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مقدمة
يذكل ىحا الجليل مخجعاً لتفديخ اإلشار القانػني والتشطيسي لتجييد الدمع وتشفيح األشغاؿ
والخجمات في العخاؽ .وقج أرفق بو قخص مجمج يحتػي ندخة مغ الزػابط السمحقة بتعميسات

تشفيح العقػد الحكػمية الشافحة  ،أما محتػى الجليل فيػ كسا يمي:

 عقهدالجزء الول :اإلطار القانهني لمتعاقد في القظاع العام –العراق:


البشػد الػاردة في الجستػر العخاقي؛



أمخ سمصة االئتالؼ السؤقتة ( السشحمة ) رقع ( ) 87لدشة



التعميسات الصادرة عن وزارة التخطيط لتشفيح العقػد الحكػمية رقع (



الق اخرات الحكػمية



قػانيغ الشداىة

)CPA Order No.87( 2004

 ) 2لدشة  2014او ما يحل محميا والزػابط الرادرة بسػجبيا



آلية

الذكاوى/االعتخاضات

مغ

قبل

مقجمي

العصاءات

السغبػنيغ/الستطمسيغ(السعتخضيغ)
 الجزء الثاني :اإلطار السؤسدي لمتعاقد في القظاع العام:


المجاف القصاعية في مجمذ الػزراء



ديػاف الخقابة السالية اإلتحادي



و ازرة السالية



ىيئة الشداىة



دائخة العقػد الحكػمية العامة في و ازرة التخصيط ( )MoP-DGGC



جيات التعاقج الحكػمية في كافة الػ ازرات والجيات غيخ السختبصة



المجاف السخترة بالفتح والتحميل و(السخاجعة والسرادقة) والذكاوى



أحكاـ خاصة بحكػمة إقميع كخدستاف العخاؽ.

بػ ازرة والسحافطات
واإلعتخاضات
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 الجزء الثالث :اإلطار السالي واإلداري لمتعاقد في القظاع العام (العراق) –
لربط الذراء بإطار اإلدارة السالية العامة:


قانػف السػازنة (خصة الذخاء الدشػية)



الخصة الدشػية والسػازنة العامة :الدقػؼ السػافق عمييا (سشػياً) عبخ



الرالحيات السالية (اقميع كخدستاف والحكػمات السحمية)...

ق اخرات مجمذ الػزراء

 الجزء الرابع :عسمية التعاقد لمدمع/الشغال والخدمات:


تحجيج الحاجات (دراسة الججوى الفشية واإلقترادية وفقاً لمتعيسات

الرادرة عغ و ازرة التخصيط) وخصة التعاقج الدشػية (التعاقج
لمدمع/األشغاؿ والخجمات)


تحزيخ السػاصفات



تحزيخ وثائق العصاء



اإلعالف وإشالؽ السشاقرة



فتح وتقييع العصاءات وإحالة العقج .



إدارة العقج (االستالـ ،الريانة)...



تقييع عسميات الذخاء

 السمحقات والشساذج
السحتهى التفريمي:

الجزء الول :اإلطار القانهني لمتعاقد في القظاع العام

 -1اإلشار القانػني
 1-1مقجمة

 2-1الجستػر

 1- 2-1في الحقػؽ والحخيات
-

الحقػؽ السجنية والدياسية
الحقػؽ االقترادية

في الحقػؽ اإلجتساعية.
 3من 43

دليل تنفيذ العقود الحكومية
المحتوي

جمهورية العراق

 2-2-1في تحقيق أىجاؼ بيئية.

 3-2-1انذاء ىيئات ذات عالقة بالتعاقج العاـ.
 4-2-1تزارب السرالح.

أمخ سمصة االئتالؼ السؤقتة ( السشحمة ) رقع  87تاريخ CPA ( 2004/5/16

3-1

.)Order No.87/2004

 1-3-1الشصاؽ وآلية التصبيق:
 1-1-3-1ماىية التعاقج

 2-1-3-1الجيات الخاضعة ألحكامو.
 3-1-3-1القػانيغ السمغاة

 4-1-3-1أنطسة وتعميسات التصبيق.
 2-3-1مبادئ التعاقج األساسية
التشافذ والعمشية

-

الذفافية ومشع تزارب السرالح

-

 3-3-1إنذاء تذكيالت العقػد في الجيات التعاقجية وتحجيج صالحياتيا.
 4-3-1شخوط العقج العامة والخاصة.

 1-4-3-1الذخوط السعيارية لمعقػد العامة
 2-4-3-1الذخوط الخاصة

 5-3-1شخؽ التعاقج
السبجأ

االستثشاءات

 6-3-1السؤىالت االساسية.

 7-3-1االعالف عغ السشاقرة.
 8-3-1معاييخ التحميل والتقػيع والتأىيل.
 9-3-1تحجيج الحاجة ،والسػاصفات.

 10-3-1نداىة السشاقرات وتعارض السرالح.
 11-3-1مشع اإلشتخاؾ في التعاقج.
 12-3-1الذخوط السالية.

 13-3-1إنياء العقج ( اإلخالؿ بالعقج).
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 14-3-1شخؽ فس الشداعات.

 1-14-3-1االعتخاض عمى السشاقرة.
2-14-3-1الذكاوى.

 3-14-3-1التقاضي وشخؽ فس الشداع البجيمة.

 4 -1تعميسات و ازرة التخصيط لتشفيح العقػد الحكػمية رقع (  ) 2لدشة  2014والزػابط الرادرة
بسػجبيا

 1-4-1نصاؽ الدخياف

 2-4-1الستصمبات قبل اعجاد وثائق السشاقرة
 3-4-1أساليب التعاقج.
4-4-1

ثسغ وثائق السشاقرة

5-4-1

المجشة السخكدية لمسخاجعة والسرادقة عمى االحالة

 6-4- 1لجاف فتح العصاءات ولجاف تحميل وتقييع العصاءات ومياميا
 7 -4-1تدػية السشازعات

 1-7-4-1تدػية الشداعات قبل التعاقج (االعتخاض)

 2-7-4-1تدػية السشازعات بعج تػقيع العقج.
 3-7-4-1اساليب فس الشداعات

 8-4-1التأميشات والغخامات التأخيخية ومجة العقج والتسجيج
 9-4-1االثار القانػنية الشاجسة عغ االخالؿ بالعقج
10-4-1حطخ التعاقج

 11-4-1احكاـ عامة
 12-4 -1تشديق الخصط التعاقجية

 13-4-1الغاء تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع( )1لدشة 2008
 14-4-1نفاذ التعميسات
 5-1قػانيغ الشداىة:

 1-5-1اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الفداد لدشة  2003التي انزع الييا العخاؽ
بسػجب القانػف رقع  35لدشة .2007

 2-5-1قانػف العقػبات العخاقي.

 3-5-1قانػف انزباط مػضفي الجولة والقصاع العاـ رقع  14لدشة .1991
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 4-5-1أمخ سمصة اإلئتالؼ السؤقتة رقع  55لدشة  2004والقانػف الشطامي السمحق
بو :ىيئة الشداىة.

 5-5-1قانػف ديػاف الخقابة السالية.:

 6-5-1السفتذػف العسػميػف العخاقيػف :امخ سمصة االئتالؼ السؤقتة 57
.2004

 7-5-1أحكاـ الشداىة الػاردة في قػانيغ وأنطسة العقػد العامة
 -أمخ سمصة اإلئتالؼ رقع 2004/87

 تعميسات و ازرة التخصيط رقع 2008/1 6-1الق اخرات الحكػمية
 1-6-1تعاميع ومخاشبات رسسية صادرة عغ و ازرة التخصيط.
 2-6-1ق اخرات وتعاميع رئاسة مجمذ الػزراء.
 3-6-1تعاميع و ازرة العجؿ.
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الجزء الول :اإلطار القانهني لمتعاقد في القظاع العام
 -1اإلطار القانهني
 1-1مقدمة:
ٍ
ِ
أسذ مغ التجارب الجولية
السذخع العخاقي الشطاـ القانػني الججيج لمتعاقج العاـ عمى
وضع

أثخت بيئة التذخيع عمى مزسػنو فكانت األوضاع الدياسية واألمشية
والسسارسات الجيجة ،وقج ّ
واإلقترادية والعسخانية وكافة السدتججات الحاصمة حاضخة وضاىخة في القػانيغ واألنطسة.
نتيجة ىحه العػامل بجا ممحاً وضع قػاعج ججيجة تزسغ الذفافية والعمشية والتشافذ ،وتكػف محل

ثقة تجاه السػاششيغ والخارج ،وتحقق غاية التعاقج العامة بفعالية واقترادية وفاعمية ،وبحلظ تحجدت

لمقانػف األىجاؼ التالية:

ومفرمة لكل مخحمة مغ مخاحل عسمية
 وضع إجخاءات التعاقج التي تقجـ إرشادات واضحةّ
التعاقج.
 تػحيج إجخاءات التعاقج لجى كافة الجيات السشفحة. تحجيج شخؽ وأساليب تخسية السشاقرات الستبعة. تحجيج الجيات السدؤولة داخل اإلدارة عغ كافة العسميات والشذاشات. تذجيع الكفاءة واالقتراد وتحقيق القيسة السػازية لمساؿ السشفق. تذجيع الذفافية والسداءلة في عسمية التعاقج العاـ. متابعة الشذاشات ورفع التقاريخ حػليا. -تحجيج جيات وصالحيات الخقابة والسحاسبة.
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وقج بجأ ما يدسى بالشطاـ الججيج لمتعاقج العاـ بالتذخيع الخئيدي الستسثل بأمخ سمصة اإلئتالؼ

ِ
ويػفخ القاعجة
السؤقتة رقع  87الحي دخل حيد التشفيح في عاـ  2004وىػ يتستع بقػة القانػفّ ،
ويبيغ اإلشار السؤسدي لشطاـ التعاقج العاـ ،ويزع
القانػنية لشطاـ التعاقج العاـ لحكػمة العخاؽّ ،
السبادئ الخئيدية التي يجب أف تتػافق معيا كافة أنطسة وإجخاءات التعاقج.

ويدبق ىحا التذخيع أحكاـ عامة تطيخ في الشرػص التأسيدية وتبخز في الجستػر ،وتعتبخ

ِ
مخجعاً عاماً يطيخ الحقػؽ
ويكخس السبادئ العامة فيعصي قػة معشػية مزافة لقػانيغ وأنطسة
وتصبيقات التعاقج العاـ ،ويميو قػانيغ وأنطسة وق اخرات إدارية وتعاميع ذات تأثيخ مباشخ أو جانبي في

التعاقج العاـ.

تتكامل ىحه السشطػمة التذخيعية مع وثائق العصاءات الشسػذجية ألنػاع العقػد السختمفة والتي ال

ّبج مغ بيانيا إلضيار كامل صػرة األحكاـ القانػنية الخاعية لمتعاقج العاـ وفقاً لألصػؿ العادية العامة
والجاخمية.
أما عشجما يتع التعاقج عبخ استخجاـ أمػاؿ مقجمة وفقاً التفاقية دولية ،فإف التذخيعات القائسة
تفخض عمى الدمصة السخترة تصبيق أحكاـ االتفاقية الجولية ،وىحا ما يذبو قػانيغ دوؿ أخخى في
مػاضع مذابية ،ويدتػجب معارؼ قانػنية وخبخة لسخاجعة القػانيغ الجولية لمتأكيج عمى تأميشيا

مرمحة البمج السعشي باإلتفاقية ،ويفزل مغ حيث السبجأ عجـ تعجد القػانيغ وتشػعيا ،ووضع آليات
ومؤسدات أو ىيئات مخترة الى جانب التذخيعات الجاخمية والييئات الحكػمية السخترة بالتعاقج

عشج تصبيق إتفاقية دولية تتزسغ إنفاقاً عاماً.

