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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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  :مقدمة -1

شروط المقاولة ألعمال ( يجري االستناد إلى
شـروط المقاولـة   (، و]1[)الهندسة المدنيـة 

ألعمال الهندسة الميكانيكيـة والكهربائيـة   
، في تنفيذ الغالبية العظمـى  ]2[)والكيمياوية

من المشاريع الحكوميـة، علـى حسـاب    
الموازنـة االسـتثمارية، وعلـى حسـاب     

إذ تـنظم  . واءالموازنة الجارية على حد س
هذه الشروط حقوق وواجبات رب العمـل  
والمقاول، وممثليهم في مشاريع تؤلف كلفها 
عادة مبالغ طائلة، وتشكل نسبة عالية مـن  

لذا تتوجب العناية الفائقة . موازنة الـدولة
أصدرت وزارة وقد  .في صياغة نصوصها

فـي  ) الشروط العامة للمقاوالت( التخطيط
باالسـتناد إلـى   ، وذلـك  ]3[)1972(عام 

، ]FIDIC(]4(الشروط العالمية للمقـاوالت  
بعـد ترجمتهــا وتطويعهــا للخصوصــية  

ثم قامت بتعديل الشـروط، بعـد   . المحلية
تطبيقها لخمسة عشر عاماً، وأصدرتها باسم 

) شروط المقاولة ألعمال الهندسة المدنيـة (
حيث أدخلـت عليهـا   ). 1987(في عام 

ـ . ]5[بعض التعديالت ت وزارة وأخيراً قام
التخطيط والتعاون اإلنمائي بإعادة إصـدار  

، ]6[)2007(الشروط نفسها في آب من عام 
ولم تجرِ الوزارة تعديالً جوهرياً في هـذا  
اإلصدار األخيـر، وإنمـا كـررت إدراج    
التعليمات إلى مقدمي العطاءات تحت عنوان 

وأضافت حقوالً قبل . ”عقود األعمال العامة“
صتها للشروط التي قائمة المحتويات، خص

على ) رب العمل والمقاول(يتفق الطرفان 
يتناول هذا البحث، دراسة تحليلية  .تعطيلها

نقدية لما نصت عليه الشروط، مبينـاً مـا   
يستوجب التعديل، تحقيقاً للعدالة أو انسجاماً 
مع القوانين العراقية أو ألغراض تنظيميـة  

  .أو دقة لغوية
  :تعديلهما تستوجب قواعد العدالة  -2
  :التأمينات األولية -2-1

 إلـى  من التعليمـات ) 12(جاءت الفقرة 
بشرط إذعـاني، يحـق    مقدمي العطاءات

بموجبه لرب العمل االحتفـاظ بالتأمينـات   
األولية لمقدم العطاء، إذا ما امتنع عن توقيع 
العقد خالل المدة المحددة في التعليمـات،  

وهـذا  . زيادة على تنفيذ العمل على حسابه
اإلجراء، له أهميته لتجنب نكول المقـاول  

وحيث أن تنفيذ العمل . وتنصله من التزاماته
على حساب المقاول الناكل، هـو إجـراء   
شديد بحد ذاته، ألن المقاول الناكل سيتحمل 

فـإن  . فرق الكلفة عـن المقـاول البـديل   
       مصادرة التأمينات األولية، بموجب المـادة 

مات تنفيذ العقود من تعلي) جـ -أوالً -16(
، يتنافى ]7[)2008(لسنة ) 1(الحكومية رقم 

وقواعد اإلنصاف والعدالة التي يرتكز عليها 
بأن  تقضي، والتي ]8[القانون المدني العراقي

ولمـا كـان   . يكون التعويض بقدر الضرر
التنفيذ على حساب المقاول كافياً لتعـويض  

فإن من العدل أن يجري التعامـل  . الضرر
مينات األولية كما لو كان المقـاول  مع التأ

مستمراً بتنفيذ األعمال بنفسه، أي أن تؤخذ 
  .بالحسبان عند تسوية حساب المقاولة

ــتثنائية  -2-2 ــة االس ــوال الطبيعي األح
  :والعوائق االصطناعية

 ليس عدالً أن يمنح المقاول بموجب المـادة 
تعويضاً مالياً فقط، بل أن من  ةالثانية عشر

ح المقاول مدة إضافية تتناسب أن يمن العدل
وليس عدالً أن تسـتبعد  . والحالة المستجدة

الظروف المناخية االسـتثنائية مـن هـذه    
المادة، بعد أن كانت هذه الظروف مشمولة 
بالتعويض في الشروط الصادرة في عـام  

فقد تكون األحوال الجوية خارجة . )1972(
عن المعدل العام الذي تنشره هيئة األنـواء  

والسيما أن األمر متروك لتقـدير  . يةالجو
المهندس في منح التعويض مـن عدمـه،   

وهذا يتطلـب رفـع   . حسب مقتضى الحال
أو بسبب األحوال المناخيـة التـي   “عبارة 

مـن   ”تؤثر على سالمة وجودة األعمـال 
من المادة الحاديـة واألربعـين   ) 1(الفقرة 

المتعلقة باإليقاف الوقتي للعمـل، لتحقيـق   
  .ن المادتيناالتساق بي
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  :إدارة وإشراف المقاول -2-3
للمهنـدس أن   ةالخامسة عشر تجيز المادة

يسحب موافقته على تسمية ممثل المقاول أو 
ومـن  . وكيله دون أن تلزمه ببيان األسباب

لـذا  . العدل أن يكون قرار المهندس مسبباً
تلك الموافقة التي قـد  “يفضل إكمال عبارة 
ا ما أخـل  إذ“بعبارة  ”تسحب في أي وقت

ممثل المقاول بأحكـام المـادة الخامسـة    
وهي المادة المتعلقة  ”والثالثين من الشروط

وذلك منعاً لالجتهـاد  . بمستخدمي المقاول
 ”يهيـئ “ويفضل حذف الكلمـات  . الخاطئ

لعدم  ”الكفء“و ”الضرورية“و ”اإلشراف“و
الحاجة لها وألن وجودها يسبب ضعفاً في 

مراعاة القيـود  مع “وإبدال عبارة . التعبير
المشار إليها في المادة الثانيـة مـن هـذه    

مع مراعاة أحكـام هـذه   “بعبارة  ”الشروط
ألن الموضوع ال يقتصر علـى   ”الشروط

  .المادة الثانية فقط
  :العناية باألعمال -2-4

هناك خطأ جوهري في استخدام مصـطلح  
من المادة ) 1( في الفقرة ”معدات اإلنشاء“

إلنشـاء، حسـب   ألن معـدات ا . العشرين
تعريفها في المـادة األولـى المخصصـة    
للتعاريف والتفسير، هي معدات يسـتخدمها  
المقاول ألجل تنفيذ األعمـال الدائمـة وال   

بينما تستهدف أحكام هذه . تدخل في صلبها
فليس عدالً . الفقرة معدات األعمال الدائمة

أن تحمل هذه الفقرة رب العمل مسـؤولية  
ليح ما يتضرر مـن  تعويض ما يفقد، وتص

والسـيما أن  . معدات اإلنشاء في المشروع
المقاول بمثابة واضع اليد على موقع العمل 
منذ لحظة استالمه له، وهو المسؤول عـن  
حمايته بموجب المادة التاسعة عشرة مـن  

ومن غير المنطقـي أن تتطـرق   . الشروط
الفقرة إلى ما يلزم المقاول بالعناية بمعدات 

داته بموجب تعريفها، وال اإلنشاء، وهي مع
توجد ضرورة لهذا اإللـزام، إال إذا كـان   
القصد هو المعدات واألجهزة التي تدخل في 

ومن غير المنطقي . صلب األعمال الدائمة
أن تتطرق الفقرة إلى معدات اإلنشاء فـي  

عملية االستالم، فمعدات المقاول ال تـدخل  
في عملية االستالم، إال إذا كان القصد هو 

عدات واألجهزة التي تدخل في صـلب  الم
األمر الـذي يسـتوجب   . األعمال الدائمة

معـدات  “العدول عن استخدام مصـطلح  
في عموم هذه المادة، والذهاب إلى  ”اإلنشاء

 ”معدات األعمال الدائمة“استخدام مصطلح 
وكـذلك األمـر فـي المـادتين     . بدالً منه

الخامسة، والحادية والثالثين، إذ يتوجـب  
بـدالً مـن    ”المعـدات “مصطلح  استخدام

ألن المـادتين   ”معدات اإلنشـاء “مصطلح 
تتعلقان بمعدات المقاول ومعدات األعمـال  

ونظـراً القتـراح   . الدائمة على حد سواء
مصطلحين جديدين، ومنعاً اللتباس، فإن من 

 ”معدات اإلنشـاء “األفضل إلغاء مصطلح 
بـدالً   ”معدات المقاول“واستخدام مصطلح 

واد الرابعة والثالثين، والرابعـة  منه في الم
والخمسين، والستين، والخامسة والسـتين،  

وأن يجري تعريف هذه . ألنه أوضح داللة
. المصطلحات في المادة األولى من الشروط

من المادة ) 1(ومن جانب آخر فإن الفقرة 
العشرين تقيد رب العمـل بطلـب تأييـد    
المهندس، إذا مـا أراد تكليـف المقـاول    

معدات األعمال الدائمة، وال يوجد بتصليح 
وقد اسـتخدمت كلمـة   . مبرر لهذا التقييد

في أكثر من موضع فـي المـادة    ”خسارة“
العشرين، والمادة الرابعة والخمسين، وهي 

فـي   ”Loss“ترجمة غير دقيقـة لكلمـة   
والترجمـة  ). FIDIC(الشروط العالميـة  

الصحيحة في هذا الموضـع هـي كلمـة    
تصـحيحها أينمـا    مما يستوجب. ”فقدان“

وهـذا  . وردت في المادتين المذكورتين آنفاً
يتطلب إلزام المقاول بتعويض المفقـودات  
بما يماثلها وعدم اقتصار األمر على إلزامه 

  .بإصالح الضرر
  :تأثير الزمن على الكلفة -2-5

ليس عدالً إهمال الفترة ما بين تأريخ تقديم 
ع العطاء وتأريخ اإلحالة، وذلك عند استقطا

أو تعويض فـرق الضـرائب والرسـوم    
ويفترض . بموجب المادة السادسة والعشرين
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أن تؤخذ هذه الفترة باالعتبار مثلما أخـذت  
وأن يراعـى حـذف   . باالعتبار مدة التنفيذ

