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  خالصةال
الصادرة عن ) شروط المقاولة ألعمال الهندسة المدنية(نظراً ألهمية الدور الذي تؤديه 

المستند التعاقدي األساس الذي ينظم حقوق وواجبـات   ألنهاوزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، 
تـم  . رب العمل والمقاول، وصالحيات وواجبات المهندس، وممثليهم في المشروع اإلنشـائي 

لهدف تسليط الضوء على التعديالت المطلوبة لتحقيق العدالة، فيما  ااء دراسة تحليلية نقدية لهإجر
يتعلق بالتأمينات األولية واألحوال الطبيعية ومعدات اإلنشاء وتأثير الزمن على الكلفـة وكلفـة   

مـع  والتعديالت المطلوبة لتحقيـق االنسـجام   . تدعيم المسالك وإيقاف العمل وتأريخ المباشرة
القوانين، فيما يتعلق بتعطيل المواد وتصحيح التعاريف وإكمال أحكام التعارض وتصحيح آليـة  
. حساب الغرامات التأخيرية وتحديد نطاق التغييرات وتحديث ما هو متقادم من الشروط وغيرها

وتعديالت تخص زيادة التنظيم، فيما يتعلق بتبويب الشروط وتخصيص أمـاكن كافيـة إلدراج   
مات وتحديد دالالت منهاج تقدم العمل وطريقة العمل وإعادة تنظيم أحكام دعـم المنـتج   المعلو

وتعديالت تخص سالمة اللغة، فيمـا  . الوطني والتأمين وفحص األعمال وتمديد مدتها وغيرها
يتعلق باستخدام المصطلحات والعناوين السليمة وحذف اإلشارة إلى ما هو غير موجود وتصحيح 

والتوصية بقيام وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي باعتمـاد  . ألخطاء المطبعيةبعض الكلمات وا
  .هذه التعديالت

Analytical  Criticizing  Study  of  Contract Conditions for 
Civil Engineering Works, Issued by the Ministry of Planning 

and Developing Cooperation at 2007 
Abstract 

 
For the important role of (Contract Conditions for Civil Engineering 

Works) as a principal contractual document, that regulates rights, duties, and 
delegations of the Client, the Contractor, the Engineer, and their representatives in 
the construction project. This analytical criticizing study has been carried out, 
covering the Contract Conditions, issued by the Ministry of Planning and 
Developing Cooperation in August 2007. The study aims at amendments, seeking 
for justice in consequence to preliminary bond, natural conditions, equipment, time 
effect on cost, supporting excesses, stopping works, and inception date. Then to be 
consistent with Iraqi laws concerning invalidation, definitions, contradiction rules, 
calculation mechanism of liquidated damages, limiting variations domain, and 
renovating obsolete rules. In addition, it seeks for better organizing by classifying 
the rules, providing enough spaces to write down related information, specifying 
time schedule and construction method, supporting national products, insurance,  
tests, and extending period. It also seeks for proper Arabic by using suitable 
expressions and titles, omitting not mentioned refers, correcting words and typing 
mistakes. It is recommended that the Ministry of Planning and Development 
Cooperation may take with these recommendations. 
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