سشعخض فيسا يمي اإلشار القانػني بجءاً بالجستػر وصػالً الى األنطسة والتعاميع مخو اًر بالقػانيغ

األساسية:

 2-1الدستهر:
عج الجستػر القانػف االسسى واالعمى في العخاؽ ،وىػ ممدـ في أحكامو ويقتزي تصبيقو دوف
ُي ُ
اجتداء أو تسييد أو إعفاء لشاحية اإلقميع الجغخافي وفئات الذعب ،وال يجػز سغ قانػ ٍف يتعارض معو،
نز يخد في دساتيخ االقاليع ،او أي ٍ
ويعج باشالً كل ٍ
قانػني آخخ يخالف الجستػر.
نز
ٍ
ُ
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ِ
ويحجد شكل الجولة
وىػ عاـ دوف تفريل ،يذيخ الى القػاعج األساسية والتأسيدية لمبمج

وتقديساتيا اإلدارية ،والدمصات وصالحياتياِ ،
ويكخس الحقػؽ والحخيات األساسية السجنية والدياسية
واالقترادية واالجتساعية والثقافية.

وعشجما يحكخ الجستػر القػاعج األساسية ذات العالقة السباشخة وغيخ السباشخة بالتعاقج العاـ ،فإنو

بحلظ يعصي ىحه السبادئ واألحكاـ صف ًة دستػري ًة وقيس ًة سامي ًة تجعميا في رأس اليخـ القانػني
وتحرشيا ضج اإلنتياؾ أو سػء اإلستعساؿ.
ّ
في ىحا نمحظ في الجستػر السبادئ واألحكاـ التالية:
 1- 2-1في الحقهق والحريات:
ٍ
 الحقهق السدنية والدياسية :يعتبخ العخاقيػف متداويغ أماـ القانػف دوفتسييد بدبب
الجشذ أو العخؽ أو القػمية أو األصل أو المػف أو الجيغ أو السحىب أو السعتقج أو الخأي أو

الػضع االقترادي أو االجتساعي ،واف تكافؤ الفخص حق مكفػؿ لجسيع العخاقييغ ،وتكفل

الجولة اتخاذ اإلجخاءات الالزمة لتحقيق ذلظ.

اف ىحه الزسانات تػجب السداواة في حقػؽ اإلشتخاؾ في التعاقج العاـ لكل السػاششيغ

دوف تسييد ال مبخر لو.

ٍ
ٍ
اقترادية حجيثة
اسذ
 الحقهق االقترادية :تكفل الجولة اصالح االقتراد العخاقي وفقوبسا يزسغ استثسار كامل مػارده ،وتشػيع مرادره ،وتذجيع القصاع الخاص وتشسيتو،

وتذجيع االستثسارات في القصاعات السختمفة ،ويشطع ذلظ بقانػف.

كسا أنه لألمػاؿ العامة حخم ًة ،وحسايتيا و ِ
اجب عمى كل مػاشغ ،ويجب حفظ امالؾ
ُ
الجولة وادارتيا وتحجيج شخوط الترخؼ فييا ،والحجود التي ال يجػز فييا الشػدوؿ عغ شيءٍ

مغ ىحه االمػاؿ.

اف ىحه السبادئ تشعكذ عمى سياسة التعاقج العاـ التي يجب أف تتػسميا الجولة مغ

ضسغ وسائل أخخى لتصػيخ اإلقتراد وتحجيثو وتشػيع مرادره وتشسيتو ،كسا يجب اف تجار
عسميات التعاقج بسا يكفل حساية األصػؿ والسستمكات وتحقيق الشفع األكبخ السسكغ مشيا.
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 -في الحقهق اإلجتساعية :تخعى الجولة السعاقيغ وذوي االحتياجات الخاصة ،وتكفل تأىيميع

بغية دمجيع في السجتسع ،ويشطع ذلظ بقانػف ،ويسكغ عبخ التعاقج العاـ فخض شخوط

إجتساعية إللداـ الذخكات والسؤسدات استخجاـ عجد مغ ذوي اإلحتياجات الخاصة بشدبة
معيشة مغ مجسػع السدتخجميغ ،أو تقخيخ تعاقج سمع يرشعيا ذوو اإلحتياجات الخاصة.
 2 – 2-1في تحقيق أهداف بيئية:
ٍ
ٍ
بيئية سميسة ،وحساية البيئة والتشػع
ضخوؼ
يكفل الجستػر لكل فخد حق العير في

االحيائي ،ويقتزي أف يبخز ىحا السػجب في شخوط تشفيح العقػد اذ تدتصيع اإلدارة (جية

التعاقج) فخض شخوط تخاعي البيئة :مثل ندبة انبعاث ثاني أوكديج الكاربػف مغ الديارات
واآلليات السذتخاة لرالح الجولة ،وكيفية انارة السكاتب والصخقات العامة ،ومشع قصع األشجار

في تمديع شق الصخؽ.

 3 – 2-1انذاء هيئات ذات عالقة بالتعاقد العام :ومشيا:


السحكسة االدارية لفض الشزاعات قبل التعاقد*.



مجمذ شػرى الجولة :وىػ السجمذ السختز في تجقيق مذاريع القػانيغ والتعميسات،
واالفتاء باإلستفدارات السخفػعة مغ الجيات ذات العالقة والستعمقة ببياف رأيو في

التذخيعات ...الخ.


ىيئة الشػداىة وىي مدتقمة ،تخزع لخقابة مجمذ الشػاب ،وتشطع اعساليا بقانػف.



ديػاف الخقابة السالية وىػ يخاقب التعاقج العاـ لمتأكج مغ السذخوعية والشطامية ،ويختبط

بسجمذ الشػاب.

 4- 2-1تزارب السرالح:
ال يجػز لخئيذ الجسيػرية ،ورئيذ واعزاء مجمذ الػزراء ،ورئيذ مجمذ الشػاب

ونائبيو واعزائو ،واعزاء الدمصة القزائية ،واصحاب الجرجات الخاصة اف يذتخوا أو

يدتأجخوا شيئاً مغ امػاؿ الجولة أو اف يؤجخوا أو يبيعػا ليا شيئاً مغ امػاليع ،أو اف
يبخمػا مع الجولة عقجاً بػصفيع استذارييغ أو مجيديغ (أو مػرديغ) أو مقاوليغ.

*تع الغاء السحكسة االدارية بسػجب القانػف رقع ()18لدشة  2013واصبحت الشداعات التي كانت تشطخ بيا ىحه السحكسة مغ اختراص القزاء العادي
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 3-1أمر سمظة االئتالف السؤقتة ( السشحمة ) رقم  87تاريخ CPA ( 2004/5/16
:)Order No.87/2004

صجر ىحا التذخيع عغ السجيخ اإلداري لدمصة االئتالؼ السؤقتة وىػ يتستع برفة القانػف ،وقج

وضع األحكاـ األساسية التي تخعى العقػد العامة في العخاؽ ،وانصمق في ذلظ مغ السعاييخ الجولية

شع
وم َ
لمذفافية ،والسبادئ العامة الستعمقة بالسداواة في السعاممة والعمشية والسشافدة والحػكسة الرالحةَ ،
وتقر َج تأميغ اإلقترادية والكفاءة والفعالية عبخ اإلستخجاـ األمثل
الفداد والتجخل غيخ السذخوع،
َّ
لمساؿ العاـ في تحقيق أفزل الشتائج.

وقج استميع ىحا األمخ – وفق ما ُذكخ في مقجمتو  -مرمحة العخاؽ في تصبيق السبادئ العامة

في التعاقج العاـ وتأثيخ تصبيقيا عمى اإلقتراد والتجارة الحخة ،وبحلظ تأسذ عمى القػانيغ العخاقية
والتعميسات الػ ازرية السػجػدة في حيشو ،وعسل عمى تحجيثيا بسا يتالءـ وافزل التصبيقات الجولية،

فػضع القػاعج والتشطيسات التي تُعشى بالتعاقج العاـ وفقاً ألسذ تتمخز بسا يمي:
 1-3-1الشظاق وآلية التظبيق:
 1-1-3-1ماهية التعاقد:

 2-1-3-1الجهات الخاضعة لكحكامه
 3-1-3-1القهانين السمغاةَّ :
عم َق األمخ القػانيغ الدائجة قبمو والتي ال تشدجع مع أحكامو
وذكخىا صخاح ًة:
 تعميسات شخاء وتجييد دوائخ الجولة والقصاع اإلشتخاكي الرادرة عغ ىيئة التخصيط /مجمذ الػزراء  /جسيػرية العخاؽ.2001 ،

 تعميسات تشفيح ومتابعة مذاريع خصط التشسية القانػنية الرادرة مغ و ازرة التخصيط /جسيػرية العخاؽ.1988 ،

 4-1-3-1أنغسة وتعميسات التظبيق:
تعػد صالحية إصجار األنطسة والتعميسات التي تؤمغ حدغ تصبيق وتشفيح قػانيغ التعاقج العاـ

الى و ازرة التخصيط التي تعتبخ السخجع األساسي في ىحا اإلشار والتي تزع ضسغ تشطيسيا دائخة
العقػد الحكػمية العامة السعتبخة بسثابة اإلدارة السخكدية لمعقػد العامة ،وقج صجر عشيا عجد كبيخ مغ
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التعميسات التي تعشى بيحا السػضػع والتي ِ
تفرل عسميات التعاقج وكافة أمػره ،ويتع نذخ ىحه
التعميسات عمى السػقع اإللكتخوني الخاص بػ ازرة التخصيط ويتع تحجيثيا دورياً..
 2-3-1مبادئ التعاقد الساسية:
عمى و ازرات الجولة والجيات غيخ السختبصة بػ ازرة واالقاليع والسحافطات وكل التقديسات الفخعية

االخخى اف تقػـ باالنفاؽ العاـ وفقا لمسبادئ االساسية التالية:

 التشافس والعمشية :وىي تدتػجب اف تكػف اجخاءات السشاقرة العامة تشافدية وتامة وعادلةوعمشية الى اقرى حج مسكغ ،واف تتزسغ كحلظ عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ االعالف عغ
الجعػات بذكل واؼ ،والسػضػعية في معاييخ تقييع العصاءات والعمشية في فتح العصاءات،

واستشاداً لحلظ يسشع وضع شخوط لإلشتخاؾ والحج مغ التشافذ دوف مبخرات تتعمق بجػدة العسل

السصمػب والغاية السشذػدة مشو ،كسا يجب اعتساد السشاقرة العامة كمسا كاف ذلظ مسكشاً ،ويجب
اف تكػف مجة اإلعالف كافية لقياـ العارضيغ باإلشالع عمى شخوط السشاقرة وتييئة عصاءاتيع
-

عمى ىحا األساس.

الذفافية ومشع تزارب السرالح :ويصبقا عبخ األخح بالسعاييخ الجولية لمذفافية وباتاحة معخفة

الحي سيحرل ،واإلبالغ واإلفراح ونذخ التقاريخ ،ويػجبا اتداـ اجخاءات التعاقج باالمانة

واالخالقية وعجـ تشازع لمسرالح ،ويبخز ذلظ خاصة في ما يمي:

 عجـ وجػد أية إفادة لمسػضف والسدؤوؿ الحكػمي مغ السقاوؿ السختبط مع الجولة
بعقج عاـ.

 عجـ ارتباط مػضفي الحكػمة والسدؤوليغ فييا بأية عالقة أو تبعية مع مكاتب
ومؤسدات مدتفيجة مغ تشفيح العقج مغ قبل الستعاقج معو.
 3-3-1إنذاء تذكيالت العقهد في الجهات التعاقدية وتحديد صالكحياتها:
وحجد صالحيات
أنذأ ىحا األمخ التذكيالت السخترة بالتعاقج وادارة العقػد في مخاحميا السختمفةَ ،
ومدؤوليات الجيات السعشية وفقاً ما سيتع تفريمو في القدع التالي مغ ىحا الجليل ،ويطيخ بذكل
جمي اعتساد الالمخكدية في التعاقج العاـ.