من هذه المادة  ”المراسيم واألوامر“كلمتي 
وليس عـدالً  . ”التعليمات“أو إبدالها بكلمة 

صـدار  عدم تحديد سقف زمني للمهندس إل
شهادة االستالم بموجـب المـادة التاسـعة    
واألربعين، عند تسلمه تعهد المقاول بإكمال 

ويفتـرض  . النواقص خالل فترة الصـيانة 
إلزام رب العمل بإصدار الشهادة، أو بيان 
أسباب عدم إصدارها، خالل مدة محددة يعد 
بعدها العمل مستلماً من تأريخ تقديم المقاول 

ولـيس عـدالً أن ال   . لتعهده المذكور آنفاً
تحسب الفائدة المصرفية لصالح المقـاول  

من المادة الثانيـة  ) ط -1(بموجب الفقرة 
والستين، والمتعلقة بشروط الدفع، عند تأخر 
دفع مستحقاته بموجب السلف لفترة تزيـد  

ويفترض العـودة إلـى   . على ثالثين يوماً
أصل النص في الشروط العامة للمقاوالت 

ومنح المقـاول  ) 1972( الصادرة في عام
وال يشمل ذلك المبـالغ التـي   . هذا الحق

تستقطع من السلف الممنوحة على األعمال 
  .المنجزة

  :النقل -2-6
لما كانت التعليمات إلى مقدمي العطاءات، 
تلزم المقاول بالكشف على الموقع قبل تقديم 
عطائه، فإن كلفة تدعيم المسالك المؤدية إلى 

قـادرة علـى تحمـل    الموقع، بما يجعلها 
وليس  ،الحموالت الخاصة، تقع على عاتقه

عدالً أن يتحمل رب العمـل هـذه الكلفـة    
الحاديـة   مـن المـادة  ) 3(بموجب الفقرة 

منهـا  ) 2(ويفضل تسمية الفقرة . والثالثين
وأن . ”عدم اإلضـرار بالمسـالك  “بعنوان 

يضاف إليها ما يخص المـوانئ واألنهـار   
من المادة ) 4(ة والقناطر لتدمج معها الفقر

  . نفسها
  :اإليقاف الوقتي للعمل -2-7

الحاديـة   مـن المـادة  ) 2(تنص الفقـرة  
على قيام رب العمل والمقـاول   واألربعين

ببحث جميع السبل الممكنة الستئناف العمل 

أو تبني صيغة جديدة للعمل، إذا ما قام رب 
العمل بإيقاف سير العمل لفتـرة متصـلة   

هذا حكم غير قاطع و. تتجاوز تسعين يوماً
 لوهو غير عاد. وال يؤدي إلى حل قانوني

أيضاً، إذ ال يراعي تبعات ما يترتب علـى  
. فترة اإليقاف من تغيرٍ في أوضاع السوق

لذا فإن من العدل إعادة النص السابق للفقرة 
، )1972(كمـا ورد فـي إصـدار عــام    
، )FIDIC(والمأخوذ عن الشروط العالمية 

بطلب إنهاء المقاولـة   والذي يسمح للمقاول
أو إعادة تسعيرها أو تعويضه ماليـاً عـن   
خسائره، تعويضاً يتفق عليـه رب العمـل   
والمقاول أو يحدده المهندس بشكل عـادل  

والسيما أن مدة التوقف ال تحسب . ومناسب
  .ضمن مدة تنفيذ األعمال

تاريخ نفاذ المقاولة وتسليم الموقع  -2-8
  :وتاريخ المباشرة

أن يعد تأريخ نفاذ المقاولة تأريخاً ليس عدالً 
للمباشرة باألعمال بموجب المـادة الثانيـة   

ألن المقاولة . واألربعين والمتعلقة بالمباشرة
تصبح نافذة ابتداء من تأريخ تبلغ المقـاول  
باإلحالة أو تأريخ توقيع الطـرفين علـى   
صيغة التعاقد، أيهما أسبق، بموجب المادة 

تعلقـة بصـيغة   التاسعة من الشـروط والم 
بينما ال يمكن . التعاقد وتاريخ نفاذ المقاولة

 للمقاول أن يباشر بتنفيذ األعمال ما لم يجرِ
تسليم الموقع له من قبل رب العمل بموجب 
المادة الثالثة واألربعين والمتعلقـة بتسـليم   

لذا فإن من العدل أن يعـد اليـوم   . الموقع
ـ  رة، التالي ليوم تسليم الموقع تأريخاً للمباش

ما لم ينص على خالفه في القسم الثاني من 
وهـذا  ). شروط التطبيق الخاص(الشروط 

يدعو للعودة إلى المادة التاسعة لتعـديلها،  
منها هو في ) 1(ألن الموقع الصحيح للفقرة 

وبذلك يمكن . إلى مقدمي العطاءات تتعليما
أن تقتصر المادة التاسعة علـى مضـمون   

ها يكون العنوان وعند. منها فقط) 2(الفقرة 
. فقط ”تأريخ نفاذ المقاولة“المناسب لها هو 

وأن يضاف إليها ما يوضح بأن تأريخ نفاذ 
المقاولة ال يعني تأريخ المباشـرة بتنفيـذ   
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ويمكـن أن تتنـاول موضـوع    . األعمال
المباشرة بالعمل وتسليم الموقع، بدالً مـن  
ــة   ــين والثالث ــة واألربع ــادتين الثاني الم

س من العدل عـدم تحديـد   ولي. واألربعين
من المادة الثالثة ) 1(مهلة زمنية في الفقرة 

واألربعين، والتي يتوجب على رب العمل 
خاللها أن يسلم الموقع إلى المقاول خاليـاً  
من الشواغل، وتحسب ابتداء مـن لحظـة   

وإذا ما تأخر تسليم الموقع فترة . توقيع العقد
ما معتبرة، فإن من العدل أن يمنح المقاول 

يترتب على ذلك التأخير من فرق في كلفة 
األعمال، إذا ما حصل تغير معتبـر فـي   
أسعار تلك الفترة، أو تداعياتها على طـول  

وأن ال يقتصر األمـر  . مدة تنفيذ األعمال
وأن يحدد العقد . على منحه مدة إضافية فقط

مدة التأخير القصوى التي يستحق من بعدها 
أما الفقـرة  . المقاول تعويضه بفرق الكلفة

واألربعين، فإن المكان  ةمن المادة الثالث) 2(
الصحيح لجزئها الذي يتعلق بالمرور هـو  
في المادة الحادية والثالثين المتعلقة بالنقل، 
والمكان الصحيح لجزئهـا الـذي يتعلـق    
بالوسائل اإلضافية للمعيشة هو في المـادة  
الخامسة والثالثين المتعلقـة بمسـتخدمي   

  .المقاول
ما يتوجب تعديله ليكون منسجماً مـع   -3

  :القوانين العراقية
  :األحكام الداللة واالستثناء وتعطيل -3-1

يتوجب ذكر تأريخ إصدار الشروط، علـى  
الغالفين الخارجي والداخلي، كلما أجـري  
تعديل عليها أو إضافة إليها، لعدم جـواز  
تطبيق الشروط الجديدة علـى المقـاوالت   

إصدارها، فالعقد شريعة المبرمة قبل تاريخ 
وأن تذكر العنـاوين الرئيسـة   . المتعاقدين

 ةتعليمات إلى مقدمي العطاءات، واستمار(
تقديم العطاء، وشروط المقاولـة بقسـميها   

جميعها على ) األول والثاني، وصيغة التعاقد
شروط المقاولـة  “وال يصح ذكر. الغالفين

إلى  تفوق تعليما ”ألعمال الهندسة المدنية
ي العطاءات، ألنها تعليمـات تسـبق   مقدم

وأن . التعاقد وليست من ضـمن الشـروط  

. يستكمل اسم وزارة التخطيط على الغالف
وأن يثبت اسم الـدائرة التـي أصـدرت    

ويفضل ). 2007(الشروط في آب من عام 
أن يكون إصدار التعليمات إلـى مقـدمي   
العطاءات واستمارة تقديم العطاء في كراس 

ستخدامهما ونطاقه غير ألن زمن ا. منفصل
زمن استخدام الشـروط وصـيغة التعاقـد    

وأن يقوم رب العمل بملء الحقول . ونطاقه
التعليمات واستمارة (التي تخصه في كراس 

. سلفاً، عند إعداد مستندات المناقصة) التقديم
 ”الجمهوريـة العراقيـة  “وأن يصحح اسم 

: فـي المـواد   ”جمهورية العراق“ويجعل 
، والعشرين، والسـابعة  )ف/ الفقرة(األولى 
ومن الضروري أن ترفع عبـارة  . والستين

من  ”باستثناء ما تنص المقاولة على خالفه“
المواد التي ذكرت فيها في القسم األول من 

، ألن هــذا )الشــروط العامــة(الشــروط 
إذ . االستثناء ال يقتصر على تلك المواد فقط

شروط (يعول على القسم الثاني من الشروط 
في تعطيل أي من أحكام ) بيق الخاصالتط

). الشروط العامة(القسم األول من الشروط 
وألن ذكر هذه العبارة في مواد بعينها دون 
غيرها، يعطي داللة على أن المواد األخرى 

ومن الجدير بالذكر أن . غير قابلة لالستثناء
اإلصدار األخير للشروط قد أضاف فـوق  

شروط التي قائمة المحتويات أربعة حقوٍل لل
وبما أن القسم . يتفق الطرفان على تعطيلها

شـروط التطبيـق   (الثاني مـن الشـروط   
، مخصص أساساً لهذه األغراض، )الخاص

فإن المكان الصحيح لهذه اإلضافات هو في 
على أن تكتب بالسياق المتبع . القسم الثاني

نفسه، وليس بأسلوب الحقـول االسـتبيانية   
  .القابلة للتالعب

  :عليمات إلى مقدمي العطاءاتالت -3-2
، بديالً مناسباً )3(ضرورة أن تحدد الفقرة 

لهوية اتحاد المقاولين العراقيين في حالـة  
شـهادة  “وإبدال عبـارة  . المقاول األجنبي
هويـة تصـنيف   “بعبارة  ”تسجيل المقاولين

وأن تعـدل  . في الفقرة نفسـها  ”المقاولين
ية لتشمل تقديم الحسابات الختام) 4(الفقرة 
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للسنوات الثالث األخيرة بدالً مـن السـنة   
األخيرة فقط، عمـالً بضـوابط ومعـايير    
الترجيح االسترشادي للعطاءات، الصادرة 

