
توضیح استمارة الترجیح الخاصة بعقود األشغال العامة

تحیاتھا تھدیكم محافظة الدیوانیة / قسم العقود أطیب 
تحتوي ھذه االستمارة على توضیح لآللیة المتبعة في ترجیح وتأھیل العطاءات المتقدمة للمشاركة في المناقصات المعلن 

عنھا في ھذه الدائرة .
في حال رسو المناقصة على العطاء الفائز جزءاً الیتجزأ من العقد .وستعتبر ھذه االستمارة 

لذا نأمل دراستھا من قبلكم بشكل دقیق كونھا ستكون ملزمة.
مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق

حاالت استبعاد العطاءات :ـ
حتى ولو كان أوطئأوال/ استبعاد العطاء الغیر مستوفي للمواصفات الفنیة المطلوبة والمثبتة في كشف المناقصة

٠العطاءات
ثانیا/استبعاد المقاول الغیر كفوء من خالل تجربة الدولة معھ في المقاوالت السابقة 

% )٢٥بنسبة الكشف التخمیني المسعر (الذي یقل عن /استبعاد العطاء ثالثا
٠حیث المبلغ ومدة نفاذیتھا%)المطلوبة من ١استبعاد العطاء الغیر مستوفي للتأمینات األولیة البالغة(/رابعا

:مالحظات ھامة 
سوف لن تمنح أیة نسب للترجیح أو معیار التفضیل في ما یخص الشروط القانونیة الواجب - ١

توافرھا في المناقصین والمشار لھا في التعلیمات لمقدمي العطاءات
المستفیدة والمثبتة في تلتزم الشركة بتنفیذ المقاولة ضمن المدة الموضوعة من قبل الدائرة - ٢

الكشف التخمیني وتعتبر ھذه المدة سقف أعلى للتنفیذ وسیتم تثمین الشركة في حالة انجاز 
العمل قبل المدة التخمینیة.

توضیح للفقرات المذكورة في استمارة الترجیح التي یتم بموجبھا منح الدرجات للعطاءات أدناه
المتنافسة .

) درجة لكل سنة توزع بالشكل ٤(تمنح الشركة (التي تظھر تحقیق األرباح خالل السنوات الثالث االخیره : الحسابات الختامیة -١
) درجة ٣) درجة بمجرد تقدیم الحسابات الختامیة للسنة + (١التالي:صفر درجة في حالة عدم تقدیم حسابات ختامیة للسنة +( 

لألرباح التي تظھر في حسابات تلك الستة 
یتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة أو(المدیر المفوض ،المساھمین)  مایؤید مواردھا المالیة (العقارات ،الدیون : لمالیة الكفاءة ا-٢

٠المستحقة ، وأي موارد أخرى) (سندات العقارات یجب أن تكون حدیثة ومجددة لغایة نفس العام الذي یتم فیھ تقدیم العطاء) 

مؤیید وصادر من مصرف عراقي ویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة كشف حسابھا الجاري وحركة األموال :السیولة النقدیة-٣
٠اشھر)٦ألخر (معتمد

ویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة لألعمال الغیر مماثلة المنجزة وبشكل جید في الوقت المحدد والمستلمة : الخبرة العامة -٤
٠االخیرةالسبعةذلك مصادق من الجھة المعنیة وللسنوات ید یؤمامع تقدیم ٠استالما أولیا 

ویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة لألعمال المماثلة  المنجزة وبشكل جید في الوقت المحدد والمستلمة : الخبرة التخصصیة -٥
٠رةاالخیالسبعةذلك مصادق من الجھة المعنیة وللسنوات ید مایؤمع تقدیم ٠استالما أولیا 

ید نفیذ أعمال المناقصة مع تقدیم مایؤویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة لآللیات والمعدات التخصصیة التي تدخل في ت: اآللیات -٦
المساھمین باإلضافة إلى تقدیم تعھد خطي بتواجد تلك من قبل الشركة أو المدیر المفوض أو( مالك او حائز او وكالة) امتالكھا 

