
   UR State Company   شركة اور العامة 
 

 وزارة الصناعة والمعادن

 شركة أور العامة

 )انشاء مصنع متكامل النتاج لابلوات الضغط المتوسط(  (فرصة استثمارٌة فً المطاع الصناعً)اعالن م/ 

 (االولى)اعالن للمرة 2222م ض م // ف /1رلم 

 عن توفر فرصة استثمارٌةأن تعلن  وزارة الصناعة والمعادن تشكٌالتاحدى  (شركة اور العامة) ٌسر شركتنا

جنبٌة من وتدعو الشركات العرالٌة والعربٌة واأل منتجات لابلوات الضغط المتوسطبنسبة من االنتاج من للمشاركة 

 (15) وفما ألحكام المادةأعاله فً عمد المشاركة للمشاركة والتعالد فً مجال االستثمار ذوي الخبرة واالختصاص 

 من خاللوذلن لسنة  المعدل والتعلٌمات الملحمة به  1991لسنة  22من لانون الشركات العامة رلم  3الفمرة 

وحسب المواصفات والكمٌات الموضحة فً الوثائك تلن المنتجات  النتاجانشاء مصنع متكامل ب لٌام الشرٌن

 .المرفمة 

 حسب الضوابط والشروط والمالحك المرفمة مع اإلعالن هعالأالمشاركة  عمدالشركات الراغبة باالشتران بفعلى 

البو  –و مكتب بغداد العائد لشركتنا الكائن فً منطمة الكرادة أمراجعة ممر الشركة الكائن فً مدٌنة الناصرٌة 

او مكتب  (21111223235)شارع ابو نؤاس مجاور فندق دٌانا السٌاحً رلم الموباٌل  139رلم الدار  –جمعة 

مخول عنها عن طرٌك ارسال  (21111612334شارع الروان لرب فلكة الصدرٌن رلم الموباٌل ) –شرف النجف اال

لف دٌنار غٌر أ خمسمائة( 522222) لماء مبلغ لدرهوثائك االعالن  بكتاب رسمً مولع ومختوم تخوله لشراء

 . بوصل لبض بذلن وٌتم تزوٌدهلابل للرد 

نفصلة األول خاص بالعرض الفنً والثانً للعرض التجاري والثالث تمدم العروض بداخل ثالث ظروف مغلمة وم

خاص بتعهدات ومستمسكات الشركة المتمدمة على أن تكون الظروف مغلمة ومختومة بختم الشركة المتمدمة 

وٌدون علٌها محتوٌات الظرف )فنً , تجاري , تعهدات ومستمسكات الشركة المتمدمة( ومطبوع علٌها رلم واسم 

 د المشاركة وتارٌخ الغلك واسم الشركة المتمدمة .عنوان عم

 للعرض الفنً وٌتضمن :  الظرف األول

 .لساندة وجنسٌاتها وصحٌفة أعمالهاعنها والشركات ا  C.V عن الشركة المتمدمة وأرفاق ات. تمدٌم وثائك بٌان1

تكون مصدلة من لبل  على ان تثمارالمماثلة السابمة التً لامت بها الشركة فً مجال االس. تمدٌم لائمة باألعمال 2

 الجهة المستفٌدة إن وجدت .

 حسب سنوات التشغٌل .للمشروع  المستهدفة . تحدٌد الطالة االنتاجٌة3

والماعات االنتاجٌة والمخازن . تمدٌم تفاصٌل المكائن والخطوط االنتاجٌة )أعدادها ومواصفاتها ومناشئها( 4

الخدمات الصناعٌة المطلوبة من الكهرباء والماء الصناعً  ومعدات وشبكات المطلوبة وساحات الخزن

 والهواء المضغوط  .. الخ 

 . تحدٌد فترة التنفٌذ وتمدٌم جدول ٌتضمن برنامج تنفٌذ االعمال لكافة فمرات المشروع .5
 

 للعرض التجاري وٌتضمن :  الظرف الثانً

على أن ال  )نسبة المشاركة( الصافٌة للمشروع االرباحمن  الطرف االول ) شركة اور العامة (حصة  تحدٌد . 1

 .%32الى  %22تمل عن 

 . سنة   22على أن ال تتجاوز  تحدٌد مدة عمد المشاركة. 2

 الشركة وتتضمن ما ٌلً :  ومتمسكاتخاص بتعهدات  الظرف الثالث 

ما أللعام الحالً ,  نافذة معنٌة للشركات الوطنٌةشهادة تسجٌل الشركة )نسخة ملونة( مصدلة من الجهات ال. 1

 للعام الحالً . ةللشركات العربٌة واألجنبٌة فٌتم مصادلتها من السفارة العرالٌة فً بلد المنشأ وأن تكون نافذ

. وثٌمة الوضع المالً للشركة وكفاءتها المالٌة مؤٌدة من مصارف عالمٌة مرفك بها الحسابات 2

 ومصادق علٌها من مكتب تدلٌك معتمد . لسنتٌن االخٌرتٌنل الختامٌة

براءة ذمة من الهٌئة العامة للضرائب نافذة للعام الحالً للشركات الوطنٌة والشركات العربٌة واألجنبٌة التً  .3

 لها فرع أو وكٌل أو مكتب فً داخل العراق . 



بموجب صن  ر امرٌكًدوال ملٌون 31البالغة  % من الكلفة التخمٌنٌة1بنسبة ولٌة أترفك بالعطاء تأمٌنات  .4

وٌتم استبعاد العطاء فً  .مصدق أو خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد لضمان جدٌة المشاركة فً االعالن 

 .% من مبلغ التأمٌنات االولٌة المطلوبة02حالة التأمٌنات االولٌة الممدمة تمل عن 

 وصل شراء االعالن . .5

 .الخٌر حمل من ترسو علٌه االحالة اجور النشر واإلعالن اتٌ .6

 مالحظة / 

 ( 32) مدة مضً بعد اال العروض فتح ٌتم الو ( 2222/  3/  24) ٌعتبر االعالن نافذ اعتبارا من تارٌخ  -1

 ٌوم

 العرض وتحلٌل  دراسة لغرض االعالن اٌماف ٌتم اعاله المدة خالل اكثر او عرض ورود حال فً -2

 .  عدمه من باإلحالة التوصٌة التخاذ الممدمة العروض او

 باإلعالن االستمرار الى ٌصار باإلحالة توصٌة الى الوصول ورود اي عرض او عدم عدم حال فً -3

 نهاٌة السنة الحالٌة  تستمر والتً عالها فً المعتمدة االلٌة وبنفس اخرى ٌوم(  32) لغاٌة

ٌمكن إرسال العروض الى ممر شركتنا بواسطة شخص مخول من لبل الشركة المتمدمة وأن ٌكون مزود بكتاب 

تخوٌل مولع من المدٌر المفوض للشركة الممدمة للعطاء , وأن ٌكون كتاب التخوٌل مصادق علٌه من السفارة 

  دمة من الشركات العربٌة أو األجنبٌة. العرالٌة اذا كانت الشركة المتم

 تمبل العروض الواردة الٌنا عن طرٌك البرٌد وال, وتودع العطاءات فً صندوق العطاءات فً ممر الشركة 

 . اإللكترونً

الشركات العربٌة واألجنبٌة التً لٌس لها فرع فً العراق ٌمكن إرسال العطاء عن طرٌك البرٌد الدولً السرٌع و

DHL .  

عن االستفسارات التً ترد  لإلجابةمستعدة تها وشركتنا على أتم االستعداد لتمدٌم التسهٌالت الممكنة لزٌار نوأ

 urscoe@ur.Industry.gov.iqmail : -E    نً الموضح ادناه :الٌنا عن طرٌك البرٌد االلكترو

 على االستفسارات كافة. لإلجابة ٌن فً االشتران بالفرصة االستثمارٌةراغبوتدعو شركتنا كافة ال

وللحصول على المزٌد من المعلومات ٌمكن االطالع على الشروط العامة لإلعالن والمالحك المرفمة على مولع 

  www.ur.industry.gov.iqالشركة االلكترونً : 

  www.industry.gov.iqالوزارة االلكترونً :ومولع 

 

 

 

 

 

 

 المدٌر العام                                                                                                                 
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     UR State Company شركة اور العامة

 

The Ministry of Industry and Minerals 

Ur State Company 

Subject  /  Advertisement of investment opportunity in the industrial sector 

Supply and Instillation complete factory to produce medium voltage cables  No. 1 /I/M.V/ 2022 

Announcement for the (first time) 

Ur State Company one of the companies of the Ministry of Industry and Minerals 

is pleased to announce the availability of an investment opportunity to 

participate in a percentage of production medium voltage cables products and 

invites Iraqi, Arab and foreign companies with experience and specialization in 

the field of investment to participate and contract in the above participation 

contract in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (3) of the 

Public Companies Law No. 22 of 1997 amended and the instructions attached to 

it and through the partner supply and instillation the complete factory to 

produce medium voltage cables products and according to the specifications and 

quantities shown in the attached documents. 

Companies wishing to participate in the above participation contract, in 

accordance with the terms and conditions attached to the declaration, should 

coming to the company's headquarters located in Nasiriyah, or Baghdad office, 

which belongs to our company located in Karrada area, AlbouJomaa, Dar Al-

Dar, 139, Abu Nawas St., adjacent to Diana Tourist Hotel, Mobile number 

(07711223235) Or the office of Najaf – Al- Ashraf –Al - Rawan Street near Al – 

Sadreen valley mobile number (07711672334) by sending authorized person 

with an official signed letter authorizing him to purchase the declaration 

documents for the amount of (500,000) two hundred and fifty thousand dinars 

non-refundable and are provided with a receipt bill.  

Offers shall be presented in three closed and separate envelopes, the first one for 

the technical offer, the second for the commercial offer and the third for the 

participating company commitments and documents, provided that the 

envelopes are sealed and stamped with the company's stamp and write on it the 

contents of the envelope (technical, commercial, and company name. 

The first envelope of the technical offer includes: 

1. Presenting statement documentation of the participating company and attach 

C.V for it and its assistance companies, its nationalities and its business 

journal. 

2. Submit a list of similar previous works carried out by the company in the field 

of investment for last five years provided that it is certified by the beneficiary 

if any. 

3. Determine the production capacity of the project. 

4. Presenting the details of machines and production lines (numbers, 

specifications and originators) and equipment and networks of industrial 

services required of electricity, industrial water and compressed air… etc. 

5. Determine the period of implementation and submit a schedule that includes 

the implementation of the work for all parts of the project. 



 

The second envelope of the commercial offer includes: 

1. Determine the required share of the participating company from the 

production not less than 20% to 30% 

2. Determining the period of the participation contract on that do not pass 20 

years. 

The third envelope is related to the participating company's obligations and 

commitments and includes the following: 

1. The certificate of registration of the participating company (colored copy) 

certified by the concerned authorities of the national companies valid for the 

current year, and for the Arab and foreign companies are certified by the 

Iraqi Embassy in the country of origin and be valid for the current year. 

2. The financial position document of the company and its financial efficiency 

supported by the international banks attached to the final accounts for the 

last two years and approved by the Office of Certified Auditing. 

3. Clearance from the General Authority for Taxes for the current year for 

national companies and Arab and foreign companies that have a branch or 

agent or office inside Iraq. 

4. The offer shall be accompanied by bid bond guarantee in the amount of (1%) 

from the estimating cost amount 37 million dollar under a certified cheeq or 

letter of guarantee issued by an accredited bank to ensure the seriousness of 

participation in the advertisement. The bid will be excluded in the case of the 

initial deposits submitted for less than 80% of the amount of the required 

initial deposits. 

5. Advertisement purchase bill. 

6. The awarder company shall bear the wages of the publication and the last 

advertisement. 