. ]9[عن وزارة التخطيط والتعاون اإلنمـائي 
وان يوسع حقل كتابة مبلغ التأمينات األولية 

مع اإلشارة إلى االحتفـاظ  ) 7(في الفقرة 
والثالث لحين قيام بتأمينات الفائزين الثاني 
وهذا يسـتدعي  . الفائز األول بتوقيع العقد

أيضاً، بحيث يجري تحديد ) 8(تعديل الفقرة 
فترة نفاذ العطاءات بما يكفـي السـتيعاب   
حالة نكول المناقص األول والثاني واإلحالة 

وأن ال يزيد الوقـت  . على المناقص الثالث
لحضور المناقص ) 12(المحدد في الفقرة 

العقد على ربع فترة نفاذ العطـاءات  لتوقيع 
 ”ضمان التنفيذ“وإبدال عبارة . للسبب نفسه

فـي الفقـرة    ”ضمان حسن التنفيذ“بعبارة 
ورفـع عبـارة   . نفسها، توخياً لدقة المعنى

ألن اختالل ) 9(من الفقرة  ”التوازن المالي“
التوازن المالي يسـمح بإنهـاء المقاولـة    

ضرورة و. بموجب القانون المدني العراقي
استثناء المخاطر المستثناة المشمولة بالمادة 
السابعة والستين، عند ذكر المخـاطر فـي   

وأيـة مسـائل   “الفقرة نفسها، ورفع عبارة 
  .منها ألنها زائدة ”أخرى

  :التعاريف والتفسير -3-3
جاء تعريف األعمال الدائمة فـي  الفقـرة   

بأنها األعمـال   من المادة األولى )ز -1(
عريف األعمال المؤقتة في الفقرة الدائمة، وت

بأنها األعمال المؤقتـة، وتكـرر   ) ح -1(
األمر ذاته في تعريف المواصفات في الفقرة 

كمن فسر . على أنها المواصفات) ع -1(
ويمكن تعريف األعمال الدائمة . الماء بالماء
األعمال التي تشكل بمجموعهـا  “على أنها 

ـ  اول المنتج النهائي الذي يتوجب على المق
إنجازه وتسليمه إلى رب العمـل بموجـب   

ويمكن تعريف األعمـال  . ”شروط المقاولة
األعمال التـي يتطلبهـا   “المؤقتة على أنها 

. تنفيذ األعمال الدائمة وال تدخل في صلبها
. ”ويجري إزالتها عند انتفاء الحاجة إليهـا 

ويمكن تعريف المواصـفات علـى أنهـا    
للمـواد  الصفات الفيزيائيـة والكيميائيـة   “

واألجهزة والمعدات المستعملة فـي تنفيـذ   
ويجري ذكرها . األعمال أو طريقة تنفيذها

في المخططات أو جداول الكميات أو بشكل 
وجـاء  . ”مستقل أو بجميع هـذه الطـرق  

علـى  ) ط -1(تعريف المقاولة في الفقرة 
ويمكـن  . وهي ليست كذلك. أنها مستندات

قاول أن عقد يتعهد به الم“تعريفها على أنها 
ينفذ األعمال المسماة في صـيغة التعاقـد،   
لصالح رب العمل، ضمن المدة المحددة في 
صيغة التعاقد، لقاء المبلغ المتفق عليه فيها، 
والذي يتعهد رب العمل بدفعه إلى المقاول 

ويمكن تحديـد  . ”على وفق شروط المقاولة
مستندات المقاولة في المكان المناسب على 

اقـد، وشـروط المقاولـة    صيغة التع“أنها 
بقسميها األول والثاني، وجداول الكميـات  
المسعرة، والمخططـات، والمواصـفات،   
وكتاب اإلحالة، واستمارة تقـديم العطـاء،   
وتعليمات إلى مقدمي العطاءات، وأية وثائق 
أخرى يشار إليها في صيغة التعاقد علـى  

ولعل من . ”أنها جزء من مستندات المقاولة
ريفين آخرين زيادة في الدقة، المفيد ذكر تع
ألجـل   ”مستندات المناقصـة “هما تعريف 

، وتعريف ”مستندات المقاولة“تمييزها عن 
ألن عطاء المقاول يعنـي   ”عطاء المقاول“
فقط، في العرف  ”جداول الكميات المسعرة“

السائد محلياً بسبب وروده بهذا المعنى في 
من المرافقات المشار إليها فـي  ) 8(الفقرة 

وأن تصحح اإلشارة إلى كٍل . يغة التعاقدص
من هذه التعاريف األربعة أينمـا ورد فـي   

. مع مراعاة القصد في كل موضع. الشروط
علـى   ”مستندات المناقصة“ويمكن تعريف 

مستندات يعدها رب العمل، ألغراض “أنها 
: المناقصــة، تشــمل بالدرجــة األســاس

مخططات، ومواصفات، وجداول كميـات،  
ويمكن تعريف . ”واستمارة تقديموتعليمات، 

مسـتندات  “علـى أنـه    ”عطاء المقـاول “
المناقصة بعد أن يملئها المقـاول ببياناتـه   
وتعهداته ويقدمها إلـى رب العمـل مـع    
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المستمسكات األخرى المطلوبة، لغـرض  
ويمكن تعريـف  . ”االشتراك في المناقصة

عطـاء  “علـى أنهـا    ”مستندات المقاولة“
مناقصة عليه وتحال المقاول الذي ترسو ال

المقاولة بعهدته ويجري توقيع العقد معـه،  
 ”زيادة على كتاب اإلحالة وصيغة التعاقـد 

ويأتي تعدادها المـذكور آنفـاً فـي هـذا     
بعد  ”مستندات المناقصة“وتتحول . الموضع

، وقـد  ”مستندات المقاولة“توقيع العقد إلى 
يكون مفيداً إعداد جداول كميـات مسـعرة   

أشيرات، وإدراج بنود االتفاق خالية من الت
المنبثقة عن تحفظات المقاول، أو (النهائي 

مالحظات لجنـة تحليـل العطـاءات، أو    
بحيث يستغنى . في صيغة التعاقد) التفاوض

تعليمات إلـى  (عن كل ما هو قبل التعاقد 
تقديم العطاء،  ةمقدمي العطاءات، واستمار

لحصول التعاقد فعالً، منعاً ) وكتاب اإلحالة
أما . لاللتباس بين أحكام المستندات المتباينة

) ي -1(تعريف مبلغ المقاولة في الفقـرة  
المبلغ الذي التزم “فيفترض أن يشير إلى أنه 

رب العمل بدفعه إلى المقاول لقاء إنجـازه  
وأن . ”األعمال الدائمة بموجب هذه الشروط

يشير تعريف مدة إكمال األعمال في الفقرة 
ل األعمـال مـن قبـل    إكما“إلى ) ك -1(

المقاول وتسليمها إلى رب العمل بعد إزالة 
األعمال المؤقتة وهي قابلة للتمديد بموجب 

ومن الضروري إبدال . ”أحكام هذه الشروط
فـي   ”مواصـفات “بكلمة  ”أوصاف“كلمة 
 ”بموجبهـا “، وإبدال كلمـة  )م -1(الفقرة 
، وإبـدال  )ن -1(في الفقرة  ”إليها“بكلمة 
في الفقرة  ”مخططات“كلمة ب ”خرائط“كلمة 

من الفقرة  ”تجري“، وحذف كلمة )س -1(
وتحـدد فـي   “وإحـالل عبـارة   ). و -1(

أو تلك التي قـد  “بدالً من عبارة  ”المقاولة
ويقصد به أو “وإبدال عبارة . ”تحدد بالذات

الواردة في بداية التعاريف بالضـمير   ”بها
ومن الضروري أيضاً إضافة . ”هو أو هي“

جـدول العمـل   “دهما يخـص  تعريفين أح
مـن  ) 4(المشار إليه في الفقـرة   ”اليومي

ــاني   ــين، والث ــة والخمس ــادة الثالث الم
الـذي    ”جداول األسعار والمبـالغ “يخص

تستخدمه الشروط للداللـة علـى أسـعار    
الخدمات التي يقدمها المقاول من تجهيـز  
مواد أو تنفيذ عمل أو كالهمـا، ممـا قـد    

نه رب العمـل،  يتطلبها العمل أو يطلبها م
وهي غير مذكورة في جـداول الكميـات   

ولهدف منع االلتباس بين مصطلح . المسعرة
ومصـطلح   ”جداول األسـعار والمبـالغ  “
، فإن من األسلم ”جداول الكميات المسعرة“

استرشـاداً   ”قائمة األسـعار “تسمية األول 
، )List of Prices(بـالنص اإلنكليـزي   

ل مع عطائه وهي القائمة التي يقدمها المقاو
  .إذا كانت مطلوبة

التعاقد مـن البـاطن والمعوليـة     -3-4
  :وأحكام التعارض واالمتثال للقوانين

التعاقد من “أتت المادة الرابعة تحت عنوان 
، وجاء في تعريف المقاول الثانوي ”الباطن

التعاقـد مـن   “في المادة األولـى عبـارة   
، ووردت العبارة نفسـها ضـمن   ”الباطن

ل الثانوي المسمى في المادة تعريف المقاو
وهذا تعبيـر يحمـل معنـى    . الستين أيضاً

أي بدون علـم  (الخفية في العرف القانوني 
بينما المقاولة الثانويـة أمـر   ). رب العمل

لذا . ظاهر ومباح، يخرج عن مفهوم الباطن
أينمـا   ”من البـاطن “يتوجب تعديل عبارة 

. ”بمقاولة ثانوية“وردت في الشروط بعبارة 
األسلم في لغة القـانون، أن يكـون    ومن

المعوليـة وأحكـام   “عنوان المادة السادسة 
. ”مستندات المناقصـة “بدالً من  ”التعارض

وأن يضاف إليها أحكام أخرى للتعـارض  
  :هي
شـروط  (يعول على أحكام القسم الثاني  -

عند تعارضها مع القسم ) التطبيق الخاص
  ).الشروط العامة(األول 

ل الكميات عند تعارضها يعول على جداو -
مع المخططات، ولرب العمـل أن يغيـر   
جداول الكميات بموجب المـادة الثانيـة   
والخمسين، لتنفيذ العمل كـامالً حسـبما   

 .تقتضيه المخططات
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يعول على شـروط المقاولـة ألعمـال     -
الهندسة المدنية لجميع فقرات العمل بما في 
ذلك الفقـرات الميكانيكيـة والكهربائيـة    