وتججر اإلشارة الى اتداـ األحكاـ السؤسداتية ىشا بالعسػمية وعجـ الحرخ وىػ ما اتاح السجاؿ
واسعاً لتعميسات و ازرة التخصيط لتحجيج األمػر التفريمية.
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ومغ ىحه التذكيالت والجوائخ نحكخ:
 دائخة العقػد العامة الحكػمية السذكمة في و ازرة التخصيط. -تذكيالت العقػد السذكمة في جيات التعاقج الحكػمية.

 محكسة ادارية مدتقمة تكػف مخترة بالذكاوى والسشازعات الشاتجة او الستعمقة بسشح العقػدالعامة مغ قبل الحكػمة ( عمسا اف ىحه السحكسة تع الغاؤىا) .

 السؤسدات السخػلة بالتعاقج :تسارس حر اخ السؤسدات الحكػمية السؤىمة او المجاف فيالػحجات الحكػمية او السؤسدات السذكمة بسػجب القانػف صالحية االلتداـ بالػفاء بامػاؿ

الحكػمة وارساء وتػقيع العقػد والجخػؿ فييا واقخار التعجيالت اليامة لسثل ىحه العقػد.

وقج حرخ بالسػضف العاـ السدؤوؿ عغ التعاقج وفقاً لمقانػف صالحية تػجيو األوامخ والتعميسات
الى الستعاقج معو ،واعتبخ أي أمخ ال يجخي عمى ىحا الشحػ غيخ جائد وغيخ مؤثخ في حقػؽ شخفي
العقج العاـ.
 4-3-1شروط العقد العامة والخاصة:
 1-4-3-1الذروط السعيارية لمعقهد العامة:
 تزع دائخة العقػد الحكػمية العامة انطسة التشفيح التي تتزسغ الذخوط السعيارية لمعقػدالعامة .وىي تكسل وتفدخ القانػف ،وقج تصبق عمى بعس العقػد دوف األخخى بحدب قيسة
او نػع العقػد العامة.

 -قبل اصجار األنطسة تصبق السعاييخ والسسارسات السثمى الجولية ،كتمظ السعتسجة في ىيئة

االمع الستحجة بذاف قانػف التجارة الجولية (يػندتخاؿ) ،وانطسة االتحاد االوروبي ،ومشطسة

التجارة العالسية وبسا ال يتعارض مع التذخيعات العخاقية الشافحة.

 تػضع لمعقػد وثائق قياسية وشخوط عامة وخاصة تحجد بالتفريل الستصمبات التي سيتعتشفيحىا وشخوط السشاقرة والسدتشجات واالستسارات الػاجب تقجيسيا مغ قبل مقجمي العصاء،

أو الستعاقجيغ مباشخة.

 وقج جخى وضع عجد مغ وثائق القياسية لمتأىيل السدبق ولمعصاءات الستعمقة بقصاعاتعامة ومتخررة.

 2-4-3-1الذروط الخاصة:
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اضافة الى معاييخ شخوط العقػد العامة التي تبشتيا كل الجيات الحكػمية او السؤسدات،

يسكغ لكل جية باالتفاؽ مع دائخة العقػد العامة الحكػمية اف تزع لمسػاضيع ذات الخرػصية

شخوط ومعاييخ خاصة تصبق عمييا.

 5-3-1طرق التعاقد:

السبدأ :تعتبخ السشافدة الكاممة والعمشية السشصمق والصخيقة األساسية في التعاقج ،ويجب عمى

سمصة التعاقج قبل إشالؽ السشافدة تقجيخ سعخ إحالة العقج ليكػف عادالً ومعقػالً استشادا الى الحقائق
والطخوؼ العامة.

االستثشاءات :يجخي التعاقج دوف التقيج بإجخاءات السشافدة في الحاالت التالية:
 عشج وجػد اسباب تقشية او فشية او أسباب تتعمق بحساية الحقػؽ الحرخية ،او عشجما تكػفالدمع او الخجمات السخاد شخاؤىا ترشع او تجيد مغ قبل كياف واحج او متػفخة مغ كيانات

محجودة العجد ،وتتعمق ىحه الحالة بالسالظ الػحيج أو الػكيل الحرخي لمدمعة أو الخجمة
السصمػبة ويقتزي اف ال تتػافخ سمع او خجمات مساثمة لجى متعيجيغ آخخيغ.

ممحة ججا بدبب احجاث ال تعدى الى سمصة التعاقج ،او الف السرمحة
 وجػد اسباب ّالعامة ال تدسح باحالة العقج عمى اسذ تشافدية كاممة ،ىشا تؤدي العجمة والصػارئ الى
ضخورة مػاجية ضخوؼ ال يسكغ مػاجيتيا بالصخؽ العادية لمتعاقج.

 حيشسا تكػف الدمع السخاد شخاؤىا:

يتصمب تبجيميا جدئيا او اضافتيا لمدمع السذتخاة مغ السرجر االصمي الحي جيد الدمع
السػجػدة.



يتصمب اندجاميا و قابميتيا لالستبجاؿ مع الدمع السذتخاة مغ السرجر االصمي الحي
جيد الدمع السػجػدة.

 عشجما تكػف االجخاءات االخخى غيخ اجخاءات السشافدة الكاممة والعمشية لمعقػد العامةالحكػمية ضخورية لتعديد االقتراد او التصػيخ السؤسداتي ...

 عشجما يكػف العخاؽ شخفاً في اتفاقيات ثشائية او متعجدة االشخاؼ او معاىجات تتصمباستخجاـ اجخاءات غيخ اجخاءات السشافدة الكاممة والعمشية لمعقػد العامة الحكػمية.
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 اذا كانت القيسة الستػقعة لمعقج العاـ تقل عغ الحج الشقجي السحجد ،وفي ىحه الحالة تدتخجـاالجخاءات االصػلية الستعمقة بتػريج الدمع والخجمات ذات االقل كمفة (لجاف السذتخيات)

وفقاً لمتعميسات الشافحة.

ويالكحظ عمى ىحه الحاالت أف القانػف ىشا جاء غامزاً في بعس الحاالت التي يجاز فييا التعاقج
دوف مشافدة ،مثل حالة تعديد اإلقتراد واألسباب التقشية وىػ األمخ الحي يتخؾ مجاالً لإلجتياد او

التأويل ،أال اف التعميسات الشافحة عالجت السػضػع .

كسا يالكحظ أنو لع تحجد آليات وشخوط وإجخاءات الصخؽ األخخى غيخ التشافدية بل تخؾ لجائخة العقػد
الحكػمية العامة إصجار تعميسات تصبيقية تتزسغ تحجيج االجخاءات االصػلية الستعمقة باحالة العقػد
باستخجاـ اجخاءات اخخى غيخ اجخاءات السشافدة الكاممة والعمشية ،مغ خالؿ تحجيج اساليب التعاقج

وشخوط المجػء الى كل اسمػب وعمى جيات التعاقج التحقق مغ تػفخ شخوط وججوى اسمػب التعاقج

قبل اعتساده  .وأوجب االمخ ضخورة تػثيق كل حالة ال تدتخجـ فييا اجخاءات ىحه السشافدة.
 6-3-1السؤهالت االساسية:
حجد األمخ السؤىالت االساسية لسقجـ العصاء كااليجاعات او الكفاالت وأوجب:
 فخض الذخوط بصخيقة ال تحج مغ السشافدة دوف مبخرات كافية.ٍ
ومقجر عمى اساس قيسة العقج.
 إيجاع تأميغ معقػؿوشجع استخجاـ الكفاالت عػضاً عغ اإليجاعات.
َ
 7-3-1االعالن عن السشاقرة:
حجدت األنطسة التشفيحية كيفية تصبيق مبادئ اإلعالف الػاردة في ىحا األمخ الحي اقترخ في
ىحا اإلشار عمى فخض األسذ العامة التالية:
 تزسيغ اعالف السشاقرة اكبخ قجر مسكغ مغ االيزاحات حػؿ عسمية التجييد العامةالسشػي شخحيا.

-

نذخ االعالف بالمغتيغ العخبية والكخدية عمى األقل ،اضافة الى لغة اخخى عشج الحاجة وال

-

تقجيع السعمػمات الػافية مثل البشػد والذخوط وججوؿ التدميع.

سيسا عشج تػقع تقجيع العصاءات عغ شخيق كيانات او افخاد مغ خارج دولة العخاؽ.
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إضيار جسيع العػامل التي تسكغ مقجمي العصاءات مغ تقجيخ الثسغ.

 -إعصاء مقجمي العصاءات الػقت الكافي لمخد.

 مشح مقجمي العصاءات فخصة شمب اية ايزاحات بذأف السشاقرة وتحجيج مجة الخد عمييا. تحجيج السػعج الشيائي لتقجيع الصمبات. 8-3-1التحميل والتقهيم والتأهيل:
تخسى العقػد في السبجأ عمى مقجـ أوشأ العصاءات (مع اعتساد مبجأ الكمفة األقل) ،ويسكغ اعتساد

معاييخ مفاضمة أخخى غيخ الدعخ عشجما تقزي السرمحة العامة بحلظ  ،ويتع األمخ كسا يمي:
 -يتزسغ إعالف السشاقرة أف السشاقرة ال تجخي عمى أساس الدعخ األقل.

 تشز وثائق العصاء عمى عػامل السفاضمة ،عػضاً عغ الدعخ ،لغخض التقييع واالىسيةالشدبية ومغ ذلظ:



مدايا الحل التقشي ومالءمتو لمستصمبات الحكػمية.



االداء الدابق.



خبخة السالؾ االساسي.



البشية االدارية.

-

تحجد وثيقة العصاء ثقل أو ندبة الدعخ والسعاييخ األخخى في التقييع.

-

يمتدـ جسيع اعزاء فخيق تقييع السذتخيات بسبادئ "نداىة التعاقج وعجـ تعارض السرالح.
ويالحظ اف السعاييخ اعاله قج وردت برػرة عامة لحا يتع مخاعاة االجخاءات الخاصة بتخسية
العصاءات السشرػص عمييا في الزػابط رقع( )12الرادرة بسػجب تعميسات تشفيح العقػد

الحكػمية رقع ( )2لدشة . 2014

 9-3-1تحديد الحاجة ،والسهاصفات:
التقيج بيا لجية:
تزسغ األمخ قػاعج أساسية يقتزي ّ
ّ
 -تعبيخ كذػفات العسل والعقج بذكل دقيق عغ احتياجات الحكػمة دوف تقييج السشافدة.

ٍ
لدبب مبخر ُيعمع
 عجـ تحجيج ماركة أو عالمة صشع معيشة ،وعشجما تُصمب عالمة معيشةمقجمػ العصاءات بإمكانية تقجيع ما يعادليا.
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 تفزيل العقػد ذات االسعار السحجدة عمى عقػد التكاليف ،شالسا يتحسل الستعاقج مخاشخ-

التشفيح في العقػد ذات االسعار الثابتة.

في العقػد القائسة عمى أسعار ثابتة غيخ خاضعة لمتعجيل يتحسل الستعاقج السخاشخ

والسدؤولية الكاممة لجسيع التكاليف والفػائج والخدائخ.

 10-3-1نزاهة السشاقرات وتعارض السرالح:
ترجر دائخة العقػد الحكػمية العامة في و ازرة التخصيط انطسة تحقق عمى االقل االعتبارات
االخالقية التالية:

 حطخ وجػد أية مرمحة مالية في السشاقرة لمػزيخ او السػضف السدؤوؿ او السدتذارالحي لو عالقة بالعقج.

 السحافطة عمى سخية السعمػمات الحداسة الستعمقة بالسشافدة والسدتمسة مغ الػزيخ اوالسػضف او السقاوليغ خالؿ عسمية شخح السشاقرة.

 مشع الػزراء والسػضفيغ الحيغ ليع عالقة بالسشاقرة لسجة زمشية مشاسبة مغ العسل لجىالسشاقز.

 حطخ وجػد مرمحة تجارية لجى السشاقز تتعارض مع قجرتو باستخجاـ اقرى جيػدهاليفاء متصمبات العقج.