٠قع العمل وعدم تركھا موقع العمل إال بموافقة دائرة المھندس المقیم للمشروع اآللیات في مو

ذلك (عقود عمل مصادق علیھا من مایؤیدویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة للكادر الفني المتخصص من خالل تقدیم :الكوادر-٧
٠قبل نقابة المھندسین) وتقدیم تعھد خطي بتواجد تلك الكوادر إثناء فترة تنفیذ المشروع 



) ١استمارة تحلیل رقم(
الخاصة بعقود اإلشغال العامة 

اسم الشركة أو المقاول:ـ:ـ      رقم المناقصة
تاریخ تحلیل العطاء:ـاسم المشروع:ـ

-:مبلغ العطاء المقدم قبل التدقیقالجھة المستفیدة:ـ
- :مبلغ العطاء المقدم بعد التدقیق

معاییر الترجیح:

%٥٠أوطأ العطاءات المتوازنة =مبلغ العطاء:القسم األول:

% ٥٠الكفاءه المالیة والفنیة = القسم الثاني:
المعیار المؤشر قیمة المعیارتفاصیل المعیارت

من قبل لجنة 
التحلیل

درجة٣٠المالیةالكفاءةأوال
) درجة١٢- فر(صحسابات الختامیةال.١١

) درجة٥- (صفررأس المال المثبت في شھادة التأسیس أو قرار تعدیلھا.٢٢

)درجة٥- (صفرالكفاءة المالیة.٣٣

)درجة٨- (صفرالسیولة النقدیة.٤٤
مجموع الكفاءة المالیة

درجة٧٠الفنیةالكفاءة ثانیا

) درجة١٠-(صفرالخبرة العامة    .١١
) درجة٣٠-(صفرالخبرة التخصصیة .٢٢
) درجة١٥-(صفرالتخصصیةاآللیات.٣٣
) درجة١٥-(صفرالمتخصصةألكوادر .٤٤

مجموع الكفاءة الفنیة

%٥٠×نسبة الكفاءة الفنیة والمالیة                 

%٥٠×نسبة كفاءة السعر                            

%١٠٠×السعر والكفاءةلتقییم الدرجة النھائیة 

في حالة تقدیم الشركة عرض خاص ینسجم مع نوع المناقصة -ثالثً 
أو مكمالتھا 

) درجة١٠–٠( 

درجة العرض +الدرجة النھائیة = نسبة كفاءة السعر+نسبة الكفاءة الفنیة والمالیة
الخاص

جنةرئیس اللعضوعضوعضوعضوعضو



التجھیزتوضیح استمارة الترجیح الخاصة بعقود 

تحیاتھا تھدیكم محافظة الدیوانیة / قسم العقود أطیب 
تحتوي ھذه االستمارة على توضیح لآللیة المتبعة في ترجیح وتأھیل العطاءات المتقدمة للمشاركة في المناقصات المعلن 

عنھا في ھذه الدائرة .
رسو المناقصة على العطاء الفائز جزءاً الیتجزأ من العقد .وستعتبر ھذه االستمارة في حال 

لذا نأمل دراستھا من قبلكم بشكل دقیق كونھا ستكون ملزمة.
مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق

حاالت استبعاد العطاءات :ـ

أولو كان أوطأوال/ استبعاد العطاء الغیر مستوفي للمواصفات الفنیة المطلوبة والمثبتة في كشف المناقصة حتى 
٠العطاءات

ثانیا/استبعاد المقاول الغیر كفوء من خالل تجربة الدولة معھ في المقاوالت السابقة 
% )٢٥استبعاد العطاء الذي یقل عن الكشف التخمیني المسعر (بنسبة /ثالثا

٠مبلغ ومدة نفاذیتھا%)المطلوبة من حیث ال١استبعاد العطاء الغیر مستوفي للتأمینات األولیة البالغة(/رابعا

:مالحظات ھامة 
سوف لن تمنح أیة نسب للترجیح أو معیار التفضیل في ما یخص الشروط القانونیة الواجب - ١

توافرھا في المناقصین والمشار لھا في التعلیمات لمقدمي العطاءات
المستفیدة والمثبتة في تلتزم الشركة بتنفیذ المقاولة ضمن المدة الموضوعة من قبل الدائرة - ٢

الكشف التخمیني وتعتبر ھذه المدة سقف أعلى للتنفیذ وسیتم تثمین الشركة في حالة انجاز 
العمل قبل المدة التخمینیة.