مياوية الداخلة في المقاولة، وال يجوز والكي
الجمع بين هذه الشروط وشروط المقاولـة  
ألعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائيـة  

 .والكيمياوية في المقاولة الواحدة
من عنوان  ”إلخ... “وضرورة رفع عبارة 

المادة السابعة والعشرين والمتعلقة باالمتثال 
ل عبـارة  ألحكام القوانين واألنظمة، وإحال

وحذف كلمتـي  . محلها ”والتعليمات النافذة“
. ”البيانـات “وكلمـة   ”المراسيم واألوامر“

فـي   ”الحكومة العراقية أو“وإضافة عبارة 
. ”اإلدارة المحليـة “قبل عبارة ) 2(الفقرة 

ألنهــا قـد شــملت  ) 3(وحـذف الفقـرة   
  .بالمضمون

  :الغرامات التأخيرية -3-5
ما يتعلـق   عينالثامنة واألرب تناولت المادة

بتأخر إنجاز األعمال عن موعدها وفرضت 
ولم تلتفت إلى ما يتعلـق  . غرامة على ذلك

بإنجاز األعمال قبل موعدها، فـي إطـار   
نظرة اقتصادية أوسع من نطاق المشـروع  
الواحد، تهدف إلى بناء تقاليد عمل سليمة، 
فتمنح المقاول الذي ينجز أعماله قبل الموعد 

كأن ). نوياً في أقل تقديرمع(المقرر حافزاً 
يكون هناك حقل خاص باألعمال المنجـزة  
قبل المدة التعاقدية عند اإلشارة إلى األعمال 
السـابقة للمقـاول فـي معـايير تـرجيح      

  .العطاءات
ولغرض تنفيذ الغرامات التأخيريـة، فقـد   

من تعليمات تنفيذ ) ثانياً -16(حددت المادة 
، )2008( لسنة ) 1(العقود الحكومية رقم 

آلية حساب قيمة الغرامة التأخيرية بالمعادلة 
٪  من 10= الغرامة لليوم الواحد “: اآلتية

ونصت . ”مبلغ العقد مقسوماً على مدة العقد
مــن صــالحيات الــوزير ) 14(المــادة 

المختص في تعليمـات تنفيـذ المشـاريع    
: ]10[على ما يأتي) 2009(الرأسمالية لسنة 

بما ال يزيد ... رية استيفاء الغرامات التأخي“

من مبلغ العقد خالل مـدة ال  ) ٪10(على 
. ”تتجاوز ربع مدة تنفيذ العقد أيهما أسـبق 

وبتطبيق المعادلة أعـاله، فـإن الغرامـة    
التأخيرية لن تصل إلى الحد األعلـى لهـا   

من المبلغ الكلي للعقـد، إال  ) ٪10(والبالغ 
عند تأخر إنجاز العمل بمدة تأخير تسـاوي  

كلية للعقد، أي إنجاز العمل بضعف المدة ال
من ) 14(ولما كانت المادة . المدة التعاقدية

صالحيات الوزير المذكورة آنفاً، تقضـي  
بسحب العمل عند بلوغ المدة التأخيرية ربع 
مدة العقد الكلية، فإن أقصى غرامة ستكون 

وهذا شرط جزائي ). ٪10(وليس ) 2.5٪(
لـذا  . ضعيف ال يحقق الغاية المرجوة منه

يتوجب استبدال معادلة حسـاب الغرامـة   
مـن  ) ثانيـاً  -16(التأخيرية في المـادة  

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لتصبح على 
٪ 40= الغرامة لليوم الواحد “النحو اآلتي 

. ”من مبلغ العقد مقسوماً على مـدة العقـد  
وبهذا تلتقي نتيجتي حساب الشرطين معـاً،  

تأخيرية نسـبة  أي بلوغ إجمالي الغرامة ال
من مبلغ المقاولة، عند بلوغ المدة ) 10٪(

ومـن  . التأخيرية ربع المدة الكليـة للعقـد  
ــانوني   ــدأ الق ــذكر أن المب ــدير بال الج
واالقتصادي الذي يستند إليه هذا الحساب، 

ألن الغرامة التأخيرية في العقود . غير سليم
المتراخية مثل عقـد المقاولـة اإلنشـائية    

االستصناع في القـانون  وغيرها من عقود 
المدني العراقي، هي تعويض عما ترتب من 
أضرار الفرصة الضائعة، وهو ما يدل عليه 

 Liquidated(اسمها باللغة اإلنكليزيـة  
Damages (   أيضاً، وهي لغـة أسـاس

تشريع شروط المقاولة فـي العـراق، أي   
كما ) FIDIC(الشروط العالمية للمقاوالت 

مبلغ الغرامة بمبلغ إذ ال عالقة ل. سبق ذكره
المقاولة، وإنما يتعلق األمـر باألضـرار   
المالية الناجمة عن عدم استغالل رب العمل 

وهذا ال يمثـل مبـدءاً  اقتصـادياً    . للمنشأ
حسب، بل هو مبدأ قانوني يستند إلى قواعد 

ال (و) الغـرم بـالغنم  (اإلنصاف والعدالة 
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وغيرهما مما يعد مـن  ) ضرر وال ضرار
أي أن . نون المدني العراقـي مرتكزات القا

حساب الغرامة التأخيرية بهذه الطريقـة ال  
يخالف جوهرها االقتصادي حسـب، بـل   

  .يخالف مرتكزات القانون المدني العراقي
  :التغييرات وحساب قيمتها -3-6

مـن  ) 1(ضرورة أن يضاف إلى الفقـرة  
المادة الثانية والخمسين المتعلقة بالتغييرات 

على أن ال يخـرج  “بارة وأوامر التغيير، ع
ذلك عن نطاق العمل المحـدد فـي حقـل    

، وإضافة كلمة ”وصف األعمال في المقاولة
إلى الفقرة ”األعمال التالية“بعد عبارة  ”فقط“

في الفقرة  ”عمل“وأن تستبدل كلمة . نفسها
 ”المقاولـة “، وكلمـة  ”فقرة“بكلمة ) أ -1(

وأن . ”جداول الكميـات المسـعرة  “بعبارة 
 -1(فـي الفقـرة    ”األعمال“لمة تستبدل ك

فقـرات جـداول الكميـات    “بعبارة ) جـ
ألي جـزء مـن   “وحذف عبارة . ”المسعرة
وضـرورة  ). د -1(من الفقـرة   ”األعمال

فـي   ”كلفة المواد أو العمـل “إبدال عبارة 
من المادة الثالثة والخمسـين  ) أ -2(الفقرة 

والمتعلقة بحساب قيمة التغييرات، بعبـارة  
مـع  “وإبدال عبارة . ”د والعملكلفة الموا“

األخذ بنظر االعتبار ربح وخسارة المقاول 
 -2(في الفقرة  ”من كل فقرة تقرر تغييرها

مع األخذ بالحسـبان نسـبة    “بعبارة )  ب
الربح أو الخسارة فـي الفقـرة األصـلية    
وتطبيقها على الكلفة الحقيقية فـي الفقـرة   

فيمـا يتعلـق   “وإبـدال عبـارة   . ”البديلة
ييرات التي تطرأ على الكمية بالزيادة بالتغ

بعبارة )  جـ -2(   في الفقرة ”أو النقصان
وفي “، وإضافة عبارة ”في حالة زيادة كمية“

حالة عدم االتفاق، فعلى المهندس أن يحدد 
السعر الجديد على النحو الذي يراه عـادالً  

وإبدال السـطر  . إلى الفقرة نفسها ”ومناسباً
في حالة “بعبارة ) د -2(  األول من الفقرة

تخفيض كمية أية فقرة من فقرات جـداول  
الكميات المسعرة، يطبق عليهـا سـعرها   

وإذا تجاوزت نسبة التخفيض نسـبة  . نفسه

من الكمية الواردة إزاء الفقرة فـي  ) 20٪(
. ”إلخ... جداول الكميات المسعرة، فينبغي 

عبارة ) 5(و) 3(وأن يضاف إلى الفقرتين 
ضوع على وفق أحكـام  ويجري حسم المو“

. ”المادة التاسعة والستين من هذه الشـروط 
وأن يضاف إلى المقطع األول من الفقـرة  

وفي حالة عدم احتواء مستندات “عبارة ) 4(
المقاولة على جدول العمل اليومي، يجري 
تحديد األسعار باالتفاق بـين رب العمـل   
والمقاول، وفي حالة عدم االتفـاق يقـوم   

  .”األسعار التي يراها عادلةالمهندس بتحديد 
ــال والمبــالغ    -3-7 ــة األعم مقايس

  :االحتياطية وشروط الدفع
 ”قيمة العمل المنجز“ضرورة إبدال عبارة 

من المادة السابعة والخمسين ) 1(في الفقرة 
والمتعلقة بوجوب مقايسة األعمال، بعبـارة  

بالشـكل  “وعبـارة  . ”كمية العمل المنجز“
بموجب الدليل “بعبارة  ”الوارد في المقاولة

القياسي الموحد للمسـح الكمـي ألعمـال    
المباني والهندسة المدنية الصادر عن وزارة 

وبذلك تنتفي الحاجـة إلـى   . ]11[”التخطيط
المادة الثامنة والخمسين والمتعلقة بطريقـة  

المبالغ “وضرورة إبدال مصطلح . المقايسة
مـن المـادة   ) 1(في الفقـرة   ”االحتياطية

والخمسين، وأصله باللغة اإلنكليزية  التاسعة
)Provisional Sums( بمصـــطلح ،
ألن هذه المبالغ مشمولة  ”الكلف االحتياطية“

بمبلغ المقاولة كفقرة في جداول الكميـات  
المسعرة، ومخصصة للمقاولين الثـانويين  
المسمين من قبل رب العمل، وللمقاول العام 

وهي على نقـيض  . حصة فيها عند تنفيذها
، وأصـله بالغـة   ”لغ االحتيـاط العـام  مب“

، وال بأس )Contingencies(اإلنكليزية 
عندئذ من بقاء عنوان المادة على ما هـو  

وضرورة إبدال . عليه ليشمل المعنيين معاً
من المادة ) أ -1(في الفقرة  ”شهرياً“كلمة 

الثانية والستين والمتعلقة بشـروط الـدفع،   
ي مـن  دورياً بموجب القسم الثـان “بعبارة 

