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المقدمة:
ال يخفى على الجميع ان نظام التعاقدات العامة في العراق منذ عام ( )2003ولغاية عام ( )2005كان مربكا،
وللنهوض بنظام التعاقدات والنتفاء وجود اي قانون او تعليمات تنظم العملية التعاقدية بنحو صحيح ومتكامل
باستثناء أمر سلطة االئتالف المنحلة رقم ( )87لسنة  2004والذي تم بموجبه تأسيس دائرة العقود الحكومية العامة
في و ازرة التخطيط ووضع هيكلة ووصف وظيفي لعملها  ,وعلى هذا األساس قامت الو ازرة بالتعاون مع مؤسسات
الدولة المختلفة بإصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أمر سلطة االئتالف الوارد ذكره وهي تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
العامة والضوابط الملحقة بها التي مرت بمراحل من التعديل  ,لضرورة معالجة المعوقات التي رافقت التعليمات آنفا
وتهيئة البيئة االستثمارية الرصينة الجاذبة للمستثمرين من مختلف الجنسيات وبعد وصولها الى مراحلها األخيرة من
التعديل والتنقيح  ,ولما تقدم نضع بين أيديكم هذا المجلد الصادر عن و ازرة التخطيط  /دائرة العقود الحكومية العامة
الذي يجمع:
 -1تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة 2014
 -2الضوابط بعدد ( )20ضابطا
 -3التعديل األول للضوابط الذي ط أر على الضوابط من ( , )16-1الضوابط بصيغتها األساسية وضمنها
التعديالت التي أجريت عليها في وثيقة واحدة وذلك لتسهيل الرجوع إليها من قبل جهات التعاقد الحكومية
وكذلك القطاع الخاص خدمة للمصلحة العامة.
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استنادا إلى إحكام الفقرة ( )1من القسمم ( )14ممن أممر سملطة االئمتالف المؤقتمة (المنحلمة) رقمم ( )87لسمنة
2004
أصدرنا التعليمات اآلتية :

تعليمات
تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة 2014
الفصل االول
احكام السراين للتعليمات
المادة م  1م اوالم تسري إحكام هذه التعليمات على:
أ -العقود التي تبرمها الجهمات التعاقدية الرسمية ممثلة برئاسة الجمهوريمة ومجلمس الموزراء
ومجل ممس النم مواس ومجل ممس القض مماء األعل ممى واألمان ممة العام ممة لمجل ممس ال مموزراء وال ممو ازرات
والجه ممات اي ممر المرتبط ممة ب ممو ازرة واإلقل مميم والمحافظ ممات اي ممر المنتظم ممة ف ممي إقل مميم م ممع
الجهات العراقية وايمر العراقيمة لتنفيمذ المقماوالت العاممة والم ماريع و العقمود االست مارية
و عقممود الخ ممدمات اي ممر االست ممارية وعق ممود تجهي ممز السمملع والخ ممدمات المحس مموبة عل ممى
الموازنات االستثمارية والجارية والت غيلية .
س -ال ممركات العامممة عنممد تنفيممذها لم مماريعها المدرجممة فممي المنهمماي االسممتثماري أو الجمماري
الممول من الموازنة العامة.
ثانيا م ال تسري أحكام همذه التعليمات على :
أ -الم ماريع والعقمود لمدوائر الدولممة والقطماع العمام الممولمة مممن المدول األجنبيمة أو المنظمممات
الدوليم ممة أو اإلقليميم ممة أو المنظمم ممات ايم ممر الحكوميم ممة والمنفم ممذة اسم ممتنادا إلم ممى اتفاقيم ممات أو
بروتوكوالت خاصة تبرم مع جهة التعاقد العراقية وتطبق احكمام همذه التعليممات فمي حالمة
عدم وجود نص يمنع من تطبيقها في االتفاقية.
س -ال ممركات العام ممة عن ممد تنفي ممذها للعق ممود المحال ممة اليه مما م ممن الجه ممات التعاقدي ممة الرس مممية ،
بصفتها مقاول او مجهز او است اري وتعتمد في ذلك الضوابط المقرة من مجلمس اإلدارة
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والمصممادق عليهمما مممن رئمميس الجهممة المرتبطممة بممه فممي اختيممار اسمملوس التعاقممد المناسممس
واجم مراء التف مماوض الس ممعري وعل ممى ان ال تتع ممارض م ممع الت م مريعات والقم موانين الت ممي ت ممنظم
ن اطها .
وزرت ممي ال ممدفاع والداخلي ممة واألجهم مزة األمني ممة فيم مما يتعل ممق بعق ممود التس ممليح وعق ممود تجهي ممز
ي -ا
المعدات واألجهمزة األمنيمة والعسمكرية علمى ان تخضمع لضموابط تضمعها اللجنمة القطاعيمة
المختصة في مجلس الوزراء.
ثالثام تعتمد الصالحيات والمهام المنصوص عليها في النظام الداخلي المقر وفقا للقانون لل ركات
العامممة عنممد تنفيممذ تعاقممداتها الت ممي التسممري عليهمما تعليمممات تنفيممذ العق ممود العامممة ومثممال ذلممك عق ممود
التسويق وعقود االستثمار مع األخذ بنظر االعتبار الت ريعات القانونية ذات الصلة بذلك.

الفصل الثاين
املتطلبات قبل إعداد واثئق املناقصة
المممادة م 2م م اوالم م تلتممزم جهممة التعاقممد باسممتكمال المتطلبممات التاليممة قبممل إعممداد وثممائق المناقصممات للم مماريع
االستثمارية .
أ -إعممداد د ارسممة الجممدوف الفنيممة واالقتصممادية او التقممارير الفنيممة ود ارسممات الكلفممة والمنفعممة
والتص مماميم وج ممداول الكمي ممات للم مماريع االس ممتثمارية وفق مما لتعليم ممات و ازرة التخط مميط
متضمممنة الكلفممة التخمينيممة للم ممروع ي ارفممق مممع اسممتمارة الم ممروع عنممد مناق ممة إد ارجممه
في الموازنة االستثمارية ويستثنى ممن ذلمك م ماريع تفكيمك ومعالجمة المن موت النوويمة
المدمرة والمخلفات الكيمياوية.
س -اليجمموز لل ممو ازرة المعنيممة إدراي اي م ممروع ف ممي الموازنممة االس ممتثمارية االتحادي ممة دون
استحصال مصادقة و ازرة التخطيط على ما منصوص عليمه فمي الفقمرة ( أ ) ممن همذا
البند وتتحمل الو ازرة والجهة طالبة إدراي الم روع المسؤولية بخالف ذلك.
ي -تحديد الجهة المنفذة والمستفيدة من الم روع عند مفاتحة و ازرة التخطيط .
د -وجود كلفة تخمينية علنية محدثمة للمقاولمة أو لمقماوالت الم مروع معمدة ممن جهمة فنيمة
مختصممة مبنيممة علممى أسمماس الد ارسممة ال مماملة ألسممعار السمموق السممائدة عنممد أعممدادها
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المسعر العتماده كمقياس لتحليل العطاءات
ألاراض اإلحالة معززة بجدول الكميات
ّ
ومممدف ت موازن أسممعار فق ارتممه ويسممتثنى مممن ذلممك الض موابط الخاصممة بممالكلف التخمينيممة
للتعاقدات المرتبطة بأسعار البورصة العالمية ممع م ارعماة الضموابط والتعماميم الصمادرة
من و ازرة التخطيط بهذا ال أن.
ه -تكممون ال ممرول والمواصممفات وجممداول الكميممات والخ مرائط وايرهمما دقيقممة لتجنممس إج مراء
التغييرات او اإلضافات إثناء التنفيذ.
و -موافق ممة الجه ممات المعني ممة عل ممى موق ممع الم ممروع وتخص مميص األرض المطلوب ممة ل ممه أو
العمل على ذلك قبل اإلدراي على المنهاي االستثماري للم اريع مع قيام جهة التعاقد
باستحصممال موافقممات الجهممات المعنيممة لتنفيممذ الم ممروع بممما فممي ذلممك موافقممة الجهممات
المعنية كالبيئة والسياحة واآلثار ومديرية الدفاع المدني وايرها.
ز -إزالة الم اكل القانونيمة والماديمة أن وجمدت فمي موقمع العممل وأن يكمون الموقمع جماه از
للمبا رة بتنفيذ العمل.
ح -اتخاذ أية إجراءات أخرف تتطلبها طبيعة العمل أو العقد المطلوس تنفيذه .
ثانيا م م تلت ممزم جه ممة التعاق ممد باس ممتكمال المتطلب ممات التالي ممة قب ممل إع ممداد وث ممائق المناقص ممات للتعاق ممدات
الممولة من الموازنتين الجارية والت غيلية :
أ -وجود دراسة للحاجة الفعلية للمقاولة او لتجهيز جهة التعاقد بالسلعة أو الخدمة.
س -تحديد المتطلبات للمقاوالت أو السلع أو الخدمات وفق تقريمر فنمي بالتنسميق بمين الجهمة
المنفذة والجهة المستفيدة وان تتضمن المواصفات الفنية الدقيقة.
ي -تموفر التخصميص المممالي لتجهيمز السمملع أو الخمدمات أو المقماوالت بتأييممد المدائرة الماليممة
في جهة التعاقد.
د -وجممود كلفممة تخمينيممة علنيممة معممدة مممن جهممة فنيممة مختصممة محدثممة ومبنيممة علممى الد ارسممة

ال املة ألسمعار السموق السمائدة عنمد إعمدادها للممواد أو الخمدمات المطلموس تجهيزهما أو

اإلعمممال المطلوبممة العتمادهمما مقيمماس لتحليممل العطمماءات ومعرفممة م ممدف ت موازن أسممعار

فقراتهمما واحالممة المناقصممة  ،مممع م ارعمماة الض موابط والتعمماميم الصممادرة مممن و ازرة التخطمميط
بهذا ال أن.

ه -استحصال الموافقات األصولية من جهمة التعاقمد علمى تنفيمذ مقماوالت التمرميم او تجهيمز
السلع أو الخدمات مع مراعاة الصالحيات المالية النافذة.
3
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الفصل الثالث
اساليب التعاق ـ ـ ـ ــد
المممادة م 3م ل مرئيس جهممة التعاق ممد او مممن يخولممه وبمماقتراح مممن رئمميس الت ممكيل اإلداري للعقممود اعتممماد احممد
األساليس التالية لتنفيذ العقود العامة باستثناء أسملوبي العطماء الواحمد والتعاقمد المبا مر وذلمك
اما وطنيا او دوليا عند تحقق روطه وكما يأتي:م
أوالم المناقصة العامة  :وينفذ هذا األسلوس بمإعالن المدعوة العاممة إلمى جميمع المراابين
فممي الم مماركة بتنفيمذ العقممود بمختلممف أنواعهمما ممممن تتمموفر فمميهم ممرول الم مماركة  ،وان
تتس ممم اإلجم مراءات بالعمومي ممة والتنافس ممية والعدال ممة والعلني ممة والوض مموح وم ارع مماة الس ممقوف
المالية المقرة في تعليمات تنفيذ الموازنة االتحادية عند اعتماد هذا األسلوس.
ثانيام المناقصة المحدودة  :وينفذ هذا األسلوس عندما تكون السلع أو الخدمات االست ارية أو
المق مماوالت موض مموع المناقص ممة مت مموفرة ل ممدف جه ممات مح ممدودة م ممن حي ممخ االختص مماص
لغرض تقديم عطاءاتهما وفمق المواصمفات والتصماميم وال مرول المعمدة ممن جهمة التعاقمد
ويممتم بممإالعالن عنهمما إلممى جميممع ال مراابين فممي اال ممتراك بتقممديم عطمماءاتهم ممممن تتمموافر
فيهم رول الم اركة لقاء ثمن وتكون وفق اإلجراءين اآلتيين :
أ -ألج مراء األول  :يتضمممن تس ملم الوثممائق الخاصممة بالتأهيممل القممانوني والفنممي والمممالي
للم متركين فمي المناقصمة وذلمك لتقييمهما ممن لجنمة مختصمة فمي جهمة التعاقمد وفقمما
ل ممرول التأهيممل الفنممي والمممالي والقممانوني المطلوبممة للتوصممل إلممى اختيممار مممؤهلين
لال تراك في اإلجراء الثاني على ان ال يقل عددهم عن ( )3ثالثة مؤهلين .
س -األجممراء الثمماني  :قيممام جهممة التعاقممد بممدعوة جميممع المممؤهلين مجانمما لتقممديم عطمماءاتهم
الفنية والتجاريممة لغرض الدراسة والتقييم والترسية وفقا إلحكام هذه التعليمات.
ثالثا م م المناقص ممة العام ممة بطريق ممة التأهي ممل الفني :م م وي ممتم تنفي ممذ ه ممذا األس مملوس ب مماإلعالن ع ممن
المناقصة الى جميع الراابين في اال متراك بتقمديم عطماءاتهم الفنيمة والتجاريمة وبظمرفين
منفصلين لقاء ثمن مع مراعاة مايأتي:
أ -فم ممتح العطم مماءات الفنيم ممة ود ارسم ممتها مم ممن لجم ممان التحليم ممل فم ممي جهم ممات التعاقم ممد لبيم ممان
المناقصين المؤهلين والمستجيبين لل رول المطلوبة .
س -فتح العطاءات التجارية للمناقصين المؤهلين وبما اليقل عن ثالثة الختيار العطاء
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األفضل منها من لجان التحليل مع م ارعماة الصمالحيات الماليمة المعتممدة ألامراض
اإلحالة بهذا ال أن.
ي -يمتم اعممادة ظممروف العطمماءات التجاريممة للمناقصمين ايممر المممؤهلين فنيمما الممى مقممدميها
دون فتحها ومن ثم السير بإجراءات التحليل والتعاقد ووفق السياقات المعتمدة بهذا
ال أن .
رابعام المناقصة بمرحلتين  :يتم تنفيذ هذا األسلوس بالمرحلتين التاليتين ويجوز ان يسبق تنفيذ
هممذا األسمملوس التأهيممل المسممبق أبتممداء  ،ويسممتخدم هممذا األسمملوس فممي العقممود التممي يصممعس
عل ممى جه ممة التعاق ممد أع ممداد مواص ممفاتها الفني ممة أو تص مماميمها وف ممي العق ممود ذات المس ممتوف
التكنولوجي المعقد والعقود التخصصية ذات الطبيعة العلمية المتطورة وكما يأتي :
أ -المرحلممة األولممى  :تممتم بممإعالن دعمموة عامممة لجميممع ال مراابين ومقابممل ثمممن لتقممديم
عطماءاتهم الفنيممة علممى أسماس التصمماميم األوليممة والمتطلبمات الوظيفيممة أو وصممف
عممام لم ارحممل تنفيممذ العمممل ليممتم د ارسممتها مممن لجنممة فنيممة مختصممة لغممرض اختيممار
العط مماءات المناس ممبة وفق مما لمع ممايير التأهي ممل الفن ممي والم ممالي والق ممانوني واإلعم ممال
المماثلة ولجهة التعاقد تعديل التصمميم األولمي أو المواصمفات الفنيمة والمتطلبمات
األخ ممرف وفق مما للعط مماءات الفني ممة المقدم ممة والمعدل ممة بع ممد التف مماوض الفن ممي ولجه ممة
التعاقد تعديل الكلفة التخمينية عند الضرورة .
س -المرحلم ممة الثانيم ممة  :توجيم ممه الم ممدعوة المبا م مرة لمقم ممدمي العطم مماءات الم ممذين تم ممم قبم ممول
عط مماءاتهم الفني ممة وف ممق مع ممايير التأهي ممل ف ممي المرحل ممة األول ممى لتق ممديم عط مماءاتهم
التجاري ممة علم ممى أسم مماس وث ممائق المناقصم ممة المعدل ممة وم ممن ث ممم السمممير ف م مي العمليمممة
التعاقدية وفقا لإلجراءات المحددة في هذه التعليمات .
خامسام الدعوة المبا رة  :يتم تنفيذ هذا األسلوس بتوجيمه المدعوة المبا مرة مجانما إلمى مما اليقمل
ع ممن ( )3ثالث ممة م ممن المق مماولين أو المجهم مزين او االست مماريين المعتم ممدين لرص ممانتهم
وقمدرتهم وكفمماءتهم الفنيمة والماليممة لتنفيمذ م مماريع او تعاقمدات الجهممات الرسممية وعنممد
توفر واحد أو أكثر من المبررات االتية:
أ -اذا تطلس العقد السرية في إجراءات التعاقد والتنفيذ .
س -أن تكون هناك أسباس أمنية تستوجس ذلك .
ي -حاالت الطوارئ والكوارخ الطبيعية.
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د -تجهيز األدوية واألجهزة والمستلزمات الطبية التخصصية المنقذة للحياة.
ه -عممزوف مقممدمي العطمماءات عممن اال ممتراك فممي المناقصممات العامممة المعلممن عنهمما
للمم مرة الثاني ممة أو ف ممي حال ممة تس مملم عط مماءات اي ممر مس ممتوفية لل ممرول والموص ممفات
وللمرة الثانية.
و -العق م ممود التخصص م ممية الت م ممي تص م ممدر ضم م موابطها دائم م مرة العق م ممود الحكومي م ممة العام م ممة
وبالتنسيق مع اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء .
ز -الم اريع الستراتيجية والكبيرة التي تتطلمس خبمرات أجنبيمة والتمي تحمدد ممن اللجنمة
القطاعية المختصة في مجلس الوزراء وبالتنسيق مع و ازرة التخطيط والمنفذة ممن
ركات عالمية رصينة ذات خبرة في هذا التخصص مدة التقمل عمن ( )5خممس
سنوات واعمال مماثلة التقل عن ( )3ثالثة م اريع في هذا المجال.
سادسام م العطمماء الواحممد (العممرض الوحيممد)  :ويممتم بتوجيممه الممدعوة مجانمما الممى جهممة مختصممة
واحممدة مجهممز او مقمماول او است مماري لتنفيممذ العقممد وبموافقممة اللجنممة المركزيممة للمراجعممة
والمصادقة على اإلحالة عند توفر احدف الحالتين اآلتيين :
أ -عنممدما تكممون السمملع أو الخممدمات االست ممارية أو المقمماوالت ذات طبيعممة احتكاريممة
أو متموفرة لمدف جهمة معينمة محتكمرة تمتلمك بمراءة االختمراع أو األجمازة أو الحق مموق
الحصرية لها.
س -اذا كانمممت السممملع أو المقم مماوالت المطلوب ممة ألا م مراض الص مميانة أو لتجهيم ممز أدوات
احتياطية لعقود سابقة.
سابعام التعاقد المبا ر :ويتم بتوجيه المدعوة مجانما للتعاقمد مبا مرة المى جهمة واحمدة لتنفيمذ همذا
األسمملوس بموافقممة اللجنممة القطاعيممة المختصممة فممي مجلممس المموزراء وبتوصممية مممن اللجنممة
المركزية للمراجعة والمصادقة على اإلحالة للعقود االستيرادية او المحلية لتجهيز السلع
أو الخدمات ذات الطابع التخصصي اير المحتكرة على أن تتوفر ال رول االتية:م
أ -أن تكممون العق ممود متعلق ممة ب ممأمن وس مميادة الدولممة الت ممي تقتض مميها ظ ممروف الض ممرورة
القصوف.
س -أن تتسم تلك العقمود بمواصمفات فنيمة ذات تقنيمة عاليمة أو متطمورة ،ويجموز قبمول
مواصممفات فنيممة أو قياسممية اكثممر تطممو ار والمعروضممة مممن الجهممة المطلمموس التعاقممد
معها بعد تأييدها من جهة فنية مختصة في جهة التعاقد .
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ي -ان تكون الجهة المطلموس التعاقمد معهما جهمة رصمينة ومعتممدة ومصمنعة معروفمة
للمواد أو الخدمات المطلوس تجهيزها.
د -وجود تقرير فني باالحتياجات والمواصفات معد من جهة فنية مختصمة مصمادق
عليه من اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على اإلحالة .
ه -وجم ممود جهم ممة فاحصم ممة رصم ممينة تم ممم استحصم ممال الموافقم ممة عليهم مما للتأكم ممد مم ممن دقم ممة
المواصفات المطلوبة ومدف مطابقتها لل رول المطلوس التعاقد عليها.
و -تص ممدر اللجن ممة القطاعي ممة المختص ممة قراره مما خ ممالل ( )14أربع ممة ع ممر يوم مما م ممن
تاريخ تسجيل الطلس لديها وبعكسه تعتبر الموافقة حاصلة ضمنا.
ثامنام ال راء المبا ر من ال ركات المصنعة الرصينة:
أ -لل ركات العامة والتي تمارس الن مال االسمتيرادي التجماري الربحمي ال مراء المبا مر
م ممن ال ممركات المص ممنعة الرص ممينة وتخض ممع تعاق ممداتها ال ممى مص ممادقة مجل ممس ادارة
ال ركة.
س -لل ممركات العامممة التفمماوض علممى األسممعار مممع الجهممات التممي يممتم التعاقممد معهمما بهممذا
األس مملوس لتنفي ممذ م مماريعها او تعاق ممداتها اذا ك ممان مبل ممل العط مماء اعل ممى م ممن الكلف ممة
التخمينية المخصصة للتعاقد .
تاسعام م م لجم ممان الم م ممتريات :ويم ممتم اسم ممتخدام هم ممذا األسم مملوس لتجهيم ممز دوائم ممر الدولم ممة بالسم مملع
والخدمات واإلعممال وحسمس الضموابط المواردة فمي تعليممات تنفيمذ الموازنمة االتحاديمة
للسنة المعنية.

الفصل الرابع
مثن واثئق املناقصة
المادة م 4م اوالم أ -يحدد ثمن المجموعة الواحدة من وثمائق المناقصمة (التحريريمة او االلكترونيمة) بسمعر
يتناسممس مممع كلممف إعممدادها وأهميتهمما ويممؤمن الجديممة فممي اال ممتراك بالمناقصممة ويقممدم
وصل ال راء مع العطاء.
س -تممزود ال ممركات األجنبيممة الرصممينة بوثممائق المناقصممة مجانمما لغممرض الم مماركة فممي
المناقصات .
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ي -علممى مقممدم العطمماء الممذي سممبق لممه اال ممتراك فممي المناقصممة المعمماد إعالنهمما أن يقممدم
وصممل ال مراء السممابق لهمما مممع وثممائق العطمماء للمناقصممة المعمماد إعالنهمما وفممي حالممة
تعممديل أسممعار مراء هممذه الوثممائق فيتحمممل مقممدم العطمماء الفممرق بممين السممعرين فممي
حالة زيادة السعر ويرافق مع عطائه الوصلين األول والثاني .
ثانيام تلتزم جهات التعاقد بالضوابط التي تصدرها و ازرة التخطيط في أن التعليمات لمقدمي
العطاءات في وثائق المناقصة لجميع العقود.
ثالثا م م تلت ممزم جه ممات التعاق ممد بالضم موابط الت ممي تص ممدرها و ازرة التخط مميط ف ممي ممأن أجم مراءات
اإلعممالن عممن المناقصممات العامممة واعممادة اإلعممالن عممن المناقصممات وتمديممد المناقصممات
ألساليس التعاقد كافة المنصوص عليها في هذه التعليمات.

الفصل اخلامس
اللجنة املركزية للمراجعة واملصادقة على اإلحالة
المممادة م  5م أوال م ت ممكل فممي الجهممات التعاقديممة الرسمممية لجنممة مركزيممة تسمممى ( اللجنممة المركزيممة للمراجعممة
والمصممادقة علممى اإلحالممة ) برئاسممة رئمميس جهممة التعاقممد وعضمموية وكممالء الممو ازرة أو
نم مواس رئ مميس جه ممة التعاق ممد ورؤس مماء الت ممكيالت القانوني ممة والمالي ممة والعق ممود والرقاب ممة
والتم ممدقيق الم ممداخلي ومم مموظفين مم ممن ذوي الخب م مرة واالختصم مماص فم ممي المجم مماالت الفنيم ممة
يحددهم رئيس جهة التعاقد ومقرر للجنة ال تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثالثة.
ثانيا م تتولى اللجنة المهام اآلتية:م
أ -مراجع ممة إجم مراءات اإلحال ممة والتع ممديل اوالمص ممادقة او ع ممدم األخ ممذ بتوص مميات لج ممان
التحليل مع مراعاة الصالحيات المالية المعتمدة ألاراض اإلحالة.
س -الموافقة على تنفيذ أسلوس العطاء الواحد (العرض الوحيد) .
ي -التوصية الى اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الموزراء لتنفيمذ العقمد ممن جهمة
التعاقد الرسمية بأسلوس التعاقد المبا ر .
د -البممت فممي طلبممات تمديممد المممدة التممي تزيممد علممى ( )%25خمسممة وع مرين مممن المئممة
من مدة العقد وفقا للضوابط التي تصدرها و ازرة التخطيط.
ه -البت في اعتراضات المتعاقمدين علمى قم اررات التمديمد الصمادرة ممن الجهمة المخولمة
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في جهة التعاقد الرسمية وفقا للضوابط التي تصدرها و ازرة التخطيط بهذا ال أن.
و -البت في طلس إلغاء سحس العمل وفقا لما يأتي :
 .1أن يقدم المتعاقد المخل (عقود المقاوالت والتجهيمز والعقمود االست مارية) طلبما
بإلغاء قرار سحس العمل خالل مدة ( )30ثالثين يوما ممن تماريخ تبليغمه بقمرار
سممحس العمممل إلممى رئمميس الت ممكيل االداري للعقممود فممي جهممة التعاقممد مممع تقممديم
تعهممد بانجمماز الفق مرات المتبقيممة خممالل مممدة محممددة ومعممززة بجممدول تقممدم عمممل
تفصيلي مصادق عليه من الجهة الفنية لدف جهة التعاقد ومراعاة نفاذ خطماس
الضمان الخاص بحسن التنفيذ.
 .2تبت اللجنة بالطلس خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثين يوما من تاريخ تسلم
الطلس وعند عدم البت في الطلس خالل المدة المذكورة يعد الطلس مرفوضا.
 .3استمرار استقطاع الغرامات التأخيرية بموجس العقد والتعليمات النافذة.
ز -الموافقم ممة علم ممى إدخم ممال م مريك مم ممع المقم مماول الرئيسم ممي الم ممذي تتم مموفر فيم ممه ال م ممرول
والمواصممفات التممي تممم إحالممة العقممد بموجبهمما وبطلممس مممن المقمماول الرئيسممي أذا كممان
من أن ذلك تحقيق سرعة انجاز الم روع مع االلتزام ب رول العقد.
ح -المهام االخرف المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ثالثام للجنة اسمتثناء ال مركات العالميمة الرصمينة المجهمزة للسملع والخمدمات ممن تقمديم التأمينمات
األوليم ممة المنصم مموص عليهم مما فم ممي هم ممذه التعليمم ممات ،وتحم ممدد معم ممايير ال م ممركات العالميم ممة
الرصينة بضوابط تصدر عن و ازرة التخطيط .
رابعا م للجنممة الموافقممة علممى تقممديم التأمينممات النهائيممة خممالل ( )21واحممد وع مرين يوممما تبممدأ مممن
تاريخ توقيع العقد.

الفصل السادس
جلان فتح العطاءات وجلان حتليل وتقييم العطاءات ومهامها
المادة م  6م أوالم ت كل في جهة التعاقد مايأتي :
أ -لجنة أو أكثر لفتح العطماءات ممن ذوي الخبمرة واالختصماص تكمون برئاسمة موظمف
ال تقممل درجتممه الوظيفيممة عممن الثالثممة وعضمموية ممثممل عممن كممل مممن الممدوائر القانونيممة
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والماليم ممة وت م ممكيالت العقم ممود فيهم مما وموظم ممف فنم ممي مخم ممتص ومقم ممرر ال تقم ممل درجتم ممه
الوظيفية عن السادسة.
س-لجنة أو أكثر لتحليل وتقييم العطاءات من الجوانس الفنية والمالية والقانونية وتكون
برئاسممة موظممف ال تقممل درجتممه الوظيفيممة عممن الثانيممة مممن ذوي الخبمرة واالختصمماص
وعضوية عدد من الفنيين المختصين بما فيهم قانوني وممالي ومقمرر للجنمة ال تقمل
درجته الوظيفية عن السادسة .
ثانيا م للجنة التحليل وتقييم العطاءات االستعانة بخبرة موظفين مختصمين ممن ذوي الخبمرة أو
جهة مختصة بطبيعة المناقصة .
ثالثام م م تخضم ممع توص م ميات لجم ممان التحليم ممل وتقيممميم العطم مماءات إلمممى مصم ممادقة اللجنم ممة المركزيم ممة
للمراجعة والمصادقة على قرار اإلحالة حسس الصالحيات المالية المخولة.
رابعا م م ال يج مموز الجم ممع ب ممين رئاس ممة وعض مموية لج ممان ف ممتح العط مماءات ولج ممان تحلي ممل وتقيممميم
العطاءات
خامسا م تتممولى اللجممان المنصمموص عليهمما فممي البنممد (اوال) مممن هممذه المممادة المهممام التممي تحممددها
و ازرة التخطيط بموجس ضوابط تصدر لهذا الغرض.