Notes /  

1- The advertisement is effective from the date of 24
th

 

March.2022 Offers shall not be opened until after a period 

(30) days   

2- In the case of an offer or more during the above period, the 

advertisement is stopped for the purpose of studying and 

analyzing the offer or offers submitted to take the 

recommendation of the assignment or not 

3- In the event that no offer is received or a recommendation for 

referral is not reached the advertisement will be continued 

until another (30) days using the same system approved 

above which continues at the end of the current year.  

 

Bids may be sent to our company's headquarters by a person authorized by the 

participating company and provided with him authorized letter signature from 

the managing director of the participating company. The authorization letter 



shall be authenticated by the Iraqi Embassy if the company is developed from 

Arab or foreign companies. 

The Arab and foreign companies that do not have a branch in Iraq can submit 

the offer by DHL international express mail  

 

 

Our company is ready to provide possible facilities to visit and is ready to answer 

the queries that come to us by e-mail below: 

    E-mail: urscoe@ur.Industry.gov.iq 

 

For further information, please see the general terms and conditions of the 

advertisement and the attached annexes on the Company's website: 

www.ur.industry.gov.iq,and the Ministry's website :www.industry.gov.iq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director General Vice 

        / 2 /2022 
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 لابلوات الضغط المتوسط انشاء مصنع متكامل النتاج (فرصة استثمارٌة)الشروط العامة 

 

 الشروط العامة 

،  زود بكتاب تخوٌل مولع من مدٌر الشركة الممدمة للعطاءٌمخول ٌجب أن تمدم العروض بواسطة شخص  .1

اذا كانت تلن  ة المتمدمةأن ٌكون كتاب التخوٌل مصادق علٌه من لبل السفارة العرالٌة فً بلد الشركٌجب و

 .الشركة من الشركات العربٌة واألجنبٌة

ٌمكن للشركات العربٌة واألجنبٌة التً لٌس لها فرع فً العراق إرسال العطاءات عن طرٌك البرٌد الدولً  .2

 .وال تمبل العطاءات المرسلة عن طرٌك البرٌد االلكترونً  DHLالسرٌع 

 ٌوم(  32) مدة مضً بعد اال العروض فتح ٌتم و ال 2222/ 2 /22   ٌعتبر االعالن نافذ اعتبارا من تارٌخ .3

 او العرض وتحلٌل دراسة لغرض االعالن اٌماف ٌتم اعاله المدة خالل اكثر او عرض ورود حال فً  -4

 .عدمه من باإلحالة التوصٌة التخاذ الممدمة العروض

ة ٌصار الى االستمرار باإلعالن لغاٌة فً حال عدم ورود اي عرض او عدم الوصول الى توصٌة باإلحال -5

 .( ٌوم اخرى وبنفس االلٌة المعتمدة فً اعاله والتً تستمر نهاٌة السنة الحالٌة 32)

 مغلمة ومنفصلة : 3على شكل ظروف عدد /تكون العروض الممدمة من لبل الشركة المتمدمة  أنٌجب   -6

جاري والثالث خاص بتعهدات ومستمسكات الظرف األول خاص بالعرض الفنً والثانً خاص بالعرض الت

علٌها محتوٌات ٌدون وبختم الشركة المتمدمة ، وٌجب أن تكون هذه الظروف مختومة الشركة المتمدمة 

 عمد المشاركةالظرف )فنً ، تجاري ، تعهدات ومستمسكات الشركة المتمدمة( ومطبوع علٌها عنوان 

 ى ما ٌلً : تحتوي الظروف عل أنجب ٌواسم الشركة المتمدمة و
 

 وٌتضمن :ظرف العرض الفنً أوال : 

ٌتضمن خالصة عنها )اختصاصاتها ونشاطاتها   C.V تمدٌم وثائك بٌان عن الشركة المتمدمة وأرفاق .1

الساندة وجنسٌاتها وإمكانٌاتها وممدرتها الفنٌة وكوادرها والمعدات المتوفرة لدٌها( وعن الشركات 

 وصحٌفة أعمالها .

والعمود المنفذة ضمن ألعمال المماثلة السابمة التً لامت بها الشركة فً مجال االستثمار باكشف . تمدٌم 2

 الجهة المستفٌدة إن وجدت . االختصاص مؤٌدة من

 .  المستهدفة حسب سنوات التشغٌل . تحدٌد الطالة االنتاجٌة للمشروع3

ائن والخطوط االنتاجٌة )أعدادها المكب الوثائك الفنٌة المتعلمة . المواصفات العامة للمشروع وتمدٌم4

والماعات االنتاجٌة والمخازن المطلوبة ومواصفاتها ومناشئها وتارٌخ الصنع والطالات االنتاجٌة( 

ومعدات وشبكات الخدمات الصناعٌة المطلوبة من الكهرباء والماء الصناعً والهواء وساحات الخزن 

 .. . لمشروع  مع تحدٌد المبالغ المرصودة لكل فمرة من االمضغوط 

 . وملحماته . تحدٌد فترة التنفٌذ وتمدٌم جدول ٌتضمن برنامج تنفٌذ االعمال لكافة فمرات المشروع5

تمدٌم تعهد بتطوٌر منتسبً شركتنا العاملٌن على الخط اإلنتاجً من خالل إشراكهم فً الدورات التدرٌبٌة . 6

 داخل البلد وخارجه.

 ٌة معلومات أخرى .أ. 7

 ود استفسارات فنٌة ٌمكن االتصال على البرٌد االلكترونً :فً حالة وج

urscoe@ur.industry.gov.iqmail : -E 

  ظرف العرض التجاريثانٌا : 

من سعر بٌع المنتج  )نسبة المشاركة( فً هامش الربح )شركة اور العامة (تحدٌد نسبة الشركة  .1

 % 32الى  %22على أن ال تمل نسبة االرباح عن  (وات الضغط المتوسطلابل)

  .( سنة 22على ان ال تتجاوز ) مدة عمد المشاركةتحدٌد  .2
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 وٌتضمن :ظرف التعهدات ومستمسكات الشركة المتمدمة ثالثا : 

 تمدٌم شهادة تأسٌس وتسجٌل الشركة المتمدمة )نسخة ملونة( مصادق علٌها من مسجل الشركات .1

العرالٌة نافذة للعام الحالً ، وفً حالة كون الشركة المتمدمة صاحبة العطاء من الشركات العربٌة أو 

األجنبٌة فٌتم مصادلة شهادة التأسٌس من الوزارة المعنٌة والسفارة العرالٌة فً بلد الشركة المتمدمة 

 نافذة للعام الحالً .

مرفك بها الحسابات  المعتمدةمصارف احدى الؤٌدة من المالً للشركة وكفاءتها المالٌة م مولفوثٌمة ال .2

ة على ان تصدق تدلٌك معتمدمحاسب لانونً او شركة ومصادق علٌها من مكتب  الخر سنتٌن الختامٌة

 . كافة الوثائك من لبل جمهورٌة العراق فً بلد الشركة

م الحالً للشركات الوطنٌة من الهٌئة العامة للضرائب نافذة للعاأو عدم ممانعة براءة ذمة تمدٌم كتاب  .3

 والشركات العربٌة واألجنبٌة التً لها فرع أو وكٌل أو مكتب فً داخل العراق . 

ملٌون دوالر امرٌكً  37البالغة  % من الكلفة التخمٌنٌة للمشروع1بنسبة ترفك بالعطاء تأمٌنات اولٌة  .4

 .كة فً االعالن بموجب صن مصدق أو خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد لضمان جدٌة المشار

 . خٌرحمل من ترسو علٌه االحالة اجور النشر واإلعالن األتٌ .5

مصارٌف مكتب اإلخراج الجمركً وٌتحمل تمدٌم تعهد بتحمل الرسوم والضرائب المترتبة خارج العراق  .6

 .ناصرٌة CIPمٌن على المواد خالل عملٌة النمل أوالنمل والت

 المكائن والخطوط االنتاجٌة تشغٌل ٌدي العاملة الالزمة لنصب وواألوالمعدات تمدٌم تعهد بتوفٌر اآللٌات  .7

 .تفرٌغ المواد داخل مخازن شركتنا فً مرحلة التشغٌل التجرٌبً و

التعهد بتمدٌم استمارات اإلخراج الجمركً الخاصة بتخلٌص البضاعة من مكتب اإلخراج الجمركً الموحد  .8

تسهٌل مهمة إدخال تمدٌم التسهٌالت لشركتنا  دور ٌكونووزارة الصناعة والمعادن العرالٌة التابع ل

   ( إلى الجانب العرالً من المنفذ الحدودي .الخاصة بعمد الشراكة أعاله)المواد 

 إرفاق شروط اإلعالن المولعة والمختومة من شركتنا مع وثائك عطاء الشركة المتمدمة . .9

ن من حك الشركة المشتركة فً إرفاق وصل شراء إعالن عمد المشاركة وفً حالة إعادة اإلعال .12

 اإلعالن األول تمدٌم نسخة مصورة من وصل الشراء السابك . 

بشكل واضح متضمنا البرٌد االلكترونً ورلم الهاتف النمال وتثبٌت المتمدمة عنوان الشركة  تدوٌن .11

 أسماء المخولٌن بالتولٌع .

دات الشحن مصادق علٌها من الملحمٌة والموائم التجارٌة للمواد مع مستنالتعهد بتمدٌم شهادة المنشأ  .12

 التجارٌة فً بلد المنشأ .
 

  (شركة أور العامة):  التزامات الطرف األول

بعد واجراء الفحوصات والسٌطرة النوعٌة على المنتجات  المشروعبتوفٌر كادر لتشغٌل  لطرف األولٌلتزم ا .1

 التشغٌل التجرٌبً .

المواد االحتٌاطٌة المطلوبة  تأمٌن تحمل الطرف الثانًوٌللمشروع توفٌر كادر الصٌانة بٌلتزم الطرف األول  .2

 . للصٌانة

ٌلتزم الطرف األول إبداء كافة التسهٌالت لتمكٌن الطرف الثانً من تنفٌذ التزاماته التعالدٌة ومفاتحة الجهات  .3

   المعنٌة لهذا الغرض .
 

 : الشركة التً ٌتم اإلحالة علٌها  التزامات الطرف الثانً

وحسب  زم الطرف الثانً بتجهٌز ونصب وتشغٌل مصنع متكامل النتاج لابلوات الضغط المتوسط وملحماتهٌلت .1

على المساحة المتوفرة ألنشاء الماعة االنتاجٌة للمشروع والبالغة  (1ملحك رلم )المواصفات الموضحة فً 

 ( متر .222×68)

فة مع كافة المخططات والمسالن ( من شركات عالمٌة معروknow Howتمدٌم حك المعرفة الفنٌة ) .2

 التكنولوجٌة الالزمة لإلنتاج والفحص والصٌانة والتصامٌم .

تجهٌز المواد األولٌة والنصف مصنعة الالزمة لإلنتاج السنوي بموجب المواصفات المعتمدة ومن المناشًء  .3

 ء .المعروفة ، مع االلتزام بالمواصفات الفنٌة للمنتجات المعتمدة لدى وزارة الكهربا

المطلوبة جهزة كذلن االعلى الخطوط االنتاجٌة ومولعٌا ٌلتزم الطرف الثانً بتوفٌر أجهزة الفحص المطلوبة  .4

 لفحص المنتجات النهائٌة فً المختبرات .



المكائن ٌلتزم الطرف الثانً على حسابه بتجهٌز المواد االحتٌاطٌة المطلوبة فً صٌانة أو إصالح أو تأهٌل  .5

 للمشروع .والخطوط االنتاجٌة 

لمواد األولٌة المجهزة مصدلة من ن ومعدات المشروع واائلكافة مكٌلتزم الطرف الثانً بتمدٌم شهادة المنشأ  .6

السفارة العرالٌة فً بلد المنشأ وشهادة فحص صادرة من شركات فاحصة معترف بها دولٌا وأٌة وثائك 

 أخرى مطلوبة ألغراض تنفٌذ هذا العمد .

