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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. 

 
Keywords: Contract Conditions, Construction Contracts, Building Contracts, 

Public Works Contracts. 
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  مقدمة -1
يعDDDDد قطDDDDاع التشDDDDييد العراقDDDDي مDDDDن 

. القطاعDDDات العريقDDDة ذات الخبDDDرة الطويلDDDة
وقDDDد مDDDر ھDDDذا القطDDDاع بسلسDDDلة تطDDDورات 
جعلDDDDت منDDDDه قطاعDDDDاً منظمDDDDاً بتشDDDDريعات 
متجانسDDة ومنسDDجمة مDDع الظDDروف المحليDDة 

وعنDDدما صDDدر أمDDر . ومسDDتجدات العصDDر
) 87(سلطة ا�ئت�ف المؤقتة المنحلة رقDم 

رؤيDDDDة جديDDDDدة، ألغيDDDDت ، ب)2004(لسDDDDنة 
بموجبDDDه تعليمDDDات تنفيDDDذ ومتابعDDDة مشDDDاريع 
وأعمDDDال خطDDDة التنميDDDة القوميDDDة وتعليمDDDات 

وقDDDد صDDDدرت النسDDDخة . أخDDDرى ذات صDDDلة
، ]1[14/5/2004ا-نكليزيDDDDة منDDDDه فDDDDي 

وصDDDDDدرت النسDDDDDخة العربيDDDDDة منDDDDDه فDDDDDي 
، وقDDDDد جDDDDاءت النسDDDDخة ]2[16/5/2004

العربية وھي تحمل أخطاء في الترجمة، � 
وانعكDDس . اقشDDتھا فDDي ھDذا البحDDثمجDال لمن

ذلDDDك علDDDى مDDDا أصDDDدرته وزارة التخطDDDيط 
والتعاون ا-نمDائي مDن تعليمDات تسDتند إلDى 
ھDDذا ا!مDDر، وفDDي مقDDدمتھا تعليمDDات تنفيDDذ 

، ثDDDDDم )2007(العقDDDDDود الحكوميDDDDDة لسDDDDDنة 
تعليمDDDDات تنفيDDDDذ العقDDDDود الحكوميDDDDة لسDDDDنة 

)2008.(  
  :الھدف من البحث

نقديDDDة تDDأتي ھDDذه الدراسDDة التحليليDDة ال
) 1(لتعليمDDات تنفيDDذ العقDDود الحكوميDDة رقDDم 

،  لتشDDDDDDDDخيص مDDDDDDDDا ]3)[2008(لسDDDDDDDDنة 
يتعDDDارض مDDDن أحكامھDDDا وبعDDDض المفDDDاھيم 
العامDDDة فDDDي قطDDDاع التشDDDييد العراقDDDي، ومDDDا 
يتعDDارض منھDDا وبعDDض قواعDDد ا-نصDDاف 
والعدالة أو أحكDام أخDرى، ولزيDادة التنظDيم 
والدقDة فDي كتابتھDDا، والتوصDية بالمعالجDDات 

  .ةال�زم
م++ا يتع++ارض وبع++ض المف++اھيم العام++ة  -2

  :في قطاع التشييد
  :طبيعة العقود -2-1

تجمع تعليمات تنفيDذ العقDود الحكوميDة 
بDDين ث�ثDDة أنDDواع مDDن العقDDود المختلفDDة فDDي 

وھDDDي عقDDDود ا!شDDDغال . طبيعتھDDDا القانونيDDDة
العامDDة، وعقDDود الشDDراء والتوريDDد، وعقDDود 

د ولكل من ھذه العقو. الخدمات ا�ستشارية
فعقDDDود ا!شDDDغال العامDDDة . عالمDDDه الخDDDاص

تشDDDمل مقDDDاو�ت تنفيDDDذ ا!عمDDDال ا-نشDDDائية 
). مدنيDDة وميكانيكيDDة وكھربائيDDة وكيمياويDDة(

وھي من عقDود ا�ستصDناع المتراخيDة فDي 
) 1951(لسDنة ) 40(القانون المDدني رقDم 

المعدل، وتحكمھا بالدرجة ا!ساس شDروط 
المقاولDDDة المDDDأخوذة أساسDDDاً عDDDن الشDDDروط 

أمDا ]. 5[لعالمية للمقاو�ت وھي شبه ثابتDةا
عقود الشراء والتوريDد فھDي عقDود تجاريDة 
فوريDDDDة تبDDDDرم لتDDDDوفير السDDDDلع والخDDDDدمات 

. الجDDDاھزة أو شDDDبه الجDDDاھزة أو المصDDDنعة
وتنظمھDDDا تعليمDDDات تنفيDDDذ الموازنDDDة العامDDDة 

، زيDادة علDى ]6[والتي تتغير تبعاً للظروف
. يDDدشDDروط التجDDارة الدوليDDة فDDي حالDDة التور

وأخيDDراً عقDDود الخDDدمات ا�ستشDDارية التDDي 
تتعلق بإعداد الدراسات والتصاميم وإجراء 
المسDDوحات والتحريDDات والفحوصDDات ومDDا 

وينظمھDDا عقDDد الخDDدمات ا�ستشDDارية . شDDابه
الھندسية لقطاع التشDييد الصDادر عDن نقابDة 

و� توجDد قواسDم ]. 7[المھندسين العDراقيين
الDث�ث مDن مشتركة فيما بDين ھDذه ا!نDواع 

وأن . العقDDود، و� تحكمھDDا أحكDDام متشDDابھة
تشريع أحكام مشتركة لھا على النحو الDذي 
جDDاءت بDDه تعليمDDات تنفيDDذ العقDDود، يحDDدث 

ا!مDDDر الDDDذي . إرباكDDDاً والتباسDDDاً وتعارضDDDاً 
يتطلDDب تجزئDDة التعليمDDات إلDDى ث�ثDDة أقسDDام 
منفصDلة أو إصDDدار ث�DDث تعليمDDات مسDDتقلة 

  .لكل نوع من العقود
  :ا$حالة والتعاقد -2-2

تنتقDDDل التعليمDDDات بشDDDكل مباشDDDر مDDDن 
، إلى )7(أحكام تحليل العطاءات في المادة 

، )8(أحكام إعداد صيغة التعاقد فDي المDادة 
دون المرور بإجراءات ا-حالة، ابتداًء مDن 
المصDDادقة علDDى محضDDر تحليDDل العطDDاءات 
حتى توقيع العقد، والتي تجدھا مبعثDرة ھنDا 

ء التعليمDDات نفسDDھا، ممDDا وھنDDاك فDDي أرجDDا
ومعالجDDة . يقتضDDي جمعھDDا فDDي ھDDذه المDDادة

نDDواقص ا!حكDDام، كتبيDDان ا-طDDار القDDانوني 
المقبول لتشارك شDركتين مDع بعضDھما فDي 
تقDDDديم عطDDDاء مشDDDترك بموجDDDب تعليمDDDات 
تسDDDDDجيل وتصDDDDDنيف الشDDDDDركات المقاولDDDDDة 

وعDDDدد العقDDDود ]. 8[والمقDDDاولين العDDDراقيين
بھDDا فDDي آن  التDDي يسDDمح للمقDDاول بDDا�لتزام

وإصدار الشروط الخاصة بكل نDوع . واحد
. مDDDن أنDDDواع العقDDDود وصDDDيغھا النموذجيDDDة

وحذف ما ھو مذكور في تعليمDات أخDرى، 
كموضوع الضمان الذي يقدم مقابDل الدفعDة 
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المقدمDDDة !نDDDه مDDDذكور فDDDي تعليمDDDات تنفيDDDذ 
الموازنDDDة العامDDDة، وكDDDذلك ا!مDDDر بالنسDDDبة 

). 19(للضDDمان الDDذي يقDDدم بموجDDب المDDادة 
وم�حظDDة أن إشDDعار الجھDDات المحDDددة فDDي 
المDDDادة نفسDDDھا، بمعلومDDDات عDDDن المتعاقDDDد، 
يكDDون بموجDDب كتDDاب ا-حالDDة ولDDيس بعDDد 

و� تكDون كتابDة العقDود بلغDات . إبرام العقد
أخرى غيDر العربيDة مقرونDة بإمكانيDة ذلDك 
مDDDن عدمDDDه، وإنمDDDا تكتDDDب العقDDDود بلغDDDات 
أخDDDرى بجانDDDب العربيDDDة إذا كانDDDت ھنDDDاك 

لذلك، مع تحديد اللغDة المعDول عليھDا  حاجة
  .عند اخت�ف النص

  :المستندية تا0عتمادا -2-3
مDDن التعليمDDات مDDا ) 9(تتنDDاول المDDادة 

يتعلق بإجراءات فتح ا�عتمادات المستندية 
وھي إجراءات ماليDة تحكمھDا . عند التوريد

تعليمDDات البنDDك المركDDزي العراقDDي كجھDDة 
 متخصصDDة مسDDDؤولة عDDن تنظDDDيم التحويDDDل

الخDDDارجي، و� داع لDDDذكرھا فDDDي تعليمDDDات 
تنفيDDDذ العقDDDود الحكوميDDDDة، وإنمDDDا ا�كتفDDDDاء 

وبعكسDه فDإن . با-شارة إلى وجوب إتباعھا
ھذه المادة بحاجة إلى إعادة صياغة بنودھا 
بشDDDكل مDDDوجز ودقيDDDق، يراعDDDي التسلسDDDل 

  .المنطقي لLجراءات
  :حظر التعاقد -2-4

إدراج المتعاقDDدين ) 18(تجيDDز المDDادة 
مخلDDDين بالتزامDDDاتھم فDDDي القائمDDDة السDDDوداء ال

على وفق أحكام تعليمات تسجيل وتصDنيف 
. الشDDركات المقاولDDة والمقDDاولين العDDراقيين

