
 (  2022( نسُخ 3)إػالٌ يُبلظخ ػبيخ سلى ) 

 (   350KVAيٕنذح كٓشثبئٛخ سؼخ ) ٔرشغٛم و / رجٓٛض َٔظت   

دػٕح يمذيٙ انؼطبءاد انًؤْهٍٛ ٔرٔ٘ انخجشح نزمذٚى ػطبءارٓى  ػًبدح كهٛخ ؽت األسُبٌ ثجبيؼخ كشثالءٚسش  -1

   350أيشٚكٙ أٔ اَكهٛض٘ أٔ ثشاصٚهٙ انًُشأ ثسؼخ  –كزش ثهش أطهٛخ يٕنذح كٓشثبء َٕع ) ٔرشغٛم نزجٓٛض َٔظت ٔفذض 

KVA   ٔدست  1( ػذد /  2020جذٚذح ٔيٍ يٕدٚم ال ٚمم ػٍ  –جًٛغ األجضاء يٍ يُشأ ٔادذ  –غٛش يجًؼخ

ً أٌ ان ٔانششٔؽ األخشٖ انًٕاطفبد كهفخ انزخًُٛٛخ نهزجٓٛض رمذس انًذذدح فٙ جذٔل انكًٛبد ٔانٕثٛمخ انمٛبسٛخ، ػهًب

ٔثًذح رجٓٛض  ( انزؼهٛى انؼبنٙ / كهٛخ انظٛذنخ دُٚبس ( / َٕع انًٕاصَخ ) طُذٔق ٔثالثخ يالٍٚٛ( )يبئخ 10300000000ة)

ً 70ال رضٚذ ػٍ )  .( ٕٚيب

، انؼذانخ ( ٔكزنك َششد ًٕاؽٍنؼبيخ نٓزا انًششٔع َُششد فٙ انظذف انٕؽُٛخ: ) انظجبح انجذٚذ، انإٌ انًُبلظخ ا -2

 . https://uokerbala.edu.iqػهٗ انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ نجبيؼخ كشثالء : 

ؼمٕد يؼهٕيبد إػبفٛخ يشاجؼخ جبيؼخ كشثالء / شؼجخ انثئيكبٌ يمذيٙ انؼطبءاد انًؤْهٍٛ انشاغجٍٛ ثبنذظٕل ػهٗ  -3

نًشاسهخ ػهٗ انجشٚذ أٔ ا ؽٛهخ أٔلبد انذٔاو انشسًٙ( فشٚذخ –انذكٕيٛخ )انًذُٚخ انجبيؼٛخ

 university.contracts@uokerbala.edu.iqاإلنكزشَٔٙ:

 يزطهجبد انزمذٚى ٔانزأْٛم انًطهٕثخ : -4

 أ: شٓبدح رأسٛس انششكخ يظذلخ.

 ٔٚخزض َشبؽٓب انزجبس٘ ثبنزجٓٛض انًطهٕة. َبفزح كٌٕ انششكخ دبطهخ ػهٗ ْٕٚخ غشفخ انزجبسحة: أٌ ر

 انًفؼٕل (. ػٍ انٓٛأح انؼبيخ نهؼشائت ) َبفزج: كزبة ػذو يًبَؼخ يٍ انذخٕل فٙ انًُبلظبد طبدس 

) يزؼبلذ  انجٓخ انًسزفٛذح ثزأٚٛذ يٍ رسجك انًٕػذ انُٓبئٙ نغهك انًُبلظخ ٜخش ػشش سُٕاد يًبثم ٔادذ يُجض  د: ػًم

 .%( يٍ انكهفخ انزخًُٛٛخ30أٔ ششٚك ( ٔثًجهغ ٚؼبدل )

ثكشف يظشفٙ  % ( يًؤٚذح20رٕافش انسٕٛنخ انًبنٛخ نذٖ انششكخ ٔفك انًؼبدنخ اٜرٛخ :) يجهغ انكهفخ انزخًُٛٛخ *  :ِ

ٚجٍٛ دشكخ انزذفك انًبنٙ ٜخش سُخ أ كفبءح يبنٛخ ثبنًجهغ انًطهٕة يٍ خالل انزسٓٛالد انًظشفٛخ ٔنهفزشح انزٙ رسجك 

 رأسٚخ غهك انًُبلظخ .

 رؼٓذ لبََٕٙ ثظذخ انٕثبئك أػالِ . ٔ:

 : انٕطم انخبص ثششاء ٔثبئك انًُبلظخ .ص

كبفخ انٕثبئك ٔانًسزًسكبد انٕاسدح فٙ انٕثٛمخ ش انًفٕع نهششكخ ٔخ انالصيخ نهًذٚ: كبفخ انًسزًسكبد انثجٕرٛح

 انمٛبسٛخ نزجٓٛض انسهغ .