الفصل السابع
تسوية املنازعات
المادة م 7م أوالم ت كل في كل جهة تعاقد لجنمة مركزية للنظمر باالعتراضات المقدمة من مقدمي العطاءات
عل ممى قم م اررات اإلحال ممة برئاسم ممة موظ ممف ال تق ممل درجت ممه الوظيفيمممة ع ممن الدرج ممة األولمممى
وعض مموية ع ممدد م ممن ذوي الخبم مرة ف ممي االختصاص ممات المالي ممة والقانوني ممة والفني ممة ومق ممرر
للجنة ال تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الرابعة.
ثانيام تتمولى اللجنمة د ارسمة االعت ارضمات التحريريمة المقدممة ممن مقمدمي العطماءات المعترضمين أو
وكالئهم الرسميين ممن لم يطلبوا سحس التأمينات األولية وفقا لما يأتي :
أ -تقديم االعتراض خالل ( )7سبعة أيام عمل من تاريخ التبلل بكتاس اإلحالة .
س -تقديم المعترض تعهد رسمي مصدق اصوليا من محاسس حسس القانون لدفع قيمة
األضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخير بتوقيع العقد ألسباس كيدية او

اير مبررة .
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ثالثام على اللجنة تقديم التوصية بموضوع االعتراض و اسبابه خالل مدة ال تزيمد علمى ()14
أربعة ع ر يوما عمل من تاريخ إيداع االعتراض لديها .
رابعام على رئيس جهة التعاقمد او ممن يخولمه البمت بالتوصمية خمالل ( )7سمبعة أيمام عممل ممن
تاريخ إيداع التوصية في مكتبه ويعد عدم البت بالموضوع رفضا لالعتراض عند مرور
هذه المدة .
خامسام على جهة التعاقد عدم توقيع العقود لحمين حسمم االعت ارضمات ممن رئميس جهمة التعاقمد
وفق ما منصوص عليه في هذه المادة .
المممادة م 8م م أوالم م يممتم تسمموية المنازعممات بعممد توقيممع العقممد بممالتوافق (وديمما) ويكممون مممن خممالل ت ممكيل لجنممة
م ممتركة بممين طرفممي النمزاع المتمثلممين بجهممة التعاقممد والمتعاقممد معهمما وفممق إحكممام القممانون
والتعليمات المعنية وبنود العقد ويعد محضر بمذلك االتفماق بمين الطمرفين يصمادق عليمه
من رئيس جهة التعاقد .
ثانيام عند عدم التوصل الى اتفاق ودي يتم اللجوء الى احد األساليس التي يجس ان ينص عليهما
في العقد وهي كاألتي :م
أ -التحكيم و يكون وفقا لما يأتي:
( )1التحكيم الوطني  :يكون وفقا لإلجراءات المحددة في رول المناقصة او بقانون
المرافعات المدنية رقم ( )83لسنة . 1969
( )2التحكيم الدولي :لجهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لتسوية المنازعات في حاالت
الضرورة وللم اريع اإلستراتيجية الكبرف او المهمة وعندما يكون احد طرفي العقد
اجنبيا على ان يراعى ما يأتي :
(اوال) أن يتم اختيار أحدف الهيئات التحكيمية الدولية المعتمدة
(ثانيا) تحديد مكان ولغة التحكيم .
(ثالثا) اعتماد القانون العراقي كقانون واجس التطبيق.
(رابعا) ان تتوفر في العاملين لدف جهة التعاقد المؤهالت المطلوبة
لتسوية المنازعات بهذا األسلوس.
س -إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه.
ثالثام يلتزم طرفا العقمد باختيمار األسملوس األمثمل لتسموية المنازعمات الناجممة عمن تنفيمذه بينهمما وفقما
11
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ألحممد األسمماليس المنصمموص عليهمما فممي هممذه المممادة وفممق ممرول التعاقممد المتفممق عليهمما
والتي يجس ذكرها ابتداء في وثائق المناقصة.

الفصل الثامن
التأمينات والغرامات التأخريية ومدة العقد والتمديد
المادة م 9م أوالم أ -تحدد التأمينات األولية بمبلل مقطوع بنسبة ال تقل عن ( ) %1واحمد ممن المئمة وال
تزيممد علممى ( )%3ثالثممة مممن المئممة مممن الكلفممة التخمينيممة المخصصممة إلا مراض
اإلحالممة فممي عقممود التجهيممز للسمملع والخممدمات والمقمماوالت العامممة بمختلممف أنواعهمما
وان ي ارعممى فممي هممذا التحديممد أهميممة المناقصممة وان تقممل هممذه النسممبة كلممما زاد مبلممل
الكلفة التخمينية.
س -ال تقب ممل التأمينممات األوليممة لمقممدمي العطمماءات إال إذا كانممت علممى ممكل خطمماس
ضمان أو ص ممك مصدق أو سفتجة.
ي -تقدم التأمينات األوليمة ممن قبمل مقمدم العطماء أو (أي ممن المسماهمين فمي ال مركة
او ال ممركات الم مماركة بموج ممس عق ممد م مماركة) لمص مملحة جه ممة التعاق ممد ويتض مممن
اإل ارة السم ورقم المناقصة.
د -تعفممى ال ممركات العامممة مممن تقممديم التأمينممات األوليممة وخطمماس ضمممان حسممن التنفيممذ
المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ه -يعفم ممى مقم ممدمو العطم مماءات الم م مماركون فم ممي مناقصم ممات المقم ممرر احالتهم مما بأسم مملوس
المناقصممة المحممدودة أو (المرحلممة الثانيممة) أسمملوس المناقصممة بمممرحلتين او أسمملوس
ال ممدعوة المبا م مرة أو أس مملوس العط مماء الواح ممد (الع ممرض الوحي ممد) او أس مملوس التعاق ممد
المبا ممر أو أسمملوس ال مراء المبا ممر مممن ال ممركات المصممنعة الرصممينة مممن تقممديم
التأمينات األولية.
ثانيام أ -تقدم التأمينات النهائية على كل خطاس ضممان حسمن تنفيمذ للعقمد بنسمبة
( )%5خمسة من المئة من مبلل العقد بعد التبلل بكتاس اإلحالة وقبل توقيع العقد.
س -يجوز لل ركات األجنبية تقديم التأمينات النهائية خالل ( )21واحد وع رين يوما
من تاريخ توقيع العقد بعد موافقة اللجنة المركزية للمراجعة ومصادقة اإلحالة في جهمة

التعاقد.
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ي -ال تطلم ممق التأمينم ممات النهائيم ممة اال بعم ممد صم ممدور م ممهادة القبم ممول النهم ممائي وتصم ممفية
الحسابات ويجوز أطالق أجمزاء ممن مبلمل خطماس ضممان حسمن التنفيمذ بعمد التسملم
النهائي لتلك األجزاء وصدور هادة القبول لها بما يؤيد كونها مؤهلة لالستخدام.
د -تقدم الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ي) من البند (سابعا) من الممادة( )3ممن
هذه التعليمات التأمينات النهائية (ضمان حسن التنفيذ) والبالغة ( )%5خمسة ممن
المئممة وفممي حممال تقممديم أي ضمممان آخممر يممتم استحصممال موافقممة اللجنممة القطاعي ممة
المختصة في مجلس الوزراء .
ثالثا م أ -ت ارعممى الضموابط والتعليمممات الصممادرة عممن البنممك المركممزي الع ارقممي وو ازرة التخطمميط
الخاصة بخطابات الضمان .
س -ان تكون صيغة خطاس الضمان واضمحة ممن حيمخ مبلغمه (رقمما وكتابمة) وتحديمد
الجهة التي يصمدر لصمالحها وتماريخ نفماذه و مروطه والغمرض ممن إصمداره  ,وايمر
ذلك بما يتفق مع القوانين والتعليمات واألعراف المصرفية المرعية.
ي -على جهة التعاقد التأكمد ممن صمحة صمدور خطماس الضممان ممع القيمام بتجديمد او
تغيير المبلل عند حدوخ متغيرات على رول العقد.
رابعام أم تحدد الغرامات التأخيرية من جهة التعاقد بنسبة ال تقل عن ( )%10ع رة من المئة
وال تزيد على ( )%25خمسة وع مرين ممن المئمة ممن مبلمل العقمد وعلمى جهمة التعاقمد
تثبيت تلك النسبة في ال رول التعاقدية في وثمائق المناقصمة والتعليمممات إلمى مقمدمي
العطاءات.
وتطبق المعادلة اآلتية عند احتساس هممذه الغرامة :

مبلل العقد (مبلل العقد األصلي  ±أي تغير في المبلل)
ارامة اليوم الواحد = م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م × ()%25 -10
مدة العقد الكلية (مدة العقد األصلية  - +أي تغير في المدة)
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س  -يم ممتم تخفم مميض الغ ارمم ممات التأخيريم ممة حسم ممس نسم ممس االنجم مماز لاللت ازمم ممات التعاقديم ممة
المحددة في منهاي تنفيذ العقد والتمي صمدرت فيهما مهادة تسملم اولمي للعممل المنجمز أو
السملعة المجهمزة أو الخدمممة المطلوبممة مطابقممة ومهيممأة لالسممتخدام حسممس ممرول التعاقممد
وتطبيق المعادلة كاالتي :
قيمة االلتزامات اير المنفذة
م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م × ( = )%25 – 10ارامة اليوم الواحد
مدة العقد الكلية
ي )1( -يممتم اسممتقطاع الغ ارمممات التأخيريممة عنممد انتهمماء مممدة العقممد األصمملية مضممافا
إليه مما الم ممدد اإلض ممافية الممنوح ممة للمتعاق ممد أو عن ممد اس ممتحقاقها ف ممي العق ممود
المجزة وحسس منهاي تقدم العممل ويمتم تحديمد آليمة االسمتقطاع فمي مرول
أ
المناقصة والعقد.
( )2فممي العقممود التممي تنفممذ وفممق برنممام زمنممي أو وف مق م ارحممل والتممي يممتم تحديممد
كلفمة ومممدة كممل مرحلممة فيهمما فيمتم اسممتقطاع الغ ارمممة التأخيريممة الخاصممة بكممل
مرحلة عند انتهاء مدتها.
( )3لرئيس جهة التعاقد تأجيمل اسمتقطاع الغ ارممات التاخيريمة بنماء علمى طلمس
مممن المتعاقممد ولم مرتين فقممط علممى ان تسممتقطع كاملممة قبممل اسممتحقاق السمملفة
النهائية .
خامسام يمدد العقد بقرار من رئيس جهة التعاقد عند توفر ال رول المنصموص عليهما فمي
الضوابط التي تصدرها و ازرة التخطيط .
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الفصل التاسع
اآلاثر القانونية النامجة عن اإلخالل ابلعقد
المادة م10م أوالم أ -يعد المناقص الفائز ناكال عند تحقق الحاالت اآلتية :م
( )1امتناعه عن توقيع العقد بعد التبلل بكتاس اإلحالة وبعد انذاره رسميا بتوقيع العقد خالل ()15
خمسة ع ر يوما من تأريخ انذاره ومن دون عذر م روع قانونا .
( )2عند تقديمه لبيانات اير حقيقية و بطرق اير م روعة و مخالفة ل رول المناقصة.
( )3عدم تقديم خطاس ضمان حسن التنفيذ
س -في حالة نكول المناقص تتخذ اإلجراءات اآلتية :
()1

مصادرة التأمينات األولية الخاصة بالمناقص الناكل .

()2

إحالمة المناقصة على المر ح الثاني ويتحمل المناقص الناكل فمرق البمدلين النماجم عمن تنفيمذ
العقد.

( )3فممي حالممة نكممول المر ممح األول والثمماني فلجهممة التعاقممد إحالممة المناقصممة علممى المنمماقص الثالممخ
ويتحمممل كممل مممن النمماكلين األول والثمماني فممرق البممدلين وحسممس فممرق المبممالل الخاصممة بالتر مميح
لهما ومصادرة التأمينات األولية للمر حين األول والثاني .
( )4فممي حالممة نكممول المر ممح الثالممخ يممتم مصممادرة التأمينممات األوليممة لممه ويممتم أعممادة اإلعممالن عممن
المناقصممة ويتحمممل المناقصممون النمماكلون الممثالخ فممرق البممدلين وكممل بحسممس سممعره المقممدم مممع
مصادرة التأمينات األولية للمناقصين الثالخ الناكلين .
( )5تطبممق علممى المناقصيم ممن النمماكلين اإلج مراءات المنصمموص عليهمما فممي الفق مرة (س) مممن هممذا البنممد
عند حدوخ النكول أثناء فترة نفاذ العطاءات الخاصة بالمناقصة.
ثانيا م م أ -اذا اخ ممل المق مماول ف ممي الم ارح ممل النهائي ممة لتنفي ممذ العق ممد فلجه ممة التعاق ممد ت ممكيل لجن ممة اسممراع لتنفي ممذ
االعمم ممال المتبقيم ممة علم ممى حسم مماس المقم مماول ويكم ممون المقم مماول ممم ممثال فيهم مما وتفم ممرض التحمم مميالت اإلداريم ممة
المنصوص عليها في الفقرة (ثالثا) من هذا البند.
س -يممتم توجيممه انممذار رسمممي للمقمماول المخممل بضممرورة اكمممال اإلعمممال وحسممس منهمماي تقممدم العمممل
المتفق عليه وخالل ( )15خمسة ع ر يوما من تاريخ تبلغه باإلنذار.
ي -إصممدار ق مرار بسممحس العمممل مممن المقمماول عنممد إخاللممه ببنممود العقممد وتنفيممذ األعمممال المخممل بهمما
15
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على حسابه عن طريق مقاول أخر وبأتباع احد أسماليس التعاقمد المنصموص عليهما فمي الممادة ()3

من هذه التعليمات.

د -مصممادرة التأمينممات النهائيممة الخاصممة بحسممن التنفيممذ اواالحتفمما بهمما عنممد عممدم تنفيممذ اإلعمممال
الموكلة للمقاول وكانت نسبة انجازها متدنية نسبة الى منهاي تقدم العمل المتفق عليمه ممع ضمرورة
مراعاة الضوابط الصادرة عن و ازرة التخطيط.
ثالثام يتحمل المقاول المخل التحميالت اإلدارية بنسبة التزيد على ( )%20ع رين من المئة من كلفة
األعمال المخل بها في عقود المقاوالت و على جهة التعاقد تحديد هذه النسبة ابتداء فمي رول
المناقصة و تثبيتها في العقد.
رابعام في حالة أخالل المجهز للسملع والخمدمات او االست ماري بالتزاماتمه التعاقديمة فعلمى جهمة التعاقمد إنمذاره
رسممميا وعنممد عممدم اسممتجابته فيممتم تنفيممذ االلت ازمممات المخممل بهمما علممى حسممابه وذلممك وفقمما ألحممد األسمماليس
المنص مموص عليه مما ف ممي الم ممادة ( )3م ممن ه ممذه التعليم ممات عن ممد ت مموفر ال ممرول الخاص ممة به مما ويتحم ممل
المتعاقد المخل دفع تعويض عمن األضمرار التمي لحقمت بجهمة التعاقمد بسمبس ه ممذا اإلخمالل بعمد انتهماء
تنفيذ العقد .

الفصل العاشر
حظر التعاقـ ـ ـ ــد
المادة م 11م لجهة التعاقد طلس إدراي المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة السوداء مع مراعاة
ما يأتي:
أوال م م طل ممس إدراي المق مماولين العم مراقيين أو ممركات المقاول ممة العراقي ممة ف ممي القائم ممة الس مموداء أو
رفعهممم منهمما وفممق ممما ورد فممي تعليمممات تسممجيل وتصممنيف ممركات المقمماوالت والمقمماولين
الصادرة عن و ازرة التخطيط  /الدائرة القانونية رقم ( )3لسنة .2009
ثانيا م م طلمممس إدراي أو تعليم ممق أو رف ممع المتعاقدي م ممن ممممن المق مماولين ايم ممر الع م مراقيين والمجه م مزين
العمراقيين وايممر الع مراقيين واالست مماريين الع مراقيين وايممر الع مراقيين مممن القائمممة السمموداء
وفممق ممما ورد فممي الض موابط الصممادرة بهممذا الموضمموع مممن و ازرة التخطمميط  /دائ مرة العقممود
العامة.
ثالثا م طلمس إدراي المقماولين والمجهمزين واالست مماريين العمراقيين واألجانمس فمي قائممة ال ممركات
المتلكئة وفق ما ورد في الضوابط الصادرة بهذا ال مأن ممن و ازرة التخطميط  /دائمرة العقمود
العامة.
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الفصل احلادي عشر
أحكام عامة
المادة م 12م اوالم على جهة التعاقد االلتزام بتطبيق رول المقماوالت إلعممال الهندسمة المدنيمة لسمنة 1987
و رول المقاوالت إلعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياويمة لسمنة  1987او
ما يحل محلها واعتبارها جزءا ال يتج أز من العقد .
ثانيام م تخضممع العقممود العامممة الم مممولة بهممذه التعليمممات الممى القممانون الع ارقممي وواليممة القضمماء
العراقي .
المممادة م 13م م أوالم م علممى جهممة التعاقممد تنسمميق خططهمما التعاقديممة (المعممدة مممن الجهممات المسممتفيدة والجهممات
التنفيذية المختلفة في جهة التعاقد وبالتنسيق مع ادارة العقود فيها) مع دائرة العقمود
العاممة فمي و ازرة التخطميط ورفمدها بالبيانمات المطلوبمة إلامراض المتابعمة واإل مراف
الفني لعملها على اداء الت كيالت التعاقدية عند المبا رة بأن طتها التعاقدية.
ثانيام م علممى جهممة التعاقممد االلتم مزام بالت مريعات المعنيممة بالتعاقممدات الحكوميممة ومنهمما قممانون
الموازنة العامة االتحاديمة وتعليممات تنفيمذها المتعلقمة بموضموع التعاقمدات والصمالحيات
المخولة للجهات المعنية عند تنفيذ الم اريع المدرجة في الموازنة .
المادة م  14م اوالم تلغى تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم ( )1لسنة . 2008
ثانيام م تلغممى تعليمممات تنفيممذ العقممود الصممادرة عممن مجلممس المموزراء  /لجنممة ال ممؤون االقتصممادية
المعمم م م ممة بموج م م ممس كتبه م م مما المرقم م م ممة ب م م م م ( )433ف م م ممي  2006/8/21و ( )924ف م م ممي
 2006/10/18و(س.ل )161/فم م م م م م م م م م م م ممي  2006/12/3و (س.ل )1463/فم م م م م م م م م م م م ممي
. 2007/10/11
المادة م  15م تنفذ هذه التعليمات من تاريخ ن رها في الجريدة الرسمية .
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الضوابط رقم ( )1تعليمات ملقدمي العطاءات يف واثئق املناقصة اادرة من وزارة التططيط
استنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم  87لسنة 2004
وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012اصدرنا الضوابط االتية-:
أوال  -:على جهة التعاقد تضمين التعليمات إلى مقدمي العطاءات المرافقة لوثائق المناقصة (للمقاوالت
العامة وتجهيز السلع والخدمات االستشارية وغير االستشارية) وفقا لما يأتي -:
أ  -المبادئ األساسية لمسودة العقد الذي سيبرم متضمنا مدة العقد بااليام وكيفية دفع المستحقات المالية
كنسبة مئوية او المبلل المقطوع أو اير ذلك وحسس طبيعة المناقصة وما مثبت في روطها وكذلك النص
على منح السلفة االولية (السلفة الت غيلية ) من عدمه مع تحديد نسبتها وطريقة استردادها وفقا لتعليمات
تنفيذ الموازنة السنوية.
ب  -يتم اعتماد عنوان المناقص (مقاول،مجهز،است اري) المثبت في العطاء عنوانا للمراسالت و التبليغات
و على المناقص ا عار جهة التعاقد بكل تغيير يط أر على هذا العنوان خالل مدة سبعة أيام من تاريخ
حصوله .
ج  -الطلس من مقدمي العطاءات إرفاق قائمة باإلعمال المماثلة ممع عطاءاتهم والمتعلقة بطبيعة المناقصة
معززة بتأييد من جهات التعاقد المعنية وتعتبر معيا ار للتأهيل.
د  -تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص باإلجابة عن استفسارات الم تركين في المناقصة وقبل موعد ال يقل
عن ( )7سبعة أيام من تاريخ الق المناقصة .
هـ  -تكون جهممة التعاقد اير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
و  -معايير التأهيل المعتمدة ألاراض التحليل واإلحالة المعدة من قبل جهة التعاقد مع االخذ بنظر االعتبار
المعايير الموضوعة من قبل و ازرة التخطيط.
ز  -في حالة ا تراك أكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية
في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد الم اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
ح  -لجهة التعاقمد إلغاء المناقصة قبل صدور كتاس اإلحالة بناءا على أسباس مبررة دون تعويض مقدمي
العطاءات ويعاد ثمن راء وثائق المناقصة فقط للمناقصين وكذلك يتم اعادة ثمن راء وثائق المناقصات الى
المناقصين في الحالتين االتيتين -:
18
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 -1حالة الغاء المناقصة وتغيير اسلوس التنفيذ الى الدعوة المبا رة او العطاء االحتكاري عند توفر رول
اللجوء الى تطبيق هذين االسلوبين على اعتبار ان اعتماد هذين االسلوبين اليتطلس بيع وثائق المناقصة .
 -2عند الغاء المناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد للعام الالحق.
ط  -آلية أحتساس الغرامات التأخيرية في ضوء رول التعاقد.
ي  -الزام المناقصين بتدوين أسعار فقرات جدول الكميات في العطاء و مبلغه اإلجمالي بالمداد أو ب كل
مطبوع رقما وكتابة.
ك  -اليجوز لمقدم العطاء طس أو حك أي بند من بنود وثائق المناقصة أو إجراء أي تعديل عليها.
ل  -اليجوز لمنتسبي دوائ ارلمدولة والقطاع العممام اال تراك فممي المناقصات بصورة مبا رة أو اير مبا رة مع
مراعاة أحكام الت ريعات النافذة .
م  -لجهة التعاقد تحديد مدة التجهيز أو التنفيذ حسس طبيعة العقد
ن  -تحدد جهة التعاقد التأمينات القانونية (األولية و النهائية ) وحسس أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
النافذة.
س  -تقديم واحدة أو اكثر من البيانات االتية ( هادة التأسيس  ,عقد التأسيس  ،النظام الداخلي لل ركة,
كتاس التخويل بالمراجعة و التوقيع ،هوية تصنيف المقاولين  ،هوية ارفة التجارة  ،اجازة ممارسة المهنة....
الخ) وحسس طبيعة العمل المعلن عنه مصدقة وفق القانون مع البيانات المالية للسنتين األخيرتين كحد أدنى
و تقديم أية بيانات أخرف وفقا ل رول المناقصة و الت ريعات النافذة.
ع  -كتاس عدم الممانعة من اال تراك في المناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائس.
ف  -ممصادرة التأمينات األولية لمن تحال إليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبلل بكتاس
اإلحالة أو عند سحس مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاديته وبعد الق المناقصة أو رفض التصحيح على
أخطائه الحسابية في العطاء و انعكاسها على قرار اإلحالة وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية المنصوص عليها
في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.
ص  -يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر المدون رقما كما يعول على سعر الوحدة
في حالة عدم صحة مبلل الفقرة .
ق  -إذا وردت فق مرة أو فقرات لم يدون سعر إزائها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة أو
الفقرات وبحدود الكميات المدونة إزائها م مولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.
ر  -يتحمل المناقص الذي تحال له المناقصة كافة الضرائس والرسوم المفروضة بموجس القوانين النافذة .
ش  -ال يجوز لمدير مفوض في أكثر من ركة تقديم أكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة .
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ض  -أية تعليمات أخرف إلى مقدمي العطاءات أو أيممة بيانات أو مستندات أخرف تتطلبها طبيعة العمل
المطلوس تنفيذه.

ثانيا  -:على جهة التعاقد تضمين التعليمات إلى مقدمي العطاءات المرافقة لوثائق المناقصة لعقود

المقاوالت العامة المتطلبات التالية إضافة إلى مــا ورد بالبند (أوال) أعاله -:
أ  -النص على عائدية ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات التي تعدها الجهة المتعاقدة الى صاحس العمل
باستثناء الحاالت الخاصة وبموافقة رئيس جهة التعاقد على إن تمتنع هذه الجهات بن ر أية معلومات تتعلق
بإجراءات التعاقد إال بعد حصول موافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله.
ب  -الطلس من مقدمي العطاءات بيان مؤهالت الكادر الفني واالختصاصيين المتفراين واير المتفراين
العاملين لديهم والمعدات واآلليات التخصصية عند تنفيذ م اريع المقاوالت بمختلف أنواعها.
ج  -الطلس من مقدمي العطاءات تقديم منهاي تقدم العمل األولي على أن يتم تقديم منهاي العمل التفصيلي
بعد توقيع العقد لغرض المصادقة عليه.
د  -درجة وصنف المقاول او ركات المقاولة المطلوبة للعراقيين و هادة التأسيس وأجازة ممارسة المهنة صادرة
رسميا من الجهات المختصة بالنسبة لل ركات األجنبية والمقاولين األجانس المجازين رسميا.
ثالثا  -:على جهة التعاقد تضمين التعليمات الى مقدمي العطاءات المرافقة لوثائق المناقصة (تجهيز سلع
او خدمات غير استشارية ) المتطلبات التالية إضافة الى ما ورد بالبند (أوال) اعاله -:
أ  -الطلس من مقدمي العطاءات تحديد منهاي أو مواعيد تسليم المواد أو الخدمات المطلوبة بموجس رول
المناقصة .
ب  -يتم طلس تحديد السعر بالنسبة لعقد التجهيز االستيرادي في ضوء مكان الوصول
( )CIP,CFR,CIF,,FOBو ايرها .
ج  -تحدد جهة التعاقد طريقة حساس الغرامات التاخيرية وفقا ل رول التعاقد( ارامات تأخير حن  ,ارامات
تأخير تسليم وايرها) .
د  -يجوز لجهة التعاقد تجزئة إحالة تجهيز السلع والمواد أو الخدمات المطلوس تجهيزها على أن تتم اإل ارة
لذلك في رول المناقصة.
هـ  -تحديد جهة فاحصة خارجية عالميممة معتمدة دوليمما أن تطلس األمر ذلك وحسس طبيعة المادة
نوع الفحوصات التي يتم أجراؤها و الجهة التي تقوم بدفع األجور ).
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( تحديد

و  -تحدد جهة التعاقد الجهة التي لها صالحية القبول النهائي للسلعة او الخدمة بعد وصولها الى العراق
وحسس طبيعة العقد .
ز  -إذا كانت السلعة المطلوس تجهيزها تحتاي الى استيراد أدوات احتياطية فلجهة التعاقد أن تطلس من
المجهز تقديم تعهد بتجهيزها خالل مدة محددة و باألسعار التنافسية التي يتفق عليها.
ح  -1-يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع أو المواد أو الخدمات اير االست ارية أو تعديل مواصفاتها
الفنية المتعاقد عليها بما اليزيد عن نسبة مبلل االحتيال المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ الموازنة السنوية
على ان يتوفر التخصيص المالي وان يتم اعتماد اسعار الفقرات الم مولة بالزيادة وفقا للفقرات المسعرة من
المتعاقد عند عدم تجاوزها ( )%20من كمية الفقرة وما زاد عن ذلك يخضع الى اسعار السوق السائدة مع
مراعاة انعكاس هذه المتغيرات على االلتزامات التعاقدية وكذلك الضمانات المالية بملحق عقد وبنفس ال رول
المتعاقد عليها بالنسبة للم اريع المدرجة في الموازنة االستثمارية.
ح  -2-يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع أو المواد أو الخدمات اير االست ارية أو تعديل مواصفاتها
الفنية المتعاقد عليها بما اليزيد عن نسبة ( )%20من مبلل العقد على ان يتوفر التخصيص المالي وان يتم
اعتماد اسعار الفقرات الم مولة بالزيادة وفقا للفقرات المسعرة من المتعاقد عند عدم تجاوزها ( )%20من كمية
الفقرة وما زاد عن ذلك يخضع الى اسعار السوق السائدة مع مراعاة انعكاس هذه المتغيرات على االلتزامات
التعاقدية وكذلك الضمانات المالية بملحق عقد بالنسبة للم اريع المدرجة في الموازنة الت غيلية والموازنات
الخاصة التي صدرت بها موافقات من الجهات المختصة (بعد استحصال موافقة و ازرة المالية ).
ط  -يجوز لجهة التعاقد إنقاص السلع أو المواد أو الخدمات اير االست ارية وبما ال يزيد عن ()%15
(خمسة ع ر بالمئة) من مبلل العقد.
ي  -قيام جهة التعاقد بتحديد من ا أو منا ئ السلع والمواد المراد تجهيزها مع إمكانية اإل ارة الى الدول
المعروفة بتصنيعها.
ك  -تقديم هادة المن أ للمواد المستوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد المصنع أو المنت أو البلد
الذي يتم فيه التجميع االخير او بلد ال حن (بلد التصدير) مصدقة من الجهات العراقية المختصة في بلد

المن أ او بلد ال حن (بلد التصدير) مع اال ارة الى من أ المواد االستيرادية والتي يجس ان تكون دقيقة من
حيخ المواصفات الفنية الخاصة بالمواد او المعدات المراد تصديرها الى العراق رل وجود تعهد مصدق

اصوليا من ال ركة ال احنة والمجهزة للمواد االستيرادية يتضمن تحملها كافة المسؤوليات المالية والقانونية
المتعلقة بمدف صحة المعلومات المذكورة في هادات المن أ االصلية المرسلة من الجهات المصنعة او

المنتجة الى المجهز في دولة ال حن االخيرة.