وتعبيDDر المتعاقDDد المخDDل � ينصDDرف علDDى 
المنDDاقص الناكDDل لDDذا يتوجDDب ذكDDر ا!خيDDر 

زيDDادة علDDى أن . صDDراحة فDDي نDDص المDDادة
تعليمDDDDDات تسDDDDDجيل وتصDDDDDنيف الشDDDDDركات 

مقاولين العراقيين، تخص عقود المقاولة وال
ا!شغال العامة، مما يتطلب تشريعاً يخDص 
عقود الخدمات ا�ستشارية وعقDود الشDراء 

  .والتوريد
م++ا يتع++ارض وبع++ض قواع++د ا$نص++اف  -3

  :والعدالة
  :فض منازعات ما قبل التعاقد -3-1

أن مجمDDوع المDDدد المحDDددة فDDي المDDادة 
، والمتعلقDDة بDDا�عتراض علDDى قDDرار )10(
-حالDDة والنظDDر فيDDه والبDDت فDDي موضDDوعه ا

يومDDاً، ھDDي أكثDDر مDDن المDDدة ) 29(والبالغDDة 

المحDDDDددة للفDDDDائز ا!ول بالمناقصDDDDة !جDDDDل 
) 14(الحضDDDDور وتوقيDDDDع العقDDDDد والبالغDDDDة 

مDDDDن البنDDDDد ) ب(يومDDDDاً، بموجDDDDب الفقDDDDرة 
مDDDن التعليمDDDات ) 7(العشDDDرين مDDDن المDDDادة 

وتDDDزداد مDDDدة التDDDأخير إذا حصDDDل . نفسDDDھا
-حالDDة إلDDى الفDDائز الثDDاني اعتDDراض علDDى ا

عنDDDد نكDDDول المنDDDاقص ا!ول، وإذا حصDDDل 
اعتDDراض علDDى ا-حالDDة إلDDى الفDDائز الثالDDث 

أمDDا إذا . عنDDد نكDDول المنDDاقص الثDDاني أيضDDاً 
وصDDل الموضDDوع إلDDى المحكمDDة المختصDDة 
فDDDي وزارة التخطDDDيط والتعDDDاون ا-نمDDDائي، 

يومDDاً لحسDDمه ابتDDدائياً ) 127(فإنDDه يتطلDDب 
ى لتمييDDDز القDDDرار لDDDدى يومDDDاً أخDDDر) 30(و

محكمة ا�ستئناف وأكثر من ذلك للبت فيDه 
وان التريDث المشDار إليDه فDي الفقDرة . نھائياً 

� ) 10(مDDDن البنDDDد ا!ول مDDDن المDDDادة ) ج(
يأخDDذ با�عتبDDDار مDDدة نفDDDاذ العطDDDاءات، و� 
يعDDالج اOثDDار المترتبDDة علDDى ھDDذا التريDDث، 
كفDDرق ا!سDDعار أو أيDDة ظDDروف اسDDDتثنائية 

تنفيDDDذ التزامDDDات الطDDDرفين، إن تDDDؤثر فDDDي 
حDDدثت، وھDDذا يتعDDارض مDDع إحDDدى قواعDDد 

� ضDDDرر و� (ا-نصDDDاف والعدالDDDة وھDDDي 
ولم يجِر تحديد آلية إلغDاء ا-حالDة ). ضرار

أو فسDDDDخ العقDDDDد المطعDDDDون فDDDDي صDDDDحتھما 
. وإجراء ا-حالة مجدداً وإبرام العقد الجديد

ومDدى إمكانيDة ا�عتDراض مجDدداً مDن قبDل 
. ألغيت إحالته أو فسخ عقDدهالمناقص الذي 

واOليDDDة ال�زمDDDة لحسDDDاب ا!ضDDDرار التDDDي 
يدفعھا المعترض لما تسبب بDه مDن تDأخير، 

كمDDDا أن الفقDDDرة . وآليDDDة ا�عتDDDراض عليھDDDا
نفسDDھا قDDد اشDDترطت لDDذلك، أن يكDDون سDDبب 
ا�عتراض كيدياً أو غير مبDرر، وھDو أمDر 
يصDDDDعب إثباتDDDDه، بشDDDDكل ينسDDDDجم وقDDDDانون 

) 1979(نة لسDDDDDD) 107(ا-ثبDDDDDDات رقDDDDDDم 
مDن البنDد ) أ(زيادة على أن الفقDرة . المعدل

ا!ول نفسDDDDDه � تحDDDDDدد مDDDDDؤھ�ت اللجنDDDDDة 
  .المركزية للنظر في ا�عتراضات

  :التأمينات والغرامات والتحمي(ت -3-2
أحكDام التأمينDات ) 16(تعرض المادة 

ا!وليDDة والنھائيDDة، والغرامDDات التأخيريDDة، 
ينھDDDا والتحمDDDي�ت ا-داريDDDة، ولDDDيس فيمDDDا ب

. قواسDDم مشDDتركة سDDوى أنھDDا مسDDائل ماليDDة
ويفضل أن تكون أحكام كDل منھDا فDي مDادة 

و�سDDيما أن أحكDDام ھDDذه المDDادة � . مسDDتقلة
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وتقضDي الفقDرة . تصح لجميع أنواع العقDود
مDDDن البنDDDد ا!ول بمصDDDادرة التأمينDDDات ) ج(

ا!وليDDة للمنDDاقص الناكDDل، ويجDDري التأكيDDد 
مDن البنDد ) ب(و) أ(على ذلك فDي الفقDرتين 

وھDDDDDذا . أيضDDDDDاً ) 17(ا!ول فDDDDDي المDDDDDادة 
يتعDDDDارض مDDDDع إحDDDDدى قواعDDDDد ا-نصDDDDاف 

والصDDحيح ). الغDDرم بDDالغنم(والعدالDDة وھDDي 
ھDDو ا�حتفDDاظ بالتأمينDDات ا!وليDDة للمنDDاقص 
الناكDDDDل وأخDDDDذھا بالحسDDDDبان عنDDDDد تسDDDDوية 

ويعDDDرض البنDDDد ]. 10[الحسDDDابات النھائيDDDة
أحكDDام الغرامDDات ) 16(الثDDاني مDDن المDDادة 

خيريDDDة، ويحDDDدد سDDDقفھا ا!علDDDى بنسDDDبة التأ
من مبلDغ العقDد، ولكنDه يخDرج عDن ) 10٪(

موضDDDDوع الغرامDDDDات التأخيريDDDDة ليقضDDDDي 
بوجDDDوب تشDDDكيل لجنDDDة إسDDDراع أو سDDDحب 
العمDل بعDDد بلDDوغ المDدة التأخيريDDة ربDDع مDDدة 

بينمDDDا � يجDDDوز لصDDDاحب . العقDDDد المعدلDDDة
العمDDل وضDDع اليDDد علDDى المشDDروع إ� بعDDد 

كDDون التنفيDDذ أمDDا سDDحب العمDDل، وعنDDدھا ي
بواسDDDطة لجنDDDة إسDDDراع أو با-حالDDDة علDDDى 

كما أن شروط المقاولDة تجيDز . مقاول جديد
لصDDاحب العمDDل سDDحب العمDDل جDDوازاً، و� 
توجDDDDب عليDDDDه ذلDDDDك وجوبDDDDاً، !نDDDDه أدرى 
بظDDروف العمDDل وأصDDلح مDDن غيDDره لتقDDدير 

. الوقDDت المناسDDب لسDDحب العمDDل مDDن عدمDDه
وأن سDDحب العمDDل بعDDد بلDDوغ التDDأخير ربDDع 
مدة العقد يقيد مجموع الغرامDات التأخيريDة 

من مبلغ العقDد ) ٪2.5(بنسبة � تزيد على 
فقDDDط، ممDDDا يجعDDDل تحديDDDد السDDDقف ا!علDDDى 

مDDن مبلDDغ العقDDد، حكDDم غيDDر ) ٪10(بنسDDبة 
ومDDن الجDDدير بالDDذكر أن ]. 10[ذي جDDدوى

ھنDDDDاك مبالغDDDDة فDDDDي أحكDDDDام تشDDDDكيل لجDDDDان 
إذ تتكDون ]. 11[ا-سراع بموجب تعليماتھDا

ة من ستة أعضاء أصيلين ھم مھندس اللجن
وفنDDي وقDDانوني ومحاسDDب ومDDدقق وآخDDر، 

بينما تكتفي لجان التنفيDذ . وستة بد�ء مثلھم
أمانDDDDة، وھDDDDي ذات مھDDDDام مشDDDDابھة للجنDDDDة 
ا-سDDDDراع، بث�ثDDDDة أعضDDDDاء فقDDDDط، بيDDDDنھم 
مھنDDDDدس ومحاسDDDDب، بموجDDDDب التعليمDDDDات 
الحسDDDابية الخاصDDDة با!عمDDDال التDDDي يتقDDDرر 

و� يجDDDDDوز إقحDDDDDام  ].12[تنفيDDDDDذھا أمانDDDDDة
المDDدققين فDDي لجDDان التنفيDDذ !ن ھDDذا ينتھDDك 

ويمكDDDن ا�سDDDتغناء عDDDن . اسDDDتق�لية عملھDDDم
. العضDDو الفنDDي لوجDDود مھنDDدس فDDي اللجنDDة

) 16(ويقضDDDي البنDDDد الخDDDامس مDDDن المDDDادة 
بتحديDDد التحمDDي�ت ا-داريDDة بنسDDبة � تزيDDد 

من الكلفDة الفعليDة للتنفيDذ، إذا ) ٪20(على 
عاقDDد بتنفيDDDذ العمDDل مDDDن مDDا قامDDت جھDDDة الت

والصDDDحيح ھDDDو أن . خ�DDDل شDDDخص آخDDDر
تضاف التحمي�ت ا-داريDة عنDد قيDام جھDة 
التعاقد بتنفيذ العمل بنفسھا وليس من خ�Dل 
شخص آخر، !نھا في ھذه الحالة تكون قDد 