 11-3-1مشع اإلشتراك في التعاقد:
اف أسباب مشع اشتخاؾ السشاقز في السشافدة تتعمق بترخفات قاـ بيا سابقاً وشكمت إخالالً

الفت جخماً جشائياً ،ومغ ذلظ:
بالذخوط السصمػبة ،أو َ
 االخالؿ الستعسج بشرػص االمخ الرادر عغ سمصة االئتالؼ او انطسة التشفيح الرادرةوفقا لدمصة ىحا االمخ.

 التقريخ باالداء فيسا يتعمق بذخط او الذخوط السادية لمعقج.-

اإلدانة بجخيسة جشائية.

يخل بشداىة العسل.
 ترخؼ سيئ ّولتحقيق الشداىة ترجر دائخة العقػد العامة الحكػمية أنطسة تزسغ ما يمي:
 وضع معاييخ استبعاد الخاغبيغ بالتقجـ لإلشتخاؾ في السشافدة والعقج. اتاحة الخد او الجفاع لسقجـ العصاء قبل اتخاذ قخار السشع. -مشح فخصة لمسدتبعج إلعادة اإلشتخاؾ مخة اخخى.
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 اعجاد سجل عاـ لحفظ ونذخ اسساء جسيع السدتبعجيغ. 12-3-1الذروط السالية:
يػجب األمخ مرادقة السػضف السعشي عمى تػفخ اإلعتساد (التخريرات السالية) السخررة

والكافية لتغصية قيسة الشفقة.

وتؤكج االنطسة حق اية وحجة او وكالة حكػمية تسشح العقػد العامة بسخاقبة سجالت السقاوؿ السالية

الستعمقة بالسشاقرة العامة ،ويزاؼ ىحا الحق الى سمصة اإلشخاؼ العامة.
 13-3-1إنهاء العقد ( اإلخالل بالعقد):

يبقى لمحكػمة في كل حيغ إنياء العقج كمياً أو جدئياً عشجما يحقق ىحا اإلنياء السرمحة العامة،
وتصبق في ىحه الحالة أحكاـ فس الشداعات (السحكػرة الحقاً) عمى حقػؽ وواجبات الصخفيغ بسا فيو

التعػيس السدتحق (بحدب أمخ سمصة اإلئتالؼ السشحمة رقع  87سشة  )2004وترجر دائخة العقػد
الحكػمية العامة في و ازرة التخصيط األنطسة التشفيحية التي تحجد ضخوؼ انياء العقج.
فض الشزاعات:
سيجخي تفريل أحكاـ الذكػى واإلعتخاض في قدع الحق ونكتفي ىشا باإلشارة الى أىع ما

تزسشو األمخ لجية ما يمي:

 1-14-3-1االعتراض عمى السشاقرة:
 يحق لسقجـ العصاء تقجيع اعتخاض أماـ السحكسةاالدارية السشذأة وفقاً ألحكاـ ىحا األمخ. مقجـ اإلعتخاض ىػ صاحب السرمحة الحي تزخر نتيجة عجـ تخسية السشاقرة عميو. ترجر السحكسة قخارىا في اقخب وقت مسكغ وليا صالحيات معيشة. يسكغ وقف التشفيح مع حق جية التعاقج باإلستسخار.2-14-3-1

الذكاوى:

فرل األمخ مبادئ وأسذ الذكاوى فػضع قػاعجىا األساسية لجية:
َ

 حق تقجيع الذكػى وصفة مقجميا. 18من 43
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 آلية تقجيسيا وكيفية معالجتيا. السخجع الحي تقجـ أمامو الذكاوى وصالحياتو. اإلعتخاض عمى القخار. -إصجار األنطسة التصبيقية مغ قبل دائخة العقػد الحكػمية العامة في و ازرة التخصيط

بالتشديق مع و ازرة العجؿ والتي تتزسغ مخجع تقجيع الذكػى وآلية البت فيو وتػاريخ البت

ونصاؽ اإلستئشاؼ ،واألسذ القانػنية.
والججيخ بالحكخ أف األمخ أعصى دولة العخاؽ حق رفع شكػى الى محكسة مخترة ضج

الستعاقج الستعادة حقػؽ الحكػمة بسػجب العقج.

 3-14-3-1التقاضي وطرق فض الشزاعات البديمرة:
بيشسا تشز تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية الرادرة عغ و ازرة التخصيط في عاـ  2008عمى

التقاضي لجى السحاكع العخاقية كػسيمة فس الشداعات خالؿ تشفيح العقػد الحكػمية إال أنيا

أتاحت أف تدتعسل شخؽ التدػية البجيمة لفس الشداعات التعاقجية عػضاً عغ المجػء الى السحاكع
وذلظ وفق اتفاؽ الصخفيغ ضسغ شخوط العقج.

 4 -1تعميسات وزارة التخظيط لتشفيذ العقهد الحكهمية رقم ( )2لدشة

والزهابط الرادرة بسهجبها

2014

أصجر وزيخ التخصيط ىحه التعميسات تصبيقاً ألحكاـ الفقخة (  ) 1مغ القدع (  ) 14مغ أمخ

سمصة االئتالؼ السؤقتة ( السشحمة ) رقع ( ) 87لدشة  ،2004وألغى بسػجبيا تعميسات تشفيح العقػد

الحكػمية رقع ( ) 1لدشة  ،2008وأخزع العقػد العامة الى القػانيغ العخاقية ووالية القزاء العخاقي.

ىجفت ىحه التعميسات إلى إقامة إجخاءات العقػد العامة عمى أسذ مغ الذفافية والشداىة والعجالة،
والى تػضيح السبادئ العامة لتشفيح العقػد الحكػمية التي تبخميا دوائخ الجولة والقصاع العاـ في

مجاالت األشغاؿ العامة والتجييد لمدمع والخجمات السختمفة والعقػد االستذارية مع الجيات العخاقية

وغيخ العخاقية وتحجيج أساليب تشفيحىا والجيات السخػلة صالحية فتح العصاءات وتحميميا وإرسائيا

وإجخاءات الصعغ في ق اخراتيا لجى السحكسة اإلدارية.

تتزسغ ىحه التعميسات األسذ والسبادئ واإلجخاءات التي يسكغ إخترارىا في ما يمي:
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 1-4-1نظاق الدريان(التظبيق)
تدخي إحكاـ ىحه التعميسات عمى:
أ ػ العقػد التي تبخميا الجيػػات التعاقجيػة الخسػسية مسثمػة بخئاسػة الجسيػريػة ومجمػذ
الػػػزراء ومجمػػذ الشػػاب ومجمػػذ القزػػاء األعمػػى واألمانػػة العامػػة لسجمػػذ الػػػزراء
والػػ ازرات والجيػػات غيػخ السختبصػػة بػػ ازرة واإلقمػػيع والسحافطػات غيػػخ السشتطسػة فػػي
إقم ػػيع م ػػع الجي ػػات العخاقي ػػة وغي ػػخ العخاقي ػػة لتشفي ػػح السق ػػاوالت العام ػػة والسذ ػػاريع و

العقػ ػػػد االستذػ ػػارية و عقػ ػػػد الخػ ػػجمات غيػ ػػخ االستذػ ػػارية وعقػ ػػػد تجييػ ػػد الدػ ػػمع

والخجمات السحدػبة عمى السػازنات االستثسارية والجارية والتذغيمية .

ب ػ الذػػخكات العامػػة عشػػج تشفيػػحىا لسذػػاريعيا السجرجػػة فػػي السشيػػاج االسػػتثساري أو
الجاري السسػؿ مغ السػازنة العامة.

ثانياً ػ ال تدخي أحكاـ ىػحه التعميسات عمى :
أ ػ السذػػاريع والعقػػػد لػػجوائخ الجولػػة والقصػػاع العػػاـ السسػلػػة مػػغ الػػجوؿ األجشبيػػة أو

السشطسػات الجوليػػة أو اإلقميسيػػة أو السشطسػػات غيػخ الحكػميػػة والسشفػػحة اسػػتشاداً إلػػى
اتفاقيات أو بخوتػكػالت خاصػة تبػخـ مػع جيػة التعاقػج العخاقيػة وتصبػق احكػاـ ىػحه
التعميسات في حالة عجـ وجػد نز يسشع مغ تصبيقيا في االتفاقية.

ب ػ الذػػخكات العامػػة عشػػج تشفيػػحىا لمعقػػػد السحالػػة الييػػا مػػغ الجيػػات التعاقجيػػة

الخسسية  ،برفتيا مقاوؿ او مجيد او استذػاري وتعتسػج فػي ذلػظ الزػػابط

السقخة مغ مجمذ اإلدارة والسرادؽ عمييا مغ رئيذ الجية السختبصة بو في

اختيػ ػػار اسػ ػػمػب التعاقػػػج السشاس ػػب وإجػ ػػخاء التفػ ػػاوض الدػ ػػعخي وعمػ ػػى اف ال
تتعارض مع التذخيعات والقػانيغ التي تشطع نذاشيا .

ج -و ازرتػػي الػػجفاع والجاخميػػة واألجي ػدة األمشيػػة فيسػػا يتعمػػق بعقػػػد التدػػميح وعقػػػد تجييػػد
السعػ ػػجات واألجي ػ ػدة األمشيػ ػػة والعدػ ػػكخية عمػ ػػى اف تخزػ ػػع لز ػ ػػابط تزػ ػػعيا المجشػ ػػة

القصاعية السخترة في مجمذ الػزراء.
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ثالثا ػ ػ تعتس ػػج الر ػػالحيات والسي ػػاـ السشر ػػػص عميي ػػا ف ػػي الشط ػػاـ ال ػػجاخمي السق ػػخ وفقػ ػاً
لمقػػانػف لمذػػخكات العامػػة عشػػج تشفيػػح تعاقػػجاتيا التػػي التدػػخي عمييػػا تعميسػػات تشفيػػح
العق ػػػد العام ػػة ومث ػػاؿ ذل ػػظ عق ػػػد التد ػػػيق وعق ػػػد االس ػػتثسار م ػػع األخ ػػح بشط ػػخ

االعتبار التذخيعات القانػنية ذات الرمة بحلظ.

 2-4-1الستظمبات قبل إعداد وثائق السشاقرة
اوال :تمتػ ػػدـ جيػ ػػة التعاقػ ػػج باسػ ػػتكساؿ الستصمبػ ػػات التاليػ ػػة قبػ ػػل إعػ ػػجاد وثػ ػػائق السشاقرػ ػػات لمسذػ ػػاريع
االستثسارية
 إع ػػجاد د ارس ػػة الج ػػجوى الفشي ػػة واالقتر ػػادية او التق ػػاريخ الفشي ػػة ود ارس ػػات الكمف ػػةوالسشفعة والترػاميع وجػجاوؿ الكسيػات لمسذػاريع االسػتثسارية وفقػا لتعميسػات و ازرة
التخصػػيط متزػػسشة الكمفػػة التخسيشيػػة لمسذػػخوع ي اخفػػق مػػع اسػػتسارة السذػػخوع عشػػج
مشاقذ ػػة إد ارجػػػو فػ ػػي السػازن ػػة االس ػػتثسارية ويد ػػتثشى م ػػغ ذل ػػظ مذػ ػػاريع تفكيػػػظ
ومعالجة السشذآت الشػوية السجمخة والسخمفات الكيسياوية.
 اليجػػػز لمػػػ ازرة السعشيػػة إدراج اي مذػػخوع فػػي السػازنػػة االسػػتثسارية االتحاديػػةدوف استحراؿ مرادقة و ازرة التخصيط عمػى مػا مشرػػص عميػو فػي الفقػخة (أ
) مغ ىحا البشج وتتحسل الػ ازرة والجيػة شالبػة إدراج السذػخوع السدػؤولية بخػالؼ

ذلظ.