مستمر وتطوٌر المنتجات بما ٌتالءم مع مستوٌات االنتاج العالمٌة وبما ٌتالءم مع طلبات توفٌر الدعم الفنً ال .7

 وزارة الكهرباء .

التعهد بتدرٌب كوادر الطرف االول فً مجال نمل التكنولوجٌا وحك المعرفة الفنٌة والتشغٌل والفحص  .8

 والصٌانة داخل وخارج العراق  .

 بعد انتهاء مدة العمد إلى الطرف األول . كائن ومعدات المشروعمٌلتزم الطرف الثانً بأن تكون عائدٌة  .9

تلتزم الشركات العربٌة أو األجنبٌة بعد تولٌع عمد المشاركة بفتح فرع لها فً العراق أو تحوٌل مكتبها إلى  .12

رلم  فرع إذا كان لدٌها فرع فً العراق لمتابعة تنفٌذ هذا العمد ومراعاة أحكام نظام مكاتب الشركات األجنبٌة

 م   1989( لسنة 5)

 ٌلتزم الطرف الثانً بالتعهدات وااللتزامات المذكورة فً الشروط العامة . .11
 

 :شتركةااللتزامات الم

لتعظٌم مواردها المالٌة وٌكون عمد الشراكة ملزم للطرفٌن  مشروعن بإٌجاد فرص عمل للاالطرفٌشترن   .1

 بالدخول فً االلتزامات مع الجهات المستفٌدة .

% لابلة 25انجاز اعلى نسبة تصنٌع وتنفٌذ فً مصانع الشركة )لٌمة مضافة ال تمل عن  الىلطرفان ٌسعى ا .2

 وتحمٌك نسبة ربح ٌتم االتفاق علٌها ووفك التعلٌمات . للمرحلة االولى من المشروع للزٌادة(

 .ٌسعى الطرفان لتسوٌك المنتجات  .3

لنمل التكنولوجٌا وتحسٌن والعها االنتاجً  التركٌز بأن الهدف من دخول شركتنا فً عمد المشاركة هو .4

( من لانون الشركات العامة رلم 15والدخول فً منتجات جدٌدة والمشاركة بنسبة من االنتاج استنادا للمادة )

 . 1997( لسنة 22)

 

 : شروط واحكام عامة

ستكمال البٌانات المطلوبة ابتمدٌم التامٌنات االولٌة وعدم  ٌتم استبعاد العطاء فً حالة عدم لٌام ممدم العطاء .1

 من الطرف األول المذكورة فً شروط اإلعالن .

 .وزارة الصناعة والمعادن من لبل ٌه ٌصبح العمد نافذا من تارٌخ المصادلة عل .2

 . . ان ال تكون الشركة مشمولة بالمماطعة وان ال تكون مدرجة فً المائمة السوداء3

بموجب المعاٌٌر والنسب الترجٌحٌة  المشتركة فً االعالنالممدمة من الشركات  ٌتم مفاضلة العروض .4

رصانة الشركة وامكانٌاتها ولدرتها الفنٌة ومولفها المالً والمٌمة المضافة ) (2ملحك رلم ) الموضحة فً

عنها والشركات  C.Vونسبة االرباح ، المدرة الفنٌة للشركة المتمدمة من خالل تمدٌم بٌان عن الشركة وارفاق 

والمشارٌع المماثلة السابمة المنفذة من لبل الشركة المتمدمة مع  C.Vلها وجنسٌتها وصحٌفة اعمالها الساندة 

تأٌٌد الجهات المستفٌدة ، وثٌمة المولف المالً للشركة وكفاءتها المالٌة مؤٌدة من المصارف العالمٌة المعتمدة 

 ( .مكتب تدلٌك معتمد مرفك بها الحسابات الختامٌة للسنتٌن االخٌرتٌن مصادق علٌها من

مولع المشروع على الراغبٌن فً االشتران فً عمد المشاركة اعاله زٌارة ممر الشركة لالطالع على . 5

 والخدمات المتوفرة .

عاله ولبل تمدٌم عروضهم االطالع على الملف االستثماري أعلى الراغبٌن فً االشتران فً عمد المشاركة  .6

 ت عمود المشاركة المنشور على مولع الشركة . والدلٌل االسترشادي لتعلٌما

على الراغبٌن فً االشتران فً عمد المشاركة اعاله التعهد بتأمٌن زٌارة لكادر الشركة لالطالع على امكانٌات  .7

 الشرٌن وعلى االعمال المماثلة المنفذة وٌتم ذلن بعد االحالة ولبل تولٌع العمد .

 . (3ملحك رلم ) لمشاركة وبنوده كما موضح فً مسودة عمد المشاركةعمد ا التعهد بااللتزام بمسودة. 8

تؤول ملكٌة المشروع وملحماته بعد انتهاء فترة العمد إلى الطرف األول وال ٌحك للطرف الثانً المطالبة  .9

ة وحسب االلٌبالتعوٌض إال فً حالة فسخ العمد لبل انتهاء فترة العمد وتسوٌة العمد ودٌا باتفاق الطرفٌن 

 . الواردة فً مسودة العمد



. ٌتم االسترشاد بتعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة النافذة على إجراءات إبرام العمود من حٌث إعداد دراسة 12

الجدوى االلتصادٌة واإلعالن واستمدام العروض وإجراءات فتح العطاءات والدراسة والتحلٌل وصوال إلى 

 اإلحالة إلى الشرٌن المناسب .

ون عمد المشاركة خاضع للموانٌن العرالٌة النافذة ووالٌة المضاء العرالً والتعلٌمات الواردة وتطبٌك ٌك. 11

 م . 1977لسنة  56لانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة رلم 



General Conditions (Investment opportunity) No. 1 / I / M.V / 2022  

supply and installation of completefactory for the production of medium voltagecables 

General Conditions 

1. The offers must be submitted by an authorized person provided with a letter of 

authorization from the manager of the offered company. The authorization letter must 

be authenticated by the Iraqi Embassy in the country of the participating company if that 

company is an Arab and foreign company. 

2. Arab and foreign companies that do not have a branch in Iraq can send offersby DHL 

International Express mail. Bids submitted by e-mail are not accepted. 

3. The advertisement is effective from the date of   22
th

 February.2022. Offers shall not be 

opened until after a period (30) days 

4. In the case of an offer or more during the above period, the advertisement is stopped for 

the purpose of studying and analyzing the offer or offers submitted to take the 

recommendation of the assignment or not. 

5.  In the event that no offer is received or a recommendation for referral is not reached 

the advertisement will be continued until another (30) days using the same system 

approved above which continues at the end of the current year.  

6. Offers submitted by the participant company shall be in the form of closed / separate 

three envelopes : 

The first envelope shall be specific to the technical offer and the second shall be specific 

to the commercial offer and the third shall be in accordance with the participating 

company's undertakings and documents. These envelopes shall be stamped with the 

stamp of the participant company and shall write on them the contents of the envelope 

(technical, commercial, undertakings and documents of the developed company). 

Envelopes should include: 

First: The technical offerenvelope includes: 

1. Provide documentation of the participatingcompany's statement and attach a C.V 

containing a summary of its (competencies, activities, potentials, technical capacity, 

manpowerand equipment available to it), and the supporting companies, their 

nationalities and their business. 

2. Provide a statement of similar previous work carried out by the participant company in 

the field of investment and contracts executed within field of specialization upported by 

the beneficiary if any. 

3. Determine the production capacity of the project. 

4. General specifications of the project and submission of technical documents related to 

machines and production lines (numbers, specifications, originals, date of manufacture 

and production capacity), equipment and networks of industrial services required of 

electricity, industrial water, and compressed air. 

5. Determine the period of implementation and submit a schedule that includes the 

implementation of the work of all parts of the project and its accessories. 



6. Providing an undertaking to develop the employees of our company working on the 

production line by engaging them in training courses inside and outside the country. 

7. Any other information. 

For technical inquiries, please contact:E-mail: urscoe@ur.industry.gov.iq 

 

Second: the commercial offer envelope 

1. Determine the required share of the participant company (UR COMPANY ) in 

the production (medium voltage) not pass 20% to 30% 

2. Determining the periodof the participation contract on that do not pass 20 years. 

 

Third: The envelope of the commitments and the participating company's documents, 

including: 

1. Submit the certificate of establishment and registration of the participant company 

(color copy) approved by the Registrar of Iraqi companies for the current year, and in 

case the offer submit from the Arab or foreign companies, the certificate approved from 

Ministry concerned and the Iraqi Embassy in the country of the participant company 

valid for the current year. 

2. The financial position document of the participant company and its financial efficiency 

supported by one of the approved banks attached to the final accounts for the last three 

years and certified by an accredited auditing office. 

3. Submit a letter of acquittal or non-objection from the General Authority for Taxation 

valid for the current year for national companies, and Arab and foreign companies that 

have a branch or agent or office inside Iraq. 

4. The tender shall be accompanied by bid bond guaranty in the amount of (1%) from 

Estimated cost of the project amount 37 million dollar  under a certified cheeqor letter of 

guarantee issued by an accredited bank to ensure the seriousness of participation in the 

declaration. 

5. The awarder company shall bear the wages of the publication and the last declaration. 

6. Provide an undertaking to bear the duties and taxes incurred inside and outside Iraq, 

including the expenses of the Office of Customs Clearance, Transport and Material 

Insurance during the transfer of CIP Nasiriyah. 

7. Undertaking to submit provides the necessary machinery, equipment and manpower for 

the installation and operation of the production lines and machines in the experimental 

operation stage and the unloading of the materials inside the stores of our company. 

8. Undertaking to submit customs clearance forms for the clearance of goods from the 

unified customs clearance office of the Iraqi Ministry of Industry and Minerals. The role 

of our company is to provide facilities the task of entering the materials (for the 

partnership contract above) to the Iraqi side of the border port. 

9. Attach the signed and stamped advertising terms of our company with the participating 

company's offer documents. 

mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq


10. Attach the purchase bill receipt the announcement document of the participation 

contract and in case of re-advertising the right of the joint company in the first 

advertisement to provide a photocopy of the previous purchase receiptbill. 

11. Writingclearly the participant company's addressed, including e-mail and mobile 

number, and determine the names of the authorized signatories. 

12. Undertaking to submit the certificate of origin and the commercial lists of the materials 

with the shipping documents certified by the Iraqi commercial attaché in the country of 

origin. 

 

Obligations of First Party: (Ur State Company( 

1. The first party is committed to providing operator for the operation of the project and 

conducting tests and quality control of the products after the experimental operation. 

2. The first party is committed to through the provision of maintenance staff for project 

and the second party is responsible for provide the spare parts materials required in the 

repair. 

3. The First Party shall provide all facilities to enable the Second Party to implement its 

contractual obligations and to correspondence the concerned parties for this purpose. 

 

Obligations of the Second Party: the awarding company  

1. The second party undertakes to supply, install and operate complete factory for the 

production of medium voltagecables and its accessories according to specification shown 

in annex (1) on available area about (68×200 ) m . 

2. Provide know-how from well-known international companies with all the technological 

plans and methods necessary for production, inspection, maintenance and designs. 

3. Supply of raw materials and semi-finished products required for annual production 

according to the approved specifications and the known originators, while complying 

with the technical specifications of products approved by the Ministry of Electricity. 

4. The second party shall provide the required inspection equipment on the production line 

as well as the equipment required to inspect the finished products in the laboratories. 

5. The second party shall be responsible for the supply of the required spare parts materials 

in the maintenance, repair or rehabilitation of the machines and production lines of the 

project. 

6. The second party shall submit the certificate of origin for the supplied raw materials 

approved by the Iraqi Embassy in the country of origin and the examination certificate 

issued by internationally recognized companies and any other documents required for 

the purposes of executing this contract. 

7. Provide continuous technical support and product development in line with the global 

production levels and in accordance with the requests of the Ministry of Electricity. 

8. Undertaking to train stafffrom the first party in the field of technology transfer and the 

right of technical knowledge, operation, inspection and maintenance inside and outside 

Iraq. 