أمDDا فDDي حالDDة . تكبDDدت مصDDروفات فوقيDDة
 �Dر فDخص آخDسحب العمل وأحالته إلى ش

فDDوق مDDا  تتحمDDل جھDDة التعاقDDد مصDDروفات
كانDDDت تتحملDDDه لDDDو اسDDDتمر المقDDDاول ا!ول 
بعمله، و� يصDح تحميلھDا فDي ھDذه الحالDة، 
تحقيقDDDDDDاً لقاعDDDDDDدتي ا-نصDDDDDDاف والعدالDDDDDDة 

  .المذكورتين آنفاً 
  :ا$خ(ل با0لتزامات -3-3

تحت عنوان اOثDار ) 17(تأتي المادة 
القانونيDDDة الناجمDDDة عDDDن إخ�DDDل المتعاقDDDدين 

كDرر ذكDر العبDارة ويت. بالتزاماتھم التعاقدية
نفسھا في مستھل البندين ا!ول والثاني من 

و� يوجد لھذه اOثار ذكر في . المادة نفسھا
قوانين أو تعليمات أخرى أعلDى درجDة مDن 
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ممDا يجعDل 

ويفترض أن يبDدأ . ھذه العبارة غير مناسبة
يDDDDتم اتخDDDDاذ (البنDDDDدان المDDDDذكوران بعبDDDDارة 

فDي ) ات اOتية عند نكول المنDاقصا-جراء
يDتم اتخDاذ ا-جDراءات (بداية البنDد ا!ول، و

اOتيDDDDة عنDDDDد إخ�DDDDل المتعاقDDDDد بالتزاماتDDDDه 
فDDي بدايDDة البنDDد الثDDاني، وتسDDرد ) التعاقديDDة

ومراعDDDاة . ا-جDDDراءات الخاصDDDة بكDDDل بنDDDد
شرح معنى النكول فDي مسDتھل البنDد ا!ول 

) ج(مDDDن ھDDDذه المDDDادة ولDDDيس فDDDي الفقDDDرة 
وحDDذف . اصDDة بنكDDول المنDDاقص الثDDانيالخ

مDDDن ھDDDذه الفقDDDرة فكDDDل ) التضDDDامن(كلمDDDة 
مناقص ناكDل يتحمDل فDرق المبلDغ المترتDب 
بينه وبين من يليDه فقDط، ولDيس بالتضDامن، 
تحقيقDDDDDDاً لقاعDDDDDDدتي ا-نصDDDDDDاف والعدالDDDDDDة 

ويبDDDدأ البنDDDد الثDDDاني مDDDن . المDDDذكورتين آنفDDDاً 
مصDادرة أو ا�حتفDاظ (بعبارة ) 17(المادة 
، والمصDDDDادرة غيDDDDر )ينDDDDات النھائيDDDDةبالتأم

ا�حتفاظ، و� يجوز الجمع بينھما في حكDم 
. يجيDDDDDز اختيDDDDDار أي منھمDDDDDا دون شDDDDDروط

والصحيح ھو ا�حتفDاظ بالتأمينDات النھائيDة 
وأخذھا بالحسDبان فDي الحسDابات الختاميDة، 
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تحقيقDDDDDDاً لقاعDDDDDDدتي ا-نصDDDDDDاف والعدالDDDDDDة 
مDDن ) ب(وتقضDDي الفقDرة . المDذكورتين آنفDاً 

نفسDDDDھا باستحصDDDDال إذن قضDDDDائي المDDDDادة 
لغDDرض تنفيDDذ العمDDل علDDى حسDDاب المقDDاول 
المخDDل بواسDDطة لجنDDة إسDDراع، إذا رفDDض 

بينمDDا تسDDمح . المقDDاول المخDDل تمثيلDDه فيھDDا
المDادة نفسDDھا بسDDحب العمDDل وإحالتDDه بعھDDدة 

. مقاول جديد دون الحاجة إلى إذن قضDائي
وھذا تناقض يحل إذا شكلت لجنة ا-سDراع 

ومراعDDDDDاة حسDDDDDاب  .بعDDDDDد سDDDDDحب العمDDDDDل
الغرامDات التأخيريDة علDى المقDاول المخDDل، 
إذا تم سحب العمDل منDه قبDل انقضDاء المDدة 
التعاقديDDة المعدلDDة، علDDى أسDDاس المDDدة التDDي 
تقابDDل نسDDبة العمDDل غيDDر المنجDDز فDDي يDDوم 
سDDDDحب العمDDDDل قياسDDDDاً بالنسDDDDبة المخططDDDDة 
بموجDDب المنھDDاج الزمنDDي المتعاقDDد عليDDه أو 

ا تDDم سDDحب العمDDل أمDDا إذ. المعDDدل إن وجDDد
بعDDد انقضDDاء المDDدة التعاقديDDة، فيضDDاف مDDا 
يحسب على ا!ساس المذكور آنفاً، إلى مدة 
التDDDDأخير المتحققDDDDة بعDDDDد تDDDDأريخ ا-نجDDDDاز 
التعاقDDDDدي وبمDDDDا � يزيDDDDد مجموعDDDDه علDDDDى 

من مبلغ ا�لتDزام المخDل بDه، وھDو ) 10٪(
حDDDDق لصDDDDاحب العمDDDDل لDDDDم تلتفDDDDت إليDDDDDه 

ية فتحسDب أما التحمي�ت ا-دار. التعليمات
مDDن كلفDDة التنفيDDذ ) ٪20(بمDDا � يزيDDد علDDى 

الفعليDDة بموجDDب البنDDد الخDDامس مDDن المDDادة 
مDDDن ) تحديDDDداً  ٪20(، ولDDDيس بنسDDDبة )16(

مبلغ ا�لتزام المخل به كما جDاء فDي المDادة 
وضDDDDDرورة رفDDDDDع عبDDDDDارة . أع�DDDDDه) 17(
الDواردة فDي ) وا�لتزامات المالية ا!خرى(

� تفيد معنDًى آخر نص المادة نفسھا إذ أنھا 
ويبقDDى الغمDDوض قائمDDاً فDDي عبDDارة . محDDدداً 

فإذا ما وجد بعد تصفية الحسابات النھائيDة (
) بDDDأن حسDDDابه دائDDDن ف�DDD يعطDDDى لDDDه شDDDيء

ويقصد بDه المقDاول المخDل الDذي تDم سDحب 
إذ يفسره المحاسبون والمدققون . العمل منه

بDDDأن المقDDDاول � يسDDDتحق شDDDيئاً عDDDن سDDDلفه 
DDابقاً وغيDDه سDDتحقة لDروفة، و� المسDDر المص

عن قيمDة العمDل المنجDز مDن قبلDه بعDد تلDك 
والصDDحيح أن . السDDلف وقبDDل سDDحب العمDDل

المقDDاول الDDذي يسDDحب العمDDل منDDه يسDDتحق 
قيمDDDة العمDDDل المنجDDDز مDDDن قبلDDDه لغايDDDة يDDDوم 

زيDDDادة علDDDى تأميناتDDDه . سDDDحب العمDDDل منDDDه
. النھائيDDDة والمبDDDالغ المسDDDتقطعة مDDDن سDDDلفه

!سDاس، ويسوى حسابه النھائي علDى ھDذا ا
مطروحDDDDDDاً منDDDDDDه الغرامDDDDDDات التأخيريDDDDDDة، 
والتحمDDDي�ت ا-داريDDDة إن وجDDDدت، وفDDDرق 
الكلفة فDي تنفيDذ المشDروع إن وجDد، تحقيقDاً 
لقاعDDDدتي ا-نصDDDاف والعدالDDDة المDDDذكورتين 

أمDDا العبDDارة أع�DDه فتطبDDق فDDي حالDDة . آنفDDاً 
إحالDDة مDDا تبقDDى مDDن العمDDل بمبلDDغ يقDDل عمDDا 

نDDدھا � يقابلDDه فDDي ا�لتDDزام المخDDل بDDه، فع
يعطى ھDذا الفDرق إلDى المقDاول، و� يDدخل 

  .في التسوية النھائية للحسابات
  :شروط الدفع -3-4

أن مDDرور ث�ثDDين يومDDاً علDDى السDDلفة  
السDDDابقة -ط�DDDق السDDDلفة ال�حقDDDة بموجDDDب 

، يDDDأتي انسDDDجاماً مDDDع شDDDروط )19(المDDDادة 
المقاولDDة المعتمDDدة فDDي العDDراق، وھDDو أمDDر 

Dروط العالميDن الشDي مأخوذ عDدة فDة المعتم
دول تمنح المقاول فوائد عند تDأخر صDرف 

، وھذا غير معمول به في بلDدنا، ]9[السلف
لDDذا � توجDDد ع�قDDة بDDين المDDدة واسDDتحقاق 

ويفتDDرض . المقDDاول للسDDلفة فDDي ھDDذه الحالDDة
أن يتDDDرك ا!مDDDDر لتقDDDدير صDDDDاحب العمDDDDل 

. حسDDDDDDDDبما تقتضDDDDDDDDيه مصDDDDDDDDلحة العمDDDDDDDDل
وا�ستعاضDDة عDDن وضDDع حDDد أدنDDى للمDDدة، 

DDبة بوضDDه بنسDDراً عنDDغ معبDDى للمبلDDد أدنDDع ح
مئويDDDة مDDDن مبلDDDغ العقDDDد، �خDDDت�ف مبDDDالغ 

ومDDDDDن الجDDDDDدير بالDDDDDذكر ھنDDDDDا أن . العقDDDDDود
تعليمDDDDDات تسDDDDDجيل وتصDDDDDنيف الشDDDDDركات 
المقاولة والمقاولين العراقيين تجيز للشركة 
أو المقاول الدخول بDالتزام يتDراوح مDا بDين 