لعدم وجود ما يبرر هذا التحديد  ”الشروط،
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الزمني، وألن بعض المشـاريع قصـيرة   
يقوم المقاول مرة كل “وإبدال عبارة .  المدة

في الفقرة  ”إلخ..شهر بتقديم تقرير مفصل 
يقـوم   “من المادة نفسها، بعبارة ) ب -1(

المقاول دورياً بموجب القسم الثـاني مـن   
. ”إلخ...مفصل سلفة  طلب الشروط، بتقديم
منها  ”والغرامات التأخيرية“وحذف عبارة 

ألن الغرامات تحسم من الذرعة النهائيـة  
وليس من السلف الممنوحة على األعمـال  

 ”للمقاولين الثانويين“وإكمال عبارة . المنجزة
للمقـاولين  “بجعلهـا  ) ز -1(في الفقـرة  

، فليس لرب العمل عالقة ”الثانويين المسمين
وأن . م من المقاولين الثانويينمباشرة بغيره

أن “يضاف إلى الفقرة شرط ثالـث مفـاده   
. ”تكون  الغرامات التأخيرية قـد حسـمت  

في الفقـرة   ”فمن آخر شهادة“وإبدال عبارة 
. ”فعند صدور آخر شهادة“بعبارة ) ح -1(

وضرورة إضافة عبارة في نهايـة الفقـرة   
من المادة الثامنة والستين والمتعلقـة  ) 3(

المبالغ عند إنهاء المقاولة، تنص على بدفع 
وال يقصد بذلك األرباح المتوقعة بأي “اآلتي 

لقطع دابر التفسير غير  ”حال من األحوال
الصحيح والشائع في قطاع التشييد، علـى  
أنها تعني األرباح، بينما هي تخص ما تكبده 

  .المقاول من مصاريف فعلية
شروط (القسم الثاني من الشروط  -3-8

  ):بيق الخاصالتط
انسجاماً مع تسمية القسم األول من الشروط 

فإن من األنسب أن يسمى  ”الشروط العامة“
 ”الشروط الخاصة“القسم الثاني من الشروط 

ومراعاة . ”شروط التطبيق الخاص“بدالً من 
. إضافة حقل السم ورقم المناقصـة فيهـا  

). جـ -1(وتوسيع الحقل الخاص بالفقرة 
في الفقرة  ”ن التنفيذضما“وإبدال مصطلح 

اتساقا  ”ضمان حسن التنفيذ“بمصطلح ) 2(
مـن  ) 3-4(مع ما سيرد ذكره في الفقرة 

) 2(هذا البحث، وأن يضاف في آخر الفقرة 
أو أية زيادة تسمح بهـا القـوانين   “عبارة 

واألنظمة والتعليمات النافذة بعد استحصال 

وإبدال كلمة . ”موافقة الجهات المخولة بذلك
وتعديل النسب ابتداء  ”مليار“بكلمة  ”مليون“

في كـل  ) ٪2(، ونزوالً بنسبة )٪10(من 
عبارة ) 3(وأن يضاف إلى الفقرة . مرحلة

. ”ما لم يكن مطلوباً تقديمه مـع العطـاء  “
تفتقر إلى وضع آلية ) 4(ويالحظ بأن الفقرة 

لحساب مبلغ التأمين على المسؤولية عـن  
لمجموع  وأن تثبت نسبة الحد األعلى. الغير

والبالغة ) 5(الغرامات التأخيرية في الفقرة 
من مبلغ المقاولة بموجب التعليمات ) 10٪(

ما لم يتم االتفاق على “النافذة، وترفع عبارة 
وتضاف عبـارة   ”خالفه في صيغة التعاقد

وتحسب الغرامة التأخيرية عن كل يوم بما “
مـن مبلـغ المقاولـة    ) ٪40(ال يقل عن 

اتساقاً مع مـا   ”ا باألياممقسوماً على مدته
. من هـذا البحـث  ) 5-3( ورد في الفقرة

تمـنح  “بالنص اآلتـي  ) 6(وتستبدل الفقرة 
يوماً علـى مـنح   ) كذا(السلفة بعد مرور 

السلفة التي سبقتها، أو عندما يبلغ صـافي  
، ”من مبلـغ المقاولـة  ) ٪كذا(قيمتها نسبة 

  .حسب طبيعة المقاولة
  :تنظيميةما يتطلب تعديالً ألغراض  -4
  :بشكل عام -4-1

يفضل تبويب الشروط على خمسة أبـواب  
المصطلحات والمعولية، والتزامـات  : هي

المقاول، والتزامات رب العمل، وواجبـات  
وممثلـه، وأحكـام    سوصالحيات المهنـد 

وإذا ما بقيت الشروط بال تبويـب،  . عامة
فإن من الضروري إعادة ترتيبهـا حسـب   

ها، أي بالتزامن التسلسل الزمني للحاجة إلي
وأن يبدأ . مع التسلسل الزمني لتنفيذ األعمال

كل عنوان رئيس في الكراس في صـفحة  
تعليمـات إلـى مقـدمي    (مستقلة وهـي  

تقديم العطاء، والقسم  ةالعطاءات، واستمار
األول من شروط المقاولة، والقسم الثـاني  

. وترقيم الصفحات). منها، وصيغة التعاقد
بعبـارة   ”لف وتسعمائةسنة أ“وإبدال عبارة 

قبل كلمـة   ”إذ“وإضافة األداة . ”سنة ألفين“
وأن تترك حقول كافية لكتابـة اسـم   . ”تم“
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  .المقاولة ومبلغها ومدتها
تعليمات إلى مقـدمي العطـاءات    -4-2

  :واستمارة تقديم العطاء
إلى وصـف األعمـال،   ) 1(تشير الفقرة  

ولـم  . إلى مستندات المناقصة) 3(والفقرة 
. المعلومـات  هـذه  كان لكتابةيخصص م

فيضطر رب العمل إلى وصف العمل فـي  
ورقة مستقلة، وذكر مستندات المناقصة في 

، مما يستدعي )غالباً ما تهمل(قائمة مستقلة 
ومن الضروري أن . تخصيص مكان لذلك

يذكر رقم المناقصة مع اسمها في الفقـرة  
على أن يخصص حقل آخر في الفقرة ). 1(
المخططـات الخاصـة    لذكر أرقـام ) 3(

بالمقاولة، لما لها من أهمية في تحديد نطاق 
العمل بشكل دقيق، وهو من األمور التـي  
تسبب نزاعات ومطالبات للتعويض بسـبب  
ما يحدثه نقص المخططات من إرباك لسير 

إلـى تحفظـات   ) 2(وتشير الفقرة . العمل
. المناقص، دون أن يخصص مكان لذكرها

حفظات المنـاقص  وال يوجد مبرر لكتابة ت
بكتاب مستقل، كما تقضي التعليمات النافذة، 
ألنه سيكون عرضة للتالعب أو الفقـدان،  

وأن . مما يستدعي تخصيص مكان لـذلك 
يترك مجال لذكر عنوان تسلم العطاءات في 

ما ) 5(وان يراعى في الفقرة ). 2(الفقرة 
من هذا البحث بشأن ) 4 -4(تناولته الفقرة 

وأن . وطريقـة التنفيـذ   منهاج تقدم العمل
يترك مجال لذكر عنوان التراسل صراحة 

وعدم االكتفاء باإلشـارة  ) 13(في الفقرة 
إليه، وأن يعول على عنوان المناقص فـي  
استمارة تقديم العطاء بدالً من سجل شـراء  

ولزيادة الدقـة يمكـن   . مستندات المناقصة
على النحو اآلتي ) 14(إعادة صياغة الفقرة 

رفـض العطـاءات غيـر     لرب العمـل “
ملـزم   رالمستوفية لشروط التقديم، وهو غي

بإحالة المقاولة بعهدة مقدم العطاء األوطـأ  
سعراً، وله الحق بإلغاء المناقصـة دون أن  
ــويض  ــدم أي تع ــا تق ــى م ــب عل يترت

وهذا يستوجب إبدال عبـارة  . ”للمناقصين

 ”على المقاول الذي قبل رب العمل عطاءه“
على المناقص الذي “رة بعبا) 12(في الفقرة 

توخياً للدقة، فجميع  ”ترسو المناقصة عليه
العطاءات غير المرفوضة هي عطـاءات  
مقبولة وإن لم ترسو المناقصة على مقدمها، 

إحالة المقاولة بعهدة ب قيام رب العمل بدليل
. المناقص الثاني أو الثالث عند نكول سلفه

وضرورة جعل الحقـول الخاصـة بـرقم    
اسمها، واسم رب العمل، واسم المناقصة، و

المناقص، وعنوانه وأرقام هواتفه، ومبلـغ  
المقاولة، ومدتها، كالً في سـطر مسـتقل،   
وبمساحة كافية، في بداية اسـتمارة تقـديم   

وإبدال ما تبقى من نص على النحو . العطاء
نتقدم بعطائنا هذا لتنفيـذ وصـيانة   “: اآلتي

األعمال بموجب المخططات والمواصفات 
. المناقصةاول الكميات وباقي مستندات وجد

وتجهيز كل ما يتطلبـه ذلـك مـن مـواد     
لقاء المبلغ . ومعدات وأيدي عاملة وغيرها

المثبت في أعاله، والذي يجري دفعه إلينـا  
كمـا نتعهـد   . على وفق شروط المقاولـة 

بإكمال األعمال على الوجه الحسن وتسليمها 
إلى رب العمل خالل المدة المثبتـة فـي   

ونقر بموافقتنا على جميع شـروط  . الهأع
المقاولة والتعليمات إلى مقدمي العطـاءات  

وتختم بتوقيع المخول . ”ونتعهد بااللتزام بها
وال داعي . واسمه وعنوانه وبيانات التخويل

لذكر بعضٍ من أحكام الشروط دون غيرها، 
  .في هذه االستمارة

الخرائط وسالمة أسـاليب العمـل    -4-3
  :ذ والكشف على الموقعوضمان التنفي

يفضل أن يكون عنـوان المـادة السـابعة    
وأن تسـتبدل  . ”تجهيز وحفظ المخططات“

في هـذه   ”مخططات“بكلمة  ”خرائط“كلمة 
ألن الثانية . المادة وأينما وردت في الشروط

تستخدم لغرض الوصف الهندسـي بينمـا   
تستخدم األولى لغرض الوصف الجغرافي 

ف إلى الفقرة وأن تضا. في أغلب األحيان
بما “من هذه المادة عبارة ) 3(والفقرة ) 2(

يكفل عدم تأخر سير العمل، وعلى المهندس 
وأن يسـتبدل  . ”االستجابة بأسرع ما يمكن
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) 3(في الفقرة  ”لطلب“بكلمة  ”عن“حرف 
. من هذه المادة لكي يصبح المعنى واضحاً