توضیح للفقرات المذكورة في استمارة الترجیح التي یتم بموجبھا منح الدرجات للعطاءات أدناه
المتنافسة .

) درجة لكل سنة توزع بالشكل ٤(تمنح الشركة (التي تظھر تحقیق األرباح خالل السنوات الثالث االخیره : الحسابات الختامیة -١
) درجة ٣) درجة بمجرد تقدیم الحسابات الختامیة للسنة + (١التالي:صفر درجة في حالة عدم تقدیم حسابات ختامیة للسنة +( 

لألرباح التي تظھر في حسابات تلك الستة 

یتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة أو(المدیر المفوض ،المساھمین)  مایؤید مواردھا المالیة (العقارات ،الدیون : المالیة الكفاءة -٢
٠المستحقة ، وأي موارد أخرى) (سندات العقارات یجب أن تكون حدیثة ومجددة لغایة نفس العام الذي یتم فیھ تقدیم العطاء) 

مؤیید وصادر من مصرف عراقي یمھا من خالل تقدیم الشركة كشف حسابھا الجاري وحركة األموال ویتم تقی:السیولة النقدیة-٣
٠اشھر)٦ألخر (معتمد

ویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة لألعمال الغیر مماثلة المنجزة وبشكل جید في الوقت المحدد والمستلمة : الخبرة العامة -٤
٠االخیرةسبعةمصادق من الجھة المعنیة وللسنوات الذلك ید مایؤمع تقدیم ٠استالما أولیا 

ویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة لألعمال المماثلة  المنجزة وبشكل جید في الوقت المحدد والمستلمة : الخبرة التخصصیة -٥
٠ة االخیرةسبعذلك مصادق من الجھة المعنیة وللسنوات الید مایؤمع تقدیم ٠استالما أولیا 



) ٢استمارة تحلیل رقم(
الخاصة بعقود مقاوالت التجھیز 

اسم الشركة أو المقاول:ـ:ـ      رقم المناقصة
تاریخ تحلیل العطاء:ـاسم المشروع:ـ

- :مبلغ العطاء المقدم قبل التدقیقالجھة المستفیدة:ـ
-:مبلغ العطاء المقدم بعد التدقیق

معایر الترجیح:

%٥٠أوطأ العطاءات المتوازنة =مبلغ العطاء:القسم األول:

% ٥٠الكفاءه المالیة والفنیة = القسم الثاني:

المعیار المؤشر قیمة المعیارتفاصیل المعیارت
من قبل لجنة 

التحلیل
درجة٤٠المالیةالكفاءهأوالً 
) درجة١٢–٠(الحسابات الختامیة .١١
) درجة٧–٠( رأس المال المثبت في شھادة التأسیس أو قرار تعدیلھا.٢٢
) درجة٦–٠( الكفاءة المالیة .٣٣
) درجة١٥–٠( السیولة النقدیة.٤٤

مجموع الكفاءة المالیة

درجة٦٠الكفاءة الفنیةثانیا
) درجة١٠–٠(الخبرة العامة.١١
) درجة٢٥–٠( تخصصیةالخبرة ال.٢٢
كون الشركة حاصلة على وكالة تجاریة رسمیة ٣

من الشركة المصنعة في وزارة التجارة
ة)درج١٠–٠( وكیل حصري

) درجة٥–٠( وكیل معتمد 

مدة التنفیذ وتحسب بالیوم شاملة أیام العطل .٤١
والمناسبات 

) درجة١٠–٠( .٣

مجموع الكفاءة الفنیة

نسبة كفاءة السعر

نسبة الكفاءة الفنیة والمالیة

الدرجة النھائیة للتقییم (السعر والكفاءة)