 تحجيج الجية السشفحة والسدتفيجة مغ السذخوع عشج مفاتحة و ازرة التخصيط . -وجػد كمفة تخسيشية عمشية محجثػة لمسقاولػة أو لسقػاوالت السذػخوع معػجة مػغ جيػة فشيػة

مخترة مبشية عمى أساس الج ارسػة الذػاممة ألسػعار الدػػؽ الدػائجة عشػج أعػجادىا

ألغ ػ ػخاض اإلحالػ ػػة معػ ػػدزة بجػ ػػجوؿ الكسيػ ػػات السدػ ػ ّػعخ العتسػ ػػاده كسقيػ ػػاس لتحميػ ػػل
العصاءات ومجى تػازف أسعار فقخاتو ويدتثشى مغ ذلظ الزػػابط الخاصػة بػالكمف
التخسيشي ػػة لمتعاق ػػجات السختبص ػػة بأس ػػعار البػرص ػػة العالسي ػػة م ػػع م اخع ػػاة الزػ ػػابط
والتعاميع الرادرة مغ و ازرة التخصيط بيحا الذأف .
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 تكػف الذخوط والسػاصفات وججاوؿ الكسيات والخخائط وغيخىا دقيقة لتجشب إجخاءالتغييخات او اإلضافات إثشاء التشفيح.

 -مػافقة الجيات السعشية عمى مػقع السذخوع وتخريز األرض السصمػبة لػو أو

العسل عمى ذلظ قبػل اإلدراج عمػى السشيػاج االسػتثساري لمسذػاريع مػع قيػاـ جيػة
التعاقج باستحراؿ مػافقات الجيات السعشية لتشفيح السذخوع بسا فػي ذلػظ مػافقػة

الجيات السعشية كالبيئة والدياحة واآلثار ومجيخية الجفاع السجني وغيخىا.
 إ ازلػػة السذػػاكل القانػنيػػة والساديػػة أف وجػػجت فػػي مػقػػع العسػػل وأف يكػػػف السػقػػعجاى اًد لمسباشخة بتشفيح العسل.

 اتخاذ أية إجخاءات أخخى تتصمبيا شبيعة العسل أو العقج السصمػب تشفيحه .ثانياػ ػ ػ تمتػ ػػدـ جيػ ػػة التعاقػ ػػج باسػ ػػتكساؿ الستصمبػ ػػات التاليػ ػػة قبػ ػػل إعػ ػػجاد وثػ ػػائق السشاقرػ ػػات
لمتعاقجات السسػلة مغ السػازنتيغ الجارية والتذغيمية :
 وجػد دراسة لمحاجة الفعمية لمسقاولة او لتجييد جية التعاقج بالدمعة أو الخجمة. تحجيػػج الستصمبػػات لمسقػػاوالت أو الدػػمع أو الخػػجمات وفػػق تقخيػػخ فشػػي بالتشدػػيق بػػيغالجية السشفحة والجية السدتفيجة واف تتزسغ السػاصفات الفشية الجقيقة.
 ت ػػػفخ التخر ػػيز الس ػػالي لتجيي ػػد الد ػػمع أو الخ ػػجمات أو السق ػػاوالت بتأيي ػػج ال ػػجائخةالسالية في جية التعاقج.
-

وج ػػػد كمف ػػة تخسيشي ػػة عمشي ػػة مع ػػجة م ػػغ جي ػػة فشي ػػة مختر ػػة محجث ػػة ومبشي ػػة عم ػػى

الجراسة الذاممة ألسعار الدػؽ الدائجة عشج إعػجادىا لمسػػاد أو الخػجمات السصمػػب
تجييدىا أو اإلعساؿ السصمػبػة العتسادىػا مقيػاس لتحميػل العصػاءات ومعخفػة مػػجى

تػازف أسعار فقخاتيا وإحالة السشاقرة  ،مع مخاعاة الزػابط والتعاميع الرادرة مغ
و ازرة التخصيط بيحا الذأف.
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 استحر ػػاؿ السػافق ػػات األص ػػػلية م ػػغ جي ػػة التعاق ػػج عم ػػى تشفي ػػح مق ػػاوالت الت ػػخميع اوتجييد الدمع أو الخجمات مع مخاعاة الرالحيات السالية الشافحة.

 3-4-1اساليب التعاقـــــــــد
لخئيذ جية التعاقػج او مغ يخػلو وباقتخاح مغ رئيذ التذكيل اإلداري لمعقػد اعتساد احج األساليب
التالية لتشفيح العقػد العامة باستثشاء أسمػبي العصاء الػاحج والتعاقج السباشخ وذلظ اما وششياً او

دولياً عشج تحقق شخوشو وكسا يأتي:ػ

السشاقرة العامة  :ويشفح ىحا األسمػب بإعالف الجعػة العامة إلى جسيع الخاغبيغ فػي
السذاركة بتشفيح العقػد بسختمف أنػاعيا مسغ تتػفخ فييع شخوط السذػاركة  ،وإف
تتد ػ ػػع اإلجػػ ػخاءات بالعسػمي ػ ػػة والتشافد ػ ػػية والعجال ػ ػػة والعمشي ػ ػػة والػض ػ ػػػح وم اخع ػ ػػاة

الدػػقػؼ الساليػػة السق ػخة فػػي تعميسػػات تشفيػػح السػازنػػة االتحاديػػة عشػػج اعتسػػاد ىػػحا

األسمػب.

السشاقرـــــة السحـــــدودة  :ويشفػ ػػح ىػ ػػحا األسػ ػػمػب عشػ ػػجما تكػ ػػػف الدػ ػػمع أو الخػ ػػجمات
االستذػػارية أو السقػػاوالت مػضػػػع السشاقرػػة متػػػفخة لػػجى جيػػات محػػجودة مػػغ
حي ػ ػػث االختر ػ ػػاص لغ ػ ػػخض تق ػ ػػجيع عصاءاتي ػ ػػا وف ػ ػػق السػاص ػ ػػفات والتر ػ ػػاميع
والذػػخوط السعػػجة مػػغ جيػػة التعاقػػج ويػػتع بػػإالعالف عشيػػا إلػػى جسيػػع الػخاغبيغ فػػي

االشتخاؾ بتقجيع عصػاءاتيع مسػغ تتػػافخ فػييع شػخوط السذػاركة لقػاء ثسػغ وتكػػف

وفق اإلجخاءيغ اآلتييغ :

أػ ػ األج ػخاء األوؿ  :يتزػػسغ تد ػمع الػثػػائق الخاصػػة بالتأىيػػل القػػانػني والفشػػي
والسػػالي لمسذػػتخكيغ فػػي السشاقرػػة وذلػػظ لتقييسيػػا مػػغ لجشػػة مخترػػة فػػي
جية التعاقج وفقا لذخوط التأىيل الفشي والسالي والقانػني السصمػبػة لمتػصػل

إلػػى اختيػػار مػػؤىميغ لالشػػتخاؾ فػػي اإلج ػخاء الثػػاني عمػػى اف ال يقػػل عػػجدىع
عغ ( )3ثالثة مؤىميغ .

ب ػ األجخاء الثاني  :قياـ جية التعاقج بجعػة جسيع السؤىميغ مجاناً لتقجيع عصاءاتيع الفشية والتجاريػػة
لغخض الجراسة والتقييع والتخسية وفقاً إلحكاـ ىحه التعميسات.
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السشاقرة العامة بصخيقة التأىيل الفشي:ػ ويتع تشفيح ىحا األسمػب باإلعالف عغ السشاقرة الى جسيع

الخاغبيغ في االشتخاؾ بتقجيع عصاءاتيع الفشية والتجارية وبطخفيغ مشفرميغ لقاء ثسغ مع مخاعاة

مايأتي:

أػ فتح العصاءات الفشية ودراستيا مغ لجاف التحميل في جيات التعاقج لبياف السشاقريغ السؤىميغ
والسدتجيبيغ لمذخوط السصمػبة .

ب ػ فتح العصاءات التجارية لمسشاقريغ السؤىميغ وبسا اليقل عغ ثالثة الختيار العصاء األفزل مشيا

مغ لجاف التحميل مع مخاعاة الرالحيات السالية السعتسجة ألغخاض اإلحالة بيحا الذأف.

ج ػ يتع اعادة ضخوؼ العصاءات التجارية لمسشاقريغ غيخ السؤىميغ فشياً الى مقجمييا دوف فتحيا ومغ
ثع الديخ بإجخاءات التحميل والتعاقج ووفق الدياقات السعتسجة بيحا الذأف .

السشاقرة بسركحمتين  :يتع تشفيح ىحا األسمػب بالسخحمتيغ التاليتيغ ويجػز اف يدبق تشفيح ىحا
أبتجاء  ،ويدتخجـ ىحا األسمػب في العقػد التي يرعب عمى جية التعاقج
األسمػب التأىيل السدبق
ً
أعجاد مػاصفاتيا الفشية أو تراميسيا وفي العقػد ذات السدتػى التكشػلػجي السعقج والعقػد
التخررية ذات الصبيعة العمسية الستصػرة وكسا يأتي :

أػ السخحمة األولى  :تتع بإعالف دعػة عامة لجسيع الخاغبيغ ومقابل ثسغ لتقجيع عصاءاتيع الفشية

عمى أساس التراميع األولية والستصمبات الػضيفية أو وصف عاـ لسخاحل تشفيح العسل ليتع دراستيا

مغ لجشة فشية مخترة لغخض اختيار العصاءات السشاسبة وفقا لسعاييخ التأىيل الفشي والسالي

والقانػني واإلعساؿ السساثمة ولجية التعاقج تعجيل الترسيع األولي أو السػاصفات الفشية والستصمبات

األخخى وفقا لمعصاءات الفشية السقجمة والسعجلة بعج التفاوض الفشي ولجية التعاقج تعجيل الكمفة
التخسيشية عشج الزخورة .

ب ػ السخحمة الثانية  :تػجيو الجعػة السباشخة لسقجمي العصاءات الحيغ تع قبػؿ عصاءاتيع الفشية وفق
معاييخ التأىيل في السخحمة األولى لتقجيع عصاءاتيع التجارية عمى أساس وثائق السشاقرة السعجلة

ومغ ثع الديخ في العسمية التعاقجية وفقا لإلجخاءات السحجدة في ىحه التعميسات .

الجعػة السباشخة  :يتع تشفيح ىحا األسمػب بتػجيو الجعػة السباشخة مجاناً إلى ما اليقل

عغ ( )3ثالثة مغ السقاوليغ أو السجيديغ او االستذارييغ السعتسجيغ لخصانتيع وقجرتيع وكفاءتيع

الفشية والسالية لتشفيح مذاريع او تعاقجات الجيات الخسسية وعشج تػفخ واحج أو أكثخ مغ السبخرات

االتية:

أػ اذا تصمب العقج الدخية في إجخاءات التعاقج والتشفيح .

ب ػ أف تكػف ىشاؾ أسباب أمشية تدتػجب ذلظ .
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ج ػ حاالت الصػارئ والكػار الصبيعية.

لمحياة.

د ػ تجييد األدوية واألجيدة والسدتمدمات الصبية التخررية السشقحة

ىػ ػ عدوؼ مقجمي العصاءات عغ االشتخاؾ في السشاقرات العامة السعمغ عشيا لمسخة الثانية أو

في حالة تدمع عصاءات غيخ مدتػفية لمذخوط والسػصفات ولمسخة الثانية.

وػ العقػد التخررية التي ترجر ضػابصيا دائخة العقػد الحكػمية العامة وبالتشديق مع المجشة

القصاعية السخترة في مجمذ الػزراء .
زػ

السذاريع الدتخاتيجية والكبيخة التي تتصمب خبخات أجشبية والتي تحجد مغ المجشة القصاعية

السخترة في مجمذ الػزراء وبالتشديق مع و ازرة التخصيط والسشفحة مغ شخكات عالسية رصيشة ذات

خبخة في ىحا التخرز مجة التقل عغ ( )5خسذ سشػات وإعساؿ مساثمة التقل عغ ( )3ثالثة

مذاريع في ىحا السجاؿ.

 العظاء الهاكحد (العرض الهكحيد)  :ويتع بتػجيو الجعػة مجاناً الى جية مخترة واحجةمجيد او مقاوؿ او استذاري لتشفيح العقج وبسػافقة المجشة السخكدية لمسخاجعة والسرادقة
عمى اإلحالة عشج تػفخ احجى الحالتيغ اآلتييغ :

أػ عشجما تكػف الدمع أو الخجمات االستذارية أو السقاوالت ذات شبيعة احتكارية أو متػفخة لجى

جية معيشة محتكخة تستمظ بخاءة االختخاع أو األجازة أو الحقػػػؽ الحرخية ليا.