9. The second party shall be undertaking to be the beneficiary of the project machinery and 

equipment after the end of the contract period to the first party. 

10. The Arab or foreign companies shall, after signing the participation contract, open a 

branch in Iraq or transfer their office to a branch if they have a branch in Iraq to follow 

up the implementation of this contract and take into account the provisions of the 

Foreign Companies Offices Law No. 5 of 1989. 

11. The Second Party shall comply with the undertakings and obligations mentioned in the 

General Conditions. 

 

Joint commitments: 

1. The two parties shall jointly create employment opportunities for the project to 

maximize its financial resources. The partnership contract shall bind both parties to enter 

into commitments with the beneficiaries. 

2. The parties shall endeavor to achieve the highest percentage of manufacturing and 

implementation in the factories of the company (added value not less than 25% can be 

increased) and achieve a percentage of profit to be agreed upon and in accordance with 

the instructions. 

3. The Parties shall endeavor to market the products. 

4. Focusing on the objective of the entry of our company in the contract of participation is 

to transfer technology and improve its productive reality and enter into new products 

and participation in proportion of production based on Article (15) of the Public 

Companies Law No. (22) Of 1997. 

 

General Terms and Conditions: 

1. The offers shall be excluded if the bidder fails to complete the technical data and the 

legal conditions required by the first party mentioned in the terms of the advertisement. 

2. The contract shall become effective from the date of its approval by the Ministry of 

Industry and Minerals exclusively. 

3. The participant company shall not be covered by the boycott and shall not be included in 

the blacklist. 

4. Comparison and evaluation the offersof the participants companies in the above 

participation contract according to the criteria and percentages shown in annex (2), the 

company's liquidity, its potential, its technical ability, its financial position, the value 

added, the profits ratio, the technical capacity of the advanced company, CV and its 

supporting companies, nationality, CV newspaper and similar projects carried out by the 

advanced company with the support of the beneficiaries, the financial position 

document of the company and its financial efficiency supported by the approved 

international banks annexed to the final accounts For the last two years certified by a 

reliable audit office). 

5. Company who wish to participate in the above participation contract should visit the 

company's headquarters to seethe location of operating and the available servant. 



6. Company who wish to participate in the above participation contract before submitting 

their offers should seeing the investment file and the guide for the instructions of the 

participation contracts published on the company's website. 

7. Company who wish to participate in the above participation contract undertake to 

secure a visit to the company from the staff of the first party to see the potential of the 

partner and similar works executed and this is done after the assignment and before 

signing the contract. 

8. The form of the contract of participation and its terms as set out in the draft contract of 

participation shall be attached to annex (3). 

9. The ownership of the project and its accessories after the end of the period of the 

contract shall backto the first party. The second party shall be entitled to claim 

compensation only if the contract is terminated before the end of the contract period 

and the contract is settled amicably by agreement of the parties. 

10. The instructions of implementing the governmental contracts in force on the procedures 

of concluding contracts shall be guided by the preparation of the feasibility study, the 

declaration, the submission of bids, the procedures of opening tenders, study and 

analysis, and the referral to the appropriate partner. 

11. The contract of participation shall be subject to the laws of Iraq in force and the 

jurisdiction of the Iraqi judiciary and the instructions received and the application of the 

Government Debt Collection Law No. 56 of 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3ملحك رلم /

 وتشؽٌل مشروع انتاج لابلوات الضؽط المتوسط( النشاءعمد مشاركة )مسودة 

 

 2222/ م ض م /ؾ/1:رلم العمد  

 بتارٌخ ................. تم االتفاق فً مدٌنة ..........بٌن كل من : 

__________________________________ 

 الطرؾ األول

حٌدر وٌمثلها المهندس  وهً أحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مإسسة وفك المانون شركة أور العامة

 )مدٌرها العام( إضافة لوظٌفته سهر نعٌمه

 الناصرٌة –محافظة ذي لار  –العنوان : جمهورٌة العراق 

  :@ov.iqur.industry.gurscoeالبرٌد االلكترونً 

 )ٌشار إلٌه من هنا والحماً بالطرؾ األول( 
 

 الطرؾ الثانً :

 .مدٌرها المفوض إضافة لوظٌفته ........  وٌمثلها السٌد / ........المستثمرة شركة ال

  العنوان :

                             Mobile: 

                             Fax : 

E-Mail:                                  

                                Website:               

 )ٌشار إلٌه من هنا والحماً بالطرؾ الثانً(

__________________________________ 

لابلوات  إلنتاجمشروع استثماري ) مصنع  إنشاءحٌث ان الطرفٌن ابدٌا استعدادهما للدخول بشكل مشترن لؽرض 

الشروط والمواصفات الفنٌة المبٌنة فً  بالضؽط المتوسط ( ٌسمى فٌما ٌلً ب " المشروع االستثماري " وحس

المشروع كشركاء ولكل منهما حموق والتزامات ( ولد أتفما على أبرام هذا العمد والدخول فً تنفٌذ 1رلم ) مرفكال

 – 32واستنادا الى المادة ) 1991لسنة  22( من لانون الشركات العامة رلم 15المادة ) أحكاماستنادا الى , و

ولؽرض تحدٌد هذه  2215لسنة  52المعدل ولانون رلم  2226لسنة  13ب( من لانون االستثمار المرلم 

 على ما ٌلً :ك الطرفان الحموق وااللتزامات فمد اتف

 

 التعارٌؾ :

 ها أٌنما وردت فً هذا العمد :ئٌمصد بالكلمات التالٌة المعانً المإشرة إزا
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 البند األول : موضوع العمد 

وبطالة او الٌابان ؼربً  أوربً ؤمنشلابلوات الضؽط المتوسط من  إلنتاجتجهٌز ونصب وتشؽٌل مشروع متكامل 

لبل وبموجب المواصفات الفنٌة المصادق علٌها من  كابالتطن / سنة  12222ما ال ٌمل عن إنتاجٌة تصمٌمٌة 

 . (2رلم  رفك)م الطرفٌن
 

 المراحل الخاصة بالمشروعالبند الثانً : مدة تجهٌز ونصب وتشؽٌل 

تبدء من تارٌخ أشعار الطرؾ ( ٌوم 362)للمرحلة األولى تكون مدة التجهٌز والنصب والتشؽٌل التجرٌبً  .1

الكمركً الستٌراد المكائن  اإلعفاءاالستثمار وصدور كتاب  أجازه إصدارالثانً من لبل الطرؾ االول بعد 

( وفً حالة تجاوز مدة اصدار 1رلم ) رفكوالمعدات واستالم مولع العمل لمختبر الفحص المشار الٌه فً الم

مشترن بٌن الطرفٌن  للنظر فً  اجتماعاالستثمار سنة واحدة من تارٌخ تولٌع العمد , ٌصار الى عمد  أجازه

 .ح للطرفٌن تنفٌذ العمد من عدمه أٌهما أصل استمرار

( من تارٌخ انتهاء المرحلة األولى ٌوم 362تكون مدة التجهٌز والنصب والتشؽٌل التجرٌبً للمرحلة الثانٌة ) .2

)مجموع مدة التنفٌذ والتشؽٌل  انتهاءبعد  المتضمن تارٌخ انجاز المرحلة األولىمحضر االستالم  فًالمثبت 

 .( من هذا البند 4أو أي تمدٌد ٌطرأ علٌهما ( المشار لها فً المادة )

 ( من تارٌخ انتهاء المرحلة الثانٌةٌوم 362تكون مدة التجهٌز والنصب والتشؽٌل التجرٌبً للمرحلة الثالثة ) .3

)مجموع مدة التنفٌذ والتشؽٌل  انتهاءبعد  المتضمن تارٌخ انجاز المرحلة الثانٌةمحضر االستالم  فًالمثبت 

 ( من هذا البند .4أو أي تمدٌد ٌطرأ علٌهما ( المشار لها فً المادة )

على شكل ثالثة مراحل كما وتكون  (سنة 22)تشؽٌل( التنفٌذ وال)العمدكون فترة عمد المشاركة فً هذا ت .4

 موضحة فً الجدول التالً :

 المرحلة الثالثة الثانٌةالمرحلة  المرحلة األولى التفاصٌل

)التجهٌز والنصب  مدة التنفٌذ

 والتشؽٌل التجرٌبً(
 سنة 2 سنة 2 سنة 1

 سنة 14 / سنة 1 مدة التشؽٌل 

 سنة 16 سنة 2 سنة 2 مدة التنفٌذ والتشؽٌلالمجموع 

 

المتبمً من فترة لبل الفترة الزمنٌة المحددة ٌضاؾ المرحلة االولى والثانٌة فً حالة انتهاء مرحلة تنفٌذ  .5

 التنفٌذ الى فترة تشؽٌل المرحلة الثالثة .

الفترة  احتساب أال تتؤثر الفترة التشؽٌلٌة ألي مرحلة بؤي تؤخٌرات طرأت فً مرحلة تنفٌذ تلن المرحلة . وٌبد .6

رحلة التنفٌذ الفعلً للم انتهاءمحضر االستالم المولع علٌه من لبل الطرفٌن بعد  تارٌخالتشؽٌلٌة للمرحلة من 

. 

 ( .1رلم ) مرفكآلٌة تنفٌذ المراحل الثالثة كما موضح  فً ال .1

 مراحل المشروع  مرحلة منٌستخدم الجدول التالً فً حساب وزن كل  .8

 وزن المرحلة  لٌمة المرحلة المرحلة

 %10 ملٌون دوالر  3.7 المرحلة األولى 

 %20 ملٌون دوالر  6.3 المرحلة الثانٌة  

 %70 ملٌون دوالر  27 المرحلة الثالثة

 

 

 

 

 
 

 : كفالة حسن األداء  ثالثالبند ال

لٌمة كل مرحلة من مراحل المشروع وحسب % من 5ٌموم الطرؾ الثانً بتمدٌم كفالة حسن األداء وبنسبة  -1

على شكل خطاب ضمان صادر من احدى المصارؾ العرالٌة ( منه  8االوزان المثبتة فً البند الثانً ) الفمرة 



 

االنتهاء من المرحلة الخاصة ) ة وتطلك بعد وتصادر فً حالة أخالل الطرؾ الثانً بالتزاماته التعالدٌ المعتمدة

 .( الفعلٌة بالمرحلة الالحمة وتمدٌم كفالة حسن االداء للمرحلة الالحمة بها والمباشرة

على شكل خطاب ضمان الثانوي  % من مبلػ العمد5ٌموم الطرؾ الثانً بتمدٌم كفالة حسن األداء وبنسبة  -2

 .وتصادر فً حالة أخالل الطرؾ الثانً بالتزاماته التعالدٌة صادر من احدى المصارؾ العرالٌة المعتمدة 
 

 : التزامات الطرؾ الثانً  رابعالبند ال

( 1رلم ) رفكوكما مدرج بالم تجهٌز ونصب وتشؽٌل المكائن والمعدات واألجهزة الخاصة بالمشروع  .1

 .( 2المدرجة بالمرفك رلم )و المصادق علٌها بٌن الطرفٌن وبموجب المواصفات الفنٌة

الالزمة لإلنتاج من منتجات الضؽط المتوسط مصنعة نصؾ والمساعدة والتكمٌلٌة وال األولٌةجهٌز المواد ت .2

للمنتجات المعتمدة  , مع االلتزام بالمواصفات الفنٌة( 1وحسب ما مدرج بالمرفك رلم ) للمشروع السنوي

 .العرالٌة  لدى وزارة الكهرباء

المطلوبة لفحص المنتجات  األجهزةوكذلن  اإلنتاجٌةتوفٌر أجهزة الفحص المطلوبة مولعٌا على الخطوط  .3

 . المشروع   النهائٌة فً مختبرات

بتجهٌز المواد االحتٌاطٌة المطلوبة فً وضمن الكلفة التشؽٌلٌة أو االستثمارٌة للمشروع ٌلتزم الطرؾ الثانً  .4