المناقصة في حالة تقدیم الشركة عرض خاص ینسجم مع نوع -ثالثاً 
أو مكمالتھا 

) درجة١٠–٠( 

درجة العرض الدرجة النھائیة = نسبة كفاءة السعر+نسبة الكفاءة الفنیة والمالیة +
الخاص

س اللجنةرئیعضوعضوعضوعضوعضو



یفات ظالتنتوضیح استمارة الترجیح الخاصة بعقود 

تحیاتھا تھدیكم محافظة الدیوانیة / قسم العقود أطیب 
تحتوي ھذه االستمارة على توضیح لآللیة المتبعة في ترجیح وتأھیل العطاءات المتقدمة للمشاركة في المناقصات المعلن 

عنھا في ھذه الدائرة .
حال رسو المناقصة على العطاء الفائز جزءاً الیتجزأ من العقد .وستعتبر ھذه االستمارة في 

لذا نأمل دراستھا من قبلكم بشكل دقیق كونھا ستكون ملزمة.
مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق

حاالت استبعاد العطاءات :ـ
أحتى ولو كان أوط/ استبعاد العطاء الغیر مستوفي للمواصفات الفنیة المطلوبة والمثبتة في كشف المناقصة أوال

٠العطاءات
استبعاد المقاول الغیر كفوء من خالل تجربة الدولة معھ في المقاوالت السابقة /ثانیا
% )٢٥استبعاد العطاء الذي یقل عن الكشف التخمیني المسعر (بنسبة /ثالثا

٠من حیث المبلغ ومدة نفاذیتھا%)المطلوبة ١استبعاد العطاء الغیر مستوفي للتأمینات األولیة البالغة(/رابعا
خامساً / أستبعاد الشركة التي ال تثبت أمكانیة توفیرھا لأللیات التخصصیة في التنضیفات (مثل الكانسات والكابسات 

وغیرھا) .

:مالحظات ھامة 
سوف لن تمنح ایة نسب للترجیح أو معیار التفضیل في ما یخص الشروط القانونیة –١

الواجب توافرھا في المناقصین والمشار لھا في التعلیمات لمقدمي العطاءات
تلتزم الشركة بتنفیذ المقاولة ضمن المدة الموضوعة من قبل الدائرة المستفیدة والمثبتة في - ٢

المدة سقف أعلى للتنفیذ وسیتم تثمین الشركة في حالة انجاز الكشف التخمیني وتعتبر ھذه 
العمل قبل المدة التخمینیة.

توضیح للفقرات المذكورة في استمارة الترجیح التي یتم بموجبھا منح الدرجات للعطاءات أدناه
المتنافسة .

) درجة لكل سنة توزع بالشكل ٤(تمنح الشركة (التي تظھر تحقیق األرباح خالل السنوات الثالث االخیره : الحسابات الختامیة -١
) درجة ٣) درجة بمجرد تقدیم الحسابات الختامیة للسنة + (١التالي:صفر درجة في حالة عدم تقدیم حسابات ختامیة للسنة +( 

لألرباح التي تظھر في حسابات تلك الستة 

المفوض ،المساھمین)  مایؤید مواردھا المالیة (العقارات ،الدیون یتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة أو(المدیر: الكفاءة المالیة -٢
٠المستحقة ، وأي موارد أخرى) (سندات العقارات یجب أن تكون حدیثة ومجددة لغایة نفس العام الذي یتم فیھ تقدیم العطاء) 

مؤیید وصادر من مصرف عراقي موال ویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة كشف حسابھا الجاري وحركة األ:السیولة النقدیة-٣
٠اشھر)٦ألخر (معتمد

المستلمةوویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة لألعمال المماثلة  المنجزة وبشكل جید في الوقت المحدد : الخبرة التخصصیة -٤
٠ة االخیرةسبعذلك مصادق من الجھة المعنیة وللسنوات الید مایؤمع تقدیم ٠استالما أولیا 