ب ػ اذا كانت الدمع أو السقاوالت السصمػبة ألغخاض الريانة أو لتجييد أدوات احتياشية لعقػد

سابقة.

 التعاقد السباشر :ويتع بتػجيو الجعػة مجاناً لمتعاقج مباشخًة الى جية واحجة لتشفيح ىحااألسمػب بسػافقة المجشة القصاعية السخترة في مجمذ الػزراء وبتػصية مغ المجشة
السخكدية لمسخاجعة والسرادقة عمى اإلحالة لمعقػد االستيخادية او السحمية لتجييد الدمع أو

الخجمات ذات الصابع التخرري غيخ السحتكخة عمى أف تتػفخ الذخوط االتية:ػ

أػ أف تكػف العقػد متعمقة بأمغ وسيادة الجولة التي تقتزييا ضخوؼ الزخورة القرػى.

ب ػ أف تتدع تمظ العقػد بسػاصفات فشية ذات تقشية عالية أو متصػرة ،ويجػز قبػؿ مػاصفات فشية
أو قياسية اكثخ تصػ اًر والسعخوضة مغ الجية السصمػب التعاقج معيا بعج تأييجىا مغ جية فشية
مخترة في جية التعاقج .

ج ػ اف تكػف الجية السصمػب التعاقج معيا جية رصيشة ومعتسجة ومرشعة معخوفة لمسػاد أو
الخجمات السصمػب تجييدىا.
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د ػ وجػد تقخيخ فشي باالحتياجات والسػاصفات معج مغ جية فشية مخترة مرادؽ عميو مغ المجشة
السخكدية لمسخاجعة والسرادقة عمى اإلحالة .

ىػ ػ وجػد جية فاحرة رصيشة تع استحراؿ السػافقة عمييا لمتأكج مغ دقة السػاصفات السصمػبة
ومجى مصابقتيا لمذخوط السصمػب التعاقج عمييا.

وػ ترجر المجشة القصاعية السخترة قخارىا خالؿ ( )14أربعة عذخ يػما مغ تاريخ تدجيل الصمب

لجييا وبعكدو تعتبخ السػافقة حاصمة ضسشاً
 الذراء السباشر من الذركات السرشعة الرصيشة:أػ

لمذخكات العامة والتي تسارس الشذاط االستيخادي التجاري الخبحي الذخاء السباشخ مغ الذخكات

السرشعة الخصيشة وتخزع تعاقجاتيا الى مرادقة مجمذ ادارة الذخكة.

ب ػ لمذخكات العامة التفاوض عمى األسعار مع الجيات التي يتع التعاقج معيا بيحا األسمػب لتشفيح
مذاريعيا او تعاقجاتيا اذا كاف مبمغ العصاء اعمى مغ الكمفة التخسيشية السخررة لمتعاقج .

لجان السذتريات :ويتع استخجاـ ىحا األسمػب لتجييد دوائخ الجولة بالدمع والخجمات

-

واإلعساؿ وحدب الزػابط الػاردة في تعميسات تشفيح السػازنة االتحادية لمدشة السعشية.

 4-4-1وثائق السشاقرة

اوال :أػ يحجد ثسغ السجسػعة الػاحجة مغ وثائق السشاقرة (التحخيخية او االلكتخونية) بدعخ يتشاسب

مع كمف إعجادىا وأىسيتيا ويؤمغ الججية في االشتخاؾ بالسشاقرة ويقجـ وصل الذخاء مع العصاء.

ب ػ تدود الذخكات األجشبية الخصيشة بػثائق السشاقرة مجاناً لغخض السذاركة في السشاقرات .

ج ػ عمى مقجـ العصاء الحي سبق لو االشتخاؾ في السشاقرة السعاد إعالنيا أف يقجـ وصل الذخاء
الدابق ليا مع وثائق العصاء لمسشاقرة السعاد إعالنيا وفي حالة تعجيل أسعار شخاء ىحه الػثائق

فيتحسل مقجـ العصاء الفخؽ بيغ الدعخيغ في حالة زيادة الدعخ ويخافق مع عصائو الػصميغ األوؿ
والثاني .

ثانياًػ

تمتدـ جيات التعاقج بالزػابط التي ترجرىا و ازرة التخصيط في شأف التعميسات لسقجمي

العصاءات في وثائق السشاقرة لجسيع العقػد.

ثالثاًػ تمتدـ جيات التعاقج بالزػابط التي ترجرىا و ازرة التخصيط في شأف أجخاءات اإلعالف عغ

السشاقرات العامة واعادة اإلعالف عغ السشاقرات وتسجيج السشاقرات ألساليب التعاقج كافة

السشرػص عمييا في ىحه التعميسات.

 5-4-1المجشة السركزية لمسراجعة والسرادقة عمى اإلكحالة
أوالػ

تذكل في الجيات التعاقجية الخسسية لجشة مخكدية تدسى ( المجشة السخكدية لمسخاجعة

والسرادقة عمى اإلحالة ) بخئاسة رئيذ جية التعاقج وعزػية وكالء الػ ازرة أو نػاب رئيذ جية
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التعاقج ورؤساء التذكيالت القانػنية والسالية والعقػد والخقابة والتجقيق الجاخمي ومػضفيغ مغ ذوي
الخبخة واالختراص في السجاالت الفشية يحجدىع رئيذ جية التعاقج ومقخر لمجشة ال تقل درجتو

الػضيفية عغ الجرجة الثالثة.

ثانيا ػ تتػلى المجشة السياـ اآلتية:ػ

أػ مخاجعة إجخاءات اإلحالة والتعجيل اوالسرادقة او عجـ األخح بتػصيات لجاف التحميل مع مخاعاة

الرالحيات السالية السعتسجة ألغخاض اإلحالة.

ب ػ السػافقة عمى تشفيح أسمػب العصاء الػاحج (العخض الػحيج) .

ج ػ التػصية الى المجشة القصاعية السخترة في مجمذ الػزراء لتشفيح العقج مغ جية التعاقج الخسسية
بأسمػب التعاقج السباشخ ..

د ػ البت في شمبات تسجيج السجة التي تديج عمى ( )%25خسدة وعذخيغ مغ السئة مغ مجة العقج وفقاً
لمزػابط التي ترجرىا و ازرة التخصيط.

ىػ ػ البت في اعتخاضات الستعاقجيغ عمى ق اخرات التسجيج الرادرة مغ الجية السخػلة في جية التعاقج

الخسسية وفقاً لمزػابط التي ترجرىا و ازرة التخصيط بيحا الذأف.
و ػ البت في شمب إلغاء سحب العسل وفقاً لسا يأتي :

 .1أف يقجـ الستعاقج السخل (عقػد السقاوالت والتجييد والعقػد االستذارية) شمباً بإلغاء قخار

سحب العسل خالؿ مجة ( )30ثالثيغ يػماً مغ تاريخ تبميغو بقخار سحب العسل إلى رئيذ التذكيل
االداري لمعقػد في جية التعاقج مع تقجيع تعيج بانجاز الفقخات الستبقية خالؿ مجة محجدة ومعدزة
بججوؿ تقجـ عسل تفريمي مرادؽ عميو مغ الجية الفشية لجى جية التعاقج ومخاعاة نفاذ خصاب

الزساف الخاص بحدغ التشفيح.

 .2تبت المجشة بالصمب خالؿ مجة ال تديج عمى ( )30ثالثيغ يػماً مغ تاريخ تدمع الصمب

وعشج

عجـ البت في الصمب خالؿ السجة السحكػرة يعج الصمب مخفػضاً.

 .3استسخار استقصاع الغخامات التأخيخية بسػجب العقج والتعميسات الشافحة.

ز ػ السػافقة عمى إدخاؿ شخيظ مع السقاوؿ الخئيدي الحي تتػفخ فيو الذخوط والسػاصفات التي تع
إحالة العقج بسػجبيا وبصمب مغ السقاوؿ الخئيدي أذا كاف مغ شأف ذلظ تحقيق سخعة انجاز السذخوع
مع االلتداـ بذخوط العقج.

ح ػ السياـ االخخى السشرػص عمييا في ىحه التعميسات.

ثالثاػ لمجشة استثشاء الذخكات العالسية الخصيشة السجيدة لمدمع والخجمات مغ تقجيع التأميشات األولية

السشرػص عمييا في ىحه التعميسات ،وتحجد معاييخ الذخكات العالسية الخصيشة بزػابط ترجر عغ
و ازرة التخصيط .
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رابعاػ لمجشة السػافقة عمى تقجيع التأميشات الشيائية خالؿ ( )21واحج وعذخيغ يػماً تبجأ مغ تاريخ
تػقيع العقج.

 6-4-1لجان فتح العظاءات ولجان تحميل وتقييم العظاءات ومهامها
 1-6-4-1تذكل في جية التعاقج مايأتي :

أػ لجشة أو أكثخ لفتح العصػاءات مغ ذوي الخبخة واالختراص تكػف بخئاسة مػضف ال تقل درجتو

الػضيفية عغ الثالثة وعزػية مسثل عغ كل مغ الجوائخ القانػنية والسالية وتذكيالت العقػد فييا
ومػضف فشي مختز ومقخر ال تقل درجتو الػضيفية عغ الدادسة.

ب ػ لجشة أو أكثخ لتحميل وتقييع العصاءات مغ الجػانب الفشية والسالية والقانػنية وتكػف بخئاسة

مػضف ال تقل درجتو الػضيفية عغ الثانية مغ ذوي الخبخة واالختراص وعزػية عجد مغ الفشييغ
السختريغ بسا فييع قانػني ومالي ومقخر لمجشة ال تقل درجتو الػضيفية عغ الدادسة .

 2 -6-4-1لمجشة التحميل وتقييع العصاءات االستعانة بخبخة مػضفيغ مختريغ مغ ذوي الخبخة

أو جية مخترة بصبيعة السشاقرة .

 3- 6-4-1تخزع تػصيات لجاف التحميل وتقييع العصاءات إلى مرادقة المجشة السخكدية
لمسخاجعة والسرادقة عمى قخار اإلحالة حدب الرالحيات السالية السخػلة.

 4 -6-4-1ال يجػز الجسع بيغ رئاسة وعزػية لجاف فتح العصاءات ولجاف تحميل وتقييع
العصاءات

 5 -6-4-1تتػلى المجاف السشرػص عمييا في البشج (اوالً) مغ ىحه السادة السياـ التي تحجدىا
و ازرة التخصيط بسػجب ضػابط ترجر ليحا الغخض.

 7 -4-1تدهية السشازعات

1-7-4-1تدهية السشازعات قبل تهقيع العقد

أوالػ تذكل في كل جية تعاقج لجشػة مخكدية لمشطػخ باالعتخاضات السقجمة مغ مقجمي العصاءات

عمى ق اخرات اإلحالة بخئاسة مػضف ال تقل درجتو الػضيفية عغ الجرجة األولى وعزػية عجد مغ

ذوي الخبخة في االختراصات السالية والقانػنية والفشية ومقخر لمجشة ال تقل درجتو الػضيفية عغ

الجرجة الخابعة.

ثانياًػ تتػلى المجشة دراسة االعتخاضات التحخيخية السقجمة مغ مقجمي العصاءات السعتخضيغ أو

وكالئيع الخسسييغ مسغ لع يصمبػا سحب التأميشات األولية وفقاً لسا يأتي :

أػ تقجيع االعتخاض خالؿ ( )7سبعة أياـ عسل مغ تاريخ التبمغ بكتاب اإلحالة

ب ػ تقجيع السعتخض تعيج رسسي مرجؽ اصػليا مغ محاسب حدب القانػف لجفع قيسة األضخار

الشاجسة لسرمحة جية التعاقج عغ التأخيخ بتػقيع العقج ألسباب كيجية او غيخ مبخرة .
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ثالثاًػ عمى المجشة تقجيع التػصية بسػضػع االعتخاض و اسبابو خالؿ مجة ال تديج عمى ( )14أربعة

عذخ يػماً عسل مغ تاريخ إيجاع االعتخاض لجييا .