رابعاً  -:يلغى أي تعميم تم تضمين احكامه في هذه الضوابط او يتعارض معها.

خامساً  -:تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها .

21
الوقائــــــــــــع العراقية – العدد 4325

ضوابط تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة ( 2014الطبعة المنقحة  -تموز (2017

الضوابط رقم ( )2اجراءات االعالن عن املناقصات واالحالة اادرة من وزارة التططيط
استنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم  87لسنة 2004
وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012اصدرنا الضوابط االتية-:
أوال -:
أ  -يتمم ن ر اإلعالن الخاص بالمناقصات الوطنية في ثالخ صحف يومية وطنية واسعة االنت ار في
األقل (و يقصد بها تلك الصحف التي ال تختص بإقليم معين او قطاع اقتصادي معين أو جهة معينة و بما
يضمن علم الكافة) و لمرة واحدة وعلى ان يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور الن ر و اإلعالن ألخر
إعالن عن المناقصة .
ب  -مع مراعاة الفقرة اوال اعاله يتم ن ر اإلعالن في الموقع االلكتروني لجهة التعاقد ولوحة اإلعالنات فيها
بالنسبة للمناقصات العامة.
ج  -يتم ن ر اإلعالن الخاص بالمناقصات الدولية اضافة لما ورد في الفقرتين (أ،س ) في الملحقيات
التجارية في السفارات العراقية في الخاري وين ر في موقع االمم المتحدة لتنمية االعمال (.)DG,MARKET
ثانيا :ـ على جهة التعاقد تضمين إعالن مناقصات العقود العامة ( المقاوالت العامة و التجهيز و الخدمات
اير االست ارية  ،الخدمات االست ارية) ما يلي:
أ-

اسم وموضوع المناقصة ورقمهمما ونوعها .

ب  -وصف دقيق وموجز وواضح للم روع أو العقد المطلوس تنفيذه مع بيان الخدمات والسلعة المطلوبة .
ج  -مدة إعالن المناقصة لكافة العقود تكون وفقا لما يلي :
 -1من ( ( )60 - 10ع رة  -ستون ) يوم عمل تحدد حسس أهمية العقد و تقدير رئيس جهة التعاقد
وتبدأ من تأريخ آخر ن ر لإلعالن في حالة اختالف تواريخ الن ر.
 - 2مدة تقديم العطاءات للدعوة المبا رة والعطاء الوحيد تحدد حسس تقدير رئيس جهة التعاقد .
 - 3استثناء عقود البطاقة التموينية واالدوية والمستلزمات الطبية من أعاله.
د  -بيان تأريخ ومكان تقديم العطاءات وفترة النفاذ المطلوبة لها ومكان وموعد بيع وثائق المناقصة.
ه  -موعد الق المناقصة.
و  -ثمن وثائق المناقصة اير قابل للرد .
ز  -التأمينات األولية المطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها.
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ح  -الموقع االلكتروني لجهة التعاقد وعنوان البريد االلكتروني للت كيل اإلداري المسؤول عن المناقصات.
ط  -تحديمد موعد فتح العطاءات العلني والمكان المخصص لذلك.
ي  -اية معلومات او رول اخرف ترف جهة التعاقد ضرورة اضافتها وبما يتناسس مع ظروف المناقصة.
ثالثا -لجهة التعاقد تمديمد مدة اإلعالن عن المناقصة أذا تطلس األمر ذلك ولمرتين مع مراعاة ما يلي:
أ  -موافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله على ذلك .
ب  -إصدار ملحق بذلك يعلن عنه في الصحف نفسها التي ن ر فيها اإلعالن وترسل نسخة منه إلى جميع
الم تركين في المناقصة.
ج  -ال يتجاوز التمديد مدة اإلعالن األول.
رابعا  -:صالحيات تجاوز الكلفة التخمينية
 -1أ -لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله قبول العطاءات للمناقصات المدرجة في الموازنة االستثمارية (بكافة
انواعها) و التي اليزيد مبلغها عن (( )%10عشرة من المائة) من الكلفة التخمينية ألاراض التعاقد وان كانت
الزيادة تؤدي إلى زيادة الكلفة الكلية وأعالم و ازرة التخطيط لغرض تعديل الكلف.
 -1ب  -لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله قبول العطاءات التي يزيد مبلغها عن الكلفة التخمينية بنسبة من
( )%20 – 10ألاراض التعاقد رل استحصال موافقة لجنة ال ؤون االقتصادية من خالل و ازرة التخطيط
على االحالة وزيادة الكلفة الكلية اذا تطلس االمر زيادتها وفي حالة عدم البت خالل مدة ( )14يوم عمل تعتبر
الموافقة حاصلة .
 -2لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله قبول العطاءات للمناقصات كافة المدرجة في الموازنة الت غيلية او
الموازنة الخاصة التي تزيد عن الكلفة التخمينية المرصدة ألاراض اإلحالة بنسبة ال تتجاوز (( )%10عشرة
من المائة) وعند توفر السيولة من التخصيص المالي المرصد لهذا الغرض وفي حالة تجاوز النسبة
فيص م م ممار الى مفاتحة و ازرة المالية الستحصال الموافقات على زيادة التخصيص ورصد المبلل لهذا الغرض.
خامساً  -:يتم إعادة اإلعالن عن المناقصات واعادة توجيه الدعوة في إحدف الحاالت التالية:
أ  -إذا لم تقدم أي عطاءات خالل مدة اإلعالن أو في حالة تقديم عطاء واحد خالل هذه المدة أو إذا كانت
العطاءات المقدمة اير مستجيبة ل رول المناقصة .
ب  -إذا تجاوز مبلل أفضل عطاء لمقدمي العطاءات النسس المحددة في البند (رابعا ) من هذه الضوابط
عند تحليل العطاءات ألاراض التعاقد .
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سادسا  -:يتم إتباع اإلجراءات التالية عند إعادة اإلعالن أو الدعوة:
أ  -استحصال موافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله مع تحديد مدة اإلعالن بما ينسجم مع أحكام الفقرة
(ي) من البند (ثانيا) من هذه الضوابط.
ب  -إبالغ المناقصين الم تركين في اإلعالن السابق.
ج  -يتممم اعتماد التسلسل السابق للمناقصة المعاد إعالنها اذا كان في السنة نفسها مع اإل ارة إلى عدد مرات
اإلعادة في اإلعالن الجديد.
د  -التحري عن أسباس عدم الم اركة في اإلعالن األول للمناقصة واتخاذ اإلجراءات الالزمة ب أنها و إعادة
دراسة الكلفة التخمينية للمقاولة او العمل على تحديثها و عكس المتغيرات السعرية ان تطلس األمر ذلك
واستحصال الموافقات االصولية ان تطلس االمر زيادة الكلف قبل ال روع باالعالن الثاني .
هـ  -في حالة االعالن للمرة الثانية او اعتماد االساليس التعاقدية االخرف (للمرة الثانية) عم ممدا اسلوس الع م ممطاء
االحتكاري يتم اعتماد عطاء المناقص الواحد المستجيس للمواصفات الفنية وال رول المطلوبة في االعالن م ممع
مراعاة البند (رابعا) من هذه الضوابط والمتعلقة بالصالحيات الخاصة باالحالة.
و  -في حالة عدم تقديم أي عطاء مقبول في اإلعالن الثاني أو الدعوة المبا رة الثانية فلرئيس جهة التعاقد
إما اإلعالن للمرة الثالثة (األخيرة) أو ال ممدعوة للمرة الثالثة( األخيرة ) أو اتخاذ ما يلزم لتغيير أسلوس تنفيذ العقد
وفقا ألساليس التعاقد المنصوص عليها في المادة ( )3من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة عند توفر
روطها.
ز  -في حالة ورود أفضل عطاء (مستجيس لل رول والمواصفات الفنية المطلوبة واألوطأ سعرا) في اإلعالن
الثالخ أكثر من الكلفة التخمينية الاراض التعاقد والتخصيص المالي للم روع االستثماري بعد مراعاة البند
(رابعا /أ و س) من هذه الضوابط وبخالف ذلك يتم استحصال موافقة و ازرة التخطيط ب أن تأجيل تنفيذ
الم روع إلى السنة القادمة مع مراعاة دراسة الموضوع ب كل دقيق للوقوف على اسباس ومبررات زيادة الكلفة
التخمينية ألاراض التعاقد واتخاذ مايلزم ب أن زيادة كلفة الم روع الكلية اذا أقتضى االمر ذلك.
ح  -في حالة ورود أفضل عطاء (مستجيس لل رول والمواصفات الفنية المطلوبة واالوطا سعرا) في اإلعالن
الثالخ أكثر من الكلفة ا لتخمينية إلاراض التعاقد والتخصيصات المالية للم روع في الموازنتين الجارية أو
الت غيلية بعد مراعاة البند (رابعا) من هذه الضوابط فيتم استحصال موافقة و ازرة المالية ألجراء المناقلة أن كان
ذلك ممكنا قبل االحالة.
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ك  -في حالة عدم التوصل الى االحالة بعد االعالن للمرة الثالثة واالخيرة في السنة التقويمية فيتم الغاء
المناقصة واعادة ثمنها للمناقصين واالعالن عنها مجددا في السنة التقويمية الالحقة بأعالن جديد يأخذ
تسلسالت جديدة.
سابعا  -:يلغى اي تعميم تم تضمين احكامه ضمن الضوابط رقم ( )2وتعديلها او يتعارض معهما بما في
ذلك التعميم الصادر بموجب كتاب وزارتنا  /دائرة العقود الحكومية العامة ذي العدد ( )7422/7/4في
.2012/4/24
ثامناً  -:تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها .
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الضوابط رقم ( )3مهام جلان فتح وحتليل العطاءات اادرة من وزارة التططيط
استنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم  87لسنة 2004
وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012اصدرنا الضوابط االتية-:
اوالً -على مقرر لجنة فتح العطاءات التاكد من أتباع اإلجراءات التالية عند ممارسة مهامه:
أ -إيداع العطاءات في الصندوق المخصص لدف الجهة المعنية وبموجس وصل ينظم بنسختين تسلم أحداهما
إلى مقدم العطاء أو من يخوله ويحتفظ بالنسخة الثانية لدف الجهة المعنية مع تدوين المعلومات اآلتية في
سجل خاص -:
 -1اسم المناقصة ورقمها كما وردت في وثائقها.
(مسَلم العطاء )المخول رسميا وعنوانه وتوقيعه .
 -2اسم حامل العطاء ُ
 -3تاريخ ووقت تسليم العطاء .
 -4المرافقات اإلضافية المرسلة مع العطاء (إن وجدت) .
 -5يجوز إرسال العطاءات بالبريد المسجل والبريد السريع و ال تقبل العطاءات المرسلة في البريد االلكتروني
باستثناء اسلوس العطاء الواحد ( العرض الوحيد) على ان يتم تعزيزه بنسخة اصلية بتوقيع حي في موعد يؤمن
وصوله إلى الجهة المعنية قبل رفع توصيات لجنة التحليل  ،وعلى مقمرر اللجنة تسجيل هذه العطاءات في
السجل حال تسلمها .
 -6اليجوز إعطاء أية معلومات عن أسماء وعناوين المناقصين أو وكالئهم او مخوليهم خالل مرحلة استقدام
العطاءات وذلك للمحافظة على سرية اإلجراءات.
 -7عدم استالم أي عطاء بعد موعد الق المناقصة.
ب -على رئيس لجنة فتح العطاءات التأكمد من :
 -1حضور أعضاء اللجنة قبل عملية فتح العطاءات وفي حالة عدم حضور البعض منهم فيستكمل الغياس
من الموظفين بنفس االختصاص يحددهم رئيس جهة التعاقد او من يخوله.
 -2توفر كافة المستلزمات المطلوبة لعملية الفتح قبل موعد الق المناقصة والتي تتحمل جهة التعاقد مسؤولية
توفيرها.
 -3على لجنة فتح العطاءات للمناقصات الخاصة بالمقاوالت العامة بمختلف انواعها وعقود التجهيز
والخدمات اير االست ارية فتح العروض الفنية والتجارية في نفس الوقت باستثناء المناقصة بمرحلتين و
المناقصة العامة بطريقة التأهيل الفني.
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 -4التأكد من وجود األختام الموضوعة على أالفة العطاءات أو الت ميع السري عليها لمقدمي العطاءات .
ج -تجتمع لجنة فتح العطاءات ( الم كلة قبل تاريخ الق المناقصة ) حال انتهاء الوقت المحدد لغلق
المناقصة أو في بداية الدوام الرسمي لليوم التالي بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله عند اقتضاء الحاجة
وذلك للمبا رة بعملية الفتح العلني وبحضور الراابين من مقدمي العطاءات أو ممثليهم المخولين في المكان
المحدد لذلك مسبقا ويتم انجاز المهمة في مدة التتجاوز ( )3ثالثة ايام ويتم اتخاذ مايلزم ب أن الق السجل
الخاص بالمناقصة وان يثبت في محضر اللجنة ما يلي:
 .1العطاءات التي لممم ترافق معها التأمينات األولية المطلوبة في وثائق المناقصة.
 .2العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية أو مبلل مقطوع من أي من العطاءات األخرف المقدمة في
المناقصة .
 .3أ -العطاءات المعدلة للعطاءات السابقة كال أو جزءا لمقدمي العطاءات واستبعاد العطاءات السابقة لهم
كال أو جزءا ذات العالقة بالمناقصة نفسها ب رل ان تكون مقدمة خالل مدة نفاذ اإلعالن عن المناقصة و يتم
أعادة العطاءات المعدلة كليا إلى أصحابها من مقدمي العطاءات .
ب -العطاءات البديلة للعطاءات األصلية المطلوبة ب رول المناقصة من الناحيتين الفنية و المالية السابقة أذا
سمحت بها هذه ال رول مع مراعاة عدم جواز تقديم أية عطاءات بديلة أال أذا كانت مرافقة للعطاءات األصلية
المطلوبة .
ج -في حال طلس المناقصين الم اركين في المناقصة ب كل رسمي سحس عطاءاتهم من التنافس وخالل مدة
االعالن عن المناقصة وقبل موعد الق االعالن عندئذ تقوم لجان الفتح بأعادة هذه العطاءات دون فتحها
ألصحابها وتثبيت هذه االجراءات في محضر اللجنة.
 .4اسم مقدم العطاء أو وكيله الرسمي وعنوانه الكامل داخل العراق أو خارجه مع الوثائق المؤيدة لذلك .
 .5عدد األوراق المكون منها كل عطاء .
 . 6وضع عالمة واضحة حول كل حك أو محو أو طس أو إضافة أو تصحيح ورد في جدول الكميات
المسعر مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة.
 .7وضع خط أفقي بجانس كل فقرة اير مسعرة في جدول الكميات المسعر مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة
إزائها.
 . 8التأكد من توقيع مقدم العطاء على استمارة تقديم العطاء وعلى كل صفحة من جدول الكميات المسعر
والمالحق المرفقة معه.
د -اإل ارة في المحضر إلى المالحظات أو التحفظات المدونة في العطاء والمالحق الخاصة به.
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هـ  -تأ ير النماذي والمجسمات والمخططات المقدمة مع العطاءات وتثبيت أوصافها العامة وعالماتها الفارقة.
و -يوضع ختم اللجنة على جميع أوراق ووثائق العطاء المطلوبة من مقدمي العطاءات ويتم توقيع رئيس
واعضاء اللجنة على جميع صفحات جدول الكميات المسعر لمقدمي العطاء وختمه بختم اللجنة.
ز -اإل ارة بوضوح إلى أية بيانات أو معلومات لم تقدم مع العطاء والتي يتطلس تقديمها بموجس التعليمات
إلى مقدمي العطاءات بما فيها وصل راء وثائق المناقصة .
ح -بعد انتهاء عملية فتح العطاءات يقوم رئيس اللجنة بما يلي -:
 -1إعالن أسعار عطاءات المناقصين والمواصفات الفنية ومدد التنفيذ في لوحة اإلعالنات كما وردت في
عطاءاتهم مع التأكيد إن األسعار والمواصفات المعلنة خاضعة للتدقيق والتحليل .
 -2يتم إعداد وتنظيم محضر اللجنة وتوقيعه من رئيسها وأعضائها مع بيان أية مالحظات عن عمل اللجنة.
 -3يوقع مقدموا العطاء أو مخوليهم الحاضرين عند إجراء عملية الفتح على الك ف المعلن.
ط -تتممم إحالة محضر لجنة فتح العطاءات ومرافقاتها إلى لجنة تحليل وتقييم العطاءات مع أعالم رئيس جهة
التعاقد بذلك .
ثانياً -:على لجان التحليل الم كلة في جهات التعاقد تقويم العطاءات واستبعاد العطاءات التالية:
أ -التي لم ترفق معها التأمينات االولية المطلوبة بموجس وثائق المناقصة ويجوز استكمال التأمينات االولية
في حالة وجود نقص في المبلل او مدة نفاذية التامينات لعطاءات المر حين الثالثة االوائل مع مراعاة ما ورد
في المادة (/9أوال/أ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014والتعميم الصادر بموجس كتاس
وزرتنا  /دائرة العقود الحكومية العامة ذي العدد ( )19480/7/4في .2013/8/20
ب-المبنية على تخفيض نسبة مئوية او مبلل مقطوع من أي من العطاءات االخرف المقدمة في المناقصة.
ج -اير المستوفي ة لل رول القانونية المتمثلة بم (هوية تصنيف المقاولين العراقيين او هوية ارفة تجارة اوأجازة
ممارسة المهنة او هادة التأسيس لل ركات العراقية اير المصنفة و ال ركات االجنبية) وحسس ما مطلوس في
وثائق المناقصة بسبس عدم امتالك مقدمي العطاءات لها أبتداءا اما في حالة اثبات امتالك مقدمي العطاءات
لها فباالمكان استكمالها الحقا.
د -المناقص المدري في القائمة السوداء او المعلقة أن طته أو المتلكأ أو المخل بالتزاماته التعاقدية السابقة
لدف نفس جهة التعاقد او في جهات تعاقد اخرف وبموجس وثائق اصولية او قاعدة المعلومات لدف وزارة
التخطيط ودائرة تسجيل ال ركات في و ازرة التجارة.
هـ -أستبعاد العطاء الذي يقل مبلغه او يزيد بنسبة  %20فاكثر من الكلفة التخمينية المخصصة لغرض
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االحالة و في حالة ورود عطاء مستجيس واالنسس سع ار مع وجود نسبة انحراف بالتحليل السعري ببعض
الفقرات (اير متوازنة) بنسبة تتجاوز ( )%20زيادة او نقصان لكل فقرة على حدة والتي ي كل مجموعها نسبة
ال تتجاوز ( )%10من مجموع الفقرات الكلية فبامكان قبول االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد هذا العطاء.
و -العطاءات اير المطابقة لل رول والمواصفات الفنية المطلوبة في المناقصة اال في حالة طلس العطاءات
البديلة في رول المناقصة.
ز -العطاءات اير المستجيبة لمعايير التاهيل المطلوبة بموجس وثائق المناقصة.
ثالثاً  –:على لجنة تحليل وتقويم العطاءات االلتزام بما يلي:
أ  -يجس إن تتممم عملية تحليل العطاءات سريا ويق ممدم التقرير النهائي الى الجهة المخولة بالمصادقة على
اإلحالة وحسس الصالحيات المالية على أن يتم االلتزام بمدة نفاذية العطاءات المقدمة أو مدة تمديدها وبمدة ال
تقل عن ( 30يوم ) من انتهاء تأريخ نفاذية هذه العطاء.
ب -ال يجوز إرسال العطاءات إلى خاري العراق لتحليلها إال إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك وبحصول موافقة
رئيس جهة التعاقد وحسس الصالحيات المعتمدة بهذا الخصوص على أن يحتفظ بالنسخة األصلية من
العطاءات المقدمة لدف جهة التعاقد وفي حالة تعيين است اريين من خاري العراق فيجس إرسال ممثليهم الى
العراق للم اركة في أجراء التحليل المطلوس.
ج -في حالة تضمين العطاء االصلي تخفيض بنسبة معينة أو بمبلل مقطوع لنفس العطاء يتم اعتمادها عند
التحليل والتقييم و االحالة
د -يتم استبعاد المبالل االحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر لمقدم العطاء اير المطلوبة في وثائق
المناقصة عند التحليل والمقارنة.
هـ -يتم احتساس أسعار جميع العطاءات ألاراض المفاضلة على أسس موحدة وبموجس ن رة البنك
المركزي العراقي يوم الفتح على ان ينص عليه في وثائق المناقصة.
و -على اللجنة القيام بتحليل العطاءات البديلة المرافقة للعطاءات االصلية اذا أجازت رول المناقصة
ذلك و كان الهدف من العطاءات البديلة تقليص في الكلفة او المدة او نقل معرفة او ادخال تكنولوجيا
جديدة لتنفيذ الم روع او تقديم مواصفات فنية أفضل مع مراعاة الكلف التخمينية الخاصة ألاراض التعاقد.
ز -يلتزم أعضاء اللجنة في الحضور وفي حالة عدم حضور البعض منهم فيستكمل الغياس من الموظفين
بنفس االختصاص يحددهم رئيس جهة التعاقد او من يخوله في نفس االمر مسبقا .
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رابعاً  -:يتم مراعاة الضوابط رقم ( )12الخاصة بم (معايير التأهيل والترسية في العطاءات الحكومية العامة
لعقود األ غال والتجهيز وعقود الخدمات االست ارية ) للوصول إلى العطاء األفضل.
خامساً  -:يتم تحليل وتقييم العروض الفنية والمالية لعطاءات المناقصين الخاصة بعقود تنفيذ المقاوالت أو
تجهيز السلع والخدمات اير االست ارية وفقا لآلجراءات المعلنة في التعليمات لمقدمي العطاءات.
سادساً  –:للجان التحليل استكمال البيانات المبينة في ادناه والتي ال يترتس عليها تغيير في أسعار
الوحدات المسعرة من قبل مقدم العطاء بالزيادة او النقصان وللعطاءات الثالثة المر حة لالحالة وفي حالة
عدم قيام مقدم العطاء بأستكمالها فيتم استبعاد عطاءه ومصادرة التأمينات االولية :
أ -البيانات الفنية اير الجوهرية أو تصحيح األخطاء الحسابية.
س-ال رول القانونية اير الجوهرية
ي -ال رول القانونية الجوهرية عند ثبوت أمتالكها ابتداءا مع مراعاة الفقرة (ثانيا/ي) من هذه
الضوابط.
سابعاً  -:على جهات التعاقد اطالق التأمينات األولية بناء على طلس من مقدمي العطاءات الذين اليحتمل
ان ترسو المناقصة عليهم قبل انتهاء مدة نفاذية تلك العطاءات وبعد رفع التوصيات من لجنة تحليل
العطاءات على ان يتم استحصال موافقة رئيس جهة التعاقد ويتم االحتفا

في كل األحوال بتأمينات

المناقصين الثالخ األوائل المر حين لألحالة لحين تقديم التأمينات النهائية من مقدم العطاء الفائز وتوقيع
العقد.
ثامناً  –:مطالبة مقدمي العطاءات بتمديد مدة نفاذية عطاءاتهم اذا تطلس االمر ذلك باالضافة الى
مطالبتهم بتمديد نفاذية خطابات الضمان الخاصة بالتأمينات االولية او تجديدها في حالة انتهائها.
تاسعاً

 -:على لجان التحليل اإليعاز الى ت كيالت العقود لغرض التأكد من صحة صدور البيانات

المطلوبة في وثائق المناقصة والمتمثلة بم(التأمينات االولية  ،هوية التصنيف  ،هوية ارفة التجارة  ،هادة
تأسيس ال ركة  ،كتاس عدم الممانعة من اال تراك بالمناقصة الصادر من الهيئة العامة للضرائس ،
االعمال المماثلة....الخ) وحسس طبيعة المناقصة من الجهات المعنية للمر حين الثالثة االوائل قبل
اإلحالة.
عاش ار -:إذا حصل خالف في الرأي بين أعضاء لجنة تحليل العطاءات فيجس تثبيت أوجه الخالف في