مما . المالية ءتهم�أربع وست مرات بقدر 
ضرورة تسليف المقDاول علDى العمDل  يعني

وبعكسDDه . المنجDDز قبDDل تجDDاوز ھDDذه الحDDدود
يفتDDDرض أن تنصDDDف التشDDDريعات المقDDDاول 
بمنحDDDDDDه حDDDDDDق التوقDDDDDDف لحDDDDDDين صDDDDDDرف 
اسDDتحقاقاته السDDابقة إذا مDDا زاد مبلغھDDا عDDن 
تلDDك الحDDدود، زيDDادة علDDى مDDا يترتDDب علDDى 
التوقف من آثار، تحقيقاً لقاعدتي ا-نصDاف 

  .ين آنفاً والعدالة المذكورت
  :ما يتعارض وأحكام أخرى -4
  :تسلم وفتح العطاءات -4-1

أن يكDDون رئDDيس ) 6(أجDDازت المDDادة 
جھDDة التعاقDDد رئيسDDاً للجنDDة فDDتح العطDDاءات 
المركزية، وھDذا غيDر صDحيح، !نDه اOمDر 
بالصDDDDDرف والمخDDDDDول بالمصDDDDDادقة علDDDDDى 
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محضDDر فDDتح العطDDاءات وإحالتDDه إلDDى لجنDDة 
طDDDDDاءات و� يجDDDDDوز إحالDDDDDة الع. التحليDDDDDل

ومحضDDر فتحھDDا مDDن قبDDل لجنDDة الفDDتح إلDDى 
كمDDا أجDDازت ھDDذه (لجنDDة التحليDDل مباشDDرة 

، فقد � يصادق رئDيس جھDة التعاقDد )المادة
على إجراءات لجنة الفتح ويتخDذ إجDراءات 

وقد � يكDون عDدد العطDاءات كافيDاً . أخرى
فتوصDDDDي لجنDDDDة فDDDDتح العطDDDDاءات بإعDDDDادة 

د ويفضل دمج البنو. ا-ع�ن عن المناقصة
ا!ربعة ا!ولى من ھذه المادة في بند واحد 

وجعDDDDDل الفقDDDDDرتين الثDDDDDانويتين . مختصDDDDDر
مDDن البنDDد الخDDامس ) أ(مDDن الفقDDرة ) 7و6(

من ھذه المادة، فقرتين مستقلتين عن الفقرة 
!ن كDDDل واحDDDدة منھمDDDDا تشDDDكل حكمDDDDاً ) أ(

فواحDDDدة تتعلDDDق بتسDDDلم العطDDDاءات . مسDDDتق�ً 
عدم جDواز المرسلة بالبريد، والثانية تتعلق ب

مDDن ) ب(وجعDDل الفقDDرة . إفشDDاء المعلومDDات
البنDDDد الخDDDامس الخDDDاص بواجبDDDات مقDDDرر 
اللجنDDDة، بنDDDداً مسDDDتق�ً بذاتDDDه، فھDDDي تتعلDDDق 

. بواجبDDDات رئDDDيس اللجنDDDة ولDDDيس مقررھDDDا
مDن البنDد ) ج(وكذلك ا!مDر بالنسDبة للفقDرة 

نفسDDDه فھDDDي مDDDن واجبDDDات اللجنDDDة مجتمعDDDة 
DDDن البنDDDتق�ً عDDDداً مسDDDون بنDDDب أن تكDDDد ويج

  .الخامس الخاص بواجبات المقرر
  :تدقيق وتحليل العطاءات -4-2

عضو مالي وآخر  وجود � حاجة إلى
قانوني فDي لجنDة تحليDل عطDاءات ا!شDغال 
العامDDة والخDDدمات ا�ستشDDارية، فلDDيس فDDي 

وأن . عملھDDDDDا جوانDDDDDب قانونيDDDDDة أو ماليDDDDDة
الجوانDDDDب القانونيDDDDة والماليDDDDة تكDDDDون قDDDDد 

DDDتح العطDDDة فDDDل لجنDDDن قبDDDت مDDDاءات شخص
وثبتت في محضرھا قبDل إحالتDه إلDى لجنDة 
التحليDDDDل، والتDDDDي يجDDDDب أن تكDDDDون لجنDDDDة 
متخصصDDDة فDDDي طبيعDDDة المناقصDDDة، ومDDDن 
ذوي الخبرة فDي ذلDك ا�ختصDاص، رئيسDاً 
وأعضDDDDDDDDDاء، وبمDDDDDDDDDا يغطDDDDDDDDDي جميDDDDDDDDDع 
ا�ختصاصات ا!ساسية ذات الصDلة، دون 

كمDا (الحاجة إلى ا�سDتعانة بجھDة خارجيDة 
فDDDي ذلDDDك مDDDن  ، لمDDDا)أجDDDازت ھDDDذه المDDDادة

وأن ا�سDDDDDDDتعانة باستشDDDDDDDاري . محDDDDDDDاذير
المناقصDDDة أو اسDDDتقدام ممثDDDل ا�ستشDDDاري 
ا!جنبDDDDي ھDDDDو ل�سDDDDتئناس بDDDDرأيھم الفنDDDDي 

كمDا جDاء (المحض ولDيس -جDراء التحليDل 
وان تسDDتثنى العطDDاءات ). فDDي المDDادة نفسDDھا

المتعلقة بالسفارات والممثليات العراقية في 
ليDDل الخDارج مDDن حكDDم عDDدم جDDواز فDDتح وتح

ومراعاة أن المكDان . العطاءات في الخارج
الصحيح للبند السابع عشر من المادة نفسھا 
والمتعلق بإعادة التأمينات ا!وليDة، ھDو فDي 

المخصصDDDDة !حكDDDام ا-حالDDDDة ) 8(المDDDادة 
والتعاقDDDDد، إذ � ع�قDDDDة لDDDDه بعمDDDDل لجنDDDDة 

وكDDذلك ا!مDDر بالنسDDبة إلDDى البنDDد . التحليDDل
كDDد مDDن صDDحة الثDDامن عشDDر والمتعلDDق بالتأ

والتDي لDم يحDددھا (صدور بيانات جوھرية 
، )البنDDد ولDDم يحDDدد آليDDة التأكDDد مDDن صDDحتھا

والبنDDDDد العشDDDDرين المتعلDDDDق بالص�DDDDحيات 
الماليDDة ونفDDاذ ا-حالDDة، إذ � ع�قDDة للبنDDدين 

ويفتDDرض نقلھDDا إلDDى . بعمDDل لجنDDة التحليDDل
  .أيضاً ) 8(المادة 

ض+++++++++وابط ومع+++++++++ايير الت+++++++++رجيح  -4-3
  :طاءاتا0سترشادي للع

إن ما جاء في البند العاشر من المادة  
من ضDوابط وإجDراءات للتوصDل إلDى ) 7(

العطاء ا!فضل، منظمة أساساً في ضوابط 
ومعDDDDDDDDDDDايير التDDDDDDDDDDDرجيح ا�سترشDDDDDDDDDDDادي 

، ويفتDDDDرض رفعھDDDDا مDDDDن ]13[للعطDDDDاءات
التعليمات تجنباً ل�زدواجية والتعارض في 

بDDل أن مDDن ا!فضDDل، إلغDDاء ھDDذه . التشDDريع
المعDDايير، لمDDا خلقتDDه مDDن تعقيDDد الضDDوابط و

غيDDDDر مبDDDDرر وغيDDDDر مجDDDDدي فDDDDي عمليDDDDة 
إن لDم يDدخل  ،الترسية، وما فتحته من بDابٍ 

منه الت�عب والفساد ا-داري، سيدخل منه 
ولDم تصDبح ا-حDا�ت . التشكيك وا�رتيDاب

في ظل ھذه الضوابط والمعايير أفضل من 
بل أن مشاكل العقود قبDل تشDريع ھDذه . قبل

لمعDDايير كانDDت أصDDغر حجمDDاً الضDDوابط وا
ا-حا�ت قبل صدور ھDذه وأن . وأقل عدداً 
كانDDDDت أكثDDDDر نزاھDDDDة وشDDDDفافية  التعليمDDDDات

!ن الطريقDة السDابقة كانDت محDDددة . وعDد�ً 
وقاطعDDة، إذ يجDDري تثبيDDت كDDل المتغيDDرات 
سDDلفاً عDDدا سDDعر العطDDاء، ويسDDتبعد مDDن � 

ومDDDDDن بينھDDDDDا مDDDDDدة التنفيDDDDDذ  ،يلتDDDDDزم بھDDDDDا
، فيبقDDDى السDDDعر ھDDDو والمواصDDDفات الفنيDDDة

الفيصDDDل، علDDDى أن � يكDDDون السDDDعر غيDDDر 
معقDDDول، أي أن � يقDDDل عDDDن كلفDDDة التنفيDDDذ 

لXعمال مطروحاً منھDا الھDوامش  التخمينية
أمDا . التخمينية للربح والمخاطرة والتضDخم

ضDDوابط ومعDDايير التDDرجيح الحاليDDة، فھDDي 
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تنتھك مبDدأ تصDنيف المقDاولين، إذ يفتDرض 
DDDدم المسDDDى قDDDل علDDDع التعامDDDع جميDDDاواة م

مقDDDDاولي التصDDDDنيف الواحDDDDد، وبعكسDDDDه � 
آخDذين با�عتبDار أن . جدوى من التصDنيف

التصDDDDنيف يDDDDتم بموجDDDDب المعDDDDايير نفسDDDDھا 
، والم�DDك الھندسDDي ةالماليDD الم�DDءة: وھDDي

. والسDDDاند، والمعDDDدات، وا!عمDDDال السDDDابقة
وأن مDDDDDDن ا!جDDDDDDدى تطبيDDDDDDق الضDDDDDDوابط 
والمعDDايير عنDDد مDDنح درجDDة التصDDنيف، !ن 