من هذه المادة فقد أصبحت ) 5(أما الفقرة 
د يعمل بها، فال بد من إبدال متقادمة ولم يع

الواردة فيها بعبـارة   ”بنسخة شفافة“عبارة 
بنسخة اليكترونية على قـرص مضـغوط   “

وأخرى ورقية، وأن تكـون المخططـات   
. ”ملونة إال إذا سمح المهندس بغيـر ذلـك  

ويفضل أن يكون عنوان المـادة الثامنـة   
وأن يضاف إليها ما يلزم . ”السالمة المهنية“

. مين شروط السـالمة المهنيـة  المقاول بتأ
وهذا يستلزم إصدار دليل للسالمة المهنيـة  
في قطاع التشييد، على غرار ما هو معمول 

وربط هذه المادة مع المـادة  . به في الغرب
الرابعة والعشـرين المتعلقـة بـالحوادث    
وإصابات العمل، وضرورة إبـدال كلمـة   

الواردة في هذه المادة بكلمة ذات  ”يضمن“
ويفضل أن يكـون عنـوان   . انونيمدلول ق

لزيادة  ”ضمان حسن التنفيذ“المادة العاشرة 
 ”بالمقـدار “وأن تستبدل فيها كلمـة  . الدقة

وأن المكان . لتحديد المعنى ”بالمبلغ“بكلمة 
الصحيح للمادة الحادية عشرة والخاصـة  
بالكشف على الموقع، هو في التعليمات إلى 

العطاء  ألن استمارة تقديم. مقدمي العطاءات
تلزم المناقص بالكشف على الموقـع قبـل   

  .تقديم عطاءه
  :تقديم منهاج العمل -4-4

من التعليمات إلى مقدمي ) 5(تنص الفقرة 
العطاءات، على إلزام المناقص ببيان طريقة 

وبعـد أن  . ومنهج تقدم العمل في عطائـه 
يحال العمل بعهدته ويجري التعاقد معـه،  

تحدد لـه مـدة   ل الرابعة عشرة تأتي المادة
منهـاج يبـين ترتيـب المراحـل     “لتقديم 

واألسلوب الذي يعتزم إتباعه فـي تنفيـذ   
زيادة على استخدام . ، وهذا تناقض”األعمال

لذا . مفردات متباينة لوصف ما هو مطلوب
من التعليمات ) 5(يفضل أن تستخدم الفقرة 

بـدالً عـن    ”منهاج تقدم العمـل “مصطلح 
طريقة “لح ،  ومصط”منهج العمل“مصطلح 

، ”منهجية العمل“بدالً عن مصطلح  ”التنفيذ

وان يجري تعريفهما في المادة األولى، وال 
يعاد تعريفهما مجدداً في المـادة الرابعـة   
عشرة، وتجنب استخدام كلمة برنامج ألنها 

المادة الرابعة  نوبذلك يصبح عنوا. أجنبية
االلتزام بمنهاج تقدم العمل وطريقة “عشرة 
وأن تتناول إلزام المقاول بإتبـاع   .”التنفيذ

منهاج تقدم العمل وطريقة التنفيـذ اللـذين   
عرضهما في عطائه، وأية تعديالت يكـون  

. المهندس قد أجراها أو يجريهـا عليهمـا  
وتقديم منهاج تقدم العمل الفعلي وطريقـة  
التنفيذ التي تم إتباعها فعالً، إلى المهنـدس  

ما هـو  أسبوعياً، وبيان أسباب االنحراف ع
وأن . متفق عليه، إن وجد، وكيفية معالجته

يستحصل مصادقة المهندس علـى ذلـك،   
زيادة على تقـديم أيـة تفاصـيل يطلبهـا     

  .المهندس عن المنهاج أو طريقة التنفيذ
  :التزامات عامة -4-5

 السادسة عشرة لمادةلإن العنوان المناسب 
دعم المنتج الوطني ومؤسسات القطاع “هو 
المقـدم  “سن حذف عبـارة  ويستح. ”العام

وعبـارة   ”بموجب المادة الرابعـة عشـرة  
وإبـدال كلمـة   ) 1(من الفقرة  ”يجب أن“
 ”في األعمال وألجلها“بعبارة  ”بخصوص“

إذا كـان  “وحذف عبارة . في الفقرة نفسها
وإبدال عبارة ) 2(من الفقرة  ”غير عراقي

بعبـارة   ”معدات اإلنشاء واألعمال المؤقتة“
استيراد ما يتطلبـه تنفيـذ   يسمح للمقاول ب“

فـي الفقـرة    ”إلـخ ...األعمال على سبيل 
باسـتثناء  ) 3(وحذف نص الفقـرة  . نفسها

السطر األخير منها، وتصحيح اسم المنشأة 
) 5(العامة للنقل المائي فيها وفي الفقـرة  

والمتعلقة بالمتفجرات ) 6(أما الفقرة . أيضاً
فال عالقة لها بهذه المادة، وهي تستحق أن 

ــا   ت ــتقلة ألهميته ــادة مس ــا م ــرد له ف
وكذا األمر بالنسبة للفقـرة  . وخصوصيتها

المتعلقة بالخدمات العامـة ورخـص   ) 7(
العمل، فهي تستحق أن تفرد لها مادة مستقلة 

   وينطبق األمر ذاتـه علـى الفقـرة   . أيضاً
والتي تستحق هي األخرى أن تكون ) أ -8(
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ضـبط  “مادة مستقلة وأن يكون عنوانهـا  
التزامـات  “بـدالً مـن    ”والتلـوث  الجودة
فمكانهـا  ) ب -8(أمـا الفقـرة   . ”أخرى

مـن المـادة   ) 7(الصحيح هو مع الفقـرة  
هو ) 9(وإن المكان الصحيح للفقرة . نفسها

ألنها . كمقدمة لنفس المادة وقبل ذكر فقراتها
تشكل حكماً عاماً يشمل جميـع الفقـرات   

  .األخرى في المادة
ــال والحفر -4-6 ــيط األعم ــات تخط ي

  :والمتحجرات وبراءات االختراع
إن العنوان المناسب للمادة السابعة عشـرة  
والمتعلقة بتخطيط األعمال في الموقع، هو 

. ”تنفيذ األعمال في موضـعها الصـحيح  “
علـى  “: ويكون النص على النحو اآلتـي 

المقاول أن يتخذ كل ما يلزم لتنفيذ األعمال 
في موضعها الصـحيح بموجـب النقـاط    

ط والمناسيب المرجعية التي يزوده والخطو
بها المهندس تحريرياً ويكون مسؤوالً عـن  

وضرورة اإلشارة في المادة . ”إلخ...صحة 
الثامنة عشرة المتعلقة بحفريات التحري إلى 
أنها ال تشمل الحفر ألغراض التأكد مـن  

ويفضل أن يكون عنوان المادة . جودة التنفيذ
تحجرات على الثامنة والعشرين المتعلقة بالم

األشياء ذات األهمية الثقافية أو “النحو اآلتي 
تعد “وأن يبدأ نصها بما يأتي . ”االقتصادية

جميع المتحجرات والمسـكوكات والمـواد   
الثمينة واألثرية والمنشآت السـابقة غيـر   
المنظورة ومخلفاتها وكل ما له أهمية ثقافية 
أو اقتصادية، ثروة وطنية وملكيـة عامـة   

ويفضل حذف الجملة األخيرة من . ”إلخ...
من المادة التاسـعة والعشـرين   ) 1(الفقرة 

والمتعلقة ببـراءات االختـراع وعوائـد    
وإبدال كلمة . االمتياز، لشذوذها عن النص

ويفضـل أن  . ”ألجـل “بكلمة  ”بخصوص“
منها مادة مستقلة ألهميتها ) 2(تكون الفقرة 
  .وخصوصيتها

 التأمين على األعمـال واألضـرار   -4-7
  :التي تصيب األشخاص واألموال

لوحدها تكفي عنواناً عاماً  ”التأمين“إن كلمة 

ويراعى تجزئـة  . للمادة الحادية والعشرين
بحيث تصبح العبارة األخيرة ) أ -1(الفقرة 

فقرة مستقلة  ”إلخ...وكذلك عن أية خسارة “
ـ  -1(بتسلسل  وإبـدال مصـطلح   ). جـ

 ”لمعدات المقاو“بمصطلح  ”معدات اإلنشاء“
 ”البحري“وحذف كلمة ). ب -1(في الفقرة 
. لتشمل كل أنـواع النقـل  ) 2(من الفقرة 

بعبارة  ”شركة التأمين الوطنية“وإبدال اسم 
). 3(في الفقرة  ”شركة تأمين عراقية عامة“

) 1(إلى الفقرة  ”أذى“ويفضل إضافة كلمة 
من المادة الثالثـة والعشـرين والمتعلقـة    

الغير، ودمـج   بالتأمين عن المسؤولية عن
المـادتين الثالثــة والعشـرين والخامســة   
والعشرين والمتعلقة بعـدم قيـام المقـاول    

 نبالتأمين، مع المـادة الثانيـة والعشـري   
والمتعلقة باألضرار التي تصيب األشخاص 

وال داعي لتكرار ذكـر عبـارة   . واألموال
األضرار التي تصـيب وجـه األرض أو   “

راضي أو األضرار األخرى التي تلحق باأل
المحاصيل الموجودة في الموقع ممـا قـد   

في مقدمة  ”يتكبده المستأجرون أو الشاغلون
ويكفي أنها مذكورة . المادة الثانية والعشرين

من المادة، على أن تـذكر  ) 1(في الفقرة 
) 1(ونقل الجزء األول من الفقـرة  . كاملة

)  2( ةلتصـبح الفقـر  ) 2( ةإلى بداية الفقر
كر االسـتثناءات فـي   وذ. واضحة المعنى

نهاية النص وليس في وسطه ألجل تكامـل  
 ”الموقـع “واالستعاضة عن كلمة . المعنى
، وبـذلك  ”موقع األعمال الدائمـة “بعبارة 

  .النص ضمنيستغنى عن تعريف الموقع 
  :مستخدمو المقاول -4-8

مـن   ”رؤساء عمـل “يفضل حذف وظيفة 
، الخامسة والثالثين في المادة) أ-1(الفقرة 
مشـرفين  “افة الوظائف اآلتية إليهـا  وإض

