رقم العقد:  ___________________________















مقدم العطاءات -الشركة الكلفة االجمالية
%10 أفضلية لمقدمي 

العطاء للعراقيين 
بعد أضافة األفضلية تقيم العروض بنعم أو كال    

BIDDER TOTAL COST
10% IRAQ 

FIRST 
PREFERENCE

AFTER 
APPLYING 

PREFERENCE

MEETS 
TECHNICAL YES 

OR NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 Firm 1 - USA  شركة أمریكیة 100,000.00 1.10 110000.00 Yes

2
Firm 2 - Iraq (wins contract)          
شركة عراقیة  105,000.00 1.00 105000.00 Yes

3 Firm 3 - Kuwait       الشركة الكویتة 98,000.00 1.10 107800.00 Yes

NOTE:  Iraq companies receive a 10% preference which is calculated by adding 10% to foreign bids for evaluation purposes 
only.  If a foreign company is still low, they are awarded the contract as orginally bid (not including the extra 10% used in the 
evaluation).  However, the bid still must be technically acceptable or low price will not matter.

Procurement Assistance Center (PAC) Form 7 - June 2007

       مالحظة : الشركات العراقیة  تستلم خصمًا بمقدار      10%  والذي یتم حساب عن طریق أضافة  10%  على كل قیم كلفة الشركات األجنبیة المنافسة للشركات   
العراقیة  .

تقيم  العروض املقدمة
BID EVALUATION MATRIX

EXAMPLE       مثال عن تقیم العروض المقدمة من الشركات المحلیة واألجنبیة  