سDDDDتطاعة الجھDDDDة المختصDDDDة فDDDDي وزارة با
التخطDDDيط والتعDDDاون ا-نمDDDائي بنDDDاء قاعDDDدة 
معلومDDDDات شDDDDاملة عDDDDن المقDDDDاولين، تقDDDDوم 
بتحDDDDDديثھا سDDDDDنوياً بجعDDDDDل تجديDDDDDد ھويDDDDDة 

. التصDDنيف كDDل سDDنة بDDد�ً مDDن كDDل سDDنتين
وإضDDDDافة شDDDDرط جديDDDDد يحظDDDDر اشDDDDتراك 
المقاول في مناقصة جديDدة إذا كDان ملتزمDاً 

. فDDي آن واحDDد بعDDدد معDDين مDDن المقDDاو�ت
تقDديم كتDب  إلDىولن يحتاج المقDاول عندئDذ 

تأييد وصحة صدور جميع مستمسDكاته مDع 
كل مناقصة، وإنمDا يقDدمھا مDرة واحDدة فDي 
السDDDنة إلDDDى وزارة التخطDDDيط، عنDDDد تجديDDDد 

والتي يمكن أن تكون كبيDرة الحجDم . الھوية
لتبيان جميع المعلومات الجوھريDة المحدثDة 

زيادة علDى تDوفير المعلومDات . عن المقاول
لجھDDة المختصDDة فDDي الموقDDع ا�ليكترونDDي ل

فDDDDي وزارة التخطDDDDيط !غDDDDراض التDDDDدقيق 
وھDDذا يحفDDظ الكثيDDر مDDن الجھDDد . المتقDDاطع

والوقDDت لجھDDة التعاقDDد والمقDDاول، ويجعDDل 
ويرفDDDع عDDDن . العمليDDDة أكثDDDر تنظيمDDDاً ودقDDDة

كاھل لجان تحليل العطاءات العDبء الثقيDل 
الذي حملتھم إياه ضوابط ومعايير الترجيح 

فسDDه يقDDال فDDي وا!مDDر ن. الحاليDDة للعطDDاءات
فالمعDDDايير . شDDDأن عقDDDود الشDDDراء والتوريDDDد

المحDDددة فDDي الضDDوابط الحاليDDة، ھDDي مDDن 
الثوابDDت التDDي تحDDدد فDDي رسDDالة ا�سDDتع�م 

)Inquiry(يDDDDة، : ، وھDDDDفات الفنيDDDDالمواص
وخDDDدمات مDDDا بعDDDد البيDDDع، ومDDDدة التجھيDDDز، 
ونDDDوع البيDDDع التجDDDاري، ومكDDDان ا�سDDDت�م، 
والمنشDDDDDDDأ، ومDDDDDDDواد التشDDDDDDDغيل والمDDDDDDDواد 

وتبقDDDDDى ا!عمDDDDDال السDDDDDابقة . �حتياطيDDDDDةا
. شDDDDDرطان تعزيزيDDDDDان ةالماليDDDDD والم�DDDDDءة

أمDDا . فيصDDبح السDDعر ھDDو أسDDاس المفاضDDلة
عDDDDن عقDDDDود الخDDDDدمات ا�ستشDDDDارية، فDDDDإن 
ضوابط ومعايير الترجيح الحالية قد دخلDت 

فDDي تفاصDDيل متشDDعبة أدت إلDDى تآكDDل وزن 
وھDDي لDDم تDDدخل فDDي ھكDDذا . كDDل واحDDد منھDDا

  .عقود ا!خرىتفاصيل في أنواع ال
  :مدة العقد -4-4

من التعليمات تحDت ) 14(تأتي المادة 
عنوان مدة العقد، إ� أنھا تدخل مباشرة في 

ويفتDDDرض أن تسDDDتھل . أحكDDDام تمديDDDد المDDDدة
المDDادة بحكDDDم يقضDDي بوجDDDوب تحديDDد مDDDدة 
تنفيذ العقد والمنھاج الزمنDي لDه فDي صDيغة 
التعاقد، وأن المقاول ملزم بتحديث المنھDاج 

وا-شDDارة . نDDي لتقDDدم العمDDل أو�ً بDDأولالزم
إلDDى أن حسDDاب مDDدة العقDDد يبDDدأ مDDن اليDDوم 
التDDDالي ليDDDوم توقيDDDع العقDDDد بالنسDDDبة لعقDDDود 
الخDDDDDدمات ا�ستشDDDDDارية وعقDDDDDود الشDDDDDراء 
المحلية، ومDن اليDوم الDذي يلDي يDوم إشDعار 
مصرف المستفيد بفDتح ا�عتمDاد المسDتندي 
 لصالحه بالنسبة لعقود التوريد، ومDن اليDوم

الذي يلي يDوم تسDليم الموقDع بالنسDبة لعقDود 
ا!شDDغال العامDDة، مDDا لDDم يDDنص علDDى خ�فDDه 

). فDDي الحDDا�ت الDDث�ث(فDDي صDDيغة العقDDد 
وليس كمDا جDاء فDي مقدمDة البنDد ا!ول مDن 
ھذه المادة، !نه يطرح عDدد مDن الخيDارات 
دون شDDروط تطبيقھDDا، ويتعDDارض وشDDروط 

ثDاني ثم يسترسل البندين ا!ول وال. المقاولة
فDDDي عDDDرض أحكDDDام تمديDDDد المDDDدة، ولكنھDDDا 
أحكام ينطبق بعضھا على نDوع مDن العقDود 

ولمنDع . و� ينطبق على غيDره مDن ا!نDواع
ا�لتبDDDDاس يمكDDDDن ا�كتفDDDDاء با-شDDDDارة إلDDDDى 

و�سDيما . شروط العقد المبرم حسDب نوعDه
أن وزارة التخطDDDيط تعكDDDف علDDDى إصDDDدار 
صيغ نموذجية للتعاقد تتضمن شروطاً لكل 

  .من العقودنوع 
  :تغيير ا>عمال -4-5

فDDDDي  ةالحظDDDDر المسDDDDتخدم صDDDDيغةأن 
بشDDDDأن عDDDDدم جDDDDواز تغييDDDDر ) 15(المDDDDادة 

ا!عمال المتعاقDد عليھDا إ� عنDد الضDرورة 
دل علDDى أن تغييDDر تDD صDDيغة يھDD. القصDDوى

بينما ھو عرف عالمي . ا!عمال أمر منبوذ
مشDDھود، � تكDDاد تخلDDو منDDه أيDDة مقاولDDة فDDي 

ات والمواصDDDDDDفات !ن المخططDDDDDD. العDDDDDDالم
وجداول الكميات ھي تصDور ذھنDي مسDبق 
!عمDDال غيDDر موجDDودة، و� بDDد وأن تظھDDر 
فيھDDDDا تعارضDDDDDات ونDDDDواقص عنDDDDDد تنفيDDDDDذ 

لDDذا يجDDري معالجDDة الموضDDوع . التفاصDDيل
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ويفترض أن تDنص . بإصدار أوامر التغيير
المDDDادة علDDDى جDDDواز تغييDDDر ا!عمDDDال عنDDDد 
الضDDرورة القصDDوى وضDDDمن حDDدود مبلDDDغ 

ا�حتياط العام فDي الحDا�ت التDي المقاولة و
السDDماح المقيDDد  أي بصDDيغة(حDDددتھا المDDادة 

فDDي موضDDع  وارد ھDDو ولDDيس الحظDDر، كمDDا
ومراعDاة التمييDز بDين ). آخر في التعليمDات

أنواع العقود في ھذا الشأن، إذ أن الحا�ت 
المDDذكورة فDDي البنDDد ا!ول مDDن ھDDذه المDDادة 
 تنطبق على عقود ا!شغال العامDة بالدرجDة

ا!سDDDاس و� تنطبDDDق جميعھDDDا علDDDى أنDDDواع 
ويقضDDي البنDDد الثDDاني مDDن . العقDDود ا!خDDرى

المادة نفسھا بالتعامDل مDع مراس�Dت تغييDر 
ا!عمDDال ضDDمن حDDدود المDDدد المحDDددة فDDي 

. والخاصDة بتمديDد مDدة التنفيDذ) 14(المادة 
إ� أن التDDأخر فDDي البDDت بشDDأن تمديDDد مDDدة 

يسDببه  التنفيذ � يربك سير ا!عمDال، مثلمDا
أدنى تDأخير فDي البDت با!عمDال ا-ضDافية، 
والتDDي يتوجDDب حسDDمھا فDDور نشDDوء الحاجDDة 

ويDDأتي البنDDد ثالثDDاً مDDن المDDادة نفسDDھا . إليھDDا
بDDين قوسDDين، ) أمDDر التغييDDر(بإقحDDام عبDDارة 

فDDي الDDنص المقتDDبس مDDن شDDروط المقاولDDة 
والDDذي يحظDDر علDDى المقDDاول تنفيDDذ التغييDDر 

ھDDDذه و. قبDDDل صDDDدور أمDDDر تحريDDDري بDDDذلك
العبDDDارة المضDDDافة � تناسDDDب طبيعDDDة تنفيDDDذ 

فقد ورد ھذا الحكم في الشروط . المقاو�ت
!جDDDل المحافظDDDة علDDDى حقDDDوق المقDDDاول، 
ويكفDDDي إشDDDعاره تحريريDDDاً للمحافظDDDة علDDDى 
حقوقه، فيباشر بتنفيذ العمل المطلDوب دون 
تأخير، ثم يDتم إصDدار أمDر التغييDر بأسDرع 

تلكؤھDا  ما يمكن، تجنبDاً لتوقDف ا!عمDال أو
-تمDام يتطلب وقتDاً  إصدار أمر التغيير !ن

ويقضي البند الخامس من المDادة . إجراءاته
نفسDھا باعتمDاد شDروط المقاولDة فDي تسDعير 
الفقرات المسDتحدثة، وھDذا � يتفDق وأنDواع 