 طوال فترة العمد . للمشروع اإلنتاجٌةصٌانة أو تؤهٌل المكائن والخطوط 

نصؾ مصنعة واللمواد األولٌة لكافة المكائن والمعدات واألجهزة الخاصة بالمشروع وا  تمدٌم شهادة المنشؤ .5

والموائم  منشؤللسفارة العرالٌة فً بلد امصدلة من اوشهادة فحص من طرؾ ثالث معتمد دولٌا المستوردة 

وثائك وأٌة  منشؤبلد الالتجارٌة مع مستندات الشحن مصادق علٌها من لبل الملحمٌة التجارٌة العرالٌة فً 

 مطلوبة ألؼراض تنفٌذ هذا العمد  أخرى

العالمٌة وبما ٌتالءم مع طلبات  اإلنتاجتوفٌر الدعم الفنً المستمر وتطوٌر المنتجات بما ٌتالءم مع مستوٌات  .6

 . العرالٌة  وزارة الكهرباء

الكلً المطلوب لكل مرحلة من مراحل تنفٌذ المشروع المبٌنة فً  دركاال% من 15عن  لٌم البما  تشؽٌل .1

( من العرالٌٌن وكوادر الطرؾ االول الذٌن تجاوزوا مرحلة التمٌٌم من لبل لجنة خاصة من 1)رلم  رفكالم

اختٌار الكفاءات من المنتسبٌن المرشحٌن وفك الٌة تمٌٌم وتطبٌك  الثانًالطرؾ الثانً . وٌحك للطرؾ 

العناصر ؼٌر المناسبة الداخلٌة للطرؾ الثانً بما ال ٌتعارض مع النظام العام بما فً ذلن استبدال  األنظمة

منهم بموظفٌن مإهلٌن من العرالٌٌن واالستؽناء عن بعض العناصر فً حالة عدم الحاجة لهم او االستؽناء 

المثبتة فً كل  باإلعدادان ٌتم االلتزام  ى. علعن بعض الوظائؾ كلٌا بما ٌخدم الكفاءة الصناعٌة وااللتصادٌة 

 . مرحلة

بات التشؽٌل والكوادر العاملة لكل مرحلة من المشروع تدرٌجٌا بما ٌناسب الطرؾ الثانً بتامٌن متطل أٌبد .8

 المسندة . األعمالحجم العمل وٌتم زٌارتها حسب 

فً مجال نمل التكنولوجٌا وحك المعرفة  العاملٌن والمشرفٌن على تنفٌذ المشروع الطرؾ االول تدرٌب كوادر .9

% 25 زال ٌتجاوبما وخارج العراق  %15 زال ٌتجاوالعراق بما  الفنٌة والتشؽٌل والفحص والصٌانة داخل

 . لعاملة فً المشروع ولكل مرحلة من مراحل المشروعامن مجموع الكوادر العرالٌة 

 تؤمٌن معدات السالمة والبٌئة داخل الماعة اإلنتاجٌة والمخازن . .12

سنة 22الكلٌة والبالؽة  مكائن ومعدات المشروع بعد انتهاء مدة العمد دٌهئعاٌلتزم الطرؾ الثانً بؤن تكون  .11

بدل على أن تكون طالاتها دون وب إلى الطرؾ األول وٌسلمهاالعمد  ( من هذا1المشار لها بالبند الثانً )

 . % من الطالات التصمٌمٌة للمشروع 92اإلنتاجٌة بنسبة 

وبحسب ما  فً العراق لمتابعة تنفٌذ هذا العمد فرع له بتسجٌل بعد تولٌع عمد المشاركة  ٌلتزم الطرؾ الثانً .12

 م   2211( لسنة 2الشركات األجنبٌة رلم ) ٌسمح به نظام تسجٌل فروع 

 التزامات الطرؾ األول: البند الخامس

الجهات المعنٌة لهذا  الوزارات و فاتحةإبداء كافة التسهٌالت لتمكٌن الطرؾ الثانً من تنفٌذ التزاماته وم .1

مركٌة والضرٌبٌة كال األخصاو ضرر وعلى  تؤخٌرٌهاي ؼرامات  بال ٌترتوفً الولت المناسب الذي  الؽرض

مواد او معدات واستوجب ذلن دفع  وإخراج إدخالهٌئة االستثمار وفً حالة الحاجة الى ووالمنافذ الحدودٌة 

ه ن طرٌك مفاتحة الجهات ذات العاللة باسترجاع هذاولٌة فعلى الطرؾ االول ان ٌبذل جهده ع تؤمٌنات

 .  التؤمٌنات



 

 تسهٌل مهمة الطرؾ الثانً فً الحصول على الموافمات من كافة الجهات الرسمٌة  .2

 .واٌصالها بالمرب من المشروع ) الماء , الكهرباء ( الخدمات الصناعٌة  مصادر مٌنؤت .3

لتنفٌذ المشروع وتسلٌمها للطرؾ الثانً كما موضح فً تهٌئة المولع والمساحات المطلوبة لتنفٌذ المشروع  .4

 ( من هذ العمد 4مدد التنفٌذ المشار لها فً البند الثانً )( وبما الٌإثر على 1المرفك رلم )

 الطرؾ االول بتامٌن جمٌع المساحات المطلوبة لتنفٌذ وتشؽٌل المشروع خالل مراحله كاملة  ٌلتزم .5

الستٌراد المواد االولٌة والمساعدة والنصؾ مصنعة ووفك التعلٌمات والموانٌن الالزمة  اتخاذ اإلجراءات .6

 النافذة الخاصة باستٌراد المواد من لبل المطاع الحكومً .

والمواد  واألولٌة مبالحصول على اإلعفاءات الكمركٌة لآلالت والمعدات والمواد الخا األولٌلتزم الطرؾ  .1

 المصنعة  والنصؾ مصنعة الالزمة والمطلوبة لتنفٌذ مراحل المشروع وكل ما ٌخصه خالل فترة العمد .

ة بوزارات تسجٌل المنتجات وطلب اعتمادها فً الوزارات العرالٌة والدوائر المرتبطة بها أو الؽٌر مرتبط .8

وبالحصول على حماٌة المنتج لدى الجهات المسإولة ومتابعة تفعٌلها لدى الجهات المعنٌة ومعاملة منتجات 

 المشروع معاملة مماثلة لمنتجات الطرؾ االول وتتمتع بنفس المزاٌا لمنتجات الهٌئات الحكومٌة العرالٌة .

ٌٌن والمختصٌن وممثلً الطرؾ الثانً ومخاطبة تسهٌل الحصول على تؤشٌرات الدخول للعراق للخبراء والفن .9

 الجهات المختصة بهذا الؽرض .

التً تنص علٌها لوانٌن االستثمار  واإلعفاءاتالحصول على اجازة استثمار للمشروع وشموله باالمتٌازات  -12

 النافذة .
 

 البند السادس :  فحص المواد االولٌة والمنتج النهائً 

بإجراءات الفحص والسٌطرة النوعٌة على المنتج النهائً مولعٌا على الخط اإلنتاجً وفً  ثانًٌلتزم الطرؾ ال .1

 .وحسب الوثائك الفنٌة  المختبرات

 العامة للفحص والتؤهٌل الهندسً ٌتم اخضاع منتجات المشروع لعمد فحص التوكٌد النوعً المبرم مع الشركة .2

 . روعوتكون كلفة الفحص من ضمن التكالٌؾ التشؽٌلٌة للمش
 

 البند السابع : الؽرامات التاخٌرٌة

وحسب وزن المرحلة عند حصول التؤخٌر فً تنفٌذ المراحل على الطرؾ الثانً  تؤخٌرٌهٌتم فرض ؼرامات 

وتكون لٌمة العمد و التؤخر فً االنتمال من مرحلة الى مرحلة أخرى أ( 5- البند الثانً)بالمشروع الموضحة فً 

وتطبك أو التؤخٌر فً تنفٌذ العمود الثانوٌة  ( عند احتساب الؽرامات التاخٌرٌةملٌون دوالر 31االجمالٌة البالؽة )

 وكما ٌلً : 2214لسنة  2المعادلة المذكورة فً تعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة رلم 

 أي تؽٌٌر فً المبلػ(          ± األصلً مرحلة)مبلػ ال مرحلةمبلػ ال                                         

 %12× -----------------------------------------------------------مبلػ الؽرامة للٌوم الواحد =      

 أي تؽٌٌر فً المدة( ±األصلٌة  مرحلةالكلٌة )مدة ال لمرحلةمدة ا                                        

بعدها ٌعتبر هذا العمد مفسوخا % من مبلػ العمد أعاله 12األعلى للؽرامات التاخٌرٌة عن على ان ال ٌتجاوز الحد 

 .ومصادرة كفالة حسن االداءو حكم لضائً أمن تلماء نفسه دون سابك انذار 

 

 

 

 : االنتمال من مرحلة الى اخرى البند الثامن  

من مرحلة الى مرحلة ٌعتمد على انتهاء الفترة الزمنٌة المخصصة للمرحلة ولٌام فرٌك مشترن بٌن  االنتمال

تمٌٌم المرحلة اخذٌن بعٌن االعتبار جدوى المرحلة بناءا على متؽٌرات السوق وطلب ولوانٌن  بإعادةالطرفٌن 

ن االستثمار وتمدٌم التوصٌات بؤتخاذ ما اسعار الصرؾ والتحوٌالت المالٌة والبنكٌة والمتؽٌرات االلتصادٌة ولوانٌ

 ٌراه مناسبا وفما للخٌارات التالٌة :

 االنتمال الى المرحلة الالحمة -1

 تمدٌد مدة المرحلة الحالٌة -2

 الخٌار لشرائها األولالطرؾ  إعطاءأو  اآلالتاالنسحاب مع استرداد  -3

 



 

 :  تسوٌك المنتجات   تاسعالبند ال

هذا  مشتركة لدراسة العروض الواردة من الجهات لمستفٌدة من منتجات نةبتشكٌل لجٌلتزم الطرفان 

 . حصرا) الطرؾ األول ( وتحدٌد أسعار البٌع وٌكون تمدٌم العروض باسم المشروع
 

 ورواتب المنتسبٌن :  نسبة هامش الربح عاشرالبند ال

المتحمك للمشروع والتً من الربح الصافً السنوي  (%     ) الربحهامش من  الطرؾ االولتكون نسبة  .1

  ٌتم احتسابها من الربح الصافً السنوي للمشروع والموثك من لبل المحاسب المانونً للمشروع .

 معادلة حساب صافً الربح كما ٌلً :

 ) تكلفة المواد المصنعة + التكالٌؾ الثابتة + التكالٌؾ المتؽٌرة ( –صافً الربح = لٌمة المبٌعات 

والمتؽٌرة وتشمل تكالٌؾ واجور استكمال مراحل التصنٌع االخرى فً المشروع + التكالٌؾ الثابتة  -

رواتب  ئً + الرسوم والضرائب الحكومٌة +المصارٌؾ االدارٌة +تكالٌؾ بٌع وتسوٌك المنتج النها

المنتسبٌن العاملٌن فً المشروع حسب العمد + ) الؽرامات التؤخٌرٌة المفروضة على المشروع من لبل 

 ( اذا كان سبب التؤخٌر ٌعود للطرؾ األول  المستفٌدة الجهات 

باح للكوادر العاملة فً بإعداد نظام خاص بالحوافز والمكافآت واالرمن الطرفٌن ٌموم فرٌك عمل مشترن  .2

 .المشروع 

ٌموم فرٌك مشترن بٌن الطرفٌن بتدلٌك المصارٌؾ ) تكلفة المواد المصنعة + التكالٌؾ الثابتة + التكالٌؾ  -3

 المتؽٌرة ( لبل اعتمادها .
 