ومراقبين وإداريـين ومحاسـبين وأمنـاء    
. مخازن وكتبة وسائقين وعمـال خـدمات  

وطبيب ومسعفين فـي المشـاريع التـي    
ويراعى تلبية حاجة دائـرة  . تستوجب ذلك

. ”ممثل المهندس من تلك الوظائف أيضـاً 
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مـن  ) 3(ويفضل تغيير عنـوان الفقـرة   
مســتخدمين “إلــى  ”إجـراءات إضــافية “

وأن يكون نصها على النحو اآلتي  ”إضافيين
على المقاول تأمين العدد المطلـوب مـن   “

االختصاصات والمهارات التـي يحـددها   
المهندس وتحوز على رضاه، متى ما كان 
تنفيذ األعمال بـرأي المهنـدس يتطلـب    

من ) 4(وتغيير عنوان الفقرة . ”استخدامهم
مسـك  “إلـى   ”سجالت األجور وغيرهـا “

وأن تكون مـادة مسـتقلة فـي     ”السجالت
الشروط ويضاف إليها كل ما يخص المواد 

. والمعدات، وأن ال تقتصر على العـاملين 
الكشـوفات  “من ) 5(وتغيير عنوان الفقرة 

قـوائم العـاملين   “إلـى   ”الدورية للعاملين
ووضعها في مكانهـا الصـحيح    ”الشهرية

ضمن المادة السادسة والثالثـين المتعلقـة   
وتغييـر عنـوان   . علومات اإلحصائيةبالم

متطلبــات االســتخدام “مــن ) 6(الفقــرة 
االمتثـال لقـوانين العمـل    “إلى  ”األخرى

وتحويل مقدمتها إلى  ”والضمان االجتماعي
) أ -6(فقرة ثانوية بديلة عن الفقرة الثانوية 

التي تستحق أن تصبح فقرة مستقلة بتسلسل 
هـا  في هذه المادة، وأن يغير عنوان) أ -7(

التسـهيالت  “إلـى   ”استخدام العمـال “من 
علـى  “وأن تنص على ما يـأتي   ”الخدمية

المقاول تجهيز وإدامة كل ما هو ضروري 
من وسائط النقل والوحدات السكنية المؤقتة 
والمكاتب والمطاعم والمرافـق الصـحية   
لمستخدميه في الموقع المناسب وتجهيزهـا  

ء بما يكفي من ماء الشرب والغسل والكهربا
ــرة. ”واالتصــاالت والوقــود       ونقــل الفق

في هـذه  ) أ -8(لتصبح الفقرة ) جـ -6(
ونقـل  . ”التصرف السـليم “المادة بعنوان 

ــرة  ــبح ) د -6(الفق وأن ) ب -8(لتص
أو “يختصر نصها ويضاف إليـه عبـارة   

ـ  -6(وتنقل الفقرة . ”يسمح لمنتسبيه ) هـ
أو “ويضاف لها عبارة ) جـ -8(لتصبح  

   وتحـذف الفقـرة  . أيضـاً  ”بيهيسمح لمنتس
ــارة  ) ح -6( ــاف عب ــه “وتض ومقاولي

  .إلى جميع الفقرات ”الثانويين
االختبارات ودخول الموقع وفحص  -4-9

  :األعمال وتمديد مدتها
من المادة ) 1(ضرورة تغيير عنوان الفقرة 

فحـص المـواد   “السابعة والثالثين إلـى  
نوعية المواد ومهارة “بدالً من  ”والمهارات

، وأن يضاف إليها عبارة ”لعمل والفحوصا
وتغيير . ”بوقت كاف ال يؤخر سير العمل“

أي فحـص إذا كانـت مسـتندات    “عبارة 
بعبـارة   ”المقاولة تنص على ذلك صراحة

الفحوصات الالزمة للتأكـد مـن تحقيـق    “
المواصفات المنصوص عليها في مستندات 

، وحذف كل ما بعدها في الفقـرة  ”المقاولة
ــرة وأن ). 3( ــدأ الفق ــطرين ) 4(تب بالس

وتغيير . األخيرين منها ثم يأتي بقية النص
كلفـة الفحوصـات   “عنوان الفقـرة إلـى   

اإلضافية غير المنصـوص عليهـا فـي    
 ”مصادر“وتغيير كلمة . ”مستندات المقاولة

في المـادة الثامنـة    ”مواقع تصنيع“بعبارة 
والثالثين والمتعلقة بالدخول إلـى موقـع   

ر عنوان المـادة التاسـعة   وتغيي. األعمال
إلى  ”فحص األعمال وكشفها“والثالثين من 

وتغييـر  . ”كشف وفحص األعمال المغطاة“
إلـى   ”الرفض“عنوان المادة األربعين من 

مع إعادة ذكـر   ”رفض األعمال وإيقافها“
 فـي ) ب -1( الفقـرة  الجملة األخيرة من

بكلمـة   ”رفع“وتبديل كلمة ). أ -1( الفقرة
وحــذف ). ب -1(فقـرة  فــي ال ”إزالـة “

ـ  -1(الوظائف المذكورة في الفقرة  ) جـ
التي ال تتفق والوظائف المذكورة في المادة 

وإعطـاء  “الخامسة والثالثين وتغيير عبارة 
وتوضيح الطريقة “فيها إلى عبارة  ”مبرراته

أمـا المـادة الخامسـة    . ”الصحيحة للتنفيذ
ن والمتعلقــة بتمديــد األعمــال يواألربعــ

منها إلـى  ) 1(ارة في الفقرة فيفترض اإلش
الفعاليات الحرجة في منهاج تقدم العمل عند 
منح المدد اإلضافية ألن تأخر الفعاليات غير 

لها،  يالحرجة ضمن مجال الوقت االحتياط
واإلشارة في . ال يستوجب منح مدد أضافية
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منها إلى قيام المهندس بتحديـد  ) 2(الفقرة 
. البـة التمديد الذي يراه عـادالً لكـل مط  

من عنوان  ”أيام الجمع“ويفضل إلغاء عبارة 
المادة السادسة واألربعين ودمجها بالمـادة  
الخامسة والثالثين والمتعلقـة بمسـتخدمي   

ويفضل ربـط المـادة السـابعة    . المقاول
واألربعين والمتعلقة بتقدم األعمال مع المادة 

. الخامسة والستين والمتعلقة بسحب العمـل 
من المادة الثامنة ) 1(رة وإكمال عنوان الفق

واألربعين والمتعلقة بالغرامات التأخيريـة  
أمـا المـادة   . ”فرض الغرامـات “وجعله 

التاســعة واألربعــين والمتعلقــة بشــهادة 
االستالم، فيتوجب أن تشير بعـد عبـارة   

متضمنة تاريخ إكمال األعمال وبدء مـدة  “
والمبلغ المحتجز عن “إلى عبارة  ”الصيانة

المتبقية التي تعهد المقـاول   قيمة األعمال
ثم يكمل الـنص   ”بإكمالها في فترة الصيانة

وإن المكـان  . ”إلـخ ...ويعد رب العمل “
الصحيح للمادة الخامسة والخمسـين هـو   
ضمن المادة الرابعة والخمسين ألنها تتصل 

منها، وأن يقتصر عنوانها على ) 4(بالفقرة 
أمـا المـادة   . فقط ”المصادقة على المواد“

تون والمتعلقة بالمقاول الثانوي المسمى، الس
منها هو مع ) 1(فإن المكان الصحيح للفقرة 

التعاريف في المادة األولى من الشـروط،  
وعندها يفضل أن يصبح عنـوان المـادة   

وان . ”مستحقات المقاول الثانوي المسمى“
المكان الصحيح للمـادة الثالثـة والسـتين    

تقلة في والمتعلقة بالمصادقة، هو كفقرة مس
المادة الرابعة والستين والمتعلقـة بـالقبول   

سـحب  “وضرورة وضع عنـوان  . النهائي
للمـادة الخامسـة    ”العمل وما يترتب عليه

  .والستين لكونها بال عنوان
  :ما تستوجب سالمة اللغة تعديله -5
  :تعليمات إلى مقدمي العطاءات -5-1

تكرر ذكر التعليمات نفسـها مـرتين فـي    
الصادرة في آب من عـام  كراسة الشروط 

 TC-7-“، تارة تحـت عنـوان   )2007(
وتارة تحـت  . ”عقود األعمال العامة -أش

وال . ”تعليمات إلى مقدمي العطاءات“عنوان 
يوجد مبرر لهذا التكرار أو لتغيير عنـوان  

  .التعليمات
  :التفسير -5-2

 من المادة األولى) ب-2( وردت في الفقرة
ــارة  ”هــوامش“كلمــة  ت مالحظــا“وعب
، وال توجد في الشروط العراقيـة  ”هامشية

أو مالحظات هامشية ) Margins(هوامش 
)Foot notes(  وإنما هي موجودة فـي ،

الشروط العالمية التي ترجمت عنها الشروط 
  .فال بد من حذفها. العراقية

تجهيز المعدات والمواد واأليـدي   -5-3
  :العاملة

 نيالثالثة والثالث يفضل أن يكون نص المادة
على المقاول أن يقـوم  “على النحو اآلتي 

على نفقته الخاصة بتأمين المواد واأليـدي  
العاملة وتأمين وإدامة المعدات وكل ما يلزم 
لتنفيذ األعمال، ونقل كل ذلك مـن والـى   
الموقع، وفي وحول األعمال، وتوفير كل ما 

توخيـاً   ”يتطلبه الخزن المؤقت في الموقع
  .للدقة

  :تغييرها مصطلحات يفضل -5-4
يفضل العدول عـن اسـتخدام مصـطلح    

فـي عمـوم األنظمـة     ”صاحب العمـل “
والتعليمات، والعودة إلى استخدام مصطلح 

كما ورد في القانون المـدني   ”رب العمل“
بدالً  ”مناقص“واستخدام مصطلح . العراقي

بدالً  ”مالك“ومصطلح . ”مقدم العطاء“من 
 ويفضل اسـتخدام . ألنها أجنبية ”كادر“من 

شـهادة  “بدالً من عبـارة   ”سلفة“مصطلح 
بدالً من  ”قائمة“واستخدام مصطلح . ”الدفع

واسـتخدام مصـطلح   . ”كشـف “مصطلح 
أينمـا   ”معتدلة“بدالً من مصطلح  ”عادلة“

  .ورد في الشروط
  :كلمات يفضل تغييرها -5-5

في بداية الجمـل   ”قد“يفضل استخدام كلمة 
 ”خرمن وقت آل“االحتمالية، بدالً من عبارة 