ثDDDم يقضDDDي البنDDDد نفسDDDه . العقDDDود ا!خDDDرى
بإضDDDDافة المصDDDDاريف ا-داريDDDDة للمقDDDDاول 

  .لذلكوأرباحه دون أن يحدد آلية 
  :ما يتطلب تعدي(ً تنظيمياً  -5
  :عناوين المواد -5-1

في تعليمDات ) 19 - 6(وردت المواد 
تنفيذ العقود الحكومية تحDت عنDوان خDاص 
 �DDDرى بDDDواد ا!خDDDت المDDDا، وتركDDDل منھDDDبك

واسDتخدمت فDي بعDض ھDذه المDواد . عنوان

). 13و 8(عناوين غيDر مناسDبة كالمDادتين 
عنDDDوان وإن مDDن ا!نسDDDب أن يكDDDون ھنDDDاك 

لكDDل مDDادة وبمDDا يعبDDر عDDن نطDDاق أحكامھDDا 
حسب تسلسDل ورودھDا (وعلى النحو اOتي 

 -2الھدف والتعDاريف،  -1): في التعليمات
 -4أحكDDDام الشDDDروع،  -3نطDDDاق ا!حكDDDام، 

 -5أسDDDDDDDاليب المناقصDDDDDDDات والDDDDDDDدعوات، 
تسDDDDDDDلم وفDDDDDDDتح  -6ا-ع�DDDDDDDن والDDDDDDDدعوة، 

تDDدقيق وتحليDDل العطDDاءات،  -7العطDDاءات، 
 -10تحDDDDذف،  -9التعاقDDDDد، ا-حالDDDDة و -8

فDDض  -11فDDض نزاعDDات مDDا قبDDل التعاقDDد، 
 -13تحذف،  -12نزاعات ما بعد التعاقد، 

تغييDDDDDر  -15مDDDDDدة العقDDDDDد،  -14تحDDDDDذف، 
التأمينDDDDDDات والغرامDDDDDDات  -16ا!عمDDDDDDال، 

والتحمDDي�ت ا-داريDDة علDDى أن تجDDزأ إلDDى 
ا-خ�DDDDDDل  -17ث�DDDDDDث مDDDDDDواد مسDDDDDDتقلة، 

 با�لتزامDDDات علDDDى أن تجDDDزأ إلDDDى مDDDادتين
واحDDDدة لمDDDا قبDDDل التعاقDDDد والثانيDDDة لمDDDا بعDDDد 

طريقDDة  -19حظDDر التعاقDDد،  -18التعاقDDد، 
سDDDلطة القDDDانون،  -20الDDDدفع أو التسDDDليف، 

ا�رتبDDDDDDاط الفنDDDDDDي بDDDDDDدائرة العقDDDDDDود  -21
اسDDDDDتثناء  -23تحDDDDDذف،  -22الحكوميDDDDDة، 

و�يDDDDDة  -24شDDDDDركات وزارة الصDDDDDناعة، 
إلغاء أحكDام سDابقة،  -25القضاء العراقي، 

  .التعليماتنفاذ  -26
  :أحكام الشروع -5-2

مDن ) 3(يتناول البند ا!ول من المDادة 
التعليمDDDDات عDDDDرض ا-جDDDDراءات الواجDDDDب 
اتخاذھDDDا قبDDDل ا-ع�DDDن عDDDن المناقصDDDة أو 

ولكنھDا تتطDرق أيضDاً، إلDى . توجيه الDدعوة
إجDDراءات تتخDDذ أساسDDاً فDDي مرحلDDة إدراج 
المشDاريع فDDي الموازنDة العامDDة، كموضDDوع 

فنية وا�قتصادية، أو إلDى  دراسة الجدوى ال
أحكDDDDام تخDDDDص تعليمDDDDات تنفيDDDDذ الموازنDDDDة 
العامDDDDة، كموضDDDDوع الص�DDDDحيات الماليDDDDة 

، تنفيDDذ العقDDود ولمDDا كDDان. وحDDدود التغييDDر
الموازنDة  وجDود تخصيصDات فDي ستوجبي

، إذ � يمكن الشروع بالتنفيDذ إ� بعDد العامة
وإقرار  ،وتعليماتھا صدور الموازنة العامة

ھا، لذا � داع -عادة ذكDر ھDذه المشاريع في
ا!حكDDDDDDام فDDDDDDي تعليمDDDDDDات تنفيDDDDDDذ العقDDDDDDود 
الحكوميDة، لمDا قDد تحدثDه مDن ازدواجيDDة أو 
تعDDDDارض مDDDDع تعليمDDDDات تنفيDDDDذ الموازنDDDDة 
العامة، و�سيما أن بعDض أحكDام الموازنDة 
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 ،ثبDDات تعليمDDات تنفيDDذ العقDDودكغيDDر ثابتDDة 
وبDDDذلك يمكDDDن أن . لكونھDDDا تصDDDدر سDDDنوياً 

علDDDى ) 3(ول مDDن المDDادة يقتصDDر البنDDد ا!
  :ا!حكام اOتية

أن يكDDون التخصDDDيص المDDDالي الكDDDافي   -أ 
متDDوفراً ضDDمن التبويDDب المناسDDب فDDي 

  .الموازنة العامة
أن تكون الشروط والمواصDفات الفنيDة  -ب

والمخططDDDDDDات وجDDDDDDداول الكميDDDDDDات 
والكلDDDف التخمينيDDDة وكDDDل مDDDا يتطلبDDDه 

  .التنفيذ السليم جاھزة ودقيقة
اءات تخصDDيص الموقDDع أن تكDDون إجDDر -ج

وموافقDDات إشDDغاله للغDDرض المطلDDوب 
من جميع ا!طراف المعنية قد أكملDت 

  .بشكل نھائي
مDDن ھDDذا ) ح(ومراعDDاة حDDذف الفقDDرة 

أمDDا . البنDDد إذ لDDيس لھDDا معنDDى محDDدد مفيDDد
تسDDليم (بالنسDDبة !حكDDام المشDDاريع الجDDاھزة 

، فھDDي بحاجDDة إلDDى إصDDدار شDDروط )مفتDDاح
لمقاولDDة خاصDDة بھDDا علDDى غDDرار شDDروط ا

!عمDDال الھندسDDة المدنيDDة وبا�سترشDDاد بمDDا 
ھDDو معمDDول بDDه عالميDDاً، زيDDادة علDDى تنظDDيم 
أحكامھا المالية في تعليمات تنفيDذ الموازنDة 
العامDDDة وأحكامھDDDا التعاقديDDDة فDDDي تعليمDDDات 

  .تنفيذ العقود الحكومية
  :أساليب المناقصات والدعوات -5-3

من التعليمات ستة ) 4(تعرض المادة 
ب لتنفيDذ المشDاريع والعقDود الحكوميDة أسالي

المناقصDDDDDDة العامDDDDDDة، والمناقصDDDDDDة (ھDDDDDDي 
المحدودة، والمناقصDة بمDرحلتين، والDدعوة 
المباشDDDDDDرة، والعطDDDDDDاء الواحDDDDDDد، ولجDDDDDDان 

ويؤشDDDر علDDDى مDDDا ورد فDDDي ). المشDDDتريات
  :أحكام ھذه ا!ساليب ما يأتي

اشDDDترطت ھDDDذه المDDDادة فDDDي جميDDDع بنDDDود  -أ
العقDDد عDDن المناقصDDات، أن � يقDDل مبلDDغ 

خمسDDين مليDDون دينDDار لولDDوج بDDاب تلDDك 
و� يوجDد مبDرر لDذلك، وإنمDا . ا!ساليب

يتDDDDرك لصDDDDاحب العمDDDDل حريDDDDة إتبDDDDاع 
ا!سDDلوب المناسDDب حتDDى لDDو قDDل المبلDDغ 

فالبنDDDDDد الخDDDDDاص بلجDDDDDان . عDDDDDن ذلDDDDDك
المشتريات يجيDز لDه الشDراء لغايDة مبلDغ 
خمسDDين مليDDون دينDDار دون ولDDوج بDDاب 

�سDDDيما أن و. المناقصDDDات لDDDو أراد ذلDDDك
تعليمDDDات تسDDDجيل وتصDDDنيف الشDDDركات 

المقاولDDة والمقDDاولين العDDراقيين تجيDDز لDDه 
ا-حالة على مقاول غير مسجل إذا كDان 
مبلDDDغ ا-حالDDDة � يتجDDDاوز نفDDDس المبلDDDغ 

زيDادة علDى أن ھDذا المبلDغ يتغيDر . أع�ه
بتغيDDDر تعليمDDDات تنفيDDDذ الموازنDDDة العامDDDة 

  .سنوياً 
مDDDDادة، يجيDDDDز البنDDDDد ا!ول مDDDDن ھDDDDذه ال -ب

والخاص بالمناقصات العامة، إتباع ھDذا 
ا!سDDلوب فDDي إجDDراء المناقصDDات علDDى 
المستوى الDوطني والDدولي، ويشDير إلDى 
مراعDDاة العموميDDة والتنافسDDية والشDDفافية 

و� تتطرق البنود ا!خرى إلى . والعدالة
ھذا الجواز أو ھذه الصفات، مما يعطDي 
د�لDDDDة بعDDDDدم جDDDDواز إتبDDDDاع ا!سDDDDاليب 

لDDDى مسDDDتوى دولDDDي أو عDDDدم ا!خDDDرى ع
. حاجتھDDDا إلDDDى الصDDDفات المDDDذكورة آنفDDDاً 

  .صراحة ذكرھاا!مر الذي يقتضي 
لغDDDرض ا�بتعDDDاد عDDDن جDDDوھر أسDDDلوب  -ج

المناقصDDة التفاوضDDية مDDن جھDDة، وعDDدم 
أمDDر  تجDDاوزه كأسDDلوب مشDDار إليDDه فDDي

سDDDلطة ا�ئDDDت�ف المؤقتDDDة المنحلDDDة رقDDDم 
وھDDDو مDDDا بDDDات  ،)2004(لسDDDنة ) 87(

