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  خ(صةال
) 2008(لسنة ) 1(نظراً !ھمية الدور الذي تؤديه تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 

الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون ا-نمائي، في تنظيم عمل قطاع التشييد العراقي، وحقوق 
دراسة تحليلية نقدية لھذه تم إجراء . وواجبات جھات التعاقد والمقاولين وا�ستشاريين والموردين

التعليمات، لھدف تسليط الضوء على التعدي�ت المطلوبة لتحقيق ا�نسجام مع بعض المفاھيم 
العامة في قطاع التشييد، فيما يتعلق بطبيعة العقود حسب أنواعھا وإجراءات ا-حالة والتعاقد 

ق العدالة، فيما يتعلق بفض والتعدي�ت المطلوبة لتحقي. وا�عتمادات المستندية وحظر التعاقد
. المنازعات والتأمينات والغرامات والتحمي�ت وعند ا-خ�ل با�لتزامات وشروط الدفع

والتعدي�ت المطلوبة لتحقيق ا�نسجام مع أحكام أخرى ذات صلة بفتح وتحليل العطاءات ومعايير 
ادة التنظيم، فيما يتعلق وتعدي�ت تخص زي. ترجيح العطاءات وتمديد مدة العقد وتغيير ا!عمال

والتوصية بقيام وزارة . بعناوين المواد وأحكام الشروع وأساليب المناقصات وا-ع�ن والدعوة
  .التخطيط والتعاون ا-نمائي باعتماد ھذه التعدي�ت

 
Analytical Criticizing Study of Governmental Contracts 

Instructions no.1, Issued by the Ministry of Planning 
and Developing Cooperation at 2008 

 
Abstract 

For the important role of the Governmental Contracts Instructions, issued by 
the Ministry of Planning and Developing Cooperation, in regulating the works of 
the Iraqi Construction Sector, rights, duties, and delegations of Governmental 
Clients, Contractors, Consultants, and Importers. This analytical criticizing study 
has been carried out, covering the rules of Governmental Contract Instructions 
no.1 for 2008. The study aims at focusing on amendments need to be issued, 
seeking for meeting some general concepts of the Iraqi Construction Sector 
concerning contracts natures, award, credits, and ban. In addition, it seeks for 
meeting justice criteria in disputes settlement, bonds, liquidated damages, 
overheads, breach. and payment terms. It also seeks for being consistent with 
other rules concerning, tenders opening and evaluation, time extension, and 
variations. In addition, it seeks for better organizing concerning titles, inception 
rules, bidding procedures, announcement, and invitations. It is recommended that 
the Ministry of Planning and Development Cooperation may take these 
amendments into consideration. 
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