ید نفیذ أعمال المناقصة مع تقدیم مایؤویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة لآللیات والمعدات التخصصیة التي تدخل في ت: اآللیات -٥
المساھمین باإلضافة إلى تقدیم تعھد خطي بتواجد تلك من قبل الشركة أو المدیر المفوض أو(مالك او حائز او وكالة)امتالكھا

٠ل وعدم تركھا موقع العمل إال بموافقة دائرة المھندس المقیم للمشروع اآللیات في موقع العم

ذلك (عقود عمل مصادق علیھا من مایؤیدویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة للكادر الفني المتخصص من خالل تقدیم :الكوادر-٦
٠قبل نقابة المھندسین) وتقدیم تعھد خطي بتواجد تلك الكوادر إثناء فترة تنفیذ المشروع 



) ٣استمارة تحلیل رقم(
الخاصة بعقود مقاوالت التنظیفات 

اسم الشركة أو المقاول:ـ:ـ      رقم المناقصة
تاریخ تحلیل العطاء:ـاسم المشروع:ـ

- :مبلغ العطاء المقدم قبل التدقیقالجھة المستفیدة:ـ
-:مبلغ العطاء المقدم بعد التدقیق

معایر الترجیح:

%٥٠أوطأ العطاءات المتوازنة =مبلغ العطاء:القسم األول:

% ٥٠الكفاءه المالیة والفنیة = القسم الثاني:

المعیار المؤشر قیمة المعیارتفاصیل المعیارت
من قبل لجنة 

التحلیل
درجة٣٠المالیةالكفاءهأوالً 
) درجة١٢–٠( الحسابات الختامیة .١١
) درجة٥–٠(رأس المال المثبت في شھادة التأسیس أو قرار تعدیلھا.٢٢
) درجة٥–٠( الكفاءة المالیة .٣٣
) درجة٨–٠(السیولة النقدیة.٤٤

مجموع الكفاءة المالیة

درجة٧٠نیةالكفاءة الفثانیا
) درجة٣٠–٠( تخصصیةالخبرة ال.١١
) درجة٣٥–٠( التخصصیةاآللیات.٢٢
) درجة٥–٠( المتخصصةألكوادر.٣١

مجموع الكفاءة الفنیة

نسبة كفاءة السعر

نسبة الكفاءة الفنیة والمالیة

الدرجة النھائیة للتقییم (السعر والكفاءة)

لة تقدیم الشركة عرض خاص ینسجم مع نوع المناقصة في حا-ثالثاً 
أو مكمالتھا 

) درجة١٠–٠( 

درجة العرض +الدرجة النھائیة = نسبة كفاءة السعر+نسبة الكفاءة الفنیة والمالیة
الخاص

رئیس اللجنةعضوعضوعضوعضوعضو



االستشاریةعقود التوضیح استمارة الترجیح الخاصة ب

تحیاتھا تھدیكم محافظة الدیوانیة / قسم العقود أطیب 
تحتوي ھذه االستمارة على توضیح لآللیة المتبعة في ترجیح وتأھیل العطاءات المتقدمة للمشاركة في المناقصات المعلن 

عنھا في ھذه الدائرة .
في حال رسو المناقصة على العطاء الفائز جزءاً الیتجزأ من العقد .وستعتبر ھذه االستمارة 

لذا نأمل دراستھا من قبلكم بشكل دقیق كونھا ستكون ملزمة.

مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق

حاالت استبعاد العطاءات :ـ
أ المناقصة حتى ولو كان أوط/ استبعاد العطاء الغیر مستوفي للمواصفات الفنیة المطلوبة والمثبتة في كشف أوال

٠العطاءات

استبعاد المقاول الغیر كفوء من خالل تجربة الدولة معھ في المقاوالت السابقة /ثانیا
% )٢٥ثالثا /استبعاد العطاء الذي یقل عن الكشف التخمیني المسعر (بنسبة 

-:مالحظات ھامة 
نسب للترجیح أو معیار التفضیل في ما یخص الشروط القانونیة الواجب أیةسوف لن تمنح - ١

توافرھا في المناقصین والمشار لھا في التعلیمات لمقدمي العطاءات
تلتزم الشركة بتنفیذ المقاولة ضمن المدة الموضوعة من قبل الدائرة المستفیدة والمثبتة في - ٢

لتنفیذ وسیتم تثمین الشركة في حالة انجاز الكشف التخمیني وتعتبر ھذه المدة سقف أعلى ل
العمل قبل المدة التخمینیة.