عقDDود العامDDة مDDن جھDDة قDDانون الب يعDDرف
أخDDرى، جDDاءت صDDياغة البنDDدين الثالDDث 

وھمDDا البنDDدان . والرابDDع شDDديدتي الشDDبه
المتعلقDDان بأسDDلوب المناقصDDة المحDDدودة 

فجDDاءت . وأسDDلوب المناقصDDة بمDDرحلتين
المناقصDDة المحDDدودة تمثDDل حالDDة خاصDDة 

ففDي المناقصDة . من المناقصة بمDرحلتين
 المحدودة يجDري تقDديم المDؤھ�ت الفنيDة

والماليDDة فDDي المرحلDDة ا!ولDDى ويجDDري 
اختيDDDDار أفضDDDDل سDDDDتة متقDDDDدمين لتقDDDDديم 
العطDDاءات الفنيDDة والماليDDة فDDي المرحلDDة 

أمDDDا فDDDي المناقصDDDة بمDDDرحلتين . الثانيDDDة
فيجDDDDري تقDDDDديم العDDDDروض الفنيDDDDة فDDDDي 
المرحلDDDDDة ا!ولDDDDDى مDDDDDع جDDDDDواز تقDDDDDديم 
المDDDؤھ�ت الفنيDDDDة والماليDDDDة، ثDDDDم تقDDDDديم 

الثانية مDع العطاءات المالية في المرحلة 
جواز تعديل الكلفDة التخمينيDة فDي ضDوء 

وھذا يعني أن . المرحلة ا!ولى معطيات
المناقصDDة بمDDرحلتين أعDDم وأشDDمل، وأن 

. المناقصDDة المحDDدودة حالDDة مDDن حا�تھDDا
. لذا � ضرورة لفرزھا كأسلوب مسDتقل

و�سDDDيما أن تقDDDديم العطDDDDاء الفنDDDي مDDDDع 
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المDDDDؤھ�ت فDDDDي المرحلDDDDة ا!ولDDDDى ھDDDDو 
ختيDDار أفضDDل سDDتة متقDDدمين ا!صDDلح �

ومراعDاة ). كما تقضي به المDادة نفسDھا(
تقDDديم الشDDروط القانونيDDة للمشDDاركة فDDي 

كمDDDDا (المرحلDDDة ا!ولDDDى ولDDDيس الثانيDDDة 
لDDDدورھا فDDDي ) تقضDDDي بDDDه المDDDادة نفسDDDھا

. تقدير أھلية المتقدم في المرحلDة ا!ولDى
وضDDDرورة تقييDDDد إتبDDDاع ھDDDذا ا!سDDDلوب 

والفسDاد بأحكام تحد من فرصة الت�عب 
ا-داري وقصDDDره علDDDى ا!عمDDDال التDDDي 
تتطلDDDب ممازجDDDة المعرفDDDة التخصصDDDية 
لتقنيDDDDات المنفDDDDذ مDDDDع المعرفDDDDة العامDDDDة 
لصDDDDاحب العمDDDDل وا�ستشDDDDاري !جDDDDل 

  .التوصل إلى طريقة التنفيذ المثلى
  :ا$ع(ن والدعوة -5-4

، )5(يعDDرض البنDDد الرابDDع مDDن المDDادة 
حكماً يخص قبول العطاء الذي يزيد مبلغDه 

وھDDو . علDDى الكلفDDة التخمينيDDة بنسDDبة معينDDة
حكDDDDم � ع�قDDDDة لDDDDه بDDDDا-ع�ن والDDDDدعوة، 

) 7(ومكانDDDDه الصDDDDحيح ھDDDDو فDDDDي المDDDDادة 
علDى أن . الخاصة بأحكام تحليل العطDاءات

� تحدد النسبة في ھذه التعليمات بل يكتفDى 
با-شDDارة إلDDى اعتمDDاد النسDDبة التDDي تحDDددھا 
 تعليمDDDDات تنفيDDDDذ الموازنDDDDة العامDDDDة لكونھDDDDا

وكDDDذلك ا!مDDDر . معرضDDDة للتغييDDDر سDDDنوياً 
بالنسDDDDبة للحكDDDDم الخDDDDاص بقبDDDDول العطDDDDاء 
المنفDDDرد المقDDDدم اسDDDتجابة لLع�DDDن الثDDDاني 

) 7(فمكانDDDDه الصDDDDDحيح ھDDDDDو فDDDDDي المDDDDDادة 
. الخاصDDة بأحكDDام تحليDDل العطDDاءات أيضDDاً 

) ج(وا!مDDDDر نفسDDDDه ينطبDDDDق علDDDDى الفقDDDDرة 
فDي البنDد ) أ(والم�حظة الواردة في الفقDرة 

المDDDDادة نفسDDDDھا، فمكانھمDDDDا  الخDDDDامس مDDDDن
أيضDDاً، لDDنفس ) 7(الصDDحيح ھDDو فDDي المDDادة 

DDع بعضDDدمجا مDDابق، وأن يDDبب السDDھماالس .
مDDن البنDDد نفسDDه فھDDي تDDدل ) ب(أمDDا الفقDDرة 

علDDDDى عDDDDدم دقDDDDة الكلفDDDDة التخمينيDDDDة ممDDDDا 
يسDDتوجب تحDDديثھا، لDDذا يفضDDل تغييDDر حالDDة 
الوجDDDDوب فDDDDي البنDDDDد الخDDDDامس والخDDDDاص 

الجDDواز بتغييDDر بDDا-ع�ن ثانيDDة، إلDDى حالDDة 
لجھDة (في بداية البند إلى عبارة ) يتم(كلمة 
عDدا ) أ(بالفقرة ) ب(ودمج الفقرة ). التعاقد

وجعDDل البنDDد . الم�حظDDة المشDDار إليھDDا آنفDDاً 
السDDادس مDDن المDDادة نفسDDھا فقDDرة فDDي البنDDد 
الخDDامس منھDDا !نDDه يتعلDDق بأحكDDام ا-ع�DDن 

وتقDDديم موضDDع التحDDري عDDن أسDDباب . ثانيDDة
DDزوف عDDد العDDة البنDDى مقدمDDاركة، إلDDن المش

الخDDDامس !نDDDه إجDDDراء أولDDDي يسDDDبق جميDDDع 
ونقDل الحكDم الخDاص . ا-جراءات ا!خDرى

بمفاتحDDDDDDDDة وزارة التخطDDDDDDDDيط والتعDDDDDDDDاون 
ا-نمDDائي، عنDDدما يكDDون أفضDDل العطDDاءات 
المقدمDDDة فDDDي ا-ع�DDDن الثDDDاني أعلDDDى مDDDن 
الزيDDادة المسDDموح بھDDا فDDي تعليمDDات تنفيDDذ 

الخاصDDة ) 8(مDDادة الموازنDDة العامDDة، إلDDى ال
با-حالDDة والتعاقDDد لعDDدم ع�قDDة ھDDذا الحكDDم 

زيDDDادة علDDDى أن ھDDDذا . بDDDا-ع�ن والDDDدعوة
الحكم � يقتصر على حالDة العطDاء الواحDد 
التي ذكDر فيھDا، وإنمDا يسDري علDى حDا�ت 

ومDDن الضDDروري أن تكDDون . أخDDرى أيضDDاً 
من البنDد ) و(من الفقرة ) 4(الفقرة الثانوية 

ق�ً بذاتDDDه فDDDي المDDDادة السDDDادس، بنDDDداً مسDDDت
نفسDDھا، !نھDDا تخDDرج عDDن إطDDار ا-ع�DDن 

. الثDDDDاني وتDDDDنظم شDDDDؤون ا-ع�DDDDن الثالDDDDث
وحذف البنDد السDابع مDن المDادة نفسDھا !نDه 

) 2(تكDDDرار لمDDDا ھDDDو مDDDذكور فDDDي المDDDادة 
  .الخاصة بسريان ا!حكام

  :فض منازعات ما بعد التعاقد -5-5
من البنDد الثDاني مDن ) أ(تقضي الفقرة 

، بتشDDكيل محكمDDة فDDي وزارة )10(ة المDDاد
التخطDDDDيط والتعDDDDاون ا-نمDDDDائي، مختصDDDDة 
بDDالنظر فDDي اعتراضDDات مقDDدمي العطDDاءات 
فقط، وا!فضDل ھDو تشDكيل محكمDة إداريDة 
لفض منازعات العقود ا-دارية، تنظDر فDي 

نھDDا !و. منازعDات مDDا قبDDل ومDDا بعDDد التعاقDDد
فDDDDإن مDDDDن ) Tribunal(محكمDDDDة إداريDDDDة 

مDدير العDام الDذي يمثDل ا!فضل أن يكDون ال
وزارة التخطDDDيط والتعDDDاون ا-نمDDDائي فDDDي 
المحكمDDة مھندسDDاً، وممثDDل اتحDDاد المقDDاولين 
العDDDDراقيين مھندسDDDDاً، !ن الجانDDDDب الفنDDDDي 
يطغى على الجانب القانوني في ھDذا النDوع 

وأن يضDاف مھنDدس يمثDل . من المنازعات
نقابDDة المھندسDDين فDDي ھDDذه المحكمDDة، زيDDادة 

الغرف التجارية، على أن على ممثل اتحاد 
� يعDDDد مقDDDرر المحكمDDDة عضDDDواً فDDDي ھيئDDDة 

إن . المحكمDDة ليبقDDى عDDدد أعضDDائھا فرديDDاً 
إضافة ممثل عDن نقابDة المھندسDين سDيعزز 
دور المحكمDDة فDDي النظDDر فDDي المنازعDDات 
التDDي تخDDص عقDDود الخDDدمات ا�ستشDDارية، 
ممDDDا سيشDDDجع علDDDى محاسDDDبة ا�ستشDDDاري 