 لٌة احتساب سعر المواد األولٌة والمساعدة ونصؾ المصنعةآ : حادي عشرالبند ال

ٌتبع النظام التالً فً احتساب اسعار المواد المصنعة او النصؾ مصنعة الموردة من لبل الطرؾ الثانً فً اي 

 من المراحل :

لثانً فً اي من المراحل ٌتم ااو النصؾ مصنعة الموردة من لبل الطرؾ فً حالة المواد المصنعة  -1

بعد اطالع  واتٌر الشحن المجهزة لؽرض التخلٌص الكمركًاحتساب لٌمة االستٌراد الفعلً المدون على ف

 . الطرؾ االول على االسعار

ٌة حسب فواتٌر لها الفعفً حالة المواد االولٌة التً ال تعتمد على سعر بورصة المعادن ٌتم احتساب لٌمت -2

 . بعد اطالع الطرؾ االول علٌها الشحن للمواد المستوردة وفواتٌر البٌع للمواد المشتراة محلٌا

 LME Cashمعدل  بؤخذفً حالة المواد التً ٌعتمد سعرها على بورصة المعادن فٌتم اعتماد اسعارها  -3

Buyer  ًعمد التجهٌز مع الجهة المستفٌدة واعتماد سعر صرؾ الدوالر بمعدل  تؤكٌدلثالثة اٌام التً تل

عمد التجهٌز مع الجهة  تؤكٌدسعر الصرؾ الرسمً للبنن المركزي العرالً لثالثة اٌام تلً تارٌخ 

 المستفٌدة .

( تموم الجنة مشتركة من الطرفٌن 3,2,1فً حالة المواد الخارجة عن نطاق المواد المشمولة فً ) -4

 . األولٌةالمواد  أسعاربتحدٌد 

 
 

 طرٌمة الدفع  : عشر ثانًالبند ال

المشروع مع الجهات المستفٌدة لؽرض استحصال  لمتابعة عمود تجهٌز منتجات ةمشترك لجنةٌتم تشكٌل  .1

 . مبالؽها

اللجنة المشتركة من  ألعضاءٌتحمل المشروع المصارٌؾ اللوجستٌة ) انتمال , طعام , الامة ... الخ (  .2

 منتسبً الطرفٌن .

أٌام من الطرؾ الثانً خالل سبعة كامل المبالػ المستلمة من الجهة المستفٌدة الى  بإطالقٌموم الطرؾ األول  .3

 .الطرؾ األول المصرفً حسابالتارٌخ استالم ونزول تلن المبالػ فً 

الفائدة الرسمٌة الممررة من لبل ٌتم احتساب فوائد تموٌل على الطرؾ االول تسدد الى الطرؾ الثانً بنسبة  .4

فً تسدٌد المبالػ المستلمة  تؤخٌرأسبوع الواجب السداد عن كل  البنن المركزي العرالً من لٌمة المبلػ

 . أعاله (3الطرؾ الثانً الواردة فً الفمرة )ومستحمات 

 المبالػ المستلمة من الجهة المستفٌدة المتعالد معهاحصة الطرؾ الثانً من بتسدٌد  األولٌموم الطرؾ  .5

 المستلمة من الجهات المستفٌدة العملة بنفس 



 

 :  الرسوم والضرائب عشر  الثثالبند ال

على كافة مواد المشروع والمواد مٌن ؤتكالٌؾ اإلخراج والتخلٌص الجمركً والنمل والتمشروع ٌتحمل ال .1

بتوفٌر االعفاءات  األولعلى ان ٌموم الطرؾ  الناصرٌة إلى واصل  DDPلالنمخالل عملٌة األولٌة والمساعدة 

 .الجمركٌة

بتسدٌد الرسوم المانونٌة عن هذا العمد ومنها رسم الطابع والرسم العدلً والهندسً طرؾ الثانً الٌلتزم  .2

 مبالػ هذه الرسوم . طرؾ الثانًوٌتحمل ال عند تولٌع العمد مباشرة وأجور نشر االعالن

ٌلتزم الطرؾ الثانً بتمدٌم استمارة اإلخراج الكمركً الخاصة بتخلٌص البضاعة الصادرة من مكاتب اإلخراج  .3

 . الكمركً التابعة لوزارة الصناعة والمعادن فً المنفذ الحدودي
 

 طارئةالظروؾ الالموة الماهرة وعشر : لرابعالبند ا

طرفً العمد  إرادةهذا العمد فان الموى الماهرة والظروؾ الطارئة تعنً اي لوة او ظرؾ لاهر خارج عن  ألؼراض

 األمنٌةعلى سبٌل المثال ال الحصر الحروب والظروؾ  هتجنب ولوع أو هوال ٌستطاع تدارك هولم ٌكن ٌتولع حدوث

الحالة الى  هذهٌصار فً  اإلرادةخارجة عن  أسبابوالزالزل والبراكٌن ... الخ وفً حال حصول لوة لاهرة او 

 تولؾ العمد مإلتا لمدة الموة الماهرة او الظروؾ الطارئة ولحٌن زوالها وفك الشروط التالٌة :

كال الطرفٌن مإلتا لتولؾ العمد وتعطً ( ل5,4,3ـ تتولؾ االلتزامات والحموق ) باستثناء البند الحادي عشر ـ ) 1

الطرؾ االول تحرٌرٌا  بإبالغوذلن  األصولٌة اإلجراءاتبمدر مدة التولؾ الى الطرؾ الثانً وفك  إضافٌةمدة 

 من تارٌخ حدوث الموة الماهرة او الظروؾ الماهرة . أٌام( عشرة 12خالل مدة ال تتجاوز )

ـ ٌتحمل الطرؾ الثانً الرواتب والمستحمات للعاملٌن لشهرٌن فمط وفً حالة استمرار الموة الماهرة او  2

للعاملٌن على المالن الدائم الظروؾ الطارئة الكثر من شهرٌن تدفع الرواتب والمستحمات من لبل الطرؾ االول 

 .للطرؾ االول 

( ٌوم ٌتم عمد اجتماع بٌن الطرفٌن لحصر 182من ) ألكثررئة ـ فً حال استمرار الموة الماهرة او الظروؾ الطا3

 للعمد . ئٌةتسوٌة ودٌة ورضااجراء  ؽرضل ٌنالطرف أضرار

ٌصار الى حلها  هتتعلك بالموة الماهرة او الظروؾ الطارئة فان أحكام أٌةمدة او  أو إلراران أي خالؾ حول ـ  4

بالطرق الودٌة وفً حال تعذر ذلن فٌصار الى هٌئة تحكٌم كما ورد فً البند الخامس عشر على ان ذلن ال ٌإثر 

 على سٌر تنفٌذ العمد للفترات الالحمة لزوال الموة الماهرة او لظروؾ الطارئة .

 
 

 عشر :  أحكام عامة متفرلة  خامسالبند ال

من الطرؾ االول  ٌتم اختٌار ثالثة أعضاءستة تكون اللجنة المشتركة التً وردت فً هذا العمد مإلفة من  .1

 باألكثرٌةوتتخذ اللجنة لرارها  استها دورٌا كل ستة أشهر بٌن الطرفٌن ئوتكون ر من الطرؾ الثانً وثالثة

 .ٌتم اعتماد الجهة التً صوت لها رئٌس اللجنة األصواتوفً حال تساوت 

ــ, فً العراق الحكومٌة  األسعارحسب  ــ  , ولودماء كهرباء , كلؾ كافة الخدمات الصناعٌة  المشروعٌتحمل  .2

 .اإلنتاجالتكالٌؾ تكالٌؾ تشؽٌلٌة تحتسب من ضمن كلفة  هوتعتبر هذ الى المشروع

 وسرٌة المعلومات (  اإلفصاحعدم  ) بالتولٌع على االلتزام بمضمون اتفالٌة انٌلتزم الطرف .3

 . واإلعالماستخدام الدعاٌة للمنتوج بمختلؾ وسائل الدعاٌة  للطرفانٌحك   .4

طرؾ ثالث بدون التعالدٌة المشروطة بموجب هذا العمد الى  والتزاماته حمولهتظهٌر  ال ٌحك للطرؾ الثانً .5

 . موافمة الطرؾ االول

 للتحاسب الضرٌبًالعمود الثانوٌة الناتجة من عمد المشاركة خاضعة  .6

 لتسجٌل الشركة المستثمرة العرالٌة بمراجعة مسجل الشركات األجنبٌة فً وزارة التجارة ٌلتزم الطرؾ الثانً .1

 داخل العراق. لبل تولٌع العمد وفتح فرع لها

فً مشارٌع استثمارٌة أو عمود مشاركة أو عمد تصنٌع للؽٌر فٌما ٌخص منتجات  الدخول األولٌحك للطرؾ ال  .8

 . الطرؾ الثانًاال بعد اعتذار  الضؽط المتوسط

التعالدٌة لمنتجات  االلتزاماتعن للمشروع استؽالل الطالة الفائضة  األوللثانً بموافمة الطرؾ الطرؾ ٌحك ل .9

مصنعة  كابالت من أنواع أخرى و بٌع إنتاجفً  الخاصة بالمشروع لآلالت والخطوط والمكائنهذا المشروع 

 . او نصؾ مصنعة لصالح المشروع ولتحمٌك الفائدة المصوى من المشروع للطرفٌن



 

اخرى مثل  أصناؾللمشروع تخدم تصنٌع او استكمال تصنٌع  آالتلتورٌد  هٌبدي الطرؾ الثانً استعداد  .12

وخصوصا بعد الفترة التنفٌذٌة للمرحلة الثالثة وبعد تنصٌب برج  الضوئٌة األلٌاؾالضؽط  العالً او كابالت  

CCV   ما ٌلزم من العملٌات المساندة الستكمال  إضافةكابالت ضؽط عالً بعد  إلنتاجوالذي سٌإهل المشروع

 مع( منه  4فً البند الثانً الفمرة ) والمثبتةعلى الفترات المحددة للمراحل  اإلبماءمع التصنٌع واالختبار 

 .استحصال موافمة الطرؾ االول على ذلن

 نسحاب واسترداد اآلالت بشكل منفرد فً أي مرحلة .اال للطرؾ الثانً حكال ٌ .11

حالة ورود طلبات من الجهات المستفٌدة على منتجات ضؽط متوسط بمواصفات فنٌة ؼٌر منتجة سابما فً  .12

 وتمدٌم االلتراحات الالزمة لتؤمٌنها . الطرفٌن بٌن ٌتم دراستها

فؤن للطرؾ الثانً الحك فً % من رأس المال المدفوع 25فً حال تجاوز خسائر المشروع التراكمٌة نسبة  .13

ومعداته وعملٌاته المنمولة كاملة بعد أنجاز كافة االلتزامات التعالدٌة المبرمة فً  آالتهالعمد وسحب  إنهاء

 حٌنه .

التراكمٌة سنوٌا لكل مرحلة بناء على المٌزانٌات السنوٌة الفعلٌة المدلمة وحسب معادلة تحسب الخسائر  .14

 حساب الخسائر التراكمٌة كما ٌلً :

 مجموع خسائر الفترة الزمنٌة                                                    

 100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــنسبة الخسائر التراكمٌة ) لفترة زمنٌة ( = 

 راس المال المستثمر فً الفترة الزمنٌة                                                                                

 

 مطلما.الطرؾ الثانً بتمدٌم تعهد خطً بعدم التعامل مع إسرائٌل  تعهدٌ .15

العرالً هو المانون الواجب التطبٌك الستحصال  1911لسنة  56الحكومٌة رلم  ٌكون لانون تحصٌل الدٌون .16

 الدٌون الناشئة بموجب هذا العمد والمترتبة بذمة الطرؾ الثانً .