توضیح للفقرات المذكورة في استمارة الترجیح التي یتم بموجبھا منح الدرجات للعطاءات أدناه
المتنافسة .

) درجة لكل سنة توزع بالشكل ٤(تمنح الشركة (التي تظھر تحقیق األرباح خالل السنوات الثالث االخیره : الحسابات الختامیة -١
) درجة ٣) درجة بمجرد تقدیم الحسابات الختامیة للسنة + (١التالي:صفر درجة في حالة عدم تقدیم حسابات ختامیة للسنة +( 

لألرباح التي تظھر في حسابات تلك الستة 

المفوض ،المساھمین)  مایؤید مواردھا المالیة (العقارات ،الدیون یتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة أو(المدیر: الكفاءة المالیة -٢
٠المستحقة ، وأي موارد أخرى) (سندات العقارات یجب أن تكون حدیثة ومجددة لغایة نفس العام الذي یتم فیھ تقدیم العطاء) 

مؤیید وصادر من مصرف عراقي موال ویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة كشف حسابھا الجاري وحركة األ:السیولة النقدیة-٣
٠اشھر)٦ألخر (معتمد

الخبرة المتخصصة لالستشاري یتم تقیمھا من خالل تقدیم األعمال المماثلة المنجزة والمؤیدة من الجھات المختصة.-٤
استیفاء المنھجیة والمتطلبات الفنیة یقصد بھا أسلوب العمل وكل ما یتطلبھ من أجھزة وخرائط ومعدات -٥

لالستشاریین والعاملین یقصد بھ كادر المكتب االستشاري من االستشاریین والفنیین والعاملین مع تقدیم ما یؤید الھیكل التنظیمي -٦
ذلك.



) ٤استمارة تحلیل رقم(
الخاصة بالعقود االستشاریة 

اسم الشركة أو المقاول:ـ:ـ      رقم المناقصة
تاریخ تحلیل العطاء:ـاسم المشروع:ـ

- :مبلغ العطاء المقدم قبل التدقیقالجھة المستفیدة:ـ
-:مبلغ العطاء المقدم بعد التدقیق

معایر الترجیح:
%٥٠أوطأ العطاءات المتوازنة =مبلغ العطاء:القسم األول:
% ٥٠= الكفاءه المالیة والفنیة القسم الثاني:

المعیار المؤشر قیمة المعیارتفاصیل المعیارت
من قبل لجنة 

التحلیل

درجة٢٠الكفاءه المالیةأوالً 
) درجة٥–٠(الحسابات الختامیة .١١
) درجة٥–٠( رأس المال المثبت في شھادة التأسیس أو قرار تعدیلھا.٢٢
) درجة٥–٠( الكفاءة المالیة    .٣٣
) درجة٥–٠( السیولة النقدیة.٤٤