رابعاًػ عمى رئيذ جية التعاقج او مغ يخػلو البت بالتػصية خالؿ ( )7سبعة أياـ عسل مغ تاريخ
إيجاع التػصية في مكتبو ويعج عجـ البت بالسػضػع رفزاً لالعتخاض عشج مخور ىحه السجة .

خامداًػ عمى جية التعاقج عجـ تػقيع العقػد لحيغ حدع االعتخاضات مغ رئيذ جية التعاقج وفق ما
مشرػص عميو في ىحه السادة .

 2 -7-4-1تدػية السشازعات بعج تػقيع العقج

يتع تدػية السشازعات بعج تػقيع العقج بالتػافق (وديا) ويكػف مغ خالؿ تذكيل لجشة مذتخكة بيغ

شخفي الشداع الستسثميغ بجية التعاقػج والستعاقج معيا وفق إحكاـ القانػف والتعميسات السعشية وبشػد العقج
ويعج محزخ بحلظ االتفاؽ بيغ الصخفيغ يرادؽ عميو مغ رئيذ جية التعاقج .

 2-7-4-1عشج عجـ التػصل الى اتفاؽ ودي يتع المجػء الى احج األساليب التي يجب اف يشز

عمييا في العقج وىي كاألتي :ػ

أ ػ التحكيع و يكػف وفقا لسا يأتي:

( )1التحكيع الػششي  :يكػف وفقا لإلجخاءات السحجدة في شخوط السشاقرة او بقانػف السخافعات
السجنية رقع ( )83لدشة . 1969

( )2التحكيع الجولي :لجية التعاقج اختيار التحكيع الجولي لتدػية السشازعات في حاالت الزخورة

ولمسذاريع اإلستخاتيجية الكبخى او السيسة وعشجما يكػف احج شخفي العقج اجشبياً عمى اف يخاعى ما

يأتي :

(اوال) أف يتع اختيار أحجى الييئات التحكيسية الجولية السعتسجة
(ثانيا) تحجيج مكاف ولغة التحكيع .

(ثالثا) اعتساد القانػف العخاقي كقانػف واجب التصبيق.

(رابعا) اف تتػفخ في العامميغ لجى جية التعاقج السؤىالت السصمػبة لتدػية السشازعات بيحا

األسمػب.

ب ػ إحالة الشداع إلى السحكسة السخترة في السػضػع لحدسو.

 4-7-4-1يمتدـ شخفا العقج باختيار األسمػب األمثل لتدػية السشازعات الشاجسة عغ تشفيحه بيشيسا
وفقاً ألحج األساليب السشرػص عمييا في ىحه السادة وفق شخوط التعاقج الستفق عمييا والتي يجب

ذكخىا ابتجاء في وثائق السشاقرة.

 8-4-1التأميشات والغرامات التأخيرية ومدة العقد والتسديد
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أوالػ أ ػ تحجد التأميشات األولية بسبمغ مقصػع بشدبة ال تقل عغ ( ) %1واحج مغ السئة وال تديج

عمى ( )%3ثالثة مغ السئة مغ الكمفة التخسيشية السخررة إلغخاض اإلحالة في عقػد التجييد
لمدمع والخجمات والسقاوالت العامة بسختمف أنػاعيا واف يخاعى في ىحا التحجيج أىسية السشاقرة واف
تقل ىحه الشدبة كمسا زاد مبمغ الكمفة التخسيشية.

ب ػ ال تقبػل التأميشات األولية لسقجمي العصاءات إال إذا كانت عمى شكل خصاب ضساف أو ص ػػظ
مرجؽ أو سفتجة.

ج ػ تقجـ التأميشات األولية مغ قبل مقجـ العصاء أو (أي مغ السداىسيغ في الذخكة او الذخكات
السذاركة بسػجب عقج مذاركة) لسرمحة جية التعاقج ويتزسغ اإلشارة السع ورقع السشاقرة.

د ػ تعفى الذخكات العامة مغ تقجيع التأميشات األولية وخصاب ضساف حدغ التشفيح السشرػص عمييا
في ىحه التعميسات.

ىػ ػ يعفى مقجمػ العصاءات السذاركػف في مشاقرات السقخر احالتيا بأسمػب السشاقرة السحجودة أو

(السخحمة الثانية) أسمػب السشاقرة بسخحمتيغ او أسمػب الجعػة السباشخة أو أسمػب العصاء الػاحج

(العخض الػحيج) او أسمػب التعاقج السباشخ أو أسمػب الذخاء السباشخ مغ الذخكات السرشعة
الخصيشة مغ تقجيع التأميشات األولية.

ثانياػ أػ تقجـ التأميشات الشيائية عمى شكل خصاب ضساف حدغ تشفيح لمعقج بشدبة ( )%5خسدة مغ
السئة مغ مبمغ العقج بعج التبمغ بكتاب اإلحالة وقبل تػقيع العقج.

ب ػ يجػز لمذخكات األجشبية تقجيع التأميشات الشيائية خالؿ ( )21واحج وعذخيغ يػماً مغ تاريخ
تػقيع العقج بعج مػافقة المجشة السخكدية لمسخاجعة ومرادقة اإلحالة في جية التعاقج.

ج ػ ال تصمق التأميشات الشيائية اال بعج صجور شيادة القبػؿ الشيائي وترفية الحدابات ويجػز
أشالؽ أجداء مغ مبمغ خصاب ضساف حدغ التشفيح بعج التدمع الشيائي لتمظ األجداء وصجور شيادة

القبػؿ ليا بسا يؤيج كػنيا مؤىمة لالستخجاـ.

د ػ تقجـ الجيات السشرػص عمييا في الفقخة (ج) مغ البشج (سابعاً) مغ السادة( )3مغ ىحه التعميسات
التأميشات الشيائية (ضساف حدغ التشفيح) والبالغة ( )%5خسدة مغ السئة وفي حاؿ تقجيع أي ضساف

آخخ يتع استحراؿ مػافقة المجشة القصاعية السخترة في مجمذ الػزراء .

ثالثاًػ أػ تخاعى الزػابط والتعميسات الرادرة عغ البشظ السخكدي العخاقي وو ازرة التخصيط الخاصة
بخصابات الزساف .

ب ػ اف تكػف صيغة خصاب الزساف واضحة مغ حيث مبمغو (رقساً وكتابة) وتحجيج الجية التي
يرجر لرالحيا وتاريخ نفاذه وشخوشو والغخض مغ إصجاره  ،وغيخ ذلظ بسا يتفق مع القػانيغ

والتعميسات واألعخاؼ السرخفية السخعية.
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جػ ػ عمى جية التعاقج التأكج مغ صحة صجور خصاب الزساف مع القياـ بتججيج او تغييخ السبمغ

عشج حجوث متغيخات عمى شخوط العقج.

رابعاػ أػ تحجد الغخامات التأخيخية مغ جية التعاقج بشدبة ال تقل عغ ( )%10عذخة مغ السئة وال
تديج عمى ( )%25خسدة وعذخيغ مغ السئة مغ مبمغ العقج وعمى جية التعاقج تثبيت تمظ الشدبة في
الذخوط التعاقجية في وثائق السشاقرة والتعميسػات إلى مقجمي العصاءات.
وتصبق السعادلة اآلتية عشج احتداب ىػػحه الغخامة :

مبمغ العقج (مبمغ العقج األصمي - +أي تغيخ في السبمغ)

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ × ( = )%25 -10غخامة اليػـ الػاحج
مجة العقج الكمية (مجة العقج األصمية  - +أي تغيخ في السجة)

ب ػ يتع تخفيس الغخامات التأخيخية حدب ندب االنجاز لاللتدامات التعاقجية السحجدة في مشياج

تشفيح العقج والتي صجرت فييا شيادة تدمع اولي لمعسل السشجد أو الدمعة السجيدة أو الخجمة

السصمػبة مصابقة ومييأة لالستخجاـ حدب شخوط التعاقج وتصبيق السعادلة كاالتي :
قيسة االلتدامات غيخ السشفحة
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ × ( = )%25 – 10غخامة اليػـ الػاحج
مجة العقج الكمية

ج ػ ( )1يتع استقصاع الغخامات التأخيخية عشج انتياء مجة العقج األصمية مزافاً إلييا السجد اإلضافية
السجدة وحدب مشياج تقجـ العسل ويتع تحجيج آلية
أ
السسشػحة لمستعاقج أو عشج استحقاقيا في العقػد

االستقصاع في شخوط السشاقرة والعقج.

( )2في العقػد التي تشفح وفق بخنامج زمشي أو وفق مخاحل والتي يتع تحجيج كمفة ومجة كل مخحمة
فييا فيتع استقصاع الغخامة التأخيخية الخاصة بكل مخحمة عشج انتياء مجتيا.

()3

لخئيذ جية التعاقج تأجيل استقصاع الغخامات التاخيخية بشاء" عمى شمب مغ الستعاقج ولسختيغ

فقط عمى اف تدتقصع كاممة قبل استحقاؽ الدمفة الشيائية .

خامداًػ يسجد العقج بقخار مغ رئيذ جية التعاقج عشج تػفخ الذخوط السشرػص عمييا في الزػابط

التي ترجرىا و ازرة التخصيط .

 9 -4-1اآلثار القانهنية الشاجسة عن اإلخالل بالعقد

أوالػ أػ يعج السشاقز الفائد ناكال عشج تحقق الحاالت اآلتية :ػ

( )1امتشاعو عغ تػقيع العقج بعج التبمغ بكتاب اإلحالة وبعج انحاره رسسيا بتػقيع العقج خالؿ ()15
خسدة عذخ يػماً مغ تأريخ انحاره ومغ دوف عحر مذخوع قانػناً .
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( )2عشج تقجيسو لبيانات غيخ حقيقية و بصخؽ غيخ مذخوعة و مخالفة لذخوط السشاقرة.
( )3عجـ تقجيع خصاب ضساف حدغ التشفيح

ب ػ في حالة نكػؿ السشاقز تتخح اإلجخاءات اآلتية :
()1
()2
العقج.
()3

مرادرة التأميشات األولية الخاصة بالسشاقز الشاكل .

إحالػة السشاقرة عمى السخشح الثاني ويتحسل السشاقز الشاكل فخؽ البجليغ الشاجع عغ تشفيح

فػػي حالػػة نكػػػؿ السخشػػح األوؿ والثػػاني فمجيػػة التعاقػػج إحالػػة السشاقرػػة عمػػى السشػػاقز الثالػػث

ويتحسػػل كػػل مػػغ الشػػاكميغ األوؿ والثػػاني فػػخؽ البػػجليغ وحدػػب فػػخؽ السبػػالغ الخاصػػة بالتخشػػيح ليسػػا

ومرادرة التأميشات األولية لمسخشحيغ األوؿ والثاني .

()4

فػػي حالػػة نكػػػؿ السخشػػح الثالػػث يػػتع مرػػادرة التأميشػػات األوليػػة لػػو ويػػتع أعػػادة اإلعػػالف عػػغ

السشاقرة ويتحسػل السشاقرػػف الشػاكمػف الػثالث فػخؽ البػجليغ وكػل بحدػب سػعخه السقػجـ مػع مرػادرة

التأميشات األولية لمسشاقريغ الثالث الشاكميغ .

()5

تصبق عمػى السشاقري ػػغ الشػاكميغ اإلجػخاءات السشرػػص عمييػا فػي الفقػخة (ب) مػغ ىػحا البشػج

عشج حجوث الشكػؿ أثشاء فتخة نفاذ العصاءات الخاصة بالسشاقرة.