التقرير النهائي ويحسم الخالف بالتصويت عليه باألالبية داخل اللجنة وفي حالة تساوي األصوات يرجح
الجانس الذي يمثل فيه رئيس اللجنة.
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احد عشر  -:يجس أن يتضمن المحضر النهائي حقال خاصا يبين توصية لجنة التحليل والتقييم يذكر فيه
اسم مقدم العطاء المر ح لإلحالة وجنسيته بموجس الجدول المرافق معه ومبلل العطاء وعملته ومدة التنفيذ
أو التجهيز باأليام واألسس التي استندت أليها اللجنة في هذه التوصية وكون العطاء متوازن و مبلغه ضمن
الحدود المقبولة للكلفة التخمينية و يختم المحضر بتاريخه بعد التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة.
ثاني عشر -:بعد االنتهاء من عملية التحليل ينظم جدول مفصل بالعطاءات كافة تبين فيه جميع
التفاصيل المتعلقة بها والنواقص ( إن وجدت ) مع إجراء المقارنة والتقييم من النواحي الفنية والقانونية
والمالية.
ثالث عشر – أ -على لجان التحليل مراعاة انجاز أعمالها في دراسة وتحليل العطاءات ورفع التوصية
باإلحالة بما يضمن حصول المصادقة واصدار كتاس اإلحالة قبل انقضاء فترة نفاذ العطاءات المحددة في
وثائق المناقصة أو أي تمديد حاصل عليها.
ب -تقوم لجان تحليل وتقييم العطاءات برفع التوصيات الخاصة باالرساء الى اللجنة المركزية للمراجعة
والمصادقة على اإلحالة وللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على االحالة المخولة صالحية التفاوض
م م ممع صاحس افضل عطاء للتوصل الى الكلفة التخمينية (على أن تراعى الصالحية المالية للتعاقد) وفي
حالة تممجاوز موضوع الصالحية أعاله يتم مفاتحة الجهات صاحبة الصالحية للبت بالتوصية وللجنة
المركزية للم ارجم م ممعة والمصادقة على االحالة اتخاذ احد االجراءات االتية:
 .1الموافقة على توصية لجنة التحليل مع مراعاة الصالحية المالية لرئيس جهة التعاقد .
 .2أعادتها الى اللجنة ذاتها أو إلى لجنة أخرف بديله عنها وفقا السباس مبررة تراها اللجنة المركزية
للمراجعة والمصادقة على اإلحالة إلعادة دراستها وتقييم العطاءات ورفع توصية ب أنها.
 .3رفض توصيات لجنة التحليل وفقا السباس مبررة والتوجيه ب أن الموضوع.
رابع عشر  –:تقوم جهة التعاقد بإصدار كتاس اإلحالة خالل مدة سبعة أيام عمل من تأريخ مصادقة اللجنة
المركزية للمراجعة والمصادقة على االحالة يتضمن المدة المطلوبة لتوقيعه على العقد مع مراعاة مدة نفاذية
العطاء و ان يتضمن ( اسم المناقص المحال اليه العقد ،عنوانه،رقم هاتفه،البريد االلكتروني ,اسم ورقم
المناقصة او الدعوة ,مبلل اإلحالة  ,مدة التنفيذ  ,تاريخ بدء سريان العقد ,التأمينات النهائية واية أمور أخرف
تقتضيها طبيعة اإلحالة).
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خامس عشر - :يعد قرار اإلحالة نافذا من تاريخ تبلل المناقص الفائز به واستالمه رسميا وعلى جهة
التعاقد أ عار بقية المناقصمين بذلك تحريريا.
سادس عشر -:على المناقص الفائز المبلل رسميا باالحالة توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز ()14اربعة
ع ر يوم عمل من تاريخ التبلل باإلحالة مع مراعاة احكام المادة ( )10من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
النافذة .
سابع عشر  –:يعاد ت كيل لجان الفتح والتحليل ب كل دوري ولمدة التزيد عن سنة واحدة وعلى جهة
التعاقد تهيئة المالكات البديلة لممارسة مهام هذه اللجنة.
ثامن عشر  -:يلغى أي تعميم تم تضمين احكامه في هذه الضوابط او يتعارض معها.
تاسع عشر  -:تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها .
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الضوابط رقم ( )4ايغة العقد اادرة من وزارة التططيط
استنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم  87لسنة 2004
وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012اصدرنا الضوابط االتية-:
اوالً -:اليجوز ألي مقاول اومجهز سلعة أو خدمة است ارية اواير است ارية البدء بتنفيذ العقد قبل ان يتم
توقيعه والمصادقة عليه ودفع الرسوم وفقا للقوانين النافذة.
ثانيا -:يتم تنظيم صيغة العقد من قبل الت كيل االداري للعقود في جهة التعاقد بالتنسيق مع الت كيالت
(القانونية والمالية والفنية) والجهات المستفيدة على ان تتضمن الفقرات الواردة في رول المناقصة او الدعوة
مضافا إليها اية رول اضافية يتفق عليها طرفي العقد بما يضمن سالمة التنفيذ .
ثالثا -:تضمين صيغة العقد ما يلي-
 -1أسماء وعناوين الطرفين المخولين بتوقيع العقد ووثائق التخويل المعتمدة حسس السياقات المعمول بها
على ان تكون نافذة عند التعاقد .
 -2موضوع العقد
 -3رقم العقد.
 -4نطاق عقود التجهيز والمقاوالت العامة والخدمات .
 -5مبلل العقد وعملته.
 -6مدة العقد باأليام التقويمية
 -7تاريخ سريان العقد.
 -8تاريخ المبا رة
 -9تاريخ اكمال االعمال والخدمات وتسليم المواد.
 -10رول الدفع .
 -11الغرامات التأخيرية
 -12احكام إنهاء العقد
 -13هادة المن ا المصادق عليها من الملحقيات التجارية او السفارات العراقية في بلد المن ا للمواد والسلع
المستوردة لصالح جهة التعاقد
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 -14التحميالت االدارية لعقود المقاوالت.
 -15اسلوس حل النزاعات والجهة المعنية.
 -16القانون الواجس التطبيق.
 -17أستحصال الديون الحكومية بموجس قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( )56لسنة  1977النافذ او
أي قانون اخر يحل محله.
 -18زمان ومكان توقيع العقد.
 -19أي فقرة ترتأيها الجهة المستفيدة لصالح العقد.
رابعا -:يتم مصادقة العقود بعد توقيعها بأنواعها كافة من الت كيالت القانونية المخولة قانونا في جهة التعاقد
استنادا لقانون كتاس العدول رقم ( )33لسنة  1998أو أي قانون يحل محله.
خامساً -:للمتعاقد في عقود المقاوالت أحالة أجزاء من العقد الى مقاولين ثانويين بموافقة مسبقة من جهة
التعاقد على أن تبقى مسؤولية تنفيذ العقد على المتعاقد األصلي .
سادسا -:اليجوز التنازل عن العقد كال أو جزءا الى متعاقد أخر.
سابعاً -:على جهة التعاقد أعالم و ازرة التخطيط والبنك المركزي العراقي والجهاز المركزي لإلحصاء ودائرة
تسجيل ال ركات والهيئة العامة للضرائس وو ازرة العمل وال ؤون االجتماعية بأسم المتعاقد وعنوانه وجنسيته
ومبلل العقد ومدته حال اكمال اجراءات توقيع العقد وبأي متغيرات تط أر على العقد (فسخ  ،أنهاء ) لغرض
متابعة اجراءات العقد وأتخاذ مايلزم قدر تعلق االمر بعمل هذه الجهات.
ثامناً -:اذا نص العقد على دفع سلفة اولية للمتعاقد فعليه تقديم كفالة مصرفية اير م روطة صادرة من
مصرف معتمد في العراق بمقدار وعملة السلفة االولية مع مراعاة االلية المعتمدة بموجس أحكام تعليمات
تنفيذ الموازنة العامة االتحادية السنوية.
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تاسعاً -:على جهة التعاقد إصدار ملحق للعقد في حالة تعديل بنوده أو أحكامه متضمن المتغيرات التي
تحدخ على احكامه وفي كافة انواع العقود مع ضرورة مراعاة السياقات المعتمدة بهذا ال أن.
عاش اًر  –:أ -تكتس العقود باللغة العربية أو اللغة الكردية او كليهما ان كان ذلك ممكنا وتكتس باللغة
العربية اوالكردية وباللغة االنكليزية ان كان احد طرفي العقد اجنبيا.
ب -تعتمد اللغة العربية عند االختالف بالتفسير اال اذا نص على خالف ذلك في العقد.
احدعشر -:يلغى أي تعميم تم تضمين احكامه في هذه الضوابط او يتعارض معها.
ثاني عشر -:تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها .
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الضوابط رقم ( )5االعتمادات املستندية اادرة من وزارة التططيط
استنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم  87لسنة
 2004وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012اصدرنا الضوابط
االتية-:
اوالً -على جهة التعاقد العمل وفق األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية الصادرة من ارفة
التجارة الدولية ( )ICCعند ابرام العقود الم مولة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.
ثانياً -تقوم جهة التعاقد بفتح االعتماد المستندي اير القابل للنقض لتغطية أقيام العقود االستيرادية (
توريد سلع وتنفيذ أعمال و راء خدمات ) عند التعاقد مع ال ركات األجنبية أو العراقية من خالل احد
المصارف الحكومية المعتمدة أو حسس الضوابط النافذة بعد استكمال إجراءات التعاقد (التبلل بكتاس
اإلحالة واستالم خطاس حسن التنفيذ وتوقيع العقد).
ثالثاً  -يمكن فتح اعتماد مستندي مثبت بناء على طلس المتعاقد على ان يتحمل مصاريف تثبيته.
رابعاً -مصاريف فتح االعتماد داخل العراق تتحملها جهة التعاقد اما مصاريفه خاري العراق يتحملها
المتعاقد.
خامساً -عند تمديد االعتماد المستندي يتم تمديد نفاذ خطاس ضمان حسن التنفيذ بنفس المدة.
سادس ًا -تحدد رول الدفع والية تسديد المستحقات واطالقها طبقا لل رول المتفق عليها بموجس العقد.
سابعاً -اليجوز الغاء االعتماد المستندي اير القابل للنقض اال بعد استحصال موافقة األطراف المعنية
(المصرف فاتمح االعمتماد  ،المصرف الم ارسل  ،المجهز ).
ثامناً -في حالة وجود دفعة مقدمة بنسبة معينة من قيمة االعتماد المستندي اليجوز تسديد قيمتها الى
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المجهز أال بعد استالم كفالة مصرفية اير م روطة مقبولة بقيمة الدفعة المقدمة وبنفس عملة االعتماد
بحيخ تستطيع جهة التعاقد سحس قيمة الكفالة دون الحاجة إلى إنذار أو إصدار أمر قضائي بذلك مع
مراعاة أبالغ المصرف المصدر للكفالة المصرفية بعدم أطالقها دون أ عار تحريري من الجهة المستفيدة
(جهة التعاقد).
تاسعاً  -قيام جهة التعاقد بمتابعة ال حن واستالم أ عار المجهز يبين التفاصيل الدقيقة ل حن
البضاعة ومستندات ال حن األصلية واكمال كافة اإلجراءات الخاصة بالتخليص الكمركي والنفاض
والتحميل وتهيئة المعدات ومستلزمات التداول لغرض أكمال إجراءات االستالم األولي للمواد الواصلة
بأسرع وقت ممكن وبدون تأخير لتفادي تحمل جهة التعاقد ارامة تاخيرية مع مراعاة تثبيت حالة
البضاعة الواصلة لضمان حقوق كافة األطراف.
عاش ًار  -متابعة أكمال إجراءات الفحص الفني للمواد المستلمة من تاريخ استالمها واصدار هادة
الفحص والقبول خالل المدة المحددة في العقد وايداعها في المخازن المخصصة مع تثبيت العيوس
والفقدان واألضرار في المواد المستلمة من قبل اللجان الم كلة لهذا الغرض بمحاضر أصولية ومطالبة
الجهات ذات العالقة بهدف استبدالها او التعويض عنها اصوليا.
احد عشر  -قيام جهة التعاقد بمتابعة استالم اإل عارات المصرفية الخاصة باالعتمادات المستندية
المفتوحة من المصرف فاتح االعتماد ومطالبته بك ف تبعة االعتمادات لغرض معرفة حركتها
والمصاريف المترتبة عليها وأجراء التسويات المالية لها في الحال.
ثاني عشر  -يجوز قبول فتح اعتماد مستندي لمجهز واحد قابل للتحويل ألكثر من ركة مصنعة على
أن يتم ذكر أسم تلك ال ركات في العقد.
ثالث عشر  -تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها
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الضوابط رقم ( )6توقف و متديد أعمال املقاوالت وعقود التجهيز وعقود اخلدمات االستشارية وعقود
اخلدمات غري االستشارية – اادرة عن وزارة التططيط
استنادا إلى الصالحيات المخولة لنا بموجس أحكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحله رقم ()87
لسنة  2004وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر وأقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012أصدرنا
الضوابط اآلتية -:
أوالً  -:ضوابط التوقف
 -1ما هية التوقف  :هو اإلجراءات المتخذة من قبل جهة التعاقد أللزام المتعاقدين معها وبأمر
تحريري بأيقاف تنم ممفيذ االلتزامات التعاقدية ولمدة محددة وذلك بناءا على طلس الجهة المعنية في الجهة
التعاقدية او المتعاقد معها لوجود أسباس تستدعي ذلك مع مراعاة االلية المعتمدة في هذه الضوابط .
 -2اسباب التوقف
أ -ذا رأت جهة التعاقد ان التوقف ضروريا لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة.
س-األحوال المناخية التي تؤثر على سالمة التنفيذ.
جم -العطل الرسمية االستثنائية او حاالت حظر التجوال.
-3إجراءات التوقف
أ -في حالة اعتماد رول المقاولة ألعمال الهندسة المدنية بقسميها األول والثاني او رول المقاولة العمال
الهم م م ممندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية أو الوثائق القياسية المعنية بهذا العقد بالنسبة لعقود المقاوالت
العامة واعتماد تعليمممات تنفيذ العقود الحكومية العامة بالنسبة لعقود التجهيز او عقود الخدمات االست ارية او
عقود الخدمات اير االست ارية فعلى جهة التعاقد مراعاة ما يأتي:
 -1اصدار أمر تحريري (امر توقف) بناءا على طلس الجهة المستفيدة في جهة التعاقد لوجود ضرورة لذلك
أو بناءا على طلس المتعاقد(مقاول ,مجهز(خدمة او سلعة) ,است اري) بوقف االعمال او جزء منها لمدة
تحددها جهة التعاقد وعلى المتعاقد اتخاذ كل ما يلزم للمحافظة على العمل المنفذ وأن يبذل ما في وسعه في
تحقيق ذلك.
 -2على المتعاقد (مقاول  ,مجهز(خدمة او سلعة ),است اري) تقديم طلس تحريري بأيقاف العمل في (عقود
المقاوالت او عقود التجهيز او عقود الخدمات االست ارية او عقود الخدمات اير االست ارية) وخالل مدة
( )7ايام عمل تبدأ من تاريخ ن وء سبس التوقف.
س -على جهة التعاقد البت بموضوع التوقف خالل مدة ( )14يوم تبدأ من تاريخ استالم الطلس
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وأعتبار الموضوع من االمور المستعجلة.
جم  -على المتعاقد المبا رة بالعمل بعد زوال سبس التوقف وصدور أمر تحريري من جهة التعاقد
بذلك وبدون تأخير.

-4مدة التوقف
أ  -اذا تجاوزت مدة التوقف ( )90يوم في عقود المقاوالت فلجهة التعاقد وخالل مدة ال تتجاوز
( )60يوم من تاريخ تسجيل الطلس لدف الجهة المختصة اتخاذ احد الخيارين التاليين:
 -1إنهاء العقد بسبس عدم زوال سبس التوقف ويتم تسديد مستحقات المتعاقد للفقرات المنجزة قبل صدور
امر التوقف.
 -2دراسة السبل الكفيلة لحل الموضوع بغية التوصل الى احد الخيارات االتية-:
أوالُ  -أستئناف العمل بصورة كلية او جزئية.
ثانيا  -االستغناء عن الفقرات اير المنجزة التي تأثرت بأسباس التوقف في حالة عدم تأثيرها على االجزاء
االخرف وفممي حالة طلس صاحس العمل تنفيذها فيتم األخذ بنظر االعتبار تعديل كلف تنفيذها إن وجدت
مبررات لذلك وعند تجاوز ممدة التوقف ( )90يوم حيخ يتم تحديدها وفقا لألسعار السائدة بعد إجراء تحليل
سعري وتثبيتها وتصديقها ب كل رسمي قم ممبل مبا رة المقاول بالعمل ما لم يتم تقديم طلس تعهد من المقاول
بعدم المطالبة بالتعويض عن االضرار التي لحقت به ألسباس تعود لصاحس العمل.
ب  -اذا تجاوز التوقف مدة ( )15يوم في عقود التجهيز او عقود الخدمات اير االست ارية و ( )60يوم
في عقود الخدمات االست ارية فلجهة التعاقد اتخاذ االجراءات الكفيلة بحسم الموضوع وفقا لما يأتي-:
 -1إنهاء العقد إذا كان التوقف بسبس جهة التعاقد وفي هذه الحالة يتم دفع مستحقات المتعاقد عن
األعمال او الفقرات المنفذة.
 -2اذا كان سبس التوقف هو القوة القاهرة في عقود التجهيز والخدمات االست ارية واير االست ارية فيتم
دفع مستحقات المتعاقد عن االعمال المنجزة والنظر في امكانية أستئناف العمل بعد زوال القوة القاهرة وفي
حالة استمرار اسباس القوة القاهرة فباالمكان انهاء العقد بأتفاق الطرفين بسبس أستحالة التنفيذ نتيجة القوة
القاهرة.
جـ  -يتم التعامل مع مدة العقد على ضوء ما تم ذكره في الفقرات اعاله على انها مدة توقف قاطعة لمدة
العقد االصلية وال تعتبر فترة تمديد وبالتالي فأن مدة العقد تبقى كما هي وال يتم تمديدها بسبس حصول
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التوقف وبناءا عليه يتم احتساس الغرامة التأخيرية في حالة اخالل المتعاقد في العقود التي يحدخ فيها امر
التوقف والصادر ب كل اصولي على اساس المدة التعاقدية.
د  -في حالة حدوخ توقفات لتنفيذ العقد فان ذلك يتطلس قيام جهة التعاقد بالزام المتعاقدين معها بتمديد
خطابات الضمان وفي حالة انتهاء مدة نفاذيتها فيتم تجديدها لتتالئم مع المدة الجديدة (المعدلة) لتنفيذ
العقد.
هـ  -عند حصول التوقف خاري مدة العقد وبعد دخول المتعاقد بمرحلة الغرامات التأخيرية ففي هذه الحالة
باإلمكان إصدار أمر توقف لمدة معينة يتوقف فيها فرض الغرامات التأخيرية لحين حسم الموضوع مع
مراعاة أحكام هذه الضوابط.
 -5آلية دراسة طلبات التوقف
تدرس طلبات التوقف من قبل لجنة مختصة يتم ت كيلها لهذا الغرض بعد رفع تأييد بالموافقة على التوقف
من الجهة الم رفة على العمل الى رئيس جهة التعاقد او من يخوله لغرض احالة الطلبات والتأييدات الى
اللجنة اعاله ليتم دراستها ورفع التوصيات ب أنها الى رئيس جهة التعاقد لغرض المصادقة عليها ليتم إصدار
أمر بذلك .
ثانياً  -:ضوابط التمديد -:
 -1على المتعاقمد تنفيذ بنود العقمد خالل المدة المنصوص عليها في روطه و تحسس تلك المدة من تاريخ
المبا رة أو أي تاريخ آخر ينص عليه في هذا العقد
 -2لجهة التعاقد تمديد العقد عند تحقق أحدف الحاالت التالية :
أ -أذا تقرر أجراء أي زيادة او تغيير في األعمال موضوع العقد او الكميات المطلوس تجهيزها كما ونوعا
بما ي ؤث ممر في تنفيذ المنهاي المتفق عليه بحيخ ال يمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجس العقد
األصلي وتم م مراعى النسممبة المحددة للتمديد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة وكذلك ال رول العامة
ألعمال الهندسة المدنية بقسم ممميها األول والثاني وال رول العامة ألعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية
والكيمياوية بقسميها األول والثاني
ب -إذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود ألسباس أو إجراءات تعود لجهة التعاقد أو أي جهة مخولة قانونا أو
ألي سبس يع ممود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة التعاقد .
ج -اذا استجدت بعد التع اقد ظروف استثنائية ال يد للمتعاقدين فيها وال

يمكن توقعها عند التعاقد او

تفاديها وترتس عليها تأخير في أكمال األعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجس العقد .
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 -3ي ترل لتطبيق إحكام البند (ثانيا) من هذه الضوابط التالي :
أ -ان يقدم المتعاقد طلبا تحريريا إلى جهة التعاقد أو من تخوله خالل مدة ال تتجاوز ( )15خمسة ع ر يوما
لعم ممقود التجهيز و ( )30ثالثون يوما لعقود المقاوالت وعقود الخدمات االست ارية والخدمات اير االست ارية
تبدأ من تاريخ ن وء السبس الذي من اجله يطالس بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن أي طلس
لتمديد المدة .
ب-على جهة التعاقد النظر في الطلس والبت فيه خالل مدة ال تتجاوز ( )15يوما في جميع أنواع العقود تبدأ
من تاريخ تسلم الطلس.
ي -ال تقبل أية طلبات للتمديد تقدم بعد صدور هادة االستالم األولي المذكورة في رول العقد مع مراعاة
الفقرة (ثالثا /أ ) من هذه الضوابط
 -4ال يتجاوز مجموع مدد التمديدات المسموح بها وف ممقا ألحكام الفق مرات ( أ-س-ي من ثانيا ) من هذه
الضوابط (  )%25من مدة العقد وما زاد عنها تعرض على اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على
االحالة .
 -5يجوز للمتعاقدين مع جهة التعاقد االعتراض رسميا على ق اررات التمديد الصادرة عن الجهة المخولة في
جهة التعاقد أمام اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على االحالة لكافة أنواع العقود خالل مدة ال تتجاوز
( )7أيام عمل تبدأ م ممن تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة البت بالموضوع خالل ( )15يوم عمل ويعد عدم
البت به عند انقضاء الم م ممدة أعاله رفضا لالعتراض.
 -6بالنسبة لعقود المقاوالت العامة وعقود التجهيز وعقود الخدمات االست ارية وعقود الخدمات اير
االست ارية فيجس مراعاة النصوص المتعلقة بفقرة التمديد الوارد ذكرها في الت ريعات ذات العالقة باالضافة
الى مراعاة هذه الضوابط .
 -7تتولى اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على االحالة او الجهة المخولة من قبلها البت في الطلبات
الخاصة بمنح مدد اضافية للمتعاقدين مع الجهات التعاقدية لكافة العقود التالية (المقاوالت العامممة ،
الت م م ممجهيز،الخم ممدمات االست ارية،الخدمات اير االست ارية) عند تجاوز المدد المطلوبة ( )%25من مدة العقد
عند توفر احد االسباس المذكورة في الفقرة (ثانيا )2/من الضوابط رقم ( )6اعاله مع مراعاة االجراءات
التالية-:
أ -أن يتم تقديم طلس رسمي من قبل المتعاقدين وخالل مدة ال تتجاوز ( )15خمسة ع ر يوما لعقود
التجهيز و ( )30ثالثون يوما لعقود المقاوالت وعقود الخدمات االست ارية والخدمات ايراالست ارية الى
الجهة المعنية لغرض بيان الرأي ب أنها وبالتنسيق مع الجهة االست ارية الم رفة على الم روع والجهة

المستفيدة.
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ب  -تقوم الجهة المعنية المذكورة في الفقرة (أ) اعاله بالنظر بالطلس ورفعه مع األوليات الى

اللجنة

المركزي م ممة للمراجعة والمصادقة على االحالة لغرض البت به وخالل مدة التتجاوز ( )15خمسة ع ر يوم
عمل تبدأ من تاريخ استالم الطلس.
-8ال يعمل بأي ضوابط تتعارض مع هذه الضوابط.
 -9تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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الضوابط رقم ( )7آلية احتساب مقدار التعويض الناجم عن التغريات جلداول الكميات يف عقود املقاوالت
استنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم  87لسنة 2004
وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012اصدرنا الضوابط االتية-:
أوال  -:مبادئ عامة
 - 1تلتزم جهات التعاقد عند تسعير جدول الكميات بان يكون مبني على اساس االسعار السائدة في السوق
مضافا اليها االرباح والنفقات االدارية والضريبة واية مصاريف اخرف .
 -2عند النظر بطلبات التعويضات واحتسابها يجس ان يكون التسعير منسجم على اساس الفقرات وليس
على اساس اجمالي جدول الكميات.
ثانياً -:آلية االحتساب
لغرض احتساس مقدار التعويض لجداول الكميات وفق المادة (الثالثة والخمسون/2/ي  ،د) من

رول

المقاولة ألعمال الهندسة المدنية بقسميها االول والثاني يتوجس اتباع ما يأتي (مع مراعاة ضوابط اوامر
التغيير الصادرة بموجس كتابنا ذي العدد ( )19613في -: 2012/10/7
 -1يعتمد سعر الفقرة في جدول الكميات المتعاقد عليه لتسعير الزيادة في كميات الفقرة ولغاية نسبة
( )%20من كمية الفقرة الواحدة واليستحق المقاول أي تعويض عن النقص في كمية الفقرة ولغاية نسبة
( )%20من كمية الفقرة الواحدة .
 -2يتم احتساس اسعار الفقرات للتغييرات التي تزيد عن نسبة ( )%20من كمية الفقرة وكما يأتي -:
أ -عند زيادة الكمية عن نسبة ( )%20عندئذ يتم اعتماد السعر السائد في االسواق مع مراعاة اضافة االرباح
والنفقات االدارية واية مصاريف اخرف وب كل مناسس .
ب -عند الغاء كامل الفقرة او جزء منها يتم تدقيق سعر الفقرة مع كلفتها حسس السعر السائد (التحليل
السعري للفقرة ) وكمايلي-:
(ب -: )1-اذا وجد ان الحذف سيؤدي الى خسارة المقاول للربح المتوقع فيجس ان يتم تعويضه بما اليزيد
عن ( )%20من كلفة الفقرة المحذوفة.
(ب -: )2-اذا وجد ان الحذف سيؤدي الى تفادي المقاول لخسارة متوقعة فعندها يتم استقطاع مبلل الخسارة
المتوقعة لصالح صاحس العمل وبمقدار الفرق بين سعر الفقرة التخميني عند التحليل مطروحا منه سعر الفقرة
في جدول الكميات للعقد .
43
الوقائــــــــــــع العراقية – العدد 4325

ضوابط تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة ( 2014الطبعة المنقحة  -تموز (2017

 -3في ح الة حذف فقرة او فقرات من جدول الكميات او جزء منها لم يكن المقاول قد سعرها عند تقديم
عطائه فيتم استقطاع كلفة تنفيذ الكمية المحذوفة اعتمادا على سعر الفقرة التخميني المعتمد عند التحليل ..
 -4في حالممة الغاء العق م ممد (انهاء المقاولة ) من قبل صاحممس العمل دون موافقم ممة المقاول ( باستثنم مماء ما جمماء
ف م ممي المممادة (السابعة والستون ) من رول المقاولة العمال الهندسة المدنية بقسميها االول والثاني ) فالمقاول
يستحق ما فات ممه من ربح من مبلل العقد وبما ال يزيد عن نسبة ( )%5من نسبة الم( )%80من قيمة األعمال
اير المنفذة مضافا إلي م م ممها المصاريف الواردة في المادة(الثامنة والستون ) من