مجموع الكفاءة المالیة

درجة٨٠الكفاءة الفنیةثانیا
الخبرة المتخصصة لالستشاري المتعلقة بالمھمة .١١

االستشاریة
) درجة١٠–٠(

استیفاء المنھجیة المقترحة ومنھاج ٢
ةالعمل لمتطلبات الشروط المرجعی

وتفصل حسب المعایر الثانویة 

) درجة١٣-٠(  المنھجیة والمتطلبات الفنیة للمقترح

)  درجة٥-٠(منھاج العمل                             

) درجة٨- ٠یكل التنظیمي لألستشارین والعاملین ( الھ

مؤھالت العاملین الرئیسین ٣
وخبراتھم في نطاق نوالقیادیی

المھمة تقسم حسب المعایر القانونیة

) درجة٢٢-٠( مؤھالت رئیس الفریق االستشاري

مؤھالت أعضاء الفریق االستشاري 
) درجة٢٢-٠)                  ( ة(المنصب والمسؤولی

علما إن الدرجات الممنوحھ لكل 
من المناصب أو المسؤولیات أعاله 

یتم تحدیدھا مع األخذ بنظر  
االعتبار المعاییر الثانویة والثقل 

الذي تمثلھ التفاصیل

)%٣٠ـ ٢٠المؤھالت العامة            (

)%٦٠ـ٥٠مالئمتھ المنھجیة            (

)%٢٠ـ ١٠الخبرة في المنطقة واللغة  (

مالئمة البرنامج التدریبي ٤
%١٠لمستلزمات نقل المعرفة 

)درجة٣-٠( البرنامج التدریبي
)درجة٣-٠( للمھمة جمالئمة البرنام

) درجة٤-٠(  مؤھالت الخبراء والمدربین 

المحلین من فریق االستشاري نمدى مساھمة االستشاریی.٥١
القیادي للمشروع

) درجة١٠–٠( .٢

مجموع الكفاءة الفنیة

%٥٠×= (درجة الكفاءة المالیة +درجة الكفاءة الفنیة) الكفاءة الفنیة والمالیةنسبة 

%٥٠×كفاءة السعرنسبة 

%١٠٠×الدرجة النھائیة للتقییم (السعر والكفاءة)

رئیس اللجنةعضوعضوعضوعضوعضو



٢٠١٢ملیار٣للمشاریع االستراتیجیة التي مبالغھا تساوي اوتزید عن توضیح
تحیاتھا تھدیكم محافظة الدیوانیة / قسم العقود أطیب 

تحتوي ھذه االستمارة على توضیح لآللیة المتبعة في ترجیح وتأھیل العطاءات المتقدمة للمشاركة في المناقصات المعلن 
عنھا في ھذه الدائرة .

وستعتبر ھذه االستمارة في حال رسو المناقصة على العطاء الفائز جزءاً الیتجزأ من العقد .
لذا نأمل دراستھا من قبلكم بشكل دقیق كونھا ستكون ملزمة.

مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق

حاالت استبعاد العطاءات :ـ
والمثبتة في كشف المناقصة حتى ولو كان أوطئأوال/ استبعاد العطاء الغیر مستوفي للمواصفات الفنیة المطلوبة 

٠العطاءات
ثانیا/استبعاد المقاول الغیر كفوء من خالل تجربة الدولة معھ في المقاوالت السابقة 

% )٢٥بنسبة الكشف التخمیني المسعر (الذي یقل عن /استبعاد العطاء ثالثا
٠%)المطلوبة من حیث المبلغ ومدة نفاذیتھا١البالغة(استبعاد العطاء الغیر مستوفي للتأمینات األولیة /رابعا

:مالحظات ھامة 
سوف لن تمنح أیة نسب للترجیح أو معیار التفضیل في ما یخص الشروط القانونیة الواجب - ١

توافرھا في المناقصین والمشار لھا في التعلیمات لمقدمي العطاءات
الموضوعة من قبل الدائرة المستفیدة والمثبتة في تلتزم الشركة بتنفیذ المقاولة ضمن المدة - ٢

الكشف التخمیني وتعتبر ھذه المدة سقف أعلى للتنفیذ وسیتم تثمین الشركة في حالة انجاز 
العمل قبل المدة التخمینیة.

توضیح للفقرات المذكورة في استمارة الترجیح التي یتم بموجبھا منح الدرجات للعطاءات أدناه
المتنافسة .