    مجلة الھندسة والتكنلوجيا،المجلد29،العدد4، 2011                   دراسة تحليلية نقدية لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية
 

215 
 

Oن علDDى المخDDل والDDذي تقتصDDر محاسDDبته ا
وي�حDDظ أن . إشDعار نقابDة المھندسDين بDذلك

) 11(من البند ا!ول مDن المDادة ) أ(الفقرة 
الخاصة بفض منازعات ما بعد التعاقDد، لDم 
تحDDدد شDDكل اللجنDDة المشDDتركة بDDين طرفDDي 
النزاع !جل التوصل إلى حل توفيقي، مDن 

وأن مDن . حيث عDدد ا!عضDاء ومDؤھ�تھم
لجنDDDة فDDDض  ا!سDDلم أن تتDDDولى ھDDDذه المھDDام
  .منازعات ما قبل التعاقد نفسھا

 :ا0ستنتاجات والتوصيات -6
من السليم أن يجDري تحDديث القDوانين 
وا!نظمDDDDDDDة والتعليمDDDDDDDات بمDDDDDDDا يواكDDDDDDDب 

إ� أن مDDDا . المسDDDتجدات المحليDDDة والعالميDDDة
أثبتDDه ھDDذا البحDDث، ھDDو ا!ثDDر السDDلبي !مDDر 

) 87(سلطة ا�ئت�ف المؤقتة المنحلة رقDم 
فDDDDDDDي عDDDDDDDدم مراعDDDDDDDاة  ،)2004(لسDDDDDDDنة 

خصوصDDية التجربDDة العراقيDDة الطويلDDة فDDي 
قطDDاع التشDDييد، ممDDا أدى إلDDى عDDدم انسDDجام 
بعDDDDDض أحكDDDDDام تعليمDDDDDات تنفيDDDDDذ العقDDDDDود 

ا!مDر الDذي . الحكومية والظDروف المحليDة
يحدث إرباكDاً والتباسDاً وتعارضDاً فDي تنفيDذ 

ولقد أثبت ھذا البحث وجDود حاجDة . العقود
تعليمDDات تنفيDDDذ  حقيقيDDة -عDDادة النظDDDر فDDي

، )2008(لسDنة ) 1(العقود الحكومية رقم 
على وفق ما جاء فيه من توصDيات تناولھDا 

زيDDادة علDDى . البحDDث فDDي محDDاوره ا!ربعDDة
التوصية بإجراء بحوث مستقلة في كل أثDر 
مDDن اOثDDار السDDلبية الحاصDDلة فDDي عDDدد مDDن 
المشDDDDاريع التDDDDي يمكDDDDن حصDDDDر بياناتھDDDDا 

ة التخطDيط وتحليلھا وعرضھا -قنDاع وزار
وفيمDDDا يDDDأتي إيجDDDاز . بھDDDذه اOثDDDار السDDDلبية

  :بالتوصيات
ما يتعارض وبع+ض المف+اھيم العام+ة  -أو0ً 

  :في قطاع التشييد
تجزئة تعليمDات تنفيDذ العقDود الحكوميDة  -أ 

إلDDى ث�ثDDة أقسDDام منفصDDلة أو إصDDدار 
ث�ثDDة تعليمDDات مسDDتقلة، تخDDتص كDDل 
منھا بنوع من أنواع العقDود ا!ساسDية 

بيعتھDا القانونيDة، وھDي عقDود حسب ط
ا!شDDDDغال العامDDDDة، وعقDDDDود الشDDDDDراء 
والتوريDDDDDDDDDد، وعقDDDDDDDDDود الخDDDDDDDDDدمات 

  .ا�ستشارية

مDDDDادة فDDDي تنظDDDيم إجDDDراءات ا-حالDDDDة  -ب
مسDDDDDتقلة وعDDDDDدم القفDDDDDز مDDDDDن تحليDDDDDل 

  .العطاءات إلى إبرام العقد مباشرة
وضDDDDDع ا-طDDDDDار القDDDDDانوني لتشDDDDDارك  -ج

  .شركتين مع بعضھما في تنفيذ العقد
عDدد العقDود التDي يسDمح للمقDاول  تحديد -د

  .با�لتزام بھا في آن واحد
حذف ما يتعلDق با�عتمDادات المسDتندية  -ھ

لوقوعھDDا خDDارج نطDDاق تعليمDDات تنفيDDذ 
  .العقود الحكومية

شمول المناقص الناكل صراحة بأحكDام  -و
ومعالجDDة مDDا يتعلDDق . القائمDDة السDDوداء

  .بتسجيل وتصنيف غير المقاولين
ارض وبعض قواعد ا$نصاف ما يتع -ثانياً 

  :والعدالة
معالجDDDDDDة تعDDDDDDارض المDDDDDDدة ال�زمDDDDDDة  –أ 

ل�عتراض على قرار ا-حالDة والبDت 
فيDDه، والمDDدة المحDDددة للمنDDاقص الفDDائز 

  .لتوقيع العقد، ومدة نفاذ العطاءات
تقديم إجراء سحب العمDل علDى إجDراء  -ب

تقDDDوم جھDDDة لتشDDDكيل لجنDDDة ا-سDDDراع، 
قاول جديد التعاقد بإحالة العمل على م

أو تنفيDDذه بواسDDطة لجنDDة إسDDراع بعDDد 
  .سحب العمل وليس قبل ذلك

تصDDDDحيح مفھDDDDوم حسDDDDاب التحمDDDDي�ت  -ج
ا-داريDDة وحصDDر تطبيقھDDDا عنDDد قيDDDام 

  .صاحب العمل بتنفيذ ا!عمال بنفسه
تصDDDDحيح مفھDDDDوم مصDDDDادرة التأمينDDDDات  -د

ا!وليDDDDDة والنھائيDDDDDة ومعالجDDDDDة عDDDDDدم 
  .انطباقھا على جميع أنواع العقود

إعادة النظر فDي آليDة حسDاب الغرامDات  -ھ
التأخيريDDة بشDDكل عDDام، وعنDDد سDDحب 

  .العمل بشكل خاص
معالجDDة موضDDوع اسDDتحقاقات المقDDاول  -و

المخDDل بعDDد سDDحب العمDDل منDDه، فيمDDا 
يتعلDDق بقيمDDة العمDDل المنجDDز مDDن قبلDDه 

وتأميناتDDDDه  قبDDDDل سDDDDحب العمDDDDل منDDDDه
  .المودعة لدى صاحب العمل

 العDDDDDدول عDDDDDن تحديDDDDDد سDDDDDقف زمنDDDDDي -ز
للتسليف علDى حسDاب العمDل المنجDز، 
وا�ستعاضDDة عنDDه بتحديDDد نسDDبة حDDد 
أدنDDى لقيمDDة العمDDل المنجDDز إلDDى مبلDDغ 

عنDد  والسماح بإيقDاف العمDل. المقاولة
  .تأخر صرف السلف
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 ً   :ما يتعارض وأحكام أخرى -ثالثا
التأكيDDDد علDDDى مصDDDادقة رئDDDيس جھDDDة  -ب

التعاقDDد علDDى محضDDر فDDتح العطDDاءات 
DDى لجنDDه إلDDل إحالتDDدم قبDDل وعDDة التحلي

  .جواز ترأسه للجنة فتح العطاءات
حصر عضوية لجان تحليDل العطDاءات  -ج

بDDDذوي التخصDDDص المناسDDDب لطبيعDDDة 
وا�سDDDتئناس . المناقصDDة دون غيDDرھم

بDDDرأي ا�ستشDDDاريين عنDDDد الضDDDرورة 
  .دون مشاركتھم في التحليل

إيقDDDDDDاف العمDDDDDDل بضDDDDDDوابط ومعDDDDDDايير  -و
التDDDDرجيح ا�سترشDDDDادي للعطDDDDاءات، 

عمليDDDDة تسDDDDجيل وتصDDDDنيف  وتطDDDDوير
  .المقاولين عوضاً عنھا

مدة العقد، لكل  حساب تحديد تاريخ بدء -د
على وفق ما يتناسب العقود،  نوع من
  .وطبيعته

ا-شDDDعار  صDDDيغة ا-شDDDارة إلDDDىإعDDDادة  -ھ
التحريDDDري الخDDDاص بتغييDDDر ا!عمDDDال 

. في شDروط المقاولDة إلى ما ھي عليه
ومراعDاة أن أوامDDر التغييDر ھDDي حالDDة 

. زمDDDDة لمقDDDDاو�ت قطDDDDاع التشDDDDييدم�
ووضDDDDع آليDDDDة لحسDDDDاب المصDDDDاريف 
ا-دارية للمقاول وأرباحه عند تسDعير 

  .أوامر التغيير
م+++++ا يتطل+++++ب تع+++++دي(ً >غ+++++راض  -رابع+++++اً 

  :تنظيمية
تحديDد عنDDاوين المDDواد المنظمDDة !حكDDام  -أ 

التعليمات على وفق ما ھو مقترح في 
  .البحث

قصDDDر أحكDDDام الشDDDروع بDDDDا-جراءات  -ب
طلوبDDDة بعDDDد إقDDDرار المشDDDاريع فDDDي الم

ووضع شDروط . الموازنة ا�ستثمارية
  .لمقاولة تسليم المفتاح

حذف مبلDغ الحDد ا!دنDى ال�Dزم -تبDاع  -ج
أسDDاليب المناقصDDات، ودمDDج أسDDلوبي 
المناقصDDDDDDة المحDDDDDDدودة والمناقصDDDDDDة 
بمDDرحلتين مDDع بعضDDھما للشDDبه الشDDديد 
بينھما، وإعDادة تسDمية ا!سDاليب علDى 

  .قترح في البحثوفق ما ھو م
التعليمDDDات إلDDDى (معالجDDDة عDDDدم انطبDDDاق  -د

على أنDواع العقDود ) مقدمي العطاءات
ا!خDDرى غيDDر عقDDود ا!شDDغال العامDDة 
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