ثئيكبٌ يمذيٙ انؼطبءاد انًٓزًٍٛ ششاء ٔثبئك انًُبلظخ ثؼذ رمذٚى ؽهت رذشٚش٘ إنٗ انؼُٕاٌ اٜرٙ : ) جبيؼخ  -5

 ( ) يبئخ أنف دُٚبس( غٛش لبثهخ نهشد .100،000لسى انشؤٌٔ انًبنٛخ ( ٔثؼذ دفغ لًٛخ انجٛغ نهٕثبئك انجبنغخ )  –كشثالء 

https://uokerbala.edu.iq/


انخبطخ ثبنًُبلظخ ٔرنك فٙ رًبو  ٔاالسزفسبسادنًمذيٙ انؼطبءاد نغشع اإلجبثخ ػهٗ األسئهخ سٛزى ػمذ يؤرًش  -6

 فٙ لبػخ سئبسخ جبيؼخ كشثالء. 2022/  2/  13انسبػخ انؼبششح يٍ طجبح ٕٚو األدذ انًٕافك 

شؼجخ انؼمٕد انذكٕيٛخ ( فٙ انًٕػذ انًذذد ) لجم انسبػخ  -ؼُٕاٌ انزبنٙ : ) جبيؼخ كشثالءٚزى رسهٛى انؼطبءاد إنٗ ان-7

ً ػششح  ذبدٚخان  ( ٔسٕف رشفغ انؼطبءاد انًزأخشح. 2022/ 27/2يٍ ٕٚو األدذ انًٕافك  طجبدب

 بنذؼٕس فٙ انؼُٕاٌ انزبنٙ:                       سٛزى فزخ انؼطبءاد  ثذؼٕس يمذيٙ انؼطبءاد أٔ يًثهٛٓى انشاغجٍٛ ث -8

ً ػششح  ذبدٚخفشٚذخ ( فٙ )انسبػخ ان -انًذُٚخ انجبيؼٛخ–شؼجخ انؼمٕد انذكٕيٛخ  -) جبيؼخ كشثالء يٍ ٕٚو األدذ  طجبدب

 (. 2022/ 2/ 27انًٕافك 

ػٍ أدذ انًظبسف  كم انؼطبءاد ٚجت أٌ رزؼًٍ ػًبٌ نهؼطبء ثظٛغخ: ) طك يظذق أٔ خطبة ػًبٌ( طبدسح -9

انًؼزًذح يٍ انجُك انًشكض٘ ٔدست انُششح انزٙ ٚظذسْب انجُك ٔسبس٘ انًفؼٕل نًذح ال رمم ػٍ ثالثخ أشٓش يٍ رأسٚخ 

لسى انشؤٌٔ انًبنٛخ ، ٔيمذو دظشٚبً يٍ انًذٚش انًفٕع نهششكخ أٔ يٍ  -ٕٚو انغهك ٔيؼٌُٕ إنٗ سئبسخ جبيؼخ كشثالء

 أنف دُٚبس ( . ٔثالثٌٕ( ) يهٌٕٛ  100300000ُٕٚة ػُّ لبََٕبً ٔثًجهغ )

 يالدظبد : -10

 انذك ثئنغبء انًُبلظخ يٍ دٌٔ رؼٕٚغ يمذيٙ انؼطبءاد سٕٖ إػبدح ثًٍ ششاء ٔثبئك انًُبلظخ. كهٛخأ : نه

 غٛش يهضيخ ثمجٕل أٔؽأ انؼطبءاد . كهٛخة : ان

ج: رخؼغ انًُبلظخ ٔكم يب ٚزؼهك ثئجشاءاد انزؼبلذ نهٕثبئك انمٛبسٛخ انظبدسح ػٍ ٔصاسح انزخطٛؾ انؼشالٛخ ، ٔسٛزى 

 يمذيٙ انؼطبءاد غٛش انًهزضيٍٛ ثًزطهجبد انٕثبئك انمٛبسٛخ . اسزجؼبد

ٕاَّ انكبيم ٔٚذزٕ٘ د: رمذو انؼطبءاد ثظشف يغهك ٔيخزٕو ٔيثجذ ػهّٛ إسى انًُبلظخ ٔسلًٓب ٔإسى يمذو انؼطبء ٔػُ

 ػهٗ انًسزًسكبد األطٕنٛخ كبفخ.

كًب ٚزؼٓذ انًزؼبلذ  ٔكبفخ انشسٕو ٔ انؼشائت انًذذدح لبََٕبً، ،ٔ: ٚزذًم يٍ رشسٕ ػهّٛ انًُبلظخ أجٕس انُشش ٔاإلػالٌ

 . ثئجشاء فذض يٕلؼٙ فُٙ نهًٕنذح ٔثئششاف جٓخ اسزشبسٚخ ٔٚزذًم انًزؼبلذ كبفخ َفمبد انفذض 

طبدف ٕٚو غهك انًُبلظخ ػطهخ سسًٛخ ٚكٌٕ يٕػذ انغهك فٙ ٕٚو انذٔاو انشسًٙ انز٘ ٚهّٛ، ٔكزنك يٕػذ فزخ ص: إرا 

 انؼطبءاد .

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

 فشٚذخ( . –نجبيؼٛخ / يذبفظخ كشثالء انًمذسخ / انًذُٚخ ا
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