رول المقاولة إلعمال

الهندسة المدنية بقسميها األول والثاني او اية وثيقة تحل محلها).
 -5في حالة عدم االتفاق على االسعار يتم تطبيق ماجاء بالفقرة ( )3من المادة (الثالثة والخمسون) من
رول المقاولة ألعمال الهندسة المدنية بقسميها االول والثاني.
ثالثا -تسري هذه االلية على العقود التي تنفذ وفق شروط المقاولة ألعمال الهندسة الكهربائية
والميكانيكية والكيمياوية أو أية وثائق تحل محلها وفق النسب الواردة فيها
رابعا  -تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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الضوابط رقم (  ) 8الية اعداد الدراسات و التصاميم واملطططات والكلف التطمينية والتعامل مع املكاتب
االستشارية
استنادا الى الصالحية المخولة لنا بموجس احكام امر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم  87في 2004
وتعليمات ت كيالت ومهام واقسام و ازرة التخطيط رقم (  ) 1لسنة  2012اصدرنا الضوابط االتية-:
اوال -لجهات التعاقد الحكومية القيام باعداد التصاميم االولية والتفصيلية وجداول الكميات والكلف التخمينية
للم اريع المطلوس تنفيذها باالستعانة بمالكاتها في الحاالت االتية -:
 -1الم اريع او االعمال الصغيرة نسبيا والتي تتسم بالنمطية والتحتاي الى تخصص دقيق وال تتضمن
تفاصيل فنية معقدة ب رل توفر المالك الفني المتخصص المناسس (مهندسي التصميم والتدقيق ) لتنفيذ هذه
االعمال وتحمل المسؤولية ويترك لجهة التعاقد تقدير االعمال التي يمكن لمالكاتها تنفيذها مع تحملهم
المسؤولية الكاملة في حالة االخفاق لما زاد عن مبلل االحتيال العام المخصص للمقاولة.
 -2الم اريع او االعمال المتوسطة والكبيرة ب رل ان يتضمن الهيكل التنظيمي لجهات التعاقد جهات
متخصصة ذات خبرة علمية وعملية في مجال اعداد التصاميم وتقديم االست ارات الفنية قادرة على اعداد
التصاميم االولي ة والتفصيلية والمواصفات الفنية وجداول الكميات والكلف التخمينية وتدقيقها واال راف العام
وتقديم االست ارة الفنية بصورة دقيقة مع تحمل المسؤولية الكاملة لما زاد عن مبلل االحتيال العام المخصص
للمقاولة وفق االلية االتية :
يتم ت كيل فريقين
أ -الفري ممق االول ي م م قوم باعداد التصاممميم وج ممداول الكميات والكلف التخمينية واجراء المس مموحات الميدانية
المطلوبة .
س -الفريق الثاني يقوم أبتداءا باعمال اعداد المتطلبات الوظيفية التصميمية ومن ثم التدقيق والتعديل لجميع
المراحل التي ينجزها الفريق االول وله الرأي النهائي لحسم الموضوع .
ي -يتولى الفريق المصمم او المدقق اعمال تقديم االست ارة عند التنفيذ.
د -يتم وضع جدول زمني النجاز كل مرحلة ولكل فريق والذي يجس االلتزام به .
ثانيا -على الجهات المنفذة التي الينطبق عليها ما جاء في اوال اعاله التعاقد مع احد الجهات االست ارية
المعتم دة العداد التصاميم االولية والتفصيلية والمواصفات الفنية وجداول الكميات والكلف التخمينية  ،وكذلك
التعاقد مم ممع جهة است ارية اخرف (اير الجهة المصممة) لغرض تدقيق المتطلبات الوظيفية وتدقيق التصاميم
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( وفق م ارح ممل االنممجاز المتفق عليها ) واجراء التعديل والمصادقة عليها بما يضمن تحمله المسؤولية الكاملة
عن تلك االع م مممال وبم ممما اليتجاوز النسس الواردة في الفقرة سادسا) .
ثالثا -عند تنفيذ الم اريع باسلوس الم روع الجاهز (المفتاح باليد ) او التصميم والتنفيذ ( وهما اسلوبان ال
يتم اللجوء اليهما اال لالسباس المذكورة في تعليمات تنفيذ الموازنة االستثمارية النافذة بهذا الصدد).
تقوم جهة التعاقد بما يلي :
أ -اما ت كيل فريق است اري لغرض اعداد المتطلبات الوظيفية واحتساس الكلفة التخمينية للم روع قبل
ادراجه في الموازنة االستثمارية ومن ثم يقوم نفس الفريق بتدقيق التصاميم وجداول الكميات والمواصفات
الفنية المقدمة من قبل المقاول واال راف على التنفيذ ( كاست اري ) للجهات التي تمتلك جهات تصميمية
واست ارية .
س-او التعاقد مع مكتس است اري رصين لغرض تدقيق المتطلبات الوظيفية والتصميمية واحتساس الكلف
التخمينية للم روع ومن ثم يقوم بتدقيق التصاميم وجداول الكميات والمواصفات الفنية المقدمة من قبل
المقاول واال راف على التنفيذ ( كاست اري ) للجهات التي التمتلك الخبرة الكافية لذلك ( ابرام عقد است اري
مع جهة التعاقد المستقل عن عقد التنفيذ ) مع مراعاة السقوف الزمنية لمراحل العمل والتي يجس تحديدها
سلفا ( وبما اليتجاوز النسس الواردة في الفقرة سادسا ) .
رابعا -الية العمل
يجس تضمين ما مبين في ادناه ضمن وثائق المناقصة وتضمينها في العقد واعتبارها جزء اليتجزء
من العقد المبرم مع االست اري :
 -1يقوم الجهة االست ارية المصمم باجراء المسوحات وتحريات التربة والقيام باعداد التصاميم
والمخططات التفصيلية وجداول الكميات والمواصفات الفنية والكلف التخمينية وفق االلية التي يحددها
العقد على ان تكون متكاملة ودقيقة جدا وتتضمن كافة التفاصيل والرسوم التوضحية والمواصفات الفنية
والبيئة الداخلية واالجهزة والمعدات وتفاصيل االثاخ ان وجد والتي يجس ان تكون اقتصادية وال تتضمن
زيادة اير مبررة في المواد كما يقوم بتقديم المخططات عند المصادقة النهائية على التصاميم وفق بنود
العقد مع مراعاة تحمله المسؤولية الع رية عن التصاميم وفق القانون تضامنيا م م م ممع الجهمة المدققم ممة مع
م ارعمماة ما جماء بالفقم مرة ( خامسا.)8/
 -2تخضع التصاميم للتدقيق وعلى مراحل وفقا لبنود العقد وتكون الجهة االست ارية المدققة هي
صاحبة القرار والتي يجس ان تعمل على ان تكون التصاميم كاملة ودقيقة وتحتوي على كافة التفاصيل
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التنفيذية والمواصفات ولها تدقيق فلسفة التصميم باتجاه االستخدام االمثل للمواد والمعدات وحسس
متطلبات التصميم وبما اليؤدي الى استخدام مواد ومعدات اكثر من الحاجة الفعلية ( وفي حالة
االختالف يصار الى حسم الموضوع من قبل صاحس العمل ) .
 -3يتم تزويد صاحس العمل بنسخة من جميع المسوحات والحسابات التصميمية وجميع تفاصيل العمل
وب كل دقيق بعد تدقيقها والمصادقة عليها من قبل المكتس االست اري المدقق .
 -4اذا تبين وجود أي اخطاء تصميمية او نواقص او اختالف في الكميات الواردة ضمن جداول
الكميات عند تنفيذ العمل ولغاية (  ) %5من مبلل العقد تصرف من ضمن مبلل االحتيال العام
للمقاولة المثبت في التعليمات او /والحذف او /واالستحداخ واذا ما زاد عن ذلك يتحملها الجهة
االست ارية المدقق والمصمم (مناصفة ) بالنسبة لتصاميم الم اريع الجديدة أما بالنسبة لتصاميم اعادة
التأهيل لم اريع قائمة فتكون النسبة المسموح بها ( . ) %7
 -5يقوم المكتس المصمم باعداد الكلفة التخمينية للعمل وتحديد المدة المتوقعة للتنفيذ ( مع االخذ بنظر
االعتبار الظروف المحيطة بالموقع ) والتي يجس ان تعتمد عند تحليل العطاءات وتكون اساسا
للمفاضلة ( ويفضل تثبيتها في وثائق المناقصة ) ويقوم باعداد خطة العمل والتي يجس ان تتضمن
برمجة الفقرات التنفيذية (برنام تقدم العمل ) واالوزان التنفيذية لكل فقرة ( لغرض احتساس نسس التنفيذ
المادي ) وبرمجة الموارد الب رية والمواد والمعدات المطلوبة للتنفيذ وكوادر المهندس المقيم الواجس
توفيرها لال راف على التنفيذ ويقوم المكتس المدقق بتدقيقها والمصادقة عليها قبل رفعها الى و ازرة
التخطيط لغرض اعتمادها لتحديد كلفة الم روع ومدة تنفيذ الم روع والتي ستكون خاضعة لتدقيق و ازرة
التخطيط .
 -6يتم حضور فريق التصميم وفريق التدقيق الى المؤتمر الذي يعقد لالجابة عن استفسارات
ومالحظات المقاولين قبل تاريخ الق المناقصة ( مع مراعاة الفترة الزمنية بين مرحلتي اعداد التصاميم
واالعالن والتنفيذ والتي يجس تحديدها سلفا على ان التزيد عن ثالخ سنوات ).
خامسا  -يتم تنفيذ االلية اعاله كما يلي :
 -1االعالن عن تنفيذ أعمال إعداد التصميم وأعمال التدقيق في نفس الوقت باحد اساليس التعاقد
المنصوص عليها في المادة ( /3ثانيا اوخامسا اوسادسا )من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم () 2
لسنة  ( 2014الدعوة المبا رة  ،المناقصة المحدودة  ،العطاء الوحيد) .
 -2يتم تزويد مقدمي العطاءات بوثيقتين االولى تتضمن التعليمات الخاصة بعقد التصميم والثانية
تتضمن التعليمات الخاصة بعقد التدقيق وفي الوقت نفسه .
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 -3يقوم كل جهة من الجهات االست ارية بتقديم عطاءاتها على الوثيقتين بمغلفين مغلقين ومختومين
كال على حدة ( يهمل عطاء الجهة االست ارية اذا قدم عطاء واحد على عمل واحد (التصميم او
التدقيق) ويثبت اسم العطاء واسم الجهة االست ارية ورقم المناقصة على الظرف من الخاري وفق درجة
الجهات االست ارية وخبرتها واعمالها المماثلة .
 -4يتم عزل العطاءات من قبل لجنة فتح العطاءات ( وثائق تصميم  ،وثائق تدقيق ) ويتم اجراء
عملية فتح العطاءات والتحليل والترسية لكل وثيقة على حدة ( الترسية على جهتين است اريتين وحسس
النسس الواردة في الفقرة سادسا )
 -5يتم توقيع العقدين في نفس الفترة لتداخل العمل .
 -6فيما يتعلق بعقد تقدي م االست ارات الفنية خالل فترة التنفيذ فيتم توجيه دعوة مبا رة الى المكتس
المصمم والمكتس المدقق ومكتس است اري اخر او اكثر لغرض ترسية اعمال تقديم االست ارات (وبما
اليزيد عن النسس الواردة في الفقرة سادسا /ي ) مع مراعاة تحديخ التصاميم والكلفة التخمينية لها قبل
االعالن ( اذا تاخر االعالن عن سنتين ) مع بقاء مسؤولية المصمم والمدقق وتحمل المكتس االست اري
الجديد لمسؤولية التغييرات التي يجريها اذا تم الترسية عليه .
 -7يتم دفع اجور عقد التصاميم وعقد التدقيق من م روع اعداد الدراسات والتصاميم الذي يدري لهذا
الغرض اما عقد اال راف وتقديم االست ارات فيتم دفع مبلغه من ضمن كلفة الم روع بعد ادراجه في
جداول الموازنة االستثمارية ويدري كمكون منفصل ضمن كلفة الم روع .
 -8عند المبا رة بتنفيذ العقدين يقوم ابتداءا المكتس االست اري المدقق بتدقيق متطلبات الجهة المستفيدة
وتحديثها وتزويد المكتس المصمم بها ويقوم المكتس المصمم ابتداءا باجراء المسوحات والفحوصات
المطلوبة خالل تلك الفترة ويكون مسؤوال عنها ويتحمل كافة التبعات القانونية والمادية اذا تبين وجود اي
خطأ فيها ويثبت ذلك في العقد ويستخدم المكتس المدقق تلك البيانات عند القيام باعمال التدقيق.
 -9للجهات التي تملك كوادر فنية متخصصة ولها الرابة بالقيام بدور المدقق ان ت كل فريق
تدقيق(للقيام بمهام المدقق الواردة في الفقرة ثانيا ورابعا6، 4،5، 2 /

) من كوادرها مع تحملهم

المسؤولية الكاملة في حالة االخفاق بالتضامن مع المكتس المصمم على ان التزيد الزيادة في كلفة العقد
عند التنفيذ عن مبلل االحتيال العام للمقاولة .

48
الوقائــــــــــــع العراقية – العدد 4325

ضوابط تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة ( 2014الطبعة المنقحة  -تموز (2017

سادسا- :
أ -تحديد مبلل الكلفة التخمينية العداد الدراسات و التصاميم بما اليزيد عن النسس الوارد في
الجدول ادناه من الكلفة االولية للم روع والتي تحدد ضمن الدراسة االولية استنادا الى الفقرة ( /5أ )
من تعليمات رقم  1لسنة  1984اسس دراسات الجدوف لم اريع التنمية المعدلة بموجس كتاس و ازرة
التخطيط المرقم  433في  ) 2008/10/27على ان تحسس بطريقة تراكمية ويتم التعاقد مع احد
المكاتس االست ارية المحلية او العالمية باحد اساليس التعاقد المنصوص عليها في المادة ( /3ثانيا
اوخامسا اوسادسا ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( ) 2لسنة  ( 2014الدعوة المبا رة ،
المناقصة المحدودة  ،العطاء الوحيد ) وتحدد نسبة (  ) % 20لتكرار التصاميم في مواقع اخرف

الكلفة االولية

النسبة التزيد عن

للم روع

المصمم المحلي

لحد  1مليار

%5

%6

من  1مليار الى  5مليار

%4

%5

من  5مليار الى 10

%3

%4

المصمم االجنبي
او عقود ال راكة

مليار
من  10مليار الى 25

%3

%2

مليار
اكثر من  25مليار

%2

%1
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ب  -تحديد مبلل الكلفة التخمينية لتدقيق الدراسات و التصاميم بما اليزيد عن النسس الواردة ضمن
الجدول ادناه على ان تحسس بطريقة تراكمية والتي يحتاجها الم روع عن طريق التعاقد مع احد المكاتس
االست ارية المحلية او العالمية باحد اساليس التعاقد المنصوص عليها في المادة ( /3ثانيا اوخامسا
اوسادسا )من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( ) 2لسنة ( 2014الدعوة المبا رة ،المناقصة
المحدودة ،العطاء الوحيد) .

التدقيق
الكلفة االولية
للم روع

االست اري
المحلي
%

االست اري االجنبي
او عقود ال راكة
%

لحد  1مليار

2

3

من  1مليار الى  5مليار

1,5

3

من  5مليار الى  10مليار

1

2

من  10مليار الى  25مليار

0,75

1,5

اكثر من  25مليار

0,4

0,8
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ج  -تحديد مبلل الكلفة التخمينية لإل راف وتقديم االست ارات لتنفيذ الم روع بما ال يزيد عن النسس
الواردة ضمن الجدول أدناه على أن تحسس بطريقة تراكمية مع مراعاة الفقرة (خامسا.)6/

اال راف وتقديم االست ارات

مبلل المقاولة

االست اري
المحلي
%

االست اري االجنبي
او عقود ال راكة
%

لحد  1مليار

3

7

من  1مليار الى  5مليار

2,5

5

من  5مليار الى  10مليار

2

4

من  10مليار الى  25مليار

1,25

2,5

اكثر من  25مليار

0,6

1,2
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د  -يتم ضمان التنافس وال فافية لالحالة على المكاتس االست ارية باتجاه تقليل النسس الواردة ضمن
الفقرتين (أ،س ،ي ) اعاله .
هـ  -يجس ان اليقل الكادر الفني المتخصص للمكاتس االست ارية االجنبية عن(  ) %60مم م م ممن
االجانس و ( ) %50لالجانس ضمن عقود ال راكة.
و – في حالة التعاقد مع مكتس است اري لغرض العمل كمهندس مقيم ( والذي اليتم اللجوء اليممه اال
فم م ممي الحاالت الضرورية وبعد قيام و ازرة التخطيط بتوفير المبالل الالزمة له ابتدأ عند ادراي الم م روع في
جداول الموازنة االستثمارية) يجس ان يتم التعاقد مع مكتس من اير المكاتس المصمم والم ممدقق و
الم رف العام وتحدد الكلفة التخمينية للعقد بما اليزيد عن من (  ) 1,5مما ورد ضمن الفق م مرة ( ي )
اعاله .
ز -في حالة التعاقد مع المكتس االست اري لال راف وتقديم االست ارات وحالة التعاقد مع م م م ممكتس
است اري كدائرة مهندس مقيم يتم احتساس اجور كل منهما كنسبة من مبلل المقاولة ( بضمنها م م م ممبلل
اال حتيال للمقاولة ) وليس باجور هرية ولحين انجاز الم روع  ،على ان يتم تحديد الموارد الب ريممة
المطلوبة ودرجتها العلمية والتخصص وعددها وساعات التواجد وواجباتها وكلفها بالتفصيل وتث م م ممبت
بالعقد لتكون اساسا لمتابعة تنفيذ العقد واحتساس كلفته عند التنفيذ
ح( -تضمين عقم ممد االست اري لأل راف و /او عقد االست اري كمهندس مقيم) فقرة تنص على انه في
حالة إنهاء مقاولة التنفيذ الي سبس او سحس العمل او ت كيل لجنة اسراع لتنفيذ االعمال المتبقية يتم
مراعاة ما ياتي-:
 -1في حالة إكمال العمل بواسطة مقاول اخر او لجنة إسراع تعتبر الفترة بين إنهاء مق م م م مماولة التنفيذ
واستئناف العمل فترة توقف للعقدين االست اريين المذكورين وبدون أي تعويض (على أن ال تم مزيد فترة
التوقف عن  90يوم تقويمي واذا زادت عن ذلك فان العقدين يعتبران منتهيين من اير اي تعويض) ويتم
احتساس مبلل العقدين اعاله وكما ياتي-:
أ -في حالة كون مبلل عقد إكمال المقاولة لالعمال المتبقية اقل او يساوي قيمتها في العممقد االول ف م م مميتم
احتساس مبلل العقدين االست اريين مدار البحخ بنفس مبلل العقد مع مراعاة تعديل مدتهما وحسس مم ممدة العقد
الجديد .
س -في حالة كون مبلل عقد اكمال المقاولة لالعمال المتبقية اعلى من قيمتها في العقد االول فيتم احتساس
مبلل العقدين االست اريين المذكورين وفق مبلل العقد الجديد وبنفس النسبه التي تم م م ممم احممالة الع ممقدين
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االست اريين بهما مع مراعاة تعديل مدتهما وحسس مدة العقد الجديد ويتحمل المقاول المخل فرق م ممبلل
العقدين االست اريين.
 -2في حالة إنهاء المقاولة وعدم امكانية اكمالها فيعتبر العقدين مدار البحخ عقدين منتهيين وبدون أي
تعويض على ان التزيد مدة التوقف عن ( )60يوما تقويميا .
 -3في حالة وجود مبررات قانونية لتمديد التوقف اكثر من ( )90يوم سواءا تم استئناف الع مممل ام لم ممم
يستأنف يصار الى تعويض االست اري عن المصاريف االدارية التي تم صرفها فعال ولغاية نهاية ال هر
الذي تم تبليغه بأنهاء او أستئناف العقد.
 -4يعتبر الفصل بالموضوع الم ار اليه في الفقرات اعاله من االمور المستعجلة.
ل -تحدد الغرامات التأخيرية لعقدي التصميم والتدقيق وفق المعادلة المبينة في المادة ( )9من تعليمات
تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014على أن يتضمن العقد استقطاع مبلل الغرامات التأخيرية عن
كل مرحلة من مراحل العقد ويتم احتسابها وفقا للمعادلة التالية:
مبلغ العقد( للمرحلة )
غرامة اليوم الواحد = )%25-10(* -----------------
مدة العقد( للمرحلة)
سابعا -تضمين وثائق المناقصة لعقد تنفيذ العمل وتثبت في بنود العقد فقرة تقضي بتحمل ال ركة المقاولة
أجور الجهة االست ارية لعقدي (االست ارات لال راف و /أو عقد االست اري كمقيم) للفترة التي تفرض فيها
ارامات تأخيرية على ال ركة ويحدد المبلل المستحق لالست اري في اليوم الواحد وفق المعادلة التالية:
الكلفة التخمينية ( لعقد االستشارات لالشراف و/او عقد االستشاري كمقيم )
أجور االستشاري في اليوم الواحد = ----------------------------------------------
مدة المقاولة (عند االحالة)

تاسعا  -تعدل عبارة المكتس الى جهة است ارية اينما وردت في الضوابط رقم ()8
ثامنا – تلغى الضوابط الصادرة بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم  25223/5/2في . 2013/10/22
تاسعا – تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها .
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الضوابط رقم ( )9اخلااة بتجديد العقد  -اادرة عن وزارة التططيط
استنادا إلى الصالحيات المخولة لنا بموجس أحكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم  87لسنة
 2004وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر وأقسام و ازرة التخطيط رقم (ا) لسنة  2012أصدرنا الضوابط
اآلتية -:
مفهوم التجديد :ويقصد به تمديد سريان العقد بكافة التزاماته التعاقدية لمدة معينة وباتفاق الطرفين
للعقود الممولة من الموازنة العامة االتحادية مع مراعاة ما ياتي-:
 -1تسري احكام الضوابط اعاله على العقود االتية-:
أ -عقود التجهيز للخدمات الممولة من الموازنة الجارية او الت غيلية.
س -عقود العمل او التعاقد مع اال خاص الطبيعية (خبراء  ,است اريين  ,موظفين) الممولة من مبلل
المراقبة واال راف المرصدة للم اريع الممولة من الموازنة االستثمارية او الجارية او الت غيلية.
 -2يجوز تجديد العقود المذكورة أعاله لمدة التتجاوز سنة واحدة رل توفر التخصيص المالي .
 -3يجس تضمين العقد األصلي نصا يسمح بتجديد العقد لمدة سنة على أن يكون التجديد بنفس رول
العقد األصلي وعكس ذلك على الضمانات القانونية المطلوبة بهذا ال أن.
-4ان تعمل جهة التعاقد على اتخاذ إجراءات تعاقدية جديدة البرام عقد جديد قبل انتهاء مدة التجديد
لتوفر الخدمة او العمل المطلوس لتلبية احتياجات جهة التعاقد وذلك من خالل اعتماد احد األساليس
التعاقدية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية عند توفر روطها .
 -5يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها .
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الضوابط رقم ( )10قبول الفقرات او املواد اليت يظهر فيها حيود (احنراف) عن املواافة املتعاقد عليها –
الصادرة عن وزارة التططيط
استنادا إلى الصالحيات المخولة لنا بموجس أحكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم ( )87لسنة
 2004وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012اصدرنا الضوابط
االتية:
على الجهات المنفذة تحديد المواصفات الفنية ب كل دقيق لجميع الفقرات استنادا الى ما جاء في
الضوابط رقم ( )8لسنة  2014الصادرة عن و ازرة التخطيط والخاصة بم (آلية اعداد التصاميم
والمخططات والكلف التخمينية والتعامل مع المكاتس االست ارية) ولجميع انواع العقود قبل المبا رة
باجراءات التعاقد تجنبا لحدوخ الحيود (تغيير المواصفات) اثناء التنفيذ مع مراعاة ما ياتي:
اوال :في حالة وجود اي اختالف في المواصفة المطلوبة فيجس تحديد ذلك ابتداءا قبل التنفيذ او التجهيز
بناءا على طلس يقدمه المقاول او المجهز ويصار الى حسم الموضوع استنادا الى الرأي الفني والمالي لم
(المصمم او المدقق او االست اري) او اللجنة الفنية التي قامت بوضع المواصفات واصدار امر التعديل
ويعال التعديل بموجس (ملحق عقد) بعد استحصال موافقة الجهة المنفذة.
ثانيا :في حالة قيام المقاول او المجهز بتنفيذ الفقرة وتبين عند التدقيق والفحص وجود (حيود) اير
جوهرية عن المواصفة التي تم التعاقد عليها فعلى جهات التعاقد الوقوف على الرأي الفني والمالي لم
(المصمم او المدقق او االست اري) او اللجنة التي قامت بوضع المواصفات الفنية لبيان مدف تأثير هذا
التغيير على كفاءة الفقرات والمواد المراد منها تنفيذ او تجهيز الفقرة مدار البحخ رام الحيود في
المواصفة وانها تفي بالغرض وبالكفاءة المطلوبة او المطابقة للمواصفات وتحديد نسبة الحيود ومبلل
الخصم اعتمادا على مقارنة مواصفة المواد المجهزة او االعمال المنفذة بالمواصفات المعتمدة او الكود
التصميمي مع اال ارة الى تحمل المقاول او المجهز الجور االست ارة المقدمة وتتحمل الجهة
االست ارية ( او اللجنة) مسؤولية النتائ المترتبة عن تنفيذ قرارها مع مراعاة ما يلي:
أ -مصادقة الجهة المنفذة على تقرير االست اري الاراض ادارية وليست فنية.
س-اصدار امر التعديل ومعالجته بموجس (ملحق عقد) لغرض تنظيم التزامات ومستحقات الطرفين
المالية والزمنية مع اال ارة الى المدة االضافية والتوقفات ان وجدت.
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ثالثا :رفض العمل المنفذ والمواد والمعدات التي يتبين وجود انحراف جوهري (حيود) في مواصفاتها
المطلوبة وان هذا االنحراف (الحيود) سيؤدي الى عدم تحقق الغرض المطلوس من تنفيذها او تجهيزها.
رابعا :في حالة الحاجة الى تنفيذ فقرات اضافية لغرض معالجة الحيود (االنحراف) في المواصفة فيتحمل
المقاول او المجهز كلفة ومدة تنفيذ الفقرات االضافية من خالل تنفيذ رأي االست اري وتتحمل الجهة
االست ارية (او اللجنة) مسؤولية رأيها.
خامسا :يعتبر هذا النوع من المواضيع من االمور المستعجلة جدا والتي يجس ان تحسم خالل ()30
يوم من تاريخ ن وء السبس وعدم التأخير في حسم الموضوع لتالفي تاخر تنفيذ العقد .
سادسا :تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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الضوابط رقم ( )11اخلااة مبنح هامش االفضلية اادرة عن وزارة التططيط
استنادا إلى الصالحيات المخولة لنا بموجس أحكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم (  )87لسنة
 2004وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012اصدرنا الضوابط
االتية لغرض ت جيع المناقصين العراقيين باال تراك في المناقصات الدولية المعلن عنها من الجهات
التعاقدية الحكومية وت جيع عقود الم اركة مع االجانس لنقل الخبرة في عقود اال غال والتجهيز وعقود
الخدمات االست ارية لذا تم اعتماد هامش االفضلية بالسعر للمناقصيين الوطنيين والمتعاقدين معهم
بعقود م اركة عند االعالن عن المناقصة الدولية ب رل ان تتوفر في المناقص الوطني كافة مؤهالت
ومعايير الترسية والمواصفات وال رول المطلوبة في رول المناقصة لجهة التعاقد مع ضرورة مراعاة ما
يلي:
 -1في عقود اال غال تحدد نسبة االفضلية بالسعر وكما يلي :
اوال :في عقود اال غال التخصصية التي تنفذ بعقود م اركة مع جهة اجنبية تساهم في نقل الخبرة مقابل
نظراء (فنيين واير فنيين  ,ماهرين واير ماهرين) نسبة ( )1اجنبي الى ( )3عراقي يتم منح افضلية
بالسعر لغاية (. )%10
ثانيا :في عقود اال غال اير التخصصية التي تنفذ بعقود م اركة مع جهة اجنبية ووجود عمالة عراقية
اير ماهرة فيتم منح نسبة افضلية بالسعر لغاية (. )%5
 -2في عقود التجهيز بموجس عقود م اركة تحدد نسبة االفضلية بالسعر لغاية ( )%15رل دخول
وا تراك المجهز الوطني في مراحل تصنيع المواد واالالت والمعدات ومراحل العمل بجميع تفاصيلها.
 -3في عقود الخدمات االست ارية تحدد نسبة االفضلية بالسعر وكما ياتي:
اوال :اذا كانت ال ركة اجنبية تتضمن كوادرها خبراء اجانس مع نظراء عراقيين بنسبة ( )3اجنبي الى
( )1عراقي يتم منح افضلية بالسعر لغاية (.)%5
ثانيا :اذا كانت ال ركة عراقية تتضمن كوادرها خبراء اجانس لغرض تقديم الخدمة االست ارية المطلوبة
بنسبة ( )3عراقي الى ( )1اجنبي يتم منح افضلية بالسعر لغاية (. )%5
-4على جهة التعاقد تحديد نسبة التفضيل الم ار اليها في الفقرات اعاله في رول المناقصة ابتداءا.
-5يعمل هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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الضوابط رقم ( )12اخلااة بضوابط ومعايري التأهيل والرتسية يف العطاءات احلكومية العامة لعقود االشغال
والتجهيز وعقود اخلدمات االستشارية اادرة عن وزارة التططيط
استنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام امر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم ( )87لسنة
 2004وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012اصدرنا الضوابط
االتية-:
اوال  :على الجهات التعاقدية الحكومية مراعاة مايأتي-:
 -1يتم تحديد معايير التأهيل او نسس الترجيح الم ار اليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ()2
لسنة  2014وحسس هذه الضوابط ويتم تضمينها في رول المناقصات الخاصة باساليس تنفيذ العقود
الحكومية المدرجة في احكام المادة ( )3من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة أبتداءا وتلتزم لجان
التحليل عند دراسة وتقويم عطاءات المناقصين عند التر يح والترسية للعطاءات بالعمل بموجبها.
 -2على الجهات التعاقدية ملئ الفرااات الخاصة بمعايير التأهيل الم ار لها في هذه الضوابط وحسس ما
ترتأيه مع مراعاة أهمية كل معيار في تحديد كفاءة مقدمي العطاءات الفنية والمالية لغرض تنفيذ العقد.
 -3اليجوز لجهات التعاقد ولجان التحليل مخالفة معايير التاهيل في المناقصات بكافة انواعها والخاصة
بعقود (المقاوالت العامة او التجهيز للسلع والخدمات اير االست ارية وكذلك االوزان ونسس الترجيح المئوية
الخاصة بعقود الخدمات االست ارية) المحددة مسبقا في