) درجة لكل سنة توزع بالشكل ٤(تمنح الشركة (التي تظھر تحقیق األرباح خالل السنوات الثالث االخیره : الحسابات الختامیة -١
) درجة ٣) درجة بمجرد تقدیم الحسابات الختامیة للسنة + (١التالي:صفر درجة في حالة عدم تقدیم حسابات ختامیة للسنة +( 

لك الستة لألرباح التي تظھر في حسابات ت
یتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة أو(المدیر المفوض ،المساھمین)  مایؤید مواردھا المالیة (العقارات ،الدیون : الكفاءة المالیة -٢

٠المستحقة ، وأي موارد أخرى) (سندات العقارات یجب أن تكون حدیثة ومجددة لغایة نفس العام الذي یتم فیھ تقدیم العطاء) 

مؤیید وصادر من مصرف عراقي ویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة كشف حسابھا الجاري وحركة األموال :السیولة النقدیة-٣
٠اشھر)٦ألخر (معتمد

ویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة لألعمال الغیر مماثلة المنجزة وبشكل جید في الوقت المحدد والمستلمة : الخبرة العامة -٤
٠االخیرةالسبعةذلك مصادق من الجھة المعنیة وللسنوات ید مایؤمع تقدیم ٠أولیا استالما 

ویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة لألعمال المماثلة  المنجزة وبشكل جید في الوقت المحدد والمستلمة : الخبرة التخصصیة -٥
٠االخیرةالسبعةسنوات ذلك مصادق من الجھة المعنیة وللید مایؤمع تقدیم ٠استالما أولیا 

ید نفیذ أعمال المناقصة مع تقدیم مایؤویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة لآللیات والمعدات التخصصیة التي تدخل في ت: اآللیات -٦
تلك المساھمین باإلضافة إلى تقدیم تعھد خطي بتواجدمن قبل الشركة أو المدیر المفوض أو( مالك او حائز او وكالة) امتالكھا 

٠اآللیات في موقع العمل وعدم تركھا موقع العمل إال بموافقة دائرة المھندس المقیم للمشروع 

ذلك (عقود عمل مصادق علیھا من مایؤیدویتم تقییمھا من خالل تقدیم الشركة للكادر الفني المتخصص من خالل تقدیم :الكوادر-٧
٠قبل نقابة المھندسین) وتقدیم تعھد خطي بتواجد تلك الكوادر إثناء فترة تنفیذ المشروع 



) ٥استمارة تحلیل رقم(
الخاصة بعقود اإلشغال العامة 

) ثالثة ملیار دینار٣للمشاریع التي مبالغھا تساوي أو تزید عن(

اسم الشركة أو المقاول:ـ:ـ      رقم المناقصة
تاریخ تحلیل العطاء:ـاسم المشروع:ـ

-:مبلغ العطاء المقدم قبل التدقیقالجھة المستفیدة:ـ
- :مبلغ العطاء المقدم بعد التدقیق

معاییر الترجیح:

%٤٠أوطأ العطاءات المتوازنة =مبلغ العطاء:القسم األول:

% ٦٠الكفاءه المالیة والفنیة = القسم الثاني:
المعیار المؤشر قیمة المعیارتفاصیل المعیارت

من قبل لجنة 
تحلیلال

درجة٣٠المالیةالكفاءةأوال
) درجة١٢- (صفرحسابات الختامیةال.١١

) درجة٥- (صفررأس المال المثبت في شھادة التأسیس أو قرار تعدیلھا.٢٢

)درجة٥- (صفرالكفاءة المالیة.٣٣

)درجة٨- (صفرالسیولة النقدیة.٤٤
مجموع الكفاءة المالیة

رجةد٧٠الفنیةالكفاءة ثانیا

) درجة١٠-(صفرالخبرة العامة    .١١
) درجة٣٠-(صفرالخبرة التخصصیة   .٢٢
) درجة١٥-(صفرالتخصصیةاآللیات.٣٣
) درجة١٥-(صفرالمتخصصةألكوادر .٤٤

مجموع الكفاءة الفنیة

%٦٠×نسبة الكفاءة الفنیة والمالیة                 

%٤٠×نسبة كفاءة السعر                            

%١٠٠×السعر والكفاءةییم لتقالدرجة النھائیة 

في حالة تقدیم الشركة عرض خاص ینسجم مع نوع المناقصة -ثالثا
أو مكمالتھا 

) درجة١٠–٠( 

درجة العرض +والمالیةنسبة الكفاءة الفنیة +نسبة كفاءة السعر=الدرجة النھائیة 
الخاص
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