التي يجب أن تحـذف أينمـا وردت فـي    
بـدالً مـن    ”حسـاب “وكلمـة  . الشروط
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. ”يعتبـر “بدالً من  ”يعد“وكلمة . ”احتساب“
وعبـارة  . ”التالية“بدالً من  ”اآلتية“وكلمة 

. ”صادر من“بدالً من عبارة  ”صادر عن“
بنظـر  “بدالً عن عبارة  ”بالحسبان“وكلمة 
من كلمة  بدالً ”في أثناء“وعبارة . ”االعتبار

بـدالً   ”على وفق“وعبارة . لوحدها ”أثناء“
  .”وفقاً لـ“من عبارة 

  :األخطاء المطبعية -5-6
أمر مؤسف أن ال تخلو أيـة فقـرة مـن    
اإلصدار الجديد من خطأ مطبعـي علـى   

بل تكاد األخطاء المطبعية أن تكون . األقل
لذا يتوجب . بعدد األسطر في هذا اإلصدار

  .تصويبها
  :ت والتوصياتاالستنتاجا -6

من السليم أن يستند واضعو شروط المقاولة 
في العراق إلى اإلصدارات العالميـة ذات  
الصلة، لغرض اإلفادة من تجارب الـدول  

. المتقدمة في هذا المجال وتوظيفها محليـاً 
زيادة على ما يحققه التعامل بها من انسجام 
مع متطلبات السوق العالمية وتأقلم المقاولين 

إال أن ما أثبتـه هـذا   . لمتطلباتمع هذه ا
البحث، هو جمود الشروط العراقية على ما 

إذ لم يجرِ تطويرهـا  . هي عليه لمدة طويلة
بحكم ما تمخض عنه التطبيق الفعلي لها في 
ميدان العمل أو لمواكبة مستجدات العصر، 
من عولمة اقتصادية وشروط مالزمة لبيئة 

علـى  التجارة العالمية، خالفاً لما يجـرى  
وأن . الشروط العالمية بشكل دوري مستمر

النقل الحرفي لنصوص بعـض المـواد أو   
الفقرات، من الشروط العالمية إلى الشروط 
العراقية، وعدم مراعاة خصوصية التجربة 
العراقية الطويلة في قطاع التشييد، أدى إلى 
عدم انسجام بعض الشروط مـع القـوانين   

حقـوق  فشروط المقاولة تـنظم  . العراقية
ــد  ــي العق ــات طرف ــل (وواجب رب العم

وإذا ما نشأ نزاع بينهما بشـأن  ). والمقاول
المقاولة، ولم يتمكنا من حلـه رضـائياً أو   
بالتحكيم بموجب شروط المقاولـة ذاتهـا،   
فإنهما سيلجآن إلى القضاء لحـل النـزاع   

األمر الذي يستوجب توافقـاً بـين   . قضائياً

البحـث  ولقد أثبت هذا . الشروط والقوانين
وجود حاجة حقيقية إلعـادة النظـر فـي    
الشروط على وفق ما جاء فيه من توصيات 

  :تناولها البحث في أربعة محاور هي
  :ما تستوجب قواعد العدالة تعديله :أوالً

االحتفاظ بالتأمينات األوليـة للمقـاول    -أ
الناكل لحـين تسـوية حسـابه وعـدم     

  . مصادرتها
لطبيعية منح مدة إضافية عن األحوال ا -ب

االســتثنائية والعوائــق االصــطناعية، 
وشمول الظروف المناخية االسـتثنائية  

  .ذلكب
جعل قرار المهندس مسبباً عند سحب  -جـ

موافقته على تسمية ممثل المقـاول أو  
  . وكيله

أو  ”معدات المقـاول “استخدام مصطلح -د 
بـدالً مـن    ”معدات األعمال الدائمـة “
لى ذكرها عند الحاجة إ ”معدات اإلنشاء“

  . في الشروط، وحسب مقتضى الحال
أخذ تـأثير الـزمن علـى الكلفـة       -هـ

حساب فرق الضـرائب   عند بالحسبان
والرسوم، وعند تأخر دفع السلف لمـدة  

  .معينة
تحميل المقاول وليس رب العمل كلفة   -و

  .تدعيم المسالك المؤدية إلى موقع العمل
إنهاء المقاولة أو إعادة تسـعيرها أو    -ز

تعويض المقاول عن خسائره عند إيقاف 
  .العمل ألكثر من تسعين يوماً

عدم اعتماد تأريخ نفاذ المقاولة تأريخاً   -ح
  .للمباشرة لعالقة األخير بتسلم الموقع

ما يتطلب تعـديالً ليكـون متسـقاً     :ثانياً
  :والمبادئ القانونية

مراعاة أصـول الداللـة واالسـتثناء     -أ
  .في متن البحث والتعطيل كما مشار إليه

تعديل وإكمال نواقص التعليمات إلـى   -ب
مقدمي العطاءات كما مشار إليه في متن 

  .البحث
تصحيح بعض التعاريف كما مشـار   -جـ

  .إليه في متن البحث
مراعاة المعنى القانوني للتعاقـد مـن    -د
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البــاطن وإكمــال أحكــام التعــارض 
  .والمعولية واالمتثال للقوانين

سـاب الغرامـات   تصحيح آليـة ح  -هـ
وإعادة النظر فيها بموجـب  . التأخيرية

  .مبدئها االقتصادي والقانوني
تحديد نطاق التغييرات بحدود نطـاق   -و 

وصف العمل في المقاولة، وزيادة دقـة  
  .آلية حساب قيمتها

تحقيق االتساق فيما بين فقرات كٍل من  -ز 
مقايسة األعمال، والمبالغ االحتياطيـة،  

  .وشروط الدفع
تصحيح ما هو متقادم في القسم الثاني  -ح

  ).شروط التطبيق الخاص(من الشروط 
  :ما يتطلب تعديالً ألغراض تنظيمية :ثالثاً

تبويب الشروط أو إعادة ترتيبها حسب  -أ
  .التسلسل الزمني للحاجة إليها

ــة إلدراج   -ب ــاكن كافي ــيص أم تخص
المعلومات في التعليمات إلـى مقـدمي   

  .ديم العطاءالعطاءات واستمارة تق
تصحيح المتقادم من أحكام الخرائط  -جـ

وسالمة أساليب العمل وضمان التنفيـذ  
والكشف على الموقع وتصحيح أمـاكن  

  .ذكرها
زيادة دقة التعبير عن منهاج تقدم العمل  -د 

  .وطريقة العمل والتمييز بينهما
إعادة تنظيم أحكام دعم المنتج الوطني  -هـ

  .ومؤسسات القطاع العام
زيادة دقة تناول موضـوع تخطـيط    -و 

ــات والمتحجــرات  األعمــال والحفري
  .وبراءات االختراع

إعادة تنظيم ما يخص التأمين علـى   -ز 
األعمــال واألضــرار التــي تصــيب 

  .األشخاص واألموال
زيادة دقة تناول ما يتعلق بمسـتخدمي   -ح

  .المقاول
زيادة دقة التعبير عـن االختبـارات    -ط

األعمال وتمديد ودخول الموقع وفحص 
  .مدتها

  :ما تستوجب سالمة اللغة تعديله :رابعاً
نرى ضرورة عرض الشروط على مـدقق  

  :لغوي قبل إقرارها، مع مراعاة ما يأتي
  .تعريب العناوين ذات المفردات األجنبية -أ

حذف اإلشارة إلى ما هو غير موجود  -ب
  .أساساً في الشروط

تصويب الـنص الخـاص بتجهيـز     -جـ
  .والمواد واأليدي العاملة المعدات

تغيير بعض المصطلحات غير الدقيقة  -د 
  .كما مشار إليه في متن البحث

تغيير بعض الكلمات غير المناسـبة   -هـ
  .كما مشار إليه في متن البحث

تصحيح األخطاء المطبعية، وإخضاع  -و 
الشروط بعد طباعتها إلى تدقيق لصحة 

  .الطباعة
ى شـروط  إن ما ينطبق من مالحظات عل

المقاولة ألعمال الهندسة المدنيـة، ينطبـق   
أيضاً على شروط المقاولة ألعمال الهندسة 
الميكانيكية والكهربائية والكيمياويـة، مـع   

. مراعاة الفرق في أرقام المـواد وعـددها  
وبناء عليه نوصي بقيـام وزارة التخطـيط   
والتعاون اإلنمـائي بدراسـة الموضـوع    

ديالت المقترحـة،  واإلفادة منه وإجراء التع
  .خدمة للصالح العام

  :المصادر -7
شروط "، 1987وزارة التخطيط،  [1]

، "المقاولة ألعمال الهندسـة المدنيـة  

  .بغداد

شروط "، 1987وزارة التخطيط ،  [2]

المقاولة ألعمال الهندسة الميكانيكيـة  

  .، بغداد"والكهربائية والكيمياوية

ــيط،  [3] ، 1972وزارة التخطـــ

  .، بغداد"امة للمقاوالتالشروط الع"

[4] International Federati- on of 
Consultant En-gineers, 1970, 
"Con-ditions of Contracts for 
Construction ", G-eneva.  
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، 1994زياد سليمان محمد خالد،  [5]

شروط المقاوالت اإلنشائية في ضوء "

، مجلة العلوم الهندسية "مجاالت تنوعها

  .، تكريت1/ريت، العددفي جامعة تك

وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، [6]

شـروط المقاولــة ألعمــال  "، 2007

  .، بغداد"الهندسة المدنية

وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي،  [7]

ــود  "، 2008 ــذ العق ــات تنفي تعليم

، "2008لسـنة  ) 1(الحكومية رقـم  

  .بغداد

لسـنة  ) 40(القانون المدني رقم  [8]

، مطبعـة  1996الته، وتعدي) 1951(

  .الزمان، بغداد

وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي،  [9]

ضوابط ومعـايير التـرجيح   "، 2009

  .، بغداد"االسترشادي للعطاءات

تعليمات "، 2009وزارة المالية،  [10]

، "2009تنفيذ الموازنة االتحادية لعام 

  .بغداد

الدليل "، 1987وزارة التخطيط،  [11]

للمسح الكمي ألعمال القياسي الموحد 

  .، بغداد"المباني والهندسة المدنية
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