ثانياً ػ أ ػ اذا اخػػل السقػػاوؿ فػػي الس اخحػػل الشيائيػػة لتشفيػػح العقػػج فمجيػػة التعاقػػج تذػػكيل لجشػػة اسػخاع لتشفيػػح

االعس ػػاؿ الستبقي ػػة عم ػػى حد ػػاب السق ػػاوؿ ويك ػػػف السق ػػاوؿ مس ػػثالً فيي ػػا وتف ػػخض التحس ػػيالت اإلداري ػػة

السشرػص عمييا في الفقخة (ىػ) مغ ىحا البشج.

ب ػ يػػتع تػجيػػو انػػحار رسػػسي لمسقػػاوؿ السخػػل بزػػخورة اكسػػاؿ اإلعسػػاؿ وحدػػب مشيػػاج تقػػجـ العسػػل

الستفق عميو وخالؿ ( )15خسدة عذخ يػماً مغ تاريخ تبمغو باإلنحار .

ج ػ إصجار قخار بدحب العسل مغ السقاوؿ عشج إخاللو ببشػد العقػج وتشفيػح األعسػاؿ السخػل بيػا عمػى
حدابو عغ شخيق مقاوؿ أخخ وبأتباع احج أساليب التعاقج السشرػص عمييا فػي السػادة ( )3مػغ ىػحه

التعميسات.

د ػ ػ مرػػادرة التأميشػػات الشيائيػػة الخاصػػة بحدػػغ التشفيػػح او االحتفػػا بيػػا عشػػج عػػجـ تشفيػػح اإلعسػػاؿ
السػكمة لمسقاوؿ وكانت ندػبة انجازىػا متجنيػة ندػب ًة الػى مشيػاج تقػجـ العسػل الستفػق عميػو مػع ضػخورة
مخاعاة الزػابط الرادرة عغ و ازرة التخصيط.
ثالثاػ ػ يتحسػػل السقػػاوؿ السخػػل التحسػػيالت اإلداريػػة بشدػػبة التديػػج عمػػى ( )%20عذػػخيغ مػػغ السئػػة مػػغ

كمفة األعساؿ السخل بيا في عقػد السقاوالت و عمى جية التعاقج تحجيج ىحه الشدبة ابتجاء فػي شػخوط

السشاقرة و تثبيتيا في العقج.
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رابعاػ في حالة أخالؿ السجيد لمدمع والخجمات او االستذاري بالتداماتو التعاقجية فعمى جية التعاقج

إنػػحاره رسػػسياً وعشػػج عػػجـ اسػػتجابتو فيػػتع تشفيػػح االلت ادمػػات السخػػل بيػػا عمػػى حدػػابو وذلػػظ وفقػاً
ألحػػج األسػػاليب السشرػػػص عمييػػا فػػي السػػادة ( )3مػػغ ىػػحه التعميسػػات عشػػج تػػػفخ الذػػخوط
الخاصة بيا ويتحسل الستعاقػج السخػل دفػع تعػػيس عػغ األضػخار التػي لحقػت بجيػة التعاقػج

بدبب ىػػحا اإلخالؿ بعج انتياء تشفيح العقج .

10-4-1كحغر التعاقــــــــد
السادة ػ 11ػ لجية التعاقج شمب إدراج الستعاقجيغ السخميغ بالتداماتيع التعاقجية في القائسة الدػداء مع
مخاعاة ما يأتي:

أوالػ شمب إدراج السقاوليغ العخاقييغ أو شخكات السقاولة العخاقية في القائسة الدػداء أو
رفعي ػػع مشي ػػا وف ػػق م ػػا ورد ف ػػي تعميس ػػات تد ػػجيل وتر ػػشيف ش ػػخكات السق ػػاوالت
والسقاوليغ الرادرة عغ و ازرة التخصيط  /الجائخة القانػنية رقع ( )3لدشة .2009

ثانياػ شمب إدراج أو تعميق أو رفع الستعاقجيػغ مغ السقاوليغ غيػخ العػخاقييغ والسجيػديغ
الع ػخاقييغ وغيػػخ الع ػخاقييغ واالستذػػارييغ العػػخاقييغ وغيػػخ الع ػخاقييغ مػػغ القائس ػػة

الدػداء وفق ما ورد في الزػابط الرادرة بيػحا السػضػػع مػغ و ازرة التخصػيط /
دائخة العقػد العامة.
ثالثاًػ ػ شمػػب إدراج السق ػػاوليغ والسجي ػديغ واالستذ ػػارييغ الع ػخاقييغ واألجان ػػب فػػي قائس ػػة
الذػ ػػخكات الستمكئػ ػػة وفػ ػػق مػ ػػا ورد فػ ػػي الز ػ ػػابط الرػ ػػادرة بيػ ػػحا الذػ ػػأف مػ ػػغ و ازرة

التخصيط  /دائخة العقػد العامة.

 11-4-1أكحكام عامة
 1ً-11-4-1عمػػى جيػػة التعاقػػج االلتػداـ بتصبيػػق شػػخوط السقػػاوالت إلعسػػاؿ اليشجسػػة السجنيػػة لدػػشة
 1987وشخوط السقاوالت إلعسػاؿ اليشجسػة الكيخبائيػة والسيكانيكيػة والكيسياويػة لدػشة 1987

او ما يحل محميا واعتبارىا جدءا ال يتج أد مغ العقج .

 33من 43

دليل تنفيذ العقود الحكومية
الجزء األول

جمهورية العراق

 2-11-4-1تخزػػع العقػػػد العامػػة السذػػسػلة بيػػحه التعميسػػات الػػى القػػانػف الع اخقػػي وواليػػة القزػػاء
العخاقي .

 1- 12-4-1عمى جية التعاقج تشديق خصصيا التعاقجية (السعجة مغ الجيات السدتفيجة والجيات
التشفيحية السختمفة في جية التعاقج وبالتشديق مع ادارة العقػد فييا) مع دائخة العقػد العامة فػي و ازرة
التخصيط ورفجىا بالبيانات السصمػبة إلغخاض الستابعة واإلشخاؼ الفشي لعسميػا عمػى اداء التذػكيالت

التعاقجية عشج السباشخة بأنذصتيا التعاقجية.
 2-12-4-1عم ػػى جي ػػة التعاق ػػج االلت ػ ػداـ بالتذػ ػخيعات السعشي ػػة بالتعاق ػػجات الحكػمي ػػة ومشي ػػا قػ ػػانػف
السػازن ػػة العام ػػة االتحادي ػػة وتعميس ػػات تشفي ػػحىا الستعمق ػػة بسػض ػػػع التعاق ػػجات والر ػػالحيات السخػل ػػة

لمجيات السعشية عشج تشفيح السذاريع السجرجة في السػازنة .
 1- 13-4-1تمغى تعميسات تشفيح العقػد العامة رقع ( )1لدشة . 2008
 2-13-4-1تمغى تعميسات تشفيح العقػػد الرػادرة عػغ مجمػذ الػػزراء  /لجشػة الذػؤوف االقترػادية
السعسسػ ػ ػ ػ ػػة بسػجػ ػ ػ ػ ػػب كتبيػ ػ ػ ػ ػػا السخقسػ ػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ ػ ػ ( )433فػ ػ ػ ػ ػػي  2006/8/21و ( )924فػ ػ ػ ػ ػػي
 2006/10/18و(س.ؿ )161/فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  2006/12/3و (س.ؿ )1463/ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
. 2007/10/11
 14-4-1ػ تشفح ىحه التعميسات مغ تاريخ نذخىا في الجخيجة الخسسية .
 5-1قهانين الشزاهة:
اف اإلشار التذخيعي لمشداىة في العخاؽ يتعمق بكافة القػانيغ التي ُشخعت لسكافحة الفداد في
الجولة الحي يتجاوز القصاع العاـ الى القصاع الخاص بالخغع مغ ارتباط الفداد بالساؿ العاـ عمى
وجو شائع ،ولقج وججت الجولة مرمحة ليا في تجويل ىحا اإلشار لتدييل استخداد أمػاليا التي
تجاوزت الحجود ،فانزست الى اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الفداد لدشة  2003بسػجب القانػف

رقع  35لدشة  ،2007لحلظ يرح وصف اإلشار التذخيعي ىشا بالجولي فيسا يتعمق بيحه اإلتفاقية

لكغ السدألة تبقى رىشاً بالقػانيغ الجاخمية التي تصبق اإلتفاقية وتزيف عمييا ما يتالءـ مع وضع
البمج لمػصػؿ الى الحكع الخشيج والشداىة السشذػدة.
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انصالقاً مسا تقجـ سشعخض إشار اإلتفاقية والقػانيغ األخخى ذات الرمة.
 1-5-1اتفاقية المم الستحدة لسكافحة الفداد لدشة  2003التي انزم اليها العراق بسهجب

القانهن رقم  35لدشة :2007

بيجؼ دعع التعاوف الجولي في مجاؿ مشع ومكافحة الفداد وما تػفخه اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة

الفداد مغ امتيازات وإمكانات لمتعاوف والتجريب في ىحا السجاؿ انزع العخاؽ إلى ىحه اإلتفاقية التي
تقجـ مجسػعة متكاممة مغ السعاييخ والقػاعج ونرػص تجخيع أشكاؿ الفداد السختمفة في القصاعيغ

العاـ والخاص ،وىي تحتػي عمى ديباجة وثسانية فرػؿ مػزعة عمى  71مادة ،وتشصػي عمى ما
يمي:

 الفرل األوؿ :أحكاـ عامة :ورد فيو أغخاض اإلتفاقية والسرصمحات السدتخجمة ونصاؽالتصبيق ،فطيخت األىجاؼ في تخويج وتجعيع تجابيخ مشع ومكافحة الفداد ،وتيديخ التعاوف

الجولي وتعديد الشداىة.

أما السرصمحات فيي ليدت غخيبة عغ المغة القانػنية العخاقية ،وقج شسل التصبيق مشع
الفداد والتحخي عشو ومالحقة مختكبيو...

 الفرل الثاني :التجابيخ الػقائية :تتعمق ىحه التجابيخ بالسذتخيات العامة وادارة األمػاؿوالجياز القزائي باإلضافة الى مذاركة السجتسع السجني واإلعالـ ..ومغ التجابيخ

السشرػص عمييا نحكخ:


إنذاء نطاـ داخمي لمخقابة واإلشخاؼ عمى السرارؼ والسؤسدات السالية.



تعديد قجرة سمصات غديل األمػاؿ.




رصج حخكة الشقػد.

التعاوف الجولي.

 الفرل الثالث :التجخيع :حجدت ىشا كافة األفعاؿ التي تؤلف جخائع يقتزي معاقبة مختكبييا،ومشيا :الخشػة ،اإلختالس ،الستاجخة بالشفػذ ،اساءة استغالؿ الػضائف ،اإلثخاء غيخ

السذخوع ،غدل عائجات الجخائع...

 الفرل الخابع :التعاوف الجولي :تدميع السجخميغ ،ونقل األشخاص ،السداعجة القانػنية... -الفرل الخامذ :استخداد السػجػدات :وضع آلية لمتصبيق مغ خالؿ التعاوف الجولي.

 الفرل الدادس :السداعجة التقشية وتبادؿ السعمػمات :التجريب وجسع السعمػمات وتشفيحاإلتفاقية مغ خالؿ التشسية اإلقترادية والسداعجة التقشية وال سيسا لشاحية تقييع وتجعيع
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السؤسدات وادارة الخجمات العسػمية وادارة األمػاؿ العسػمية بسا في ذلظ السذتخيات
العسػمية...

 -الفرل الدابع :آليات التشفيح :عبخ مؤتسخ الجوؿ األشخاؼ ،واألمانة العامة لألمع الستحجة.

 الفرل الثامغ :أحكاـ ختامية :وىي تتعمق بتشفيح اإلتفاقية وفس الشداعات والتػقيعوالترجيق والتعجيل واإلندحاب.

 2-5-1قانهن العقهبات العراقي:
ذكخت القػانيغ العخاقية القجيسة الجخائع الستعمقة بالفداد بجءاً بقانػف العقػبات البغجادي لدشة
جخـ الخشػة واإلختالس واستغالؿ الػضيