
 

 ( 2019( نسُخ 1)إػالٌ يُبلصخ ػبيخ سلى )

 

ٚسش جبيؼخ كشثالء دػٕح يمذيٙ انؼؽبءاد انًؤْهٍٛ ٔرٔ٘ انخجشح نزمذٚى ػؽبءارٓى نزُفٛز إكًبل إَشبء  -1

ثُبٚخ األلسبو انذاخهٛخ نهؽبنجبد ٔانزٙ رزأنف يٍ ثالثخ ؼٕاثك يغ كبفخ انًزؽهجبد ٔاألػًبل انًٛكبَٛكٛخ 

ثٓب انٕاسدح فٙ جذٔل انكًٛبد ٔدست انًٕاصفبد انفُٛخ ،ٔثًسبدخ رمشٚجٛخ رمذس ٔانكٓشثبئٛخ انًزؼهمخ 

( )سجؼخ يهٛبس 7،468،870،000رذذ انجُبء، ػهًًب أٌ انكهفخ انزخًُٛٛخ نهًششٔع رمذس ة) 2(و4000ة)

 ٔأسثؼًبئخ ٔثًبَٛخ ٔسزٌٕ يهٌٕٛ ٔثًبًَبئخ ٔسجؼٌٕ أنف دُٚبس (.

(  انؼذانخانذسزٕس،  ،انصذف انٕؼُٛخ: ) انصجبح انجذٚذ ششد فَُٙ إٌ انًُبلصخ انؼبيخ نٓزا انًششٔع -2

 . https://uokerbala.edu.iqٔكزنك َششد ػهٗ انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ نجبيؼخ كشثالء : 

جبيؼخ كشثالء / ثئيكبٌ يمذيٙ انؼؽبءاد انًؤْهٍٛ انشاغجٍٛ ثبنذصٕل ػهٗ يؼهٕيبد إظبفٛخ يشاجؼخ  -3

خًٛس ٔ يٍ انسبػخ انثبيُخ فشٚذخ ( نألٚبو يٍ األدذ إنٗ ان–شؼجخ انؼمٕد انذكٕيٛخ )انًذُٚخ انجبيؼٛخ 

  okerbala.edu.iquniversity.contracts@u  اإلنكزشَٔٙ: انًشاسهخ ػهٗ انجشٚذ أٔ ظٓشًا، انثبنثخٗ دز صجبدًب

 يزؽهجبد انزمذٚى ٔانزأْٛم انًؽهٕثخ : -4

 أ: شٓبدح رأسٛس انششكخ يصذلخ ْٕٔٚخ رصُٛف انًمبٔنٍٛ صبدسح ػٍ ٔصاسح انزخؽٛػ يصذلخ َٔبفزح.

 ة: أال ٚمم صُف انششكخ ػٍ انذسجخ األٔنٗ ) إَشبئٛخ ٔيٛكبَٛكٛخ ٔكٓشثبئٛخ (.

 صبدس ػٍ انٓٛأح انؼبيخ نهعشائت ) َبفزح انًفؼٕل (. ج: كزبة ػذو يًبَؼخ يٍ انذخٕل فٙ انًُبلصبد

 يشبسٚغ ٜخش ػشش سُٕاد ثزأٚٛذ يٍ انجٓخ انًسزفٛذح. 3د: لبئًخ ثبألػًبل انًًبثهخ ال رمم ػٍ 

 ِ: انذسبثبد انخزبيٛخ نهششكخ ٜخش سُزٍٛ يصذلخ.

 ٔ: رؼٓذ لبََٕٙ ثصذخ انٕثبئك أػالِ .

 .ص: انٕصم انخبص ثششاء ٔثبئك انًُبلصخ 

 ح: كبفخ انًسزًسكبد انثجٕرٛخ انالصيخ نهًذٚش انًفٕض نهششكخ. 

 غ: كبفخ انٕثبئك ٔانًسزًسكبد انٕاسدح فٙ انٕثٛمخ انمٛبسٛخ نزُفٛز االشغبل انًزٕسؽخ.

ثئيكبٌ يمذيٙ انؼؽبءاد انًٓزًٍٛ ششاء ٔثبئك انًُبلصخ ثؼذ رمذٚى ؼهت رذشٚش٘ إنٗ انؼُٕاٌ اٜرٙ :   -5

( ) خًسًبئخ 500،000سى انشؤٌٔ انًبنٛخ ( ٔثؼذ دفغ لًٛخ انجٛغ نهٕثبئك انجبنغخ ) ل –) جبيؼخ كشثالء 

 أنف دُٚبس غٛش لبثهخ نهشد .

شؼجخ انؼمٕد انذكٕيٛخ ( فٙ انًٕػذ انًذذد   -ٚزى رسهٛى انؼؽبءاد إنٗ انؼُٕاٌ انزبنٙ : ) جبيؼخ كشثالء -6

( ٔسٕف رشفط انؼؽبءاد  7/2019/ 21 ) لجم انسبػخ انثبَٛخ ػششح ظٓشًا يٍ ٕٚو األدذ انًٕافك

 انًزأخشح .
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سٛزى فزخ انؼؽبءاد  ثذعٕس يمذيٙ انؼؽبءاد أٔ يًثهٛٓى انشاغجٍٛ ثبنذعٕس فٙ انؼُٕاٌ انزبنٙ:         -7

فشٚذخ ( فٙ )انسبػخ انزبسؼخ يٍ صجبح ٕٚو  -انًذُٚخ انجبيؼٛخ–شؼجخ انؼمٕد انذكٕيٛخ  -) جبيؼخ كشثالء

 (. 22/7/2019اإلثٍُٛ انًٕافك 

كم انؼؽبءاد ٚجت أٌ رزعًٍ ظًبٌ نهؼؽبء ثصٛغخ: ) صك يصذق أٔ خؽبة ظًبٌ( صبدسح ػٍ أدذ  -8

انًصبسف انًؼزًذح يٍ انجُك انًشكض٘ ٔدست انُششح انزٙ ٚصذسْب انجُك ٔسبس٘ انًفؼٕل نًذح ال رمم ػٍ 

انشؤٌٔ انًبنٛخ ، ٔيمذو دصشًٚب لسى  -ثالثخ أشٓش يٍ رأسٚخ ٕٚو انغهك ٔيؼٌُٕ إنٗ سئبسخ جبيؼخ كشثالء

( ) أسثؼخ ٔسجؼٌٕ يهًَٕٛب   74،688،700يٍ انًذٚش انًفٕض نهششكخ أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ لبًََٕب ٔثًجهغ )  

 ٔسزًبئخ ٔثًبَٛخ ٔثًبٌَٕ أنفًب ٔسجؼًبئخ دُٚبس ( .

ُبلصخ سٛزى ػمذ يؤرًش نًمذيٙ انؼؽبءاد نغشض اإلجبثخ ػهٗ األسئهخ ٔاإلسزفسبساد انخبصخ ثبنً -9

 فٙ لبػخ سئبسخ جبيؼخ كشثالء. 2019/  7/  7ٔرنك فٙ رًبو انسبػخ انؼبششح يٍ صجبح ٕٚو األدذ انًٕافك 

 يالدظبد : -10

أ : نهجبيؼخ انذك ثئنغبء انًُبلصخ يٍ دٌٔ رؼٕٚط يمذيٙ انؼؽبءاد سٕٖ إػبدح ثًٍ ششاء ٔثبئك 

 انًُبلصخ.

 ة : انجبيؼخ غٛش يهضيخ ثمجٕل أٔؼأ انؼؽبءاد .

 :انجبيؼخ غٛش يهضيخ ثًُخ انششكخ سهفخ رشغٛهٛخ ػٍ انًششٔع . ج

د: رخعغ انًُبلصخ ٔكم يب ٚزؼهك ثئجشاءاد انزؼبلذ نهٕثبئك انمٛبسٛخ انصبدسح ػٍ ٔصاسح انزخؽٛػ انؼشالٛخ 

 ، ٔسٛزى إسزجؼبد يمذيٙ انؼؽبءاد غٛش انًهزضيٍٛ ثًزؽهجبد انٕثبئك انمٛبسٛخ .

: رمذو انؼؽبءاد ثظشف يغهك ٔيخزٕو ٔيثجذ ػهّٛ إسى انًُبلصخ ٔسلًٓب ٔإسى يمذو انؼؽبء ٔػُٕاَّ ـْ

 انكبيم ٔٚذزٕ٘ ػهٗ انًسزًسكبد األصٕنٛخ كبفخ.

 ٔ: ٚزذًم يٍ رشسٕ ػهّٛ انًُبلصخ أجٕس انُشش ٔاإلػالٌ .

 انشسًٙ انز٘ ٚهّٛ .ص: إرا صبدف ٕٚو غهك انًُبلصخ ػؽهخ سسًٛخ ٚكٌٕ يٕػذ انغهك فٙ ٕٚو انذٔاو 

ح: إٌ انؼُبٍٔٚ انًشبس إنٛٓب آَفب ْٙ : ) ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذث انؼهًٙ / جبيؼخ كشثالء / شؼجخ 

 فشٚذخ( . –انؼمٕد انذكٕيٛخ / يذبفظخ كشثالء انًمذسخ / انًذُٚخ انجبيؼٛخ 

  

 

 أ.د. يُٛش دًٛذ انسؼذ٘                                                                            

 سئٛس جبيؼخ كشثالء/ ٔكبنًخ                                                                           

                                                                                        /6 /2019 

 