ٌخضع هذا العمد ألحكام التشرٌعات العرالٌة النافذة فً أي مرحلة من مراحل التنفٌذ وتكون المحاكم العرالٌة  .11

بعد استنفاذ طرق  العمدفً الناصرٌة لها الوالٌة المضائٌة المطلمة للفصل فً النزاعات التً تنشا عن تنفٌذ هذا 

 .الحل الودٌة 

  سنة  22د البالؽة الطرؾ األول بعد انتهاء مدة العمتإول ملكٌة الخط اإلنتاجً وملحماته إلى  .18

رسم الطابع , العدلً  احتساب الرسوم المانونٌة )فً ( ملٌون دوالر 31)البالؽة تكون لٌمة العمد االجمالٌة  .19

 الرسم الهندسً( .

 وإنتاجهالثابتة ومخزونه  أصولهالمشروع وتشؽٌل المصنع )  أعمالالكاملة للطرؾ الثانً على كامل  اإلدارة .22

 وعمالته ومبٌعاته (

لتؽطٌة  إضافٌةفً حال وصول المشروع الى الطالة التصمٌمٌة المصوى فانه ٌحك للطرؾ الثانً تورٌد مواد  .21

 أنعلى  من هامش الربح حسب كل طلبٌة  األولاحتٌاجات المشروع على ان ٌتم االتفاق على حصة الطرؾ 

 .ٌتم تفعٌلها بعد انجاز كافة مراحل المشروع

كما ٌراه مناسبا والتً تشمل وال تمتصر تفعٌل نظمه جمٌعها  األولبعد موافمة الطرؾ  ٌحك للطرؾ الثانً  .22

 . المركزٌة بشبكتهالمرالبة , وله الحك بربطها  وأنظمةوالمعلوماتٌة والمحاسبٌة على النظم االلكترونٌة 

فً حال تؤخر سداد الجهات المستفٌدة لذممها المدٌنة بشكل ٌعٌك التدفمات النمدٌة ودوران رأس المال   .23

التشؽٌلً فؤن للطرؾ الثانً الحك فً التولؾ عن التورٌد للجهات المستفٌدة وٌتحمل المشروع نسب الفائدة 

فً العمود  إدراجهامراعاة مع بؽرض زٌادة رأس المال التشؽٌلً ان وجدت  إضافٌةالناتجة عن اي لروض 

 الثانوٌة الالحمة .

ٌحك للطرؾ الثانً بعد الحصول على االعفاءات الكمركٌة الالزمة والمطلوب توفٌرها من الطرؾ االول  .24

ة والمنتج النهائً وكل ما ٌخص هذا المشروع فً مخازنه فً عبتخزٌن مواده االولٌة والمصنعة والنصؾ مصن

 .والموجودة فً مخازن الطرؾ االول العراق 

سٌتم بٌع منتجات المشروع عبر لنوات بٌع وتوزٌع وتسوٌك مباشرة او ؼٌر مباشرة سواء كانت مملوكة  .25

فً حال عدم وجود التزامات تعالدٌة للطرؾ  نً او الؽٌر حسب ما تمتضٌه الحاجة وظروؾ السوقللطرؾ الثا

 عن االعمال التسوٌمٌة . وٌتحمل المشروع المصارٌؾ الناتجة االول ,

لطرؾ الثانً الحك فً اجراء كافة التحوٌالت المالٌة والمعامالت البنكٌة خارج العراق بالعملة الصعبة,  .26

 تكالٌؾ فرولات صرؾ وتحوٌل العموالت . طرؾ الثانًوٌتحمل ال



 

 مالحك له باتفاق الطرفٌن . وإضافةتمٌٌم العمد والشروط وتعدٌل البنود  وإعادةٌحك للطرفٌن مراجعة  .21

فً حال عدم وجود التزامات تعالدٌة  وعلى نفمته السماح للطرؾ الثانً بتصدٌر منتجاته الى خارج العراق .28

وتكون  الموافمات والتصارٌح الحكومٌة الالزمة لهذا الؽرض إصدارمتابعة  األول, وعلى الطرؾ للطرؾ االول

 . ة المشروعالموافمات على نفم إصدارمصارٌؾ متابعة 

عن توفٌر الطالة الكهربائٌة  بالطالات الخاصة والمحددة بكل مرحلة , فٌحك  األولفً حال عجز الطرؾ  .29

الالزمة لتوفٌر الطالة الكهربائٌة المطلوبة واحتساب تكالٌفها ضمن التكالٌؾ  اإلجراءاتللطرؾ الثانً اتخاذ 

 التشؽٌلٌة للمشروع .

 
 

 عشر : حل النزاعات  سادسالبند ال

 فٌتم حلها من وفك المرحلتٌن التالٌتٌن :فً حال حصول نزاعات او خالفات بٌن الطرفٌن عن تنفٌذ العمد  

ودٌا من خالل تشكٌل لجنة مشتركة تتؤلؾ من ستة  تسوٌة النزاعات الناشئة من العمد المرحلة االولى : ٌتم

أو  األصواتوفً حال تساوي  أعضائهاة لراراتها بؤؼلبٌة تصدر هذه اللجن أعضاءأشخاص ٌعٌن كل طرؾ ثالثة 

 تعذر الوصول لحل ودي فٌتم اللجوء الى المرحلة الثانٌة .

المرحلة الثانٌة : عند عدم التوصل الى اتفاق ودي ٌتم اللجوء الى التحكٌم لدى أحد مراكز التحكٌم الدولٌة 

, وتكون المحاكم العرالٌة هً جهة الفصل فً ن المانون العرالً هو المانون الموضوعً الحاكم وٌكو المعتمدة ,

 النزاعات الناشئة عن هذا العمد  .

 

 : المراسالت ولؽة العمدعشر  ابعسالبند ال

 لعمد بؤربعة نسخ باللؽة العربٌة ٌتم تحرٌر هذا ا .1

 استخدام اللؽة االنكلٌزٌة لوحدها للفمرات الفنٌة.تكون المراسالت باللؽة العربٌة إال إذا تطلب األمر  .2

تعتمد المراسالت االعتٌادٌة عن طرٌك البرٌد االلكترونً أو عن طرٌك البرٌد المسجل وتكون العناوٌن المثبتة  .3

 الطرفٌن.فً هذا العمد هً العناوٌن المعتمدة فً المراسالت والمخاطبات بٌن 

 

 :عشر  ثامنالبند ال

 األول.ٌعتبر هذا العمد نافذ اعتبارا من تارٌخ مصادلته من لبل مراجع الطرؾ  -

 2222 /   /  بتارٌخ    الناصرٌة-ذي لار  –كتب هذا العمد فً جمهورٌة العراق  -

 

 

 

 

 

 

 تولٌع ومصادلة                       تولٌع ومصادلة                                              

 إضافة لوظٌفتهالمدٌر العام                                               إضافة لوظٌفته المفوضالمدٌر 

 شركة أور العامة المستثمرة                                                                    الشركة 

  /   /2222                                                                            /    /2222 

 

 

    السٌطرة النوعٌة             المابلوات                المانونٌة                تثماراتاالس             التجارٌة

 

 الرلابة الداخلٌة                 المالٌة                 الفنٌة               التخطٌط            الصٌانة والخدمات

 

 



 

 آلٌة تنفٌذ وتفاصٌل المراحل لمشروع الضؽط المتوسط( 1رلم ) رفكم

          first stage)معدات الفحص والتعبئة والتؽلٌؾ(  المرحلة االولى -أ 

  ملٌون دوالر 3.1الكلفة التخمٌنٌة  

  سنة        2والتشؽٌل فترة التنفٌذStage period year 2 

years    

 وتشمل:

 Re-windingملـــم    3222/ تجهٌز ونصب وتشؽٌل ماكنة اعــادة لؾ المابلوات اوال

3200 machine   مع طابعة لطبع المعلومات الخاصة بالمنتج وتحتوي على ارلام

وحروؾ لؽرض طباعة اسم الشركة ونوع المابلو وممص هٌدرولٌكً لمطع نهاٌات 

 الكابالت.

متكامل  Laboratory test equipmentحص : تجهٌز ونصب وتشؽٌل مختبر فثانٌا

لكابالت الضؽط المتوسط فً مولع الفحص داخل لاعة مصنع الجلً مع تدرٌب الكوادر 

 المختصة.

للمنتج الخاص بالمرحلة االولى  Packing Drums : تؤمٌن بكرات التعبئة ثالثا

 بالمٌاسات واالعداد المطلوبة .

 bar 10ــــ  4m3/hطن مع ضاؼط هواء  12: تؤمٌن رافعة شوكٌة رابعا

 : تؤمٌن وثائك المعرفة الفنٌة للمرحلة االولى.خامسا

 .     persons training: تدرٌب كوادر المرحلة االولى سادسا

: عند اكتمال نصب وتشؽٌل المختبر تموم الشركة بتورٌد كابالت الضؽط المتوسط سابعا

لخاص بإنتاج المشروع وحسب االحتٌاجات والطلبات الواردة الى والنصؾ المصنع ا

الشركة من الجهات المستفٌدة وٌتم استكمال الفحص والتعبئة والتؽلٌؾ والتجهٌز والتورٌد 

 -Semiللجهات المستفٌدة باستخدام المكائن والمعدات المجهزة فً هذه المرحلة 

Product Cable 33/11 KV . 

 

 

           Second stage)التصامٌم واالعمال المدنٌة( المرحة الثانٌة -ب/

  ملٌون دوالر 6.3الكلفة التخمٌنٌة . 

  سنة  2فترة التنفٌذStage period 2 years                       

 وتشمل:



 

: اجراء المسح واعداد وتجهٌز التصامٌم ومخططات المشروع من لبل الكوادر اوال

 . Survey and Designed The Projectالهندسٌة المختصة 

: تنفٌذ االعمال المطلوبة حسب المخططات النهائٌة المعتمدة والالزمة للمكائن ثانٌا

 والمعدات والخدمات االخرى وبضمنها مخزن االنتاج الجاهز .

 Built The Civil Works according the designs      

 Third Stage                                         المرحلة الثالثة -ج 

  ملٌون دوالر  21الكلفة التخمٌنٌة  

  سنة                  2فترة التنفٌذStage period 4 years  

 سنة 14فترة التشؽٌل 

 وتشمل: تجهٌز ونصب وتشؽٌل 

  1ملم عدد/ 8: تجهٌز ونصب وتشؽٌل ماكنة سحب االسالن النحاسٌة الؽلٌظة اوال

Rod breakdown Machine  for Copper 8mm (nos.1)  

  1ملم عدد/ 9.5: تجهٌز ونصب وتشؽٌل ماكنة سحب اسالن االلمنٌوم الؽلٌظة ثانٌا

Rod breakdown Machine  for Aluminum 9.5 mm (nos.1)  

 1: تجهٌز ونصب وتشؽٌل ماكنة سحب وسطٌة ألسالن النحاس عدد/ثالثا

Medeterian wires drawing machine 2mm(nos.1) 

ملم اسالن نحاس والمنٌوم  632: : تجهٌز ونصب  وتشؽٌل ماكنة اعادة لؾ رابعا

 2عدد/

Re-winding machine  for Cu. and Al. Wire 630/1000 mm (nos.2) 

 2ملم اسالن صلب عدد/ 632: تجهٌز ونصب وتشؽٌل ماكنة اعادة لؾ خامسا

Re-winding machine  for st. Wire 630/1000 mm (nos.2) 

 6/630+1)) 1: تجهٌز ونصب وتشؽٌل ماكنة جدل سباعً عدد/سادسا

Tubular stranding machine (1+6/630) (nos.1) 

 (24/630+18+12) 2تجهٌز ونصب وتشؽٌل ماكنة جدل المفصً عدد/ : سابعا

Rigid stranding machine (12+18+24/630) (nos.2) 

 1ماكنة العزل االولً عدد/  CCV Lineز ونصب وتشؽٌل خط : تجهٌثامنا



 

CCV Line (nos.1) Maillefer  origin.  