رول المناقصة وذلك للمحافظة على العدالة

وال فافية في التنافس بين مقدمي العطاءات عند الم اركة في المناقصات الحكومية.
 -4اليجوز اعطاء اية نسس للترجيح او معيار للتفضيل فيما يخص ال رول القانونية الواجس توفرها في
المناقصين والم ار لها في التعليمات لمقدمي العطاءات الخاصة بكل مناقصة ويتم التوصية باستبعاد
المناقصين من قبل لجان التحليل عند عدم االلتزام بهذه ال رول.
 -5اليجوز احالة اكثر من مناقصة واحدة على مقدم العطاء االعند ثبوت قدرته وكفاءته المالية بما فيها
تحقيق االرباح في حساباته الختامية الخر سنتين كحد ادنى وكذلك كفاءته الفنية المتمثلة في توفير
المالكات الفنية والهندسية والمعدات التخصصية لديه وحسس مامطلوس في رول المناقصة ويؤخذ بنظر
االعتبار عند االحالة على المناقصين التأكد من كفاءتهم المالية والفنية وعدم جواز احالة المناقصات على
ركات خاسرة في حساباتهم الختامية للسنوات المطلوبة في رول المناقصة مع االخذ بنظر االعتبار
االلية المعتمدة في الوثائق القياسية الصادرة عن و ازرة التخطيط.
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 -6اليجوز لمدير مفوض يعمل في اكثر من ركة تقديم اكثر من عطاء في نفس المناقصة ويسري ذلك
على مؤسسي ال ركات ايضا.
 -7عدم جواز اقصار الم اركة في المناقصات بكافة انواعها الم ار لها في تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية على مقاولين او مجهزين او است اريين في محافظة او اقليم محدد بعينه لكون هذا االجراء يحد
من مبدأ التنافس بين مقدمي العطاءات مع ضرورة االخذ بنظر االعتبار طبيعة المناقصة واهميتها ومبلغها
في اختيار االسلوس االمثل في تنفيذ العقد ووفقا الحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة والضوابط
الصادرة ب أنها.
 -8اليجوز لجهات التعاقد احالة مناقصات جديدة على متعاقدين ( ركات او ا خاص طبيعية) من
المقاولين او المجهزين او االست اريين متلكئين في تنفيذ التعاقدات الحكومية والم مولين بالتعميم الصادر
عن و ازرتنا ذي العدد( )22241/7/4في  2013/9/17او ما يحل محله اوتم سحس العمل منهم االبعد
انجازها من قبلهم ريطة ان اليكون التأخر في االنجاز او التلكؤ سببه يعود لجهة التعاقد اوخارجة عن
ارادة المتعاقدين معها.
 -9اليجوز احالة اية اعمال او مناقصات على المتعاقدين المعلقة ان طتهم المستقبلية او المدرجة اسمائهم
في القائمة السوداء او المدرجة اسمائهم في قائمة ال ركات المتلكئة.
 -10يتم التاكد من صحة صدور هوية تصنيف المقاولين للمناقصين المر حين الثالثة االوائل وكذلك
التأكد من نفاذيتها قبل التر يح لالحالة مع مراعاة نفاذية العطاءات وخطابات الضمان الخاصة بها.
 -11يتم مراعاة التأكد من سالمة موقف مقدمي العطاءات من االجراءات الم ار لها في الفقرات
( )11,10,9في اعاله من و ازرة التخطيط والجهات االخرف التي تتولى تحديخ هذه البيانات باستمرار
ثانيا  :معايير التأهيل للمناقصات المتعلقة بالمقاوالت العامة بمختلف انواعها-:
 -1على الجهات التعاقدية الحكومية ترسية العطاءات للمر حين لالحالة ممن استجابوا لل رول القانونية
المطلوبة في المناقصة او الدعوة وكذلك المواصفات الفنية ومعايير التاهيل المطلوبة في رول المناقصة
وكونه اوطأ عطاء مر ح لالحالة متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية المرصدة لالحالة.
 -2على جهات التعاقد تضمين رول المناقصة المعايير االتية كحد ادنى-:
أ-حجم االيرادات السنوية و التي يجس ان التقل عن مبلل (تمأل من قبل جهة التعاقد) دينار خالل السنتين
األخيرتين.
س-الحسابات الختامية التي تظهر تحقيق االرباح خالل السنتين االخيرتين وتحديد متوسط معدالتها بمبلل

يعكس على تقييم مؤهالت مقدمي العطاءات ومدف تحقيق الحد االدنى منها والتي تطلس في
المناقصة.
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رول

ي -الكفاءة المالية للمناقصين وذلك من خالل تحديد رأس المال والسيولة النقدية المعتمدة لهم مع تأييد
الجهة المختصة بما يضمن تحقيق نسبة أنجاز مالي من كلفة العقد وبما يعادل تغطية ( )3/1ثلخ المدة
التعاقدية).
د-توفر الكادر القيادي للم روع (حيخ يتم تحديد هذه الكوادر واالختصاصات المطلوبة من جهة التعاقد
ويتم االلتزام بها من قبل مقدمي العطاءات وعلى المتعاقدين االلتزام بتوفيرها عند تنفيذ الم روع في موقع
العمل وال يجوز استبدال هذه الكوادر اال بموافقة جهة التعاقد المخولة بذلك).
هم -االعمال المماثلة المنجزة خالل السنوات االخيرة (يحدد العدد) عند طلبها من مقدمي العطاءات في
رول المناقصة وحسس اهمية العقد والتي يجس ان تكون مؤيدة من قبل الجهة التعاقدية المعنية بذلك
ومطابقة للمناقصة المطلوس تنفيذها مع تحديد مستوف التنفيذ لهذه االعمال من قبل الجهة المعنية ويؤخذ
بنظر االعتبار مبلغها نسبة الى الكلفة التخمينية للم روع وبنسبة تتروح من ( )%80-60تحدد ابتداءا في
رول التأهيل وحسس ما مبين في الوثائق القياسية المعنية الصادرة من و ازرة التخطيط..
و -توفر المعدات التخصصية (والتي يجس تحديدها من جهة التعاقد ب كل تفصيلي حسس العمل المطلوس
مع اعطاء االولوية لمن يملكها من مقدمي العطاءات) وعلى مقدمي العطاءات تقديم مايثبت ذلك رسميا
وبما فيها تصديقها اصوليا بالنسبة لمقدمي العطاءات االجانس.
ز -بيان عدد الم اريع التي بعهدة المناقصين وكلفتها ونسس االنجاز المتحققة لها.
ح -المنهجية المقترحة (سير االعمال وتوزيع الموارد ) من مقدمي العطاءات لتنفيذ الم روع.
ل -مدة تنفيذ العقد بااليام المطلوبة في رول العقد.
ك -اية معايير اخرف ترف جهة التعاقد ضرورة تلبيتها في المناقصين وتتالئم مع طبيعة المناقصة.
 -3تكون العطاءات من المناقصين مستجيبة عند تلبيتها لمعايير التأهيل وال رول القانونية والفنية والمالية
المطلوبة في رول المناقصة وخالف ذلك يتم استبعادها حيخ تعتبر اير مستجيبة.
ثالثا  :معايير التأهيل للمناقصات الخاصة بعقود تجهيز السلع والخدمات اير االست ارية:
 -1تلتزم الجهات التعاقدية الحكومية عند ترسية العطاءات على مقدمي العطاءات المجهزين المر حين
لالحالة ممن استجابوا لل رول القانونية المطلوبة في المناقصات او الدعوة وكذلك المواصفات الفنية
ومعايير التأهيل المطلوبة مع كونهم اوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية المرصدة لالحالة.
 -2على الجهات التعاقدية تضمين رول المناقصة المعايير االتية:
أ(-المواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات المتصلة بها التي
تطلبها جهة التعاقد) ..
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س -الخدمات ما بعد البيع.
ي-االعمال المماثلة والمنجزةعند طلبها من مقدمي العطاءات وحسس اهمية العقد الصادرة والمؤيدة من
قبل الجهات المختصة مع تضمينها مستوف التنفيذ وكونها مطابقة للمناقصة المطلوس تنفيذها ويؤخذ بنظر
االعتبار مبلغها نسبة الى مبلل الكلفة التخمينية للمناقصة وبنسبة تتراوح من ( )%80-60من الكلفة
وتحدد ابتداءا ضمن

رول المناقصة مع االخذ بنظر االعتبار ما ورد في الوثائق القياسية المعنية

الصادرة من و ازرة التخطيط..
د -االعمال المنجزة ضمن االختصاص ان طلبت في رول المناقصة.
ه-م مدة تنفيذ العقد بااليام المطلوبة في رول المناقصة.
و -حجم االيرادات واالرباح خالل السنتين االخيرتين لغرض اعتماد معدالتها عند المقارنة بين عطاءات
المناقصين.
ز -نوع البيع التجاري واسلوس التجهيز والذي يجس تحديده في رول المناقصة.
ح -مكان االستالم للمواد المجهزة.
ل  -كافة مواد الت غيل واالدوات االحتياطية للعمر الت غيلي للسلع.
ي -اية معايير اخرف ترف جهة التعاقد ضرورة تلبيتها من المناقصين وتتالئم مع طبيعة المناقصة.
رابعا  :تطبيق االليات المعتمدة لترسية العطاءات الخاصة بعقود الخدمات االست ارية المبينة في الوثائق
القياسية الخاصة بهذه العقود الصادرة عن و ازرة التخطيط.
خامسا  :يلغى اعمامنا ذي العدد ( )4398/7/4في . 2009/4/14
سادسا  :يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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الضوابط رقم ( )13اخلااة بتصديق وتغيري شهادات املنشأ – الصادرة عن وزارة التططيط
استنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم  87لسنة
 2004وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012ولغرض توضيح
بعض المبادئ العامة وآلية تصديق وتغيير هادات المن أ اصدرنا الضوابط االتية-:
أوال :مبادئ عامة -:
 -1هادة المن أ-:
أ -هي وثيقة تعد من قبل ال ركة المنتجة او المصنعة للبضاعة وتصدق من ارفة تجارة بلد المن أ او
اية جهة مخولة قانونا الثبات حقيقة من أ السلعة التي تتضمنها الوثيقة وتكون السلعة من انتاي او صنع
بلد واحد او ان يكون قد ا ترك في انتاجها اكثر من بلد وفي هذه الحالة يتم اعتماد البلد الذي جرت فيه
آخر عملية تحويل جوهري على السلعة (التجميع) وتدري في ال هادة المعلومات الضرورية عن البضاعة
(نوع البضاعة,ال ركة المنتجة,مكان االنتاي,ال ركة المصدرة,الجهة المستفيدة,واسطة ال حن) وذلك لحماية
المستهلك من الغش التجاري والتقليد.
س -مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) اعاله يجوز اعتماد هادة المن أ الصادرة من بلد ال حن (بلد
التصدير) مصدقة من الجهات العراقية المختصة في بلد ال حن (بلد التصدير) مع اال ارة الى من أ
المواد المستوردة والتي يجس ان تكون دقيقة من حيخ المواصفات الفنية الخاصة بالمواد او المعدات المراد
تصديرها الى العراق م م م ممرل وجود تعهد مصدق اصوليا من ال ركممة ال احنة (المصدرة) والمجهزة للمواد
ا الستيرادية يتضمن تحملها كافة المسؤوليات المالية والقانونية المتعلقة بمدف صحة المعلومات المذكورة
في هادات المن أ االصلية المرسلة من الجهات المصنعة او المنتجة الى المجهز في دولة ال حن
االخيرة.
-2القائمة التجارية -:هي وثيقة تصدر من ال ركة المنتجة او المصدرة للبضاعة وتتضمن وصف دقيق
للبضاعة من حيخ (اسم المنت ,نوعه,عدد الوحدات  *,سعر الوحدة *,المبلل الكلي للبضاعة واسم
المستورد وعنوانه).
علما ان السعر المثبت بالقائمة التجارية هو السعر المعتمد بين ال ركة المنتجة او المصدرة للبضاعة
وبين المجهز ويعول عند التعاقد على السعر المثبت في القائمة التجارية المقدمة من المجهز الى
الجهة المتعاقدة وال يعول على السعر المقدم في القائمة التجارية المقدمة من المنت او المصنع
للمجهز.
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-3عند طلس تجهيز الجهات الحكومية بالمواد او المعدات المستوردة من الخاري الى االسواق المحلية
العراقية ولكنها موجودة في االسواق المحلية العراقية قبل التعاقد عليها فيتم االقتصار بذلك في التجهيز
على التجار الرئيسيين (المحليين) (الذين يدخلون البضائع من المنا ئ الخاصة بها بأسمائهم حصرا)
وعدم جواز مول مكاتس التمثيل التجاري والمجهزين الوسطاء بهذا الحكم وبأمكان جهات التعاقد طلس
صحة صدور هادات المن أ وحسس اهمية هذه المكائن والمعدات والمستلزمات وعلى صاحس العمل
تضمين ذلك في وثائق المناقصة ابتداءآ.
 -4اذا كان العقد (عقد مقاولة ويحتوي ضمن فقراته تجهيز مواد او معدات استيرادية) وتم تحديد
الدفع بالدينار العراقي ودون فتح اعتماد مستندي ففي هذه الحالة يجوز التجهيز لهذه المواد او
المعدات من السوق العراقية ولصاحس العمل التأكد من تجهيز المادة من نفس المن أ المتعاقد عليه
حيخ له السلطة التقديرية في طلس الوثائق و هادة المن أ وفي مفاتحة المصنع للتأكد من صحة
البيانات الواردة في هادة المن ا بما فيها الرقم التسلسلي (  )Serial numberوحسس أهمية هذه
المكائن والمعدات والمستلزمات وعلى صاحس العمل تضمين ذلك في وثائق المناقصة ابتداءآ.
 -5اذا كانت المواد والمعدات والمستلزمات المطلوس تجهيزها ذات طبيعة أستيرادية وتم تحديد
طريقة الدفع عن طريق االعتماد المستندي فعلى جهة التعاقد ألزام المجهزين بأستيرادها من المن أ
مبا رة مع تقديم هادة المن أ مصدقة من الجهات العراقية المختصة وحسس رول العقد المتفق
عليها وبخالف ذلك تتخذ االجراءات القانونية بحقهم في حالة اخاللهم وحسس تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية رقم ( )2لسنة 2014,
 -6يتم تضمين رول المناقصات الخاصة بتجهيز المواد االستيرادية فقرة تلزم المتعاقدين مع دوائر
الدولة بتقديم هادة المن أ و/أو القائمة التجارية مصادق عليها من الملحقيات التجارية العراقية في
الخاري وقبل دخول البضائع الى العراق وحسس رول التعاقد .
 -7سريان ضوابط تصديق هادات المن أ
أ -تسري ضوابط تصديق هادة المن أ على عقود استيراد المواد والسلع مهما كان مبلغها سواء كانت
جزء من مقاولة ام لم تكن وبغض النظر فيما اذا كانت تتم من خالل ال راء المبا ر للمواد االستيرادية او
باتباع اي اسلوس من اساليس التعاقد.
ب -التسري الضوابط اعاله على السلع والمواد االستيرادية التي يتم رائها من االسواق المحلية عن طريق
لجان الم تريات وفقا للسقوف المالية الخاصة بلجان الم تريات المحددة في الموازنة السنوية .
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ثانيا -:اجراءات تصديق شهادة المنشأ -:
 -1الدول التي يوجد فيها تمثيل دبلوماسي :
يقوم الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه رسميا وقانونا في مؤسسات جمهورية العراق في
الخاري (وفق قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية واالجنبية رقم ( )52لسنة
 )1970بالتصديق على

هادات المن أ والقوائم التجارية (حص ار) المطلوس تصديقها وعليه قبل

التصديق ان يتأكد من توفر ال رول التالية في هادة المن أ او القائمة التجارية -:
أ -تصديق ارفة التجارة او مايماثلها وو ازرة الخارجية في البلد االجنبي عليها وفق التعامل المحلي.
س -ان تكون الجهة المنتجة للبضاعة اير محظور التعامل معها وذلك من خالل (تدقيق كافة قوائم
اسماء ال ركات المعلق ن اطها المستقبلي و ركات القائمة السوداء).
جم -ان تكون البضاعة من انتاي نفس الجهة المذكورة (بلد المن أ) او البلد الذي جرت فيه اخر عملية
تحويل في هادة المن أ او القائمة التجارية .
د -تكون السيطرة النوعية/الغذائية الجهة الفاحصة المختصة المسؤولة عن اي مادة تظهر عليها مالحظة
في النفاذية.
هم -يتم تصديق الوثائق المصاحبة ل هادة المن أ والقائمة التجارية في حالة طلبها ضمن مستندات
المناقصة (كوثيقة التأمين وال هادة الصحية و هادة الفحص للطرف الثالخ) من الدائرة القنصلية في
السفارة العراقية.
 -2فيما يخص الدول التي ليس فيها تمثيل دبلوماسي للعراق :
أ -البضائع الواردة مبا رة الى العراق-:
في حالة عدم وجود سفارة او ملحقية تجارية عراقية في بلد المن أ فباالمكان قبول تصديق هادات
المن أ من قبل السفارات والملحقيات التجارية الع ارقية في البلدان المجاورة لبلد المن أ او اي بلد ثالخ
وفق التسلسل االتي-:
 -1تتم المصادقة على المستندات من قبل و ازرة خارجية بلد المن أ.
 -2تتم المصادقة على المستندات من قبل سفارة بلد المن أ لدف البلد الثالخ وايضا و ازرة خارجيتها.
 -3تتم مصادقة سفارة جمهورية العراق في البلد الثالخ.
 -4مصادقة قسم التصديقات بالدائرة القنصلية في و ازرة الخارجية العراقية
س -البضائع عابرة ترانزيت الى العراق-:
في حالة مرور البضائع ببلد مجاور للعراق (ترانزيت) يكون التصديق وفق التالي-:
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 -1تصدر هادة من أ في ارفة تجارة بلد المن أ وتصادق من قبل وزارة خارجيتها.
 -2ثم تصادق من قبل سفارة بلد المرور و و ازرة خارجية بلد المرور..
 -3تصادق من قبل الملحقية التجارية العراقية في بلد المروروقسم التصديقات بالدائرة القنصلية في و ازرة
الخارجية العراقية.
 -3الرسوم والتصديق
 -1البضائع ذات المن أ العربي.
أ -تكون الدول العربية االعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرف سلعها معفاة من الرسوم مع
االبقاء على التصديق.
س -الدول العربية االعضاء في السوق العربية الم تركة سلعها معفاة من التصديق والرسوم.
 -2البضائع ذات المن أ االجنبي-:
يستوفي رسم التصديق ب أنها.
 -4يتم مطالبة ال ركات التي لها فروع مؤسسة وفق القانون في العراق بتقديم القوائم التجارية (دون
الحاجة لتصديقها).
ثالثا :تغيير المنشأ:
عند تأييد جهة التعاقد بان تغيير من أ ( االجهزة او المواد او المعدات  )...اليؤثر على كفاءة وانتاجية
العمل او الم روع فباالمكان قبولها بعد مراعاة مايأتي -:
أ -ان تكون المواد والمعدات المجهزة ذات من أ مغاير لما مثبت في العقد ولكن بنفس الرصانة او اعلى
من المواصفات المطلوبة والمثبتة في العقد وبنفس المبلل او اقل ومقبول من قبل اللجان الفنية الم كلة
لهذا الغرض فباالمكان قبول ذلك المن أ
س -اذا كانت ال ركات المجهزة من ال ركات العالمية الرصينة وطالبت بتغيير بلد المن أ وذلك بسبس
نقل مصانعها الى دول متعددة بسبس األزمة المالية وكانت هذه المعامل تحت ادارة ال ركة الرئيسية
فباالمكان قبول السلع او المواد طالما انها تعود الى نفس ال ركة االم .
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رابعا :آلية تغيير المنشأ:
مع مراعاة ما ورد في (ثالثا) اعاله يتم اتخاذ ما ياتي:
أ -ان يقدم طلس تغيير المن أ من قبل المتعاقد ب كل رسمي الستحصال موافقة جهة التعاقد قبل القيام
بعملية التجهيز الفعلي واستالم المواد من جهة التعاقد .
س-في حالة تغيير المن أ حسس الضوابط اعاله يتم اصدار ملحق عقد من جهة التعاقد.
خامسا :ال تسري هذه الضوابط على التعاقدات المبرمة وفقا التفاقيات او بروتوكوالت او ت ريعات اخرف
تتعارض مع احكامها.
سادسا :تلغى التعاميم الصادرة بموجب كتبنا ذي العدد ( )3766/7/4و ( )23127/7/4و
( )18097/7/4و ( )17552/7/4و ( )8545/7/4في  2013/2/18و  2012/11/19و
 2010/12/21و  2010/12/13و .2011/5/26
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الضوابط رقم ( )14آلية التعامل مع الكلفة التطمينية اليت تعتمد على اسعار البوراة -الصادرة عن وزارة
التططيط
استنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم  87لسنة
 2004وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2014والمادة (/2اوال/د)
من تعليمات تفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014اصدرنا الضوابط االتية-:
اوالً :ي مل باحكام هذه الضوابط العقود التي تخضع كلفتها التخمينية لتغيرات سريعة بناءا على العرض
والطلس المستمر عليها في مداوالت اسواق البورصة العالمية او الوطنية او العقود التي ال يمكن تحديد
كلفتها التخمينية.
ثانياً :يراعى ب أن اعتماد هذه الضوابط مصدر تمويل هذه العقود مع االخذ بنظر االعتبار مايأتي-:
-1يجوز للوزير المختص قبول العطاءات التي تزيد عن الكلفة التخمينية وتكون ضمن الكلفة الكلية
للم اريع المدرجة في (الموازنة االستثمارية) مع مراعاة السقوف المحددة في الضوابط رقم ( )3الصادرة
عن و ازرة التخطيط.
-2يجوز للوزير المختص قبول العطاءات التي تتجاوز الكلفة التخمينية بنسبة التزيد عن ( )%5ضمن
الكلفة الكلية للتعاقدات الممولة من( الموازنة الجارية او الت غيلية ) وما زاد عن ذلك تفاتح ب أنه و ازرة
المالية للبت ب أن زيادة التخصيص.
 -3عند عدم امكانية تحديد الكلفة التخمينية للمناقصات فبامكان جهة التعاقد قبول اوطأ العطاءات
الم اركة في المناقصة وعلى ان تكون (من نفس المن أ ولنفس المادة المطلوس تجهيزها وخالل نفس
المدة المحددة او اقل منها على ان ال تتجاوز الكلفة المدرجة في الموازنة ) مع مراعاة ما ياتي:
أ -اعتماد االسعار النهائية للمواد على ضوء اسعار البورصة يوم فتح العطاءات ويعتمد مبلغا لالحالة
والعقد مع مراعاة الفقرة (ثانيا )2/اعاله.
س -تحديد التأمينات االولية بنسة التقل عن ( )%1والتزيد عن ( )%3من مبلل العطاء.
جم -تفرض الغرامات التأخيرية في حالة تأخر التسليم وفقا للمعادلة التالية:
مبلل الدفعة المجهزة
________________ × ( = )%25-10ارامة اليوم الواحد.
مدة تجهيزها
67
الوقائــــــــــــع العراقية – العدد 4325

ضوابط تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة ( 2014الطبعة المنقحة  -تموز (2017

د -تفرض الغرامات التأخيرية عند تأخر ال حن وفق المعادلة التالية-:
مبلل ال حنة المتأخرة
= )%25-10( × --------------ارامة لليوم الواحدمدة حن هذه ال حنة
 -4تقدم التأمينات النهائية والخاصة بحسن التنفيذ للعقد على كل خطاس ضمان وبنسبة ( )%5خمسة
من المئة من مبلل العقد بعد التبلل بكتاس االحالة وقبل توقيع العقد مع مراعاة احكام المادة (/9ثانيا) من
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة .2014
ثالثاً :بالنسبة لعقود التحميل والتفريل والتوضيس والنقل في حالة عدم امكانية االعالن عن الكلفة التخمينية
فلرئيس جهة التعاقد قبول العطاء وتحليله اذا كان اليزيد عن ( )%10من معدل الكلفة المدفوعة لتحميل
وتفريل وتوضيس ونقل (الوحدة ,الفقرة ,المكون) للسنوات الخمسة االخيرة ب رل ان يكون مبلل االحالة
ضمن التخصيص المالي المرصد للعقد مع االخذ بنظر االعتبار مايأتي-:
 -1تحدد التأمينات االولية بمبلل مقطوع من الجهات ذات العالقة وفقا لخطتها التسويقية.
 -2فيما يتعلق بخطابات الضمان الخاصة بحسن التنفيذ فيتم مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانيا )4/من
اعاله.
رابعاً :تعتمد االجراءات الخاصة باعادة االعالن وتمديده او اعتماد اسلوس الدعوة المبا رة او االساليس
االخرف المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014والضوابط المعنية
الصادرة بموجبها عند تنفيذ العقود الخاضعة لهذه الضوابط والعقود التي يمكن تحديد كلفتها التخمينية.
خامساً :التطلق التأمين ات النهائية الخاصة بحسن التنفيذ اال بعد تنفيذ االلتزام بالصيغة المتفق عليها
بالعقد ويتم االطالق الجزئي لمبلل التأمينات النهائية اذا كانت طبيعة العمل تقبل التجزئة بحيخ تكون كل
حنة او دفعة قابلة لالستفادة منها ويمكن استالمها اصوليا.
سادسا :يتم استيفاء رسم الطابع وفق قانون رسم الطابع رقم ( )71لسنة  2012وفق االصول.
سابعا -:تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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الضوابط رقم (  )15الشركات الراينة  -الصادرة عن وزارة التططيط
استنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم  87لسنة
 2004وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012والمادة (/5ثالثا) من
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014اصدرنا الضوابط االتية-:
 -1تعتمد المعايير اآلتية لل ركات االجنبية الرصينة عند التعاقد معها لتنفيذ عقود االستيراد التي تتجاوز
مبالغها ( )100مائة مليون دينار-:
أ -ان تكون ال ركات مصنعة وليست وسيطة ويجوز التعاقد مع وكالئها المعتمدون قانونا.
س -ان تمتاز منتجات هذه ال ركات بالجودة العالية تكون هادة الجودة (االيزو).
ي -ان تكون من ال ركات الصناعية او التجارية (المصنعة او المنتجة).
د -ان تكون ال ركة مستمرة بن اطها التخصصي للسنوات الخمسة الماضية من خالل عرض لحجم
التزاماتها (عقودها) للسنوات الخمسة الماضية.
هم  -ان يكون مؤ ر حساباتها الختامية االصولية للسنوات الخمسة الماضية ايجابي.
و -ان تكون من الدول التي ترتبط بعالقة تجارية جيدة مع العراق.
ز -ان تمتاز بحسن االداء في تنفيذ التزاماتها (عقودها) السابقة مع اي من الو ازرات او الجهات اير
المرتبطة بو ازرة او المحافظات العراقية.
ح -ان تكون من ال ركات المؤهلة للدخول في المناقصة وذلك بان ال تكون من ال ركات التي علق ن اطها
او ادرجت بالقائمة السوداء او من ال ركات المحضور التعامل معها.
ل -ان ال تكون من ال ركات المسوقة حيخ ال يجوز التعاقد مع ال ركات المسوقة.
 -2تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
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الضوابط رقم (  )16اخلااة بتنظيم آلية ارف املستحقات املالية ـ الصادرة عن وزارة التططيط
استنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام امر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم  87لسنة
 2004وتعليمات ت كيالت ومهام ودوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012اصدرنا الضوابط
اآلتية :
اوالً  :عقود المقاوالت
يتم صرف المستحقات المالية من قبل الجهات التعاقدية لل ركات المقاولة والمقاولين وفقا لما يأتي :
1م على المقاول تقديم طلس تحريري الى ممثل المهندس المقيم لغرض صرف السلفة الدورية وفقا لالسعار
المدرجة في جدول الكميات المسعر والمحسوبة على اساس ذرعات العمل المنجزة من قبله والمواد
المطروحة بموجس العقد .
 2م يقوم المهندس المقيم بتدقيق الذرعات المنجزة ورفع الطلس الى الجهة المعنية لدف صاحس العمممل
المخولة صم م ممالحية تدقيق المستحقات المالية لالعمال المنفذة وفقا لجدول تقديم العمل وجدول الكميات
المصادق عليها وفقا لالصول ومممن ثممم احالتها الى الدوائر المالية لغرض اتخاذ مايلزم ب أن صرفها بعد
اجم م مراء التم ممدقيق على الكمم مميات المنفذة ومب م م ممالغها وبالتنسيق مع الجهات التدقيقية في الجهات التعاقدية .
3م يتم اعداد الصكوك المالية الخاصة بصرف المستم ممحقات وفقا لالصول المعتمدة بهذا ال ممأن وص م م ممرف
مستم ممحقات المقاولين مع االخذ بنظر االعتبار االستقطاعات النقدية المتفق عليم ممها بموجس الع ممقد لحجزها
كضمان مالم ممي اض م ممافي لضمان حسن التنفيذ .
4م يتم استقطاع الغرامات التأخيرية وفقا ألحكام المادة (  /9رابعا) من تعليمات تنفيذ العق ممود الحكومية
النم ممافذة عند توفر رول استقطاعها وتودع امانات في حساس الم م م روع وال يتم ايداعم ممها ايرادا نهائيا لو ازرة
المالية اال ب م م ممعد تص ممفية الحسابات النهائية للم روع مع االخذ بنظر االعتبار السياقات المالية المعتمدة
بهذا ال أن .
5م .على الجهات المعنية بصرف المستحقات المالية انجاز معامالت الصرف خالل مدة ال تتجاوز (
 ) 40يوم عمل مالم يتفق على خالف ذلك في العقد وتبدأ المدة من تاريخ استالم المعاملة ويتم االلتزام
بالم ممدد المدرجة في ادناه عند النظر بص ممرف مستحقات المقاولين وبمدة اقصاها :م
أ )10( -ايام المهندس المقيم .
س )15( -يوم المهندس ( الدائرة او اللجنة الم رفة المخولة صالحية الصرف ).
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ت )5 ( -ايام في الدائرة المالية .
خ )5( -ايام قسم التدقيق المالي .
ي )5( -ايام في ت كيل الحسابات لغرض الصرف .
6م .في حالة التاخير الغير مبرر في آلية صرف المستحقات يتحمل الموظف تبعات التقصير وفقا
للت ريعات النافذة.
7م يتم دفع المبالل المستحقة للمقاول الغير متنازع عليها دون انتظار تسوية النزاع للتحقق من القيمة
الواجس دفعها .

ثانياً  :عقود التجهيز
1م التجهيز المحلي
على جهة التعاقد صرف المستحقات المالية للمجهزين من المتعاقدين في عقود التجهيز المحلي مع مراعاة
مايأتي :م
أ -يتم دفع المستحقات المالية المتفق عليها بموجس العقد وبالدينار العراقي مع مراعاة كتاس االمانة
العامة لمجلس الوزراء  /الدائرة القانونية ذي العدد (ق )5909/27/1/2/في .2014/2/19
س -مع مراعا ة ما ورد في (أ) اعاله ال يجوز اطالق المستحقات المالية ما لم يتم التأكد من سالمة
الفحوصات وصدور محاضر االستالم االصولية واالدخال المخزني للمواد المجهزة وحسس السياقات
المعتمدة بهذا ال أن.
ي -مع مراعاة ماورد في (أ) و (س) اعاله يتم صرف مستحقات المجهزين في ضوء المبالل المتفق عليها
عند تنفيذ المجهزين اللتزاماتهم وحسس برنام التجهيز المتفق عليه .
د -على الجهة المعنية في الجهات التعاقدية تدقيق وصرف المستحقات المالية للمجهزين خالل مدة ال
تتجاوز ( )20يوم عمل لكل دفعة مستحقة بموجس العقد ويتحمل الموظف المقصر التبعات القانونية جراء
التأخير بدفع المستحقات من دون مبرر قانوني.
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2ـ التجهيز االستيرادي
فيما يخص تجهيز المواد االستيرادية ودفع المستحقات عن طريق االعتماد المستندي فيتم مراعاة مايأتي:م
أ -على جهة التعاقد الزام المجهزين بتقديم الضمانات المالية قبل المبا رة باجراءات فتح االعتماد
المستندي مع ضرورة مراعاة الضوابط رقم ( )5الصادرة عن و ازرة التخطيط لعام  2014بهذا ال أن.
س -يتم دفع المستحقات المالية وفقا ل رول العقد المتفق عليه والتي يجس ان تنسجم مع تعليمات تنفيذ
العقود الحكومية وضوابطها .
ي -يتحمل الطرف الذي يمدد العقد لمصلحته نفقات تمديد االعتماد المستندي واية نفقات اخرف تترتس
على ذلك
د -يتم دفع مبلل العقود االستيرادية بالعملة االجنبية المتفق عليها بموجس العقد ويجوز االتفاق على تغيير
عملة الدفع بالدينار العراقي مع مراعاة السياقات المعتمدة بهذا ال أن وبالتنسيق مع و ازرة المالية مع مراعاة
احكام الت ريعات النافذة بهذا ال أن.
3م في حال تضمين عقود المقاوالت دفع جزء من المستحقات المالية بالعملة الصعبة لتغطية نفقات
المالكات االجنبية المعتمدة من قبل المقاول في تنفيذ التزاماته التعاقدية او استيراد معدات تخصصية من
خاري العراق لتن فيذ الم روع فيجوز لجهة التعاقد االتفاق على دفع جزء من مبلل العقد بالعملة الصعبة
وذلك بعد التنسيق مع و ازرة التخطيط والمالية لتوفير التخصيصات المالية المطلوبة بهذا ال أن حيخ يتم
تضمينه في كلفة الم روع ابتداءا.

ثالثاً  :عقود الخدمات االستشارية
يتم دفع المستحقات المالية لالست اريين من قبل الجهات التعاقدية وفقا لمايلي :م
 -1تدفع المستحقات المالية لالست اريين من قبل الجهات التعاقدية وفقا لالسس المتفق عليها بهذا ال أن
مع الجهات التعاقدية وبعد اختيار احد اسلوبي الدفع اما على اساس المبلل المقطوع او المدة الزمنية وكما
مبين في الوثيقة القياسية الخاصة بعقود الخدمات االست ارية الصادرة عن و ازرة التخطيط .
 -2يتم دفع المستحقات المالية في ضوء تنفيذ االست اريين اللتزاماتهم التعاقدية المتفق عليها مع االخذ
بنظر االعتبار تقديمهم الضمانات المالية الخاصة بحسن التنفيذ والمتفق عليها بموجس العقد وبما ينسجم
مع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة .
 -3تدفع المستحقات المالية لالست اريين حسس العملة المتفق عليها بموجس العقد والتي يجس ان تتالئم
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مع العملة المحددة في دراسة الجدوف للم روع وفقا لما يأتي :
أ -بالعملة المحلية .
س -بالعملة االجنبية ب كل مبا ر في حالة النص عليها في رول المناقصة وتأمين المبلل ضمن
تخصيصات الم روع ابتداءا .
ي -يجوز الدفع عن طريق االعتماد المستندي لل ركات االست ارية الرصينة مع مراعاة تضمين دراسات
الجدوف والكلفة الكلية المقرة في و ازرة التخطيط العملة الصعبة لتغطية قيمة هذه العقود .
 4م على الجهة المعنية في الجهات التعاقدية تدقيق وصرف المستحقات المالية لالست اريين خالل مدة ال
تتجاوز ( )30يوم عمل لكل دفعة مستحقة بموجس العقد .
5م يتحمل الموظف المقصر التبعات القانونية جراء التأخير بدفع المستحقات من دون مبرر قانوني.
اربعا  :تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها .
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الضوابط رقم ( )17اخلااة ابلية التعامل مع التأمينات االولية والنهائية والكفاالت املصرفية والسلفة
التشغيلية اادرة عن وزارة التططيط
أستنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم ( )87لسنة
 2004وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012اصدرنا الضوابط
التالية :
اوال  :يتم التعامل مع االتأمينات االولية بانواعها والتأمينات النهائية والكفاالت المصرفية في جميع انواع
العقود اما بالمصادرة او االحتفا او االطالق الكلي او الجزئي لها وكما يأتي :
 -1التأمينات االولية :
أ -على جهة التعاقد مصادرة التأمينات االولية واخذها ايرادا نهائيا للخزينة العامة في الحاالت التالية:
 -1عند امتناع المناقص الفائز عن توقيع العقد بعد التبلل بقرار االحالة وبعد انذاره رسميا بتوقيع العقد
خالل ( )15خمسة ع ر يوما من دون عذر م روع واالمر يسري كذلك على المر حين الثاني والثالخ
في حال نكول المر ح االول وامتناعهما عن توقيع العقد على ان تكون هذه االجراءات ضمن فترة
نفاذية العطاءات.
 -2عند عدم تقديم المناقص الفائز خطاس ضمان حسن التنفيذ .
 -3عند تقديم المناقص الفائز والمر حين لالحالة لبيانات اير حقيقية وبطرق اير م روعة .
 -4عند تقديم مقدم العطاء طلس لسحس عطائه بعد الق المناقصة وخالل فترة نفاذية العطاء .
 -5عند امتناع مقدم العطاء (المر حين الثالثة األوائل) عن تصحيح الخطأ في التسعير بعد تبليغه
ب كل اصولي عن طريق جهة التعاقد بعد توصية ترفع بهذا ال أن من خالل لجنة تحليل العطاءات .
س -يتم اطالق واعادة التأمينات االولية الى مقدمي العطاءات في الحاالت التالية :
 -1عند الغاء المناقصة النتفاء الحاجة اليها .
 -2عند اعادة االعالن .
 -3لباقي مقدمي العطاءات الذين ال يحتمل الترسية عليهم من اير المر حين الثالثة االوائل وبعد
انتهاء لجنة التحليل من عملها ورفع توصياتها الى لجنة المراجعة والمصادقة على االحالة على ان يتم
استحصال موافقة رئيس جهة التعاقد على ذلك .
 -4عند انتهاء نفاذية العطاءات المقدمة مالم يوافق مقدم العطاء على تمديد نفاذية عطائه .
 -5لجميع مقدمي العطاءات عند تقديم المناقص الفائز خطاس ضمان حسن التنفيذ وتوقيعه للعقد .
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 -2التأمينات النهائية (ضمان حسن االداء ) :
أ -على جهات التعاقد الحكومية االحتفا بالتأمينات النهائية (ضمان حسن االداء) في الحاالت التالية:
 -1عند صدور قرار سحس العمل نتيجة االخالل بتنفيذ التزاماته التعاقدية لالستفادة منه في تنفيذ
العمل على حسابه .
 -2عند اخالل المتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية خالل فترة الصيانة وبعد االستالم االولي بغية
االستفادة منه .
 -3عند رفض المقاول المتلكأ او عجزه عن تمديد خطاس ضمان حسن التنفيذ في لجان االسراع يصار
الى تسييل خطاس ضمان حسن التنفيذ واالحتفا به لغرض االستفادة منه في تنفيذ العمل المتلكأ به
حيخ سيتم تخصيص نسبة من ضمان حسن التنفيذ البالل ( )%5من قيمة العقد وبما يتالئم مع قيمة
العمل المخل به من مجموع االعمال الكلية كنسبة وتناسس في حالة الحاجة اليه وفي حال عدم كفايته
يتم الرجوع على باقي خطاس الضمان.
س -على جهات التعاقد الحكومية اطالق التأمينات النهائية (ضمان حسن االداء) في الحاالت التالية :
 -1في حالة تنفيذ العقد وتسوية الحسابات النهائية وصدور هادة القبول النهائي ويمكن اطالق اجزاء
منها في حالة التسليم النهائي لالجزاء التي صدرت ب أنها القبول النهائي بما يؤيد كونها مؤهلة
لالستخدام .
 -2في حالة انهاء العقد السباس تعود الى جهة التعاقد واليد للمتعاقد فيها مع مراعاة فقرة الصيانة
بالنسبة للفقرات المنفذه وعدم اطالق مبلل ضمانها اال بعد تصفية الحسابات بالنسبة لالعمال المنفذة.
 -3على جهة التعاقد اطالق مبلل (خطاس الضمان ) للمتعاقد المخل او المتلكأ او ما تبقى منه في
حالة تصفية حساس المتعاقد و تسوية جميع المتعلقات المترتبة بذمته ووجد انه دائن في حسابه .
ي -لجهات التعاقد مصادرة خطاس ضمان حسن التنفيذ الذي تم االحتفا

به وفقا للفقرة (أ) اعاله

وتسجيله ايرادا نهائيا للخزينة في الحاالت التالية :
 -1سحس العمل نتيجة افالس المقاول او اعساره .
 -2سحس العمل نتيجة تقديم المتعاقد طلبا ال هار افالسه او اعساره .
 -3سحس العمل نتيجة قرار صادر من المحكمة المختصة بوضع اموال المتعاقد في يد أمين التفليسة.
 -4سحس العمل نتيجة اعالن ال ركة تصفيتها عدا التصفية االختيارية الاراض االندماي واعادة
التكوين .
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 -5سحس العمل نتيجة وقوع الحجز على اموال المتعاقد صادر من محكمة مختصة وكان من أن هذا
الحجز ان يؤدي الى عجز المتعاقد عن االيفاء بالتزاماته .
 -6عند تنازل المتعاقد عن العقد كليا او جزئيا وصدر نتيجة ذلك قرار بسحس العمل منه .
 -7سحس العمل نتيجة االخالل بتنفيذ العقد مما سبس اض ار ار كبيرة لجهة التعاقد نتيجة ذلك.
ثانيا  :على جهة التعاقد تضمين وثائق المناقصة رطا يلزم المناقصين بحق جهة التعاقد مصادرة
التأمينات االولية المقدمة من قبله لال تراك في المناقصة المعلنة لدف جهة التعاقد عند نكوله عن توقيع
العقد السباس تعود اليه دون الحاجة الصدار حكم قضائي .
ثالثا  :على جهة التعاقد اتخاذ ما يلزم ب ان تمديد خطابات (ضمان حسن التنفيذ) لغرض االستفادة منها
الحقا في الصرف على العمل عند عدم كفاية المبلل المخصص له او حجزها وبالتنسيق مع المصرف
المعني وب كل اصولي لصالح جهة التعاقد من خالل مفاتحة المصرف المصدر لخطاس الضمان بهذا
الخصوص .
رابعا  :السلفة الت غيلية ( االولية) :
هي دفعة مقدمة من قبل صاحس العمل الى الطرف المتعاقد معها وتمنح عند توقيع العقد مع تقديم
اطاء ضامن لها من قبله تتمثل بكفالة مصرفية اير م روطة صادرة من مصرف معتمد بقدر قيمة
السلفة مع مراعاة ان لصاحس العمل صفة جوازية في منح السلفة او جزء منها من عدمه كون الحدود
الم ار اليها في تعليمات تنفيذ الموازنة االتحادية السنوية تمثل الحد االعلى لها ويتم التعامل مع السلفة
الت غيلية وكما يأتي :
 -1في حالة منح السلفة الت غيلية (االولية) وفق الضوابط والتعليمات فيتم التعامل معها وفق ما ورد
في تعليمات تنفيذ المو اززنة العامة االتحادية النافذة بالنسبة للعقود المدرجة ضمن موازنة الخطة
االستثمارية والموازنة الت غيلية .
 -2في حالة انهاء العقد ألسباس خارجة عن أرادة الطرفين يتم استقطاع مبلل السلفة الت غيلية من
مجموع استحقاقات المتعاقد عن االجزاء المنفذة وفي حالة عدم كفايتها يتم الطلس من المتعاقد تسديد
المتبقي منها وفي حال رفضه او تعذره يتم الرجوع الى الكفالة المصرفية المقدمة وحسس المبلل المتبقي
من السلفة الت غيلية .
 -3يجس تضمين العقد المبرم بين الطرفين الية واضحة السترداد السلفة الت غيلية .
خامسا  :تنفذ هذه الضوابط من تأريخ صدورها.
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الضوابط رقم ( )18الية ادراج املتعاقدين املتلكئني يف تنفيذ التزامامهم التعاقدية يف قائمة الشركات املتلكئة –
اادرة عن وزارة التططيط
أستنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم ) (87لسنة
 2004وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام و ازرة التخطيط رقم ) (1لسنة  2012وق ارر مجلس
الوزراء رقم ( )164لسنة  2012اصدرنا الضوابط التالية :
اوال  :تعريف التلكؤ
هو عدم قدرة المتعاقد مع جهات التعاقد الحكومية على تنفيذ التزاماته التعاقدية بدون سبس مبرر ويتم
قياس التلكؤ بمقياس مادي  /زمني أعتمادا على برنام تقدم مراحل العمل (المقدم من قبل المقاول
والمصادق عليه من صاحس العمل ) وذلك عندما تصل نسبة االنحراف المادي أثناء فترة تنفيذ الم روع
الى ( )%20أو أكثر او انتهت مدة الم روع والمدد اإلضافية وكانت نسبة االنحراف المادي اكثر من
( )%5علما ان ذلك ال يسري على االعمال التي يفترض ان يقوم بها المتعاقد خالل مدة الصيانة .
ثانيا  :اجراءات جهة التعاقد في حالة التلكؤ
 -1على جميع جهات التعاقد في الو ازرات والجهات اير المرتبطة بو ازرة والمحافظات ت كيل لجنة فنية
مركزية تتولى مهمة النظر في جميع الطلبات المتعلقة بموضوع ادراي المتعاقدين المتلكئين في تنفيذ
التزاماتهم التعاقدية على قائمة ال ركات المتلكئة (ولعقود االشغال فقط) وبطلس من جهات التعاقد او
الجهة المستفيدة تكون برئاسة موظف بدرجة مدير عام وعضوية ممثلين عنها باالختصاصات التالية :
أ -الهندسية  /عضو حاصل على بكالوريوس هندسة (مدني او كهرباء او ميكانيك او كيمياوي ...
الخ) في االقل على ان ال تقل درجته الوظيفية عن الرابعة وحسس االختصاص .
س -المالية  /عضو حاصل على بكالوريوس محاسبة في االقل على ان التقل درجته الوظيفية عن
الرابعة .
ي -القانونية  /عضو حاصل على بكالوريوس قانون في االقل على ان التقل درجته الوظيفية عن
الرابعة .
د -مقرر للجنة ال يقل عنوانه الوظيفي عن مالحظ .
 -2للجنة أعاله االستعانة بمختصين وحسس طبيعة العقد لغرض الوقوف على ارائهم كلما اقتضت
الضرورة لذلك .
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 -3على جهة التعاقد ان تعد جدول تقدم العمل على أساس أوزان الفقرات (مادي  /زمني) وليس مالي
ويتم حسابه بدقة مع مراعاة المادتين (التاسعة والرابعة ع ر) من رول المقاولة العمال الهندسة المدنية
بقسميها االول والثاني و رول المقاولة العمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية بقسميها االول
والثاني .
 -4على جهة التعاقد في حالة تلكؤ المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية وقبل وصول نسبة االنحراف
المادي الى ( )%15او قاربت مدة الم روع على االنتهاء وقبل وصول نسبة انحراف ( )%5توجيه
المتعاقد باالتجاه الصحيح لغرض تالفي االنحراف وكما يأتي:
أ -تنبيه المتعاقد بكتاس تحريري يحثه على ضرورة االلتزام بواجبه في تنفيذ التزاماته التعاقدية وخالل
مدة ( )15يوما أصوليا.
س -في حالة انقضاء المدة المذكورة في الفقرة (/4أ) انفا وعدم تالفي االنحراف الحاصل في التنفيذ من
المتعاقد فيتم انذاره رسميا عن طريق الكاتس العدل المختص بضرورة تنفيذ التزاماته وخالل مدة ()15
يوما أصوليا مع مراعاة اعمام و ازرة التخطيط  /الدائرة القانونية ذي العدد ( )28976/5/4في
 2015/12/21الخاص بتوجيه االنذارات .
ي -عند استمرار المتعاقد بالتلكؤ وبعد اتخاذ االجراءات الوارد ذكرها في الفقرات (/4أ و س) اعاله وعند
تجاوز نسبة االنحراف المنصوص عليها في الفقرة (اوال) اعاله تطلس جهة التعاقد من اللجنة الفنية
ال مركزية الم كلة في كل (و ازرة او جهة اير مرتبطة بو ازرة او محافظة) ادراي المتعاقد المتلكأ في قائمة
ال ركات المتلكئة ويرفق مع طلس االدراي البيانات التالية :
اوال  :تقرير جهة التعاقد يبين فيه نسبة االنحراف والمدة الزمنية (اي االنحراف المادي  /الزمني) .
ثانيا  :التنبيه واالنذار الموجه الى المتعاقد المتلكأ .
ثالثا  :أية اوليات اخرف تخص الموضوع .
 -5تقوم اللجنة المركزية بدراسة الطلس واألوليات المرفقة وأخذ إفادة ممثل ال ركة المتلكئة وفي حال
قناعة اللجنة بثبوت تلكؤ ال ركة المتعاقد معها يتم رفع توصياتها الى رئيس جهة التعاقد لغرض
المصادقة.
 -6يتم مفاتحة و ازرة التخطيط (دائرة العقود الحكومية ) بكتاس موقع من (الوزير  ،رئيس الجهة اير
المرتبطة بو ازرة  ،المحافظة ) لغرض ادراي المتعاقد المتلكأ في قائمة ال ركات المتلكئة على ان ترفق
مع كتاس المفاتحة األوليات التالية :
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أ -محضر اللجنة الفنية المركزية المتضمن توصياتها بأدراي المتعاقد المتلكأ في قائمة ال ركات
المتلكئة مصادق عليه من (الوزير المختص  /رئيس الجهة اير المرتبطة بو ازرة  /المحافظ ) .
س -التنبيه واالنذار الم ار اليهما في الفقرة (/3أ  ،س) انفا .
ي -أفادة ممثل ال ركة .
د -نسخة واضحة من هوية تصنيف المقاولين او هادة تأسيس ال ركة .
هم -نسخة من العقد وأية وثائق اخرف تخص الموضوع .
 -7على جهة التعاقد وبعد اتخاذ االجراءات الم ار اليها في الفقرات اعاله وبعد ادراي المتعاقد في
قائمة ال ركات المتلكئة وعند عدم تالفي االنحراف المادي وقبل وصوله الى نسبة ( )%40توجيه انذار
رسمي له من الكاتس العدل المختص لتالفي االنحراف خالل مدة ( )15يوما وفي حالة تجاوز النسبة
( ) %40استنادا الى جدول تقدم العمل فتعتبر ال ركة مخلة بالتزاماتها التعاقدية وعلى جهة التعاقد اتخاذ
ما يلزم ب أن أكمال االعمال وفق ما ورد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة وتتحمل جهات
التعاقد مسؤولية عدم ادراجه في قائمة ال ركات المتلكئة عند وصول االنحراف المادي الى النسبة اعاله.
 -8على جهة التعاقد عند (انتهاء مدة العقد والمدد االضافية الممنوحة للمقاول او ال ركة المقاولة وفق
الضوابط ) ووجود نسبة انحراف بلغت ( )%5يتم اتخاذ ما يلزم وحسس الفقرتين (أ وس) من البند ()4
من هذه الضوابط وعند تجاوز نسبة االنحراف ( )%5يتم اتخاذ ما يلزم ب أن ادراي المتعاقد في قائمة
ال ركات المتلكئة مع البدء باحتساس الغرامات التأخيرية ولغاية النسبة المحددة لها في العقد وفي حالة
تجاوز هذه النسبة دون اكمال العمل يتم اتخاذ ما يلزم ب أن أكمال االعمال وفق ما ورد في تعليمات
تنفيذ العقود الحكومية النافذة.
ثالثا :اللجنة المركزية لإلدراج في قائمة الشركات المتلكئة :
 -1ت كل في و ازرة التخطيط لجنة مركزية تتكون من :
أ -مدير عام دائرة العقود الحكومية العامة رئيسا لها .
س -ممثل عن الدائرة القانونية عضوا .
جم  -ممثل عن دائرة تخطيط القطاعات عضوا .
د  -ممثل عن دائرة العقود الحكومية العامة مقرر للجنة ال يقل عنوانه الوظيفي عن مالحظ .
 -2تنظر اللجنة في طلبات الو ازرات او الجهات اير المرتبطة بو ازرة او المحافظات الخاصة بأدراي
المتعاقدين المتلكئين في قائمة ال ركات المتلكئة وترفع توصياتها الى وزير التخطيط بعد تدقيق
اإلجراءات المتبعة ومتطلبات اإلدراي ويتم اصدار القرار ب أن الطلبات خالل مدة ( )30يوم من تأريخ
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استالم الطلس وتسجيله على ان ترفق معه كافة األوليات الم ار اليها في الفقرة ( ثانيا  )4 /انفا .
رابعا  :على جهة التعاقد التي طلبت االدراج تبليغ المتعاقد رسميا بقرار وزارة التخطيط الخاص بادراجه
في قائمة الشركات المتلكئة .
خامسا  :لجنة النظر في االعتراضات :
 -1يتم ت كيل لجنة في و ازرة التخطيط تسمى (لجنة النظر في االعتراضات على ق اررات إدراي
المتعاقدين المتلكئين في قائمة ال ركات المتلكئة ) تتكون من :
أ -مدير عام الدائرة القانونية في و ازرة التخطيط (رئيسا)
س -ممثل عن دائرة تخطيط القطاعات(عضوا)
ي -ممثل عن دائرة العقود الحكومية العامة ال يقل عنوانه الوظيفي عن مالحظ (عضوا ومقر ار للجنة)
 : -2تعمل اللجنة وفقا لآللية التالية :
أ -يتم تقديم طلس االعتراض على قرار االدراي في قائمة ال ركات المتلكئة لدف اللجنة المنصوص عليها
في الفقرة ( )1من هذه المادة خالل مدة ( )30يوما من تأريخ تبلغه بالقرار .
ب -تنظر اللجنة بالطلبات اعاله خالل مدة ال تتجاوز ( )30يوما من تأريخ تسجيل الطلس لديها
ي -على اللجنة رفع توصياتها المتضمنة (رفع المتعاقد من قائمة ال ركات المتلكئة او رفض الطلس
مع بيان األسباس وبعد الوقوف على رأي الجهة طالبة اإلدراي) الى وزير التخطيط للبت فيها خالل مدة
ال تتجاوز ( )30يوما من تأريخ رفع التوصيات اليه ويعد ق ارره نهائيا .
سادسا  :يتم رفع اسم المتعاقد المتلكأ من قائمة ال ركات المتلكئة بعد تقديمه طلبا الى الجهة التي
طلبت إدراجه وعلى هذه الجهة مفاتحة اللجنة المركزية في و ازرة التخطيط لرفع اسمه من قائمة ال ركات
المتلكئة بعد معالجة التلكؤ وتالفي نسبة االنحراف المادي ووصوله الى نسبة ( )%5خالل فترة التنفيذ
أو إزالة االنحراف بالكامل وانجاز العمل واستالمه استالما اوليا بالنسبة للمقاوالت التي انتهت مدتها
وبعد تأييد جهة التعاقد بذلك .
سابعا  :االثار المترتبة على ادراي المتعاقد في قائمة ال ركات المتلكئة
 -1على جهات التعاقد التي طلبت ادراي المتعاقدين المتلكئين معها في قائمة ال ركات المتلكئة
االمتناع عن الدخول في التزامات جديدة معهم بمجرد تروي طلس االدراي ولحين معالجة التلكؤ ورفع
اسماءهم من قائمة ال ركات المتلكئة .
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 -2على كافة الو ازرات والجهات اير المرتبطة بو ازرة والمحافظات االمتناع عن التعامل وعدم الدخول
بالتزامات جديدة مع المتعاقدين المدرجين في قائمة ال ركات المتلكئة بمجرد صدور تعميم بذلك وعلى
هذه الجهات متابعة صدور هذه التعاميم قبل ال روع بإجراءات التعاقد للتأكد من سالمة موقف المقاولين
وال ركات المقاولة وقبل االحالة .
 -3يكون قرار االدراي نافذ من تأريخ صدور التعميم على الجهات التعاقدية ويبقى ساريا لحين صدور
كتاس من و ازرة التخطيط برفع االسماء من قائمة ال ركات المتلكئة .
 -4ت مل اثار ادراي ال ركات المتلكئة مجلس االدارة والمدير المفوض فيها .
 -5في حالة امتالك ال ركة الكثر من تخصص نتيجة لممارستها ألكثر من ن ال بموجس عقد
تأسيسها فأن اثار قرار االدراي ينصس على ال ركة ككل بغض النظر عن تخصصها (ن اطها).
 -6اليسري قرار االدراي في قائمة ال ركات المتلكئة على ق اررات احالة االعمال (اال غال) للمقاول او
ال ركة المقاولة الصادرة قبل قرار االدراي وتتحمل جهات التعاقد مسؤولية عدم التحقق من سالمة موقف
المناقصين قبل االحالة .
 -7عند تكرار ادراي المتعاقد في قائمة ال ركات المتلكئة لثالخ مرات او أكثر من قبل أكثر من جهة
تعاقد بسبس التزاماته التعاقدية المت عبة ففي هذه الحالة اليتم رفعه من قائمة ال ركات المتلكئة اال بعد
زوال اسباس التلكؤ وبعد مرور سنة واحدة من تأريخ انجازه لجميع هذه الم اريع واستالمها استالما أوليا.

ثامنا  :اليعتبر المقاول متلكأ اذا كانت اسباب االنحراف بسبب اجراءات جهات التعاقد الحكومية او
ألسباب خارجة عن ارادة المتعاقد وكما مبين في ادناه :
 -1وجود اخطاء في التصاميم وتأخر في اصدار أوامر التغيير لمدة اكثر من ( )30يوما استنادا الى
الضوابط والتعليمات الصادرة عن و ازرة التخطيط .
 -2تأخر دفع السلف المستحقة الى المتعاقد خالل المدة القانونية الواردة في المادة ( )62من رول
المقاولة العمال الهندسة المدنية او ما يقابلها في رول المقاولة العمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية
والكيمياوية او الوثائق القياسية مع مراعاة طبيعة العقد .