 1: تجهٌز ونصب وتشؽٌل ماكنة السكرٌن عدد/تاسعا 

Screening Machine 630/36 (nos.1) 

 1: تجهٌز ونصب وتشؽٌل ماكنة تجمٌع الموصالت عدد/عاشرا

Drum Twister machine (1+3/1600+300) (nos.1) 

 1: تجهٌز ونصب وتشؽٌل ماكنة التسلٌح باألشرطة واسالن الصلب عدد/احدى عشر

Armoring machine by tape and St. Wire (60+72/630)(nos.1) 

 1عدد/ D-150/24: تجهٌز ونصب وتشؽٌل ماكنة التؽلٌؾ اثنى عشر

sheathing machine 150/24 D.(nos.1) 

    Industrial Servicing: الخدمات الصناعٌة ثالث عشر

مع كافة الملحمات  2عدد/  KV 11/0.4تجهٌز ونصب وتشؽٌل محطات كهرباء  -أ 

 الالزمة لها. 

Power Station 11/0.4 KV (nos.2) 

  1منظومة الهواء الصناعً المضؽوط عدد/ تجهٌز ونصب وتشؽٌل -ب 

Air Pressuring Unit (nos.1) 

 

 1االنتاجٌة والماء الصناعً عدد/تجهٌز ونصب وتشؽٌل منظومة تبرٌد الماعة  -ج 

Hall Cooling and Industrial water Cooling System (nos.1) 

رابع عشر: تجهٌز ونصب وتشؽٌل معدات الورشة المٌكانٌكة والكهربائٌة وورشة 

1الموالب عدد/  

Mechanical, Electrical and Dies work shop (nos.1) 

 خامس عشر: تجهٌز ونصب وتشؽٌل الرافعات الشوكٌة والكرٌنات الجسرٌة.

 (1طن عدد/5+ 1طن عدد/ 12) 2رافعة شوكٌة عدد/ -أ 

 طن( 12) 3كرٌن جسري عدد/ -ب 

Fork lift (5+10) Tons and bridge Crane (10)Tons (nos.3) 

 : تجهٌز بكرات التؽذٌة والمناولة )نوع حدٌد(سادس عشر



 

 بكرة  352عدد/ 632بكرة لٌاس  -أ 

 بكرة  32/عدد 1222بكرة لٌاس  -ب 

 بكرة  32عدد/ 1622بكرة لٌاس  -ج 

Reels (630+1000+1600)mm (nos.350+30+30) 

: نمل مكائن ومعدات الفحص المرحلة االولى الى الماعة االنتاجٌة المنجزة فً سابع عشر

 المرحلة الثانٌة.

Transfer and Installation of first equipment. 

طن لابلو  222للفحص والتشؽٌل التجرٌبً وبكمٌة : تجهٌز المواد االولٌة ثامن عشر

 نهائً بمٌاسات مختلفة ومطلوبة من وزارة الكهرباء.

Raw material for commissioning . 

 % من لٌمة المكائن والمعدات.5: تجهٌز مواد احتٌاطٌة تاسع عشر

 Spare parts 5% from this stage amount. 

 ٌة والبٌئٌة واالطفاء الذاتً ووثائك المعرفة الفنٌة: تؤمٌن معدات السالمة المهنعشرون

 : تدرٌب الكوادر الفنٌة داخل وخارج البلد.واحد وعشرون
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 ( 1ملحق رقم )                                               

  مكائه ومعدات المشروع                                        
 

                                    Machines list for MV cables Project   

           

  

Qty Machines Name No. 

1 Rod Breakdown M85 For CU 1 

1 Rod Breakdown M85 For AL 2 

1 Tubular Stranded (1+6) line 3 

1 Rigid stranded line for CU&AL 30 wires 4 

1 Rigid stranded Line For CU&AL 61 wires 5 

1 CCV-Line for MV Cable Up to 35 KV 6 

1 Drum Twister Line 3000mmFor Laying UP 7 

1 Sheathing Line 150mm 8 

1 Rewinding /armoring Line 9 

1 Steel Wire armoring Line ( basket type ) 10 

2 Rewind Machines 630mm 11 

1 Screen Line (wire & strip copper) 12 

1 for each type Forklift  (5ton,10 ton&15 ton ) 13 
Suitable for plant 

capacity 

(10000)tons/year 

for all reel size 

(from 630mm- 

3000mm) 

Steel Reel 14 

 

Mechanical and electrical and dies work 

shop with all related machines, equipments 

& tools.  

15 

200 dies 

diamond dies 

600 dies  

tungsten 

carbide dies   

Drawing dies   16 

 Machine tools 17 

For two years 

to all items 

mentioned 

above 

Spare parts 18 
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QUALITY CONTROL REQUAIREMENTS FOR MEDIUM  

VOLTAGE CABLE PLANT 

LABORATORY -1 

 

Qty. Material No. 

1 Tensile strength and elongation M/C suitable for 

testing mechanical requirement for both metallic and 

plastic materials such as (aluminum, copper, 

polyethylene, polyvinyl chloride, XLPE). 

M/C must be from reputed well know origin tailor 

made, fully computerized with printers. 

All related spare parts(5 KN,10 KN , 20 KN ,50 KN) 

1–1 

 

 

 

1-1-a 

 

1-1-b 

 

1 Dumb – bell cutting device 1-2 

1 air oven with all accessories  1-3 

1 Thermal stability test 1-4 

1 Density test  1-5 

1 Water absorption test  1-6 

1 Lab. Refrigerator 1-7 

1 Melt – flow index test 1-8 

1 Carbon black test  1-9 

1 Volume resistivity test device  1-10 

1 Electrical resistance test device suitable for cable dia 

.up to 90mm 

1-11 

1 Analytical balance accuracy 0.1mg. 1-12 

1 Microscope for thickness measuring 1-13 

1 Discator  1-14 

1 Converting mega - ohmmeter 1-15 

1 Zinc coating thickness measuring device 1-16 

 

* All other related lab. Appliance to cover all need test for medium voltage cables. 

 

SAMPLE TEST EQUIPMENTS -2 

 

Conductor and core examination. 

Electrical tests. 

 

Qty. Material  No. 

1 Water bath with heating. 1 

1  A.C voltage applying device. 2 
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MESUARING TOOLS AND ACCESSORIES -3 

  

Qty. Material No. 

 Digital micrometers for 

deferent measuring spans with 

adequate numbers  

1 

 Digital calipers for different 

sizes and adequate numbers  
2 

 Hydraulic cable cutters pliers  

strippers  radial tape  length 

measuring types and so on     

3 

                10 Continuity tester (bell type )   4 

 1 Portable D.C  voltage test (0-

12) KV 
5 

 
ROTINE TEST EQUIPMENT -4   

 

Qty. Material No. 

1 AC resonant test system 75 KV 

/750 KVA Complete Consisting 

of : 

Transformer 75 KV /750KV, 

Regulator, power line filters, 

compiling capacitor, injection 

capacitor, high voltage control. 

1 

1 High end partial discharge 

measuring system complete and 

computerized.   

2 

1 Partial discharge chamber 

complete.     

3 

1 Cable test terminator 75 KV 

complete and to suit all cable 

sizes. 

4 

1 1 KV cable test equipment 

consist of: 

- 1 AC test set 5 KV/ 60 KVA. 

- Transformer 5 KV/ 60 KVA. 

- Regulator. 

- High voltage control unit.  

5 

 
   OTHER ROUTINE TEST EQUIPMENTS -5    

 

All other routine test equipments need according to the product know how. 
    B -N  

All the above test equipment were mentioned as examples guides. The bidder should 

specify all needed test equipment according to the know how requirement fulfill the 

exact quality control techniques. 

Note: -spare parts for two years to all items mentioned above. 



-All equipment must be from the origin (Germany, Japan, England, and USA)  
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CIVIL WORKS OF 

 

MV Cables 11/33kv production factory project  

 

Details of civil works 

 

Not less than (68* 200) m dimension of main hall in different heights, content all 

machines and equipments. 

 

Civil works include: 

 

 

Material No. 

 Preparation of site work  1 

 Excavation and footings works 2 

 Structure frames of production hall   3 

 Cladding works 4 

 Foundation of machines 5 

 Flooring works   6 

 Administration rooms, power room, laboratory, workshop 

and others utilities. 
7 

Walkway and inference flooring 8 

 Lightings works. 9 

 Insulation and suspended ceilings works. 10 

Separated warehouse form production hall for raw materials 

(80 × 36×6) m. by structure frames and sandwich panel & all 

equipments. 

11 

 Bridge crane 10ton 3 No. 12 

 Service roads and landscape 13 

 All networks of domestic water, industrial water, sewage 

and rain. 
14 

Establishing reinforced  concrete square for the final 

products dimensions (50 × 50)meter and execution structure  

frames with crane capacity of (10)ton  

15 
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 Utilities for the medium voltage cable factory    
Details Items No. 

- Cooling the production hall with air chillers type 

carrier, the capacity of one chiller is (300-350) ton 

cooling, with one spare additional chiller. 

- The temperature of the production hall  should  

be (23-25 ) ºc  

- Using air distributors (ducts) with ground 

pushers to distribute the cold air in the factory. 

- Supplying softener unit for all chillers              

(cooling the hall and industrial water )   

Cooling the 

production hall 
1 

- Supplying air chillers type carrier for cooling the 

industrial water with one spare chiller, heat 

exchanger, tank for collection the industrial water 

returned from the factory according to the 

required industrial water for all supplies 

machines.  

  - The temperature of industrial water doesn’t 

exceed 25 ºc  

-The chiller of insulation machine and CCV-Line 

is isolated from the other chillers  

Cooling the 

industrial water 
2 

- Supplying main electric station medium voltage 

(11 kv) and supplying all productive and services 

transformers for the factory with capacity of 10 

mw. 

- The capacity of supplied transformers for 

machines and equipments are according to the 

design.   

- The high tension station with movable circuit 

breakers type and all necessary parts to make the 

station operate with  direct current (DC).the brand 

should be  from the French   company Schneider 

or siemens Germany  

- The low tension station (4) locations distributed 

around the factory according to the load of each 

side.  

  

Electric energy 3 

Supplying central air compressors with 

compression pressure (10) bar, type atlasco pco , 

secrow. The air quantity is according to the needs 

of supplied machines, air tanks for the compressed 

air with one air compressor as spare. 

Air compressor 4 

 alarm  system , 

self  fire system 

& camera 

surveillance 

system       

5 

 
Lighting rod 6 

Note: The surrounding atmospheric temperature of the supplied instruments & machines 

should be (50 C°) 

  



   UR  STATE COMBANY                                                       العامةشركة اور 

 (2ملحك رلم )                                        

          استمارة النسب الترجيحية لتمييم ومفاضلة العطاءات الممدمة على عمد لنصب وتجهيز مشروع 

    لابلوات الضغط المتوسط )للمرة االولى( متكامل ال نتاج 

                                     

 نسبة الترجيح  المعيار            ت
 

 الطالة التصميمية للمشروع  1
 

    10% 

 مدة عمد المشاركة  2
  

    15% 

 الوضع المالي للشركة صاحبة العطاء   3
 رأسمال الشركة المتمدمة  -     
 لسنتين االخيرتينلالحسابات الختامية لها  -     

 

      
     10% 

االعمال المماثلة والعمود المنفذة للشركة صاحبة العطاء للثالثة   4
 سنوات االخيرة

 

      5% 

في  الصافي في هامش الربح )شركة اور العامة (نسبة الشركة   5
 المنتج )لابلوات الضغط المتوسط(

 

     40  % 

مدة تنفيذ المشروع )التجهيز والنصب والتشغيل التجريبي   6
 للمشروع ( )يتم تحديد المدة من لبل الشركة صاحبة العطاء(

 

       15% 

العراق وخارج تدريب الكادر الفني العامل في المشروع داخل   7
 )يتم تحديد العدد والمدة من لبل الشركة صاحبة العطاء(

 

        5% 

  
 

      100% 

 

 مالحظة :

 يتم احتساب الدرجة النهائية لمعرفة العطاء االفضل -