81
الوقائــــــــــــع العراقية – العدد 4325

ضوابط تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة ( 2014الطبعة المنقحة  -تموز (2017

 -3اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية اليد للمقاول فيها ولم يكن بالوسع توقعها أو تفاديها
وترتس عليه (أنحراف مادي  /زمني ) تأخير اكمال االعمال ضمن مدة اكمال االعمال والمدد اإلضافية
الممنوحه استنادا الى الضوابط رقم ( )6الصادرة عن و ازرة التخطيط واي مادة تقابلها في رول المقاولة
العمال الهندسة المدنية و رول المقاولة العمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والكيمياوية مع مراعاة
طبيعة العقد .
تاسعا  :ت مل ال ركات الحكومية بأحكام هذ الضوابط باستثناء اإلدراي في القائمة السوداء والفقرة (
سادسا )7 /اعاله.
عاش ار  :على و ازرة التخطيط (دائرة العقود الحكومية) مفاتحة جهات التعاقد لبيان اسباس عدم اتخاذها
اإلجراءات الواردة في الفقرة (ثانيا) اعاله بحق ال ركات التي تتجاوز نسبة االنحراف (مادي  /زمني) في
التنفيذ ( )%20في ضوء ما يتم تزويدها به من قبل فرق الزيارات الميدانية الخاصة بمتابعة تنفيذ
الم اريع الم كلة في و ازرة التخطيط لغرض تثبيت موقف عن إجراءات هذه الجهات ورفع موقف عنها
الى الجهات العليا .
احد عشر  :تقوم دائرة العقود الحكومية العامة في و ازرة التخطيط باعداد صفحة على الموقع االلكتروني
الخاص بها لن ر اسماء المدرجين على قائمة المتعاقدين المتلكئين والمرفوعين منها مع مراعاة تحديثها
دوريا وعلى جهات التعاقد متابعة المستجدات على هذه الصفحة باإلضافة الى المفاتحة الرسمية .
اثنى عشر  :تلغى الضوابط الصادرة بموجب كتابنا ذي العدد ( )22241/7/4في . 2013/9/17
ثالثة عشر  :يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها .
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الضوابط رقم )  (19اخلااة بعمل جلان اإلسراع لتنفيذ االلتزامات املطل هبا من قبل املقاولني اادرة عن
وزارة التططيط
أستنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس أحكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم ( )87لسنة
 2004وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر وأقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012أصدرنا الضوابط
التالية:
اوال  :تعريف لجنة اإلسراع  :هي لجنة يتم ت كيلها من قبل صاحس العمل وفق رول معينة لتنفيذ
االلتزامات (عقود األ غال) التي عجز او تلكأ عن تنفيذها المقاول وتكون اللجنة برئاسة مهندس أقدم
على األقل من ذوي الخبرة بأعمال التنفيذ ذات العالقة بالم روع وعضوية مهندسين باالختصاصات
المطلوبة لتنفيذ العمل إضافة إلى محاسس على ان ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن أربعة من ضمنهم
المقاول
ثانيا  :ال رول الواجس توفرها عند ت كيل لجان اإلسراع
أ -أن يكون العمل في مراحل نهائية وحسس تقدير صاحس العمل مع وجود انحراف مادي وتلكؤ في
تنفيذ برنام تقدم العمل المصادق عليه من قبل جهة التعاقد وحسس ضوابط التلكؤ الصادرة من و ازرة
التخطيط .
س -وجود مقدرة فنية على تنفيذ العمل المتبقي من قبل جهة التعاقد .
جم -وجود موافقة رئيس جهة التعاقد على تنفيذ هذا العمل بهذه الطريقة وبتوصية من المهندس الم رف
على العمل.
د -وجود موافقة المقاول على تنفيذ العمل بهذه الطريقة ليكون ممثال فيها في حالة معرفة محل إقامته
وفي حالة مجهولية محل اإلقامة او امتناع المقاول عن التمثيل في اللجنة يصار الى انذاره اصوليا عن
طريق كاتس العدل على العنوان المثبت في العقد في حال عدم تضمينه بندا يجيز لجهة التعاقد توجيه
االنذار من قبلها مبا رة ومن ثم اصدار قرار بسحس العمل بعدها يتم اخذ اذن قضائي بتثبيت واقع
الحال والتنفيذ باحد الخيارات التالية -:
 -1اساليس التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.
 -2لجنة اكمال االعمال عند تحقق ال رول الواردة في (أ) و (س) و (ي) اعاله باستثناء تمثيل المقاول
فيها دون االخالل باالجراءات القانونية واالدارية االخرف المتبعة بهذا السياق وحسس التعليمات
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والضوابط وال رول العامة او الوثائق القياسية وتخضع اعمال هذه اللجنة الى االلية الخاصة بلجان
االسراع فيما يتعلق باالمور التنفيذية.
ثالثا  :على جهة التعاقد عند اتخاذ القرار بتنفيذ األعمال المتلكأ بها من قبل لجنة اإلسراع ت كيل لجنة
فنية ( لجرد وتثبيت واقع الحال ) يمثل فيها المقاول او من يمثله رسميا وعلى اللجنة اتخاذ اإلجراءات
التالية :
 -1وضع اليد على موقع العمل.
 -2جرد كافة المواد الموجودة في موقع العمل او الموجودة في مخازن الموقع وكذلك المواد التي تعاقد
المقاول على تجهيزها .
 -3جرد كافة االليات والمعدات العائدة للمقاول في الموقع ومنعها من المغادرة اال بأذن من صاحس
العمل.
 -4جرد الكوادر وااليدي العاملة التي يستخدمها المقاول في الموقع بهدف امكانية االستفادة منها في
تنفيذ بقية االعمال وحسس تقدير جهة التعاقد.
 -5ك ف وتثبيت حجم كافة االعمال المنجزة والمنجزة جزئيا بموجس جدول كميات العمل المتعاقد عليه
وتثبيت المالحظات والنواقص فيها وتثبيت قيمة االعمال المنجزة والمبالل المستلمة من قبل المقاول
بموجس الدفعات السابقة وتحديد المبالل المتبقية في العقد مع تثبيت المبالل التي يستحقها المقاول والتي
لم يستلمها .
 -6تثبيت المبالل المستحقة على المقاول الى الجهات االخرف التي لها عالقة بالمقاولة .
 -7على جهات التعاقد تحديد وتنظيم ك ف باألعمال اير المبا ر بها (اير المنجزة) والمتبقي من
االعمال المنجزة جزئيا والمالحظات والنواقص واعداد الكلفة التخمينية واكمالها (حسس األسعار السائدة).
 -8ايقاف احتساس الغرامات التأخيرية من موافقة المقاول على تمثيله في لجنة االسراع.
رابعا :على جهة التعاقد في حالة ت كيل لجنة اسراع مراعاة مايأتي:
 -1تمديد خطاس ضمان حسن األداء البالل ( )%5من مبلل العقد كأمانات لديها بعد مطالبة المتعاقد
المتلكأ بتمديد مدة نفاذيتة لغرض استخدامها عند الحاجة وتصفية الحسابات وفي حالة رفض المقاول او
تعذر تمديد خطاس الضمان يصار الى االحتفا به.
 -2فرض التحميالت االدارية بما ال يزيد عن ( )%20من كلفة األعمال المتلكأ بها المنفذه على
حساس المقاول بواسطة لجنة أسراع بطريقة التنفيذ امانة ويتم تحديد النسبة العليا ابتداءا على أساس

الكلفة التخمينية لك ف االعمال ويتم التسوية لهذه المبالل وفق المصروف منها فعال وحسس اوجه

الصرف االتية:
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أ -مصاريف نقل ألعضاء اللجنة.
س -اجور الفنيين واإلداريين للمقاول الذين يتقرر استمرارهم بالعمل .
جم -رواتس رئيس واعضاء اللجنة (موظفي القطاع العام) للفترة الزمنية التي ينجز فيها العمل تؤخذ ايرادا
للخزينة .
د -المكافأت التي تصرف للجان االسراع .
هم -اجور االتصاالت.
و -اجور الطعام التي تصرف للجنة حسس التعليمات .
ز -اللوازم والتجهيزات الهندسية المطلوبة للتنفيذ .
حم -ساعات العمل اإلضافية ألعضاء اللجنة .
ل -اجور الماء والكهرباء التي تحسس على الم روع
ي -المصاريف اللوجستية الالزمة الدارة الم روع مثل )وقود السيارات والمولدات الكهربائية  .....الخ(.
خامسا :على لجنة اإلسراع عند ت كيلها اتخاذ االجراءات التالية :
 -1اعداد خطة وبرنام زمني لتنفيذ االعمال المتبقية في الم روع (المتلكأ بها) وبالسرعة الممكنة وترفع
الى رئيس جهة التعاقد للمصادقة عليها على ان تتضمن الخطة تفاصيل المستلزمات المالية والمادية
المطلوبة والطريقة التي ستتبعها اللجنة في اكمال االعمال .
 -2تقوم لجنة اإلسراع بإكمال االعمال المتبقية في الم روع وفقا لخطة المصادق عليها المذكورة اعاله
باستخدام اسلوس التنفيذ امانة بموجس تعليمات التنفيذ امانة النافذة على حساس المقاول المخل بالتزاماته
وحسس الصالحية الممنوحة للجنة ولها االستعانة لهذا الغرض باآلليات والمعدات العائدة للمقاول وكذلك
مستخدمي المقاول من الفنيين واإلداريين والعمال الماهرين واير الماهرين وفقا الجور السائدة التي
تعتمدها اللجنة.
 -3في حال اعت ارض المقاول على أي فقرة (اسعار  ،مواصفات  ....الخ) فيتم حسم الموضوع من قبل
لجنة االسراع واتخاذ القرار بأالبية اعضاء اللجنة وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانس الذي فيه
رئيس اللجنة.
سادسا  :عند عدم حضور المقاول او من يمثله في اللجنة الم ار اليها في الفقرة ثالثا اعاله رام تبلغه
من قبل جهة التعاقد وب كل أصولي فعلى جهة التعاقد اتخاذ ما يأتي :
 -1اإليعاز الى اللجنة الفنية اعاله اتخاذ اإلجراءات المبينة في الفقرة ثالثا أعاله .
 -2سحس العمل والحصول على اذن قضائي لتثبيت واقع الحال كطرف حيادي ويتم تثبيت ذرعة
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االعمال المنجزة واالعمال اير المنجزة بموجس العقد والمواد والمعدات المطروحة وتأ ير المالحظات
والنواقص مع اال ارة الى قيام جهة التعاقد باعداد الكلفة التخمينية لألعمال اير المنفذة لغرض اعتمادها
عند التحليل واإلحالة لمقاول اخر الستكمال التزامات الطرف المخل .
سابعا  :على لجنة اإلسراع ا عار جهة التعاقد تحريريا بأكمال االعمال المتبقية المكلفة بانجازها لكي يتم
استالمها استالما أوليا من قبل لجنة استالم اصولية ويعتبر تأريخ االستالم االولي هو تأريخ بدء مدة
الصيانة لمجمل االعمال التي نفذها المقاول ولجنة االسراع ويتحمل المقاول كونه احد اعضاء لجنة
االسراع مسؤولية تنفيذ االعمال بال كل المرضي .
ثامنا  :في حالة تنفيذ االعمال من قبل لجنة االسراع ب كل اير مطابق للمواصفات المتعاقد عليها من
قبل المقاول االصلي فمن حق المقاول او من يمثله في اللجنة التحفظ على االعمال المنفذة وأخالء
مسؤوليته الفنية والقانونية .
تاسعاً  :اليجوز صرف مستحقات المقاول المخل وتصفية حساباته اال بعد تنفيذ الم روع ب كل كامل
واصدار هادة االستالم االولي للعمل ككل وفقا لما يأتي :
 -1اذا وجد بعد تصفية الحسابات االولية ان حساس المقاول مدين فيتم استقطاع المبالل المطلوبة من
االس تحقاقات الموقوفة وفي حالة عدم كفايتها يتم استحصالها من مبالل ضمان حسن التنفيذ وفي حالة
عدم كفايتها يتم مطالبته ببقية المبلل ويستحصل بالطرق االصولية.
 -2اذا كان حساس المقاول المتلكأ بتنفيذ التزاماته التعاقدية دائن للفقرات التي انجزت على حسابه فقط
فال يعطى يء عنها .
 -3اذا كان حساس المقاول المتلكأ بتنفيذ التزاماته التعاقدية دائن بعد تنفيذ العقد ب كل كامل وتصفية
حسابات الم روع عند االستالم االولي والذرعة النهائية وفق السياقات المعتمدة ففي هذه الحالة تعطى
للمقاول المتلكأ المبالل التي يستحقها لالعمال المنفذه من قبله قبل تأريخ احالة انجاز االعمال االخرف
الى لجنة االسراع مع ارجاع خطاس ضمان حسن التنفيذ بالكامل عند االستالم النهائي .
 -4يتم تنزيل مبلل التحميالت االدارية المناسبة والغرامات التأخيرية ان وجدت .
 -5يتم تنفيذ االعمال المخل بها باستخدام المبالل المخصصة لتنفيذ العقد وفي حالة عدم كفايتها يتم

استخدام المبالل المستحقة للمقاول الموجودة لدف جهة التعاقد او اية مبالل اخرف بضمنها ضمان حسن
التنفيذ للمقاول وفي حالة عدم كفاية المبالل لتنفيذ الفقرات اير المنجزة يتم الصرف على اكمال تنفيذها

من المبالل ضمن كلفة الم روع الكلية واعتبارها دين بذمة المقاول مع مطالبة المقاول بدفعها باستخدام

الطرق القانونية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( )56لسنة  1977المعدل وتسديدها الى

الخزينة العامة .
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 -6في حالة عدم كفاية مبلل الكلفة الكلية للم روع يتم مفاتحة و ازرة التخطيط لغرض زيادة الكلفة
الكلية للم روع بالمبلل المطلوس وتعتبر الزيادة دين بذمة المقاول مع مطالبة المقاول بدفعها باستخدام
الطرق القانونية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( )56لسنة  1977المعدل وتسديدها الى
الخزينة العامة .
 -7يتم احتساس الكلفة الكلية للم روع بعد انجازه واكمال المطالبات بالديون المستحقة على المقاول
لغرض تثبيت الكلفة الحقيقية للم روع التي تم صرفها لتنفيذ الم روع .
 -8يتم تحديد مبلل االحتيال لالعمال التكميلية للمقاولة التي تحال الكمال العمل المخل به من قبل
لجنة االسراع وحسس ما يتم تحديده ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة االستثمارية على ان ال يتم تحميلها
على المقاول المخل وتتحملها الجهة المنفذه او المستفيدة ويتم تنفيذ االعمال االضافية لالعمال التي يتم
تنفيذها بواسطة لجنة االسراع من ضمن مبلل االحتيال للمقاولة الرئيسية على ان اليتم تحميلها على
المقاول المخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية وتتحملها الجهة المنفذة او المستفيدة مع مراعاة ضوابط أوامر
الغيار الصادرة عن و ازرة التخطيط .
عاش اًر :تستثنى لجان االسراع والتي تعمل باسلوس التنفيذ امانة عند اكمال العمل على حساس المقاول
الم كلة بموجس هذه الضوابط من السقوف المالية والزمنية الم ار اليها في تعليمات تنفيذ االعمال
باسلوس التنفيذ امانة رقم ( )1لسنة  2014والية تنفيذ األعمال باسلوس التنفيذ امانة المعممة بموجس
كتاس الدائرة القانونية في و ازرة التخطيط ذي العدد ( )14390/5/4في . 2014/6/26
احد عشر :يكون التسليف للجان اإلسراع والتنفيذ أمانة الم كلة بموجس هذه الضوابط بما ال يزيد عن
( )50مليون دينار لتغطية المصاريف مع إمكانية اللجنة بالعمل بأساليس التنفيذ االخرف وألية مبالل مع
مراعاة امكانية اللجنة تسديد المبالل التي تساوي او تزيد عن ( )5خمسة مليون دينار بواسطة صكوك
الى صاحس العالقة وحسس السياقات المالية المتبعه بهذا ال أن .
اثنى عشر :يلغى العمل بالتعميم الصادر من وزارتنا بموجب كتابينا ذي العددين ( 3024/7/4في
2009/3/16و 19479/7/4في .) 2012/10/4
ثالثة عشر :تنفذ هذه الضوابط من تأريخ صدورها .
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الضوابط رقم ( )20آلية تعليق وادراج ورفع املناقصني او املتعاقدين املطلني ابلتزامامهم التعاقدية مع اجلهات
التعاقدية احلكومية يف القائمة السوداء – اادرة عن وزارة التططيط
استنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام سلطة االئتالف المؤقتة رقم ( )87لسنة 2004
وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر وأقسام و ازرة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012اصدرنا الضوابط االتية -:
اوال  :ي مل بأحكام هذه الضوابط المناقصون او المتعاقدون من المجهزين العراقيين واألجانس
واالست اريين العراقيين واألجانس والمقاولين األجانس والمقاولين العراقيين اير المصنفين المخلين
بالتزاماتهم التعاقدية مع جهات التعاقد الحكومية في (الو ازرات والجهات اير المرتبطة بو ازرة والمحافظات
وال ركات العامة التابعة للقطاع العام في حالة تنفيذ مقاوالت ممولة من الخزينة العامة للدولة ) .
ثانيا  :حاالت االدراي في القائمة السوداء :
 -1تقديم عطاء وهمي .
 -2ثبوت القيام بتحريف او تزوير العطاءات او اية وثيقة في مستندات المناقصة الخاصة بموضوع
االدراي .
 -3االمتناع عن توقيع صيغة العقد بعد التبلل بقرار اإلحالة ومن دون عذر م روع بقصد االضرار
بالمصلحة العامة .
 -4ثبوت تقديم معلومات او امور مغايرة للحقيقية فيما يتعلق بالعمل المحال عليه بقصد االضرار
بالمصلحة العامة
 -5ثبوت الر وة او ال روع في ر وة احد منتسبي الدولة او التواطؤ معه .
 -6ثبوت عدم االلتزام بأداس المهنة عن طريق اتباع اساليس المنافسة اير الم روعة او ممارسة اي
حالة من حاالت الفساد واالحتيال .
 -7صدور حكم قطعي من محكمة مختصة يقضي بإفالس المتعاقد او المتعهد او حبسه او سجنه
الرتكابه جنحة او جناية مخلة بال رف .
 -8ثبوت مخالفة رول التجهيز او المواصفات الفنية المتعاقد عليها اوالمتعهد بها ب كل مخالف
للمواصفات وعدم معالجته او تعويضه للمواد المجهزة وذلك بقصد االضرار بالمصلحة العامة .
 -9صدور قرار بسحس العمل بسبس ثبوت التلكؤ واالخالل بالتزاماته التعاقدية .
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ثالثا  :على جهة التعاقد عند تحقق احدف الحاالت المذكورة في الفقرة (ثانيا) اعاله مفاتحة و ازرة
التخطيط لغرض ادراي المناقص او المتعاقد المخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية بالقائمة السوداء باالضافة
لذلك يتم اتخاذ االجراءات القانونية االخرف وفق الت ريعات النافذة وحسس السياقات المتبعة بهذا ال أن.
رابعا  :على جميع جهات التعاقد الحكومية في الو ازرات والجهات اير المرتبطة بو ازرة والمحافظات
ت كيل لجنة فنية مركزية للنظر في الطلبات الخاصة بادراي ورفع المناقصين او المتعاقدين المخلين
بالتزاماتهم التعاقدية معها وتكون برئاسة موظف بدرجة مدير او (رئيس مهندسين اقدم) في االقل
وعضوية ممثلين عن ت كيالتها القانونية والمالية واالدارية والجهة المستفيدة لغرض دراسة هذه الطلبات
ورفع التوصيات ب أنها الى رئيس جهة التعاقد للمصادقة عليها ومفاتحة و ازرة التخطيط  /دائرة العقود
الحكومية ب أنها .
خامسا  :على جهة التعاقد مراعاة االجراءات االتية عند طلس ادراي المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم
التعاقدية في القائمة السوداء او الرفع منها -:
أ -قيام اللجنة الفنية الم ار لها في الفقرة (رابعا) اعاله بدراسة طلبات االدراي او الرفع من القائمة
السوداء واعداد محضر بذلك يتضمن التوصيات ب أنها الى الرئيس االعلى لجهة التعاقد ( الوزير او
رئيس الجهة اير المرتبطة بو ازرة او المحافظ) مقترنة بمدة االدراي والتي يجس ان ال تتجاوز (3سنوات)
لغرض المصادقة .
س -مفاتحة و ازرة التخطيط بكتاس رسمي موقع من قبل الرئيس االعلى لجهة التعاقد ( الوزير  ،رئيس
الجهة اير المرتبطة بو ازرة  ،المحافظ ) يتضمن طلس ادراي المناقصين او المتعاقدين المخلين
بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة السوداء او الرفع منها ومبررات ذلك .
جم -يرفق مع كتاس طلس اإلدراي كافة األوليات ذات العالقة بالموضوع بما فيها:
 -1نسخة المحضر الم ار اليه في الفقرة (أ) اعاله
 -2نسخة من العقد المبرم مع ال ركة
 -3نسخة من كتاس االحالة
 -4نسخة من هوية تصنيف ال ركة او هوية ارفة التجارة او هادة تأسيس ال ركة المصادق عليها
اصوليا .
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سادسا  :ت كل في و ازرة التخطيط لجنة مركزية لتعليق وادراي ورفع المناقصين او المتعاقدين المخلين
بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة السوداء وتكون برئاسة مدير عام دائرة العقود الحكومية العامة وعضوية
ممثلين عن الجهات التالية (( و ازرة المالية  ،و ازرة التجارة  /دائرة مسجل ال ركات  ،و ازرة االعمار
واالسكان والبلديات العامة  ،و ازرة الكهرباء  ،و ازرة النفط ،اتحاد الغرف التجارية ) التقل درجتهم عن
مدير او (رئيس مهندسين اقدم ) ومقرر اليقل عنوانه عن مالحظ
 -1مهام اللجنة :
أ -النظر في الطلبات المقدمة لها من جهات التعاقد الحكومية والخاصة بادراي المناقصين او
المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية والم مولين باحكام هذه الضوابط في القائمة السوداء او رفعهم
منها او تعليق االن طة الجديدة لهم لحين حسم موضوع االدراي في القائمة السوداء من عدمه .
س -تقوم اللجنة باالطالع على االوليات ومناق ة الوقائع واالستماع الى اقوال الطرفين والنظر في
دفوعهم بعد تبليغهم رسميا من جهات التعاقد وقبل رفع التوصيات ب أن هذه الطلبات الى وزير
التخطيط .
جم -يكتمل النصاس القانوني للجنة عند حضور ثلثي أعضائها على االقل وتتخذ اللجنة ق ارراتها
باإلجماع او االالبية البسيطة (النصف  )1+وفي حالة تساوي االصوات يرجح الجانس الذي يصوت
معه رئيس اللجنة .
د -يراعى في ت كيل اللجنة ان يكون هناك عضو (اصيل وبديل ) سواء لرئيس اللجنة او االعضاء
والمقرر لتالفي االرباك والتأخير الحاصل في حالة عدم تواجد أيا منهم .
هم -على اللجنة ان تنظر بطلبات الرفع من القائمة السوداء او االدراي للم مولين بها وللمدة التي
تطلبها جهة التعاقد والتي يجس ان التتجاوز ( )3سنوات تبدأ من تاريخ صدورتعميم االدراي في القائمة
السوداء على الجهات التعاقدية على ان تكون فترة التعليق الصادرة بحقهم من ضمن هذه المدة .
و -يتم حسم موضوع النظر في طلبات الجهات التعاقدية والخاصة بادراي المناقصين او المتعاقدين
المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة السوداء وبعد استكمال كافة المتطلبات واالجراءات وفقا لهذه
الضوابط خالل ( )60يوم من تاريخ صدور قرار التعليق بموجس كتاس و ازرة التخطيط اذا كان داخل
العراق وخالل ( )90يوم اذا كان خاري العراق .
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 -2مهام رئيس اللجنة :
أ -دعوة اللجنة لالجتماعات الدورية وبما اليقل عن اجتماعين في ال هر ولرئيس اللجنة طلس عقد
اجتماع استثنائي ان تطلس الموضوع ذلك .
س -اصدار قرار بتعليق االن طة الجديدة للمناقصين او المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية
والمطلوس ادراجهم في القائمة السوداء من قبل جهة التعاقد بعد ورود طلس االدراي مبا رة وعلى ان ال
تتجاوز مدة التعليق ( )60يوم داخل العراق و( )90يوم خاري العراق تبدأ من تاريخ صدور قرار التعليق
وتعميمه على الجهات التعاقدية لاللتزام بها مع مراعاة تضمين قرار التعليق ضرورة قيام جهات التعاقد
طالبة االدراي باستكمال كافة الوثائق واالجراءات المطلوبة لغرض االدراي وبخالف ذلك يتم الغاء قرار
التعليق ورفع المناقصين او المتعاقدين من قائمة التعليق .
ي -إلزام الجهات التعاقدية بتبليل المتعاقدين او المناقصين المطلوس إدراجهم في القائمة السوداء عن
طريق المخاطبات الرسمية او الصحف الوطنية المعتمدة والواسعة االنت ار بالنسبة للمتعاقدين او
المناقصين عند الجهل بمحل إقامتهم داخل العراق وخارجه وبفترة ال تتجاوز خمسة ع ر يوم لغرض
مراجعة و ازرة التخطيط  /دائرة العقود الحكومية العامة التخاذ مايلزم وفي حالة عدم االستجابة رام
التبليل تتخذ االجراءات الرسمية ايابيا إلدراي المناقصين او المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في
القائمة السوداء بعد انتهاء المدة المحددة في التبليغات على ان يتم تزويد و ازرة التخطيط  /دائرة العقود
الحكومية العامة بنسخ من التبليغات الرسمية مع مراعاة أحكام الفقرة (سادسا /1 /هم و/2س) اعاله .
سابعا  :االثار القانونية المترتبة على قرار ادراج الشركات في القائمة السوداء
 -1تكون ق اررات التعليق او ادراي المناقصين او المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة
السوداء ( الم مولين باحكام هذه الضوابط ) وعدم التعامل معهم نافذه من تاريخ صدور تعميم و ازرة
التخطيط على الجهات التعاقدية وتبقى سارية لحين صدور كتاس من و ازرة التخطيط لرفعهم من هذه
القوائم وذلك بطلس من جهة التعاقد او بعد انتهاء مدة اإلدراي بناء على قرار اللجنة .
 -2تمتد اثار االدراي في القائمة السوداء لمجلس ادارة ال ركة والمدير المفوض فيها .
 -3على مسجل ال ركات واتحاد الغرف التجارية القيام بما يلزم من اجراءات لمنع تأسيس ركات جديدة
من قبل مؤسسي ال ركة او مدرائها المفوضين لحين حسم موضوع الغاء التعليق او رفع ال ركات
من القائمة السوداء ويسري ذلك على المكاتس ايضا .
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 -4على الجهات التعاقدية كافة اتخاذ مايلزم ب أن عدم التعامل مع المناقصين او المتعاقدين المعلقة
ان طتهم الجديدة او المدرجة اسمائهم في القائمة السوداء لحين صدور كتاس رسمي من و ازرة التخطيط
برفعهم من االدراي او التعليق .
 -5في حالة تكرار ادراي المناقصين او المتعاقدين في القائمة السوداء لثالخ مرات فيتم منع التعامل
معهم ب كل مطلق سواء كان ذلك مع جهة التعاقد نفسها او مع جهات التعاقد االخرف ويتم ذلك عن
طريق تعميم يصدر من دائرة العقود الحكومية في و ازرة التخطيط مع مفاتحة كل من الدائرة القانونية في
و ازرة التخطيط ب أن طس االسم من سجالتها ودائرة تسجيل ال ركات في و ازرة التجارة التخاذ مايلزم
من قبلهم وحسس االختصاص .
 -6تلغى ق اررات االحالة الصادرة للمناقص الفائز عند صدور قرار ادراجها في القائمة السوداء .
ثامنا  :لجنة النظر في االعتراضات :
 : -1يتم ت كيل لجنة في و ازرة التخطيط تسمى (لجنة النظر في االعتراضات على ق اررات التعليق
واالدراي في القائمة السوداء ) تتكون من :
أ -وكيل وزير التخطيط (رئيسا)
ب -ممثل عن و ازرة التجارة بعنوان مدير عام (عضوا)
ج -ممثل عن و ازرة النفط بعنوان مدير عام (عضوا)
د -ممثل عن و ازرة المالية بعنوان مدير عام (عضوا)
هم -ممثل عن نقابة المهندسين ( عضوا)
و -ممثل عن دائرة العقود الحكومية العامة ال يقل عنوانه الوظيفي عن مالحظ (مقر ار للجنة).
 : -2تعمل اللجنة وفقا لاللية التالية :
أ -يتم تقديم طلس االعتراض على قرار التعليق واالدراي في القائمة السوداء لدف اللجنة المنصوص
عليها في البند (اوال) من هذه المادة خالل مدة ( )30يوما من تأريخ تبلغه بالقرار .
س -تنظر اللجنة بالطلبات اعاله خالل مدة التتجاوز ( )30يوما من تأريخ تسجيل الطلس لديها
جم -على اللجنة رفع توصياتها الى وزير التخطيط للبت فيها خالل مدة التتجاوز ( )30يوما من تأريخ
رفع التوصيات اليه ويعد ق ارره نهائيا .
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تاسعا  :و ازرة التخطيط هي الجهة الوحيدة المعنية بادراي المتعاقدين او المناقصين من المقاولين
العراقيين او ركات المقاولة العراقية اير المصنفين او المقاولين اير العراقيين والمجهزين العراقيين
واير العراقيين واالست اريين العراقيين واير العراقيين استنادا الى المادة ( )11من تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية رقم ( )2لسنة . 2014
عاش ار  :تلغى الضوابط الصادرة بموجب كتابنا ذي العدد ( )5360/7/4في .2013/3/7
احد عشر  :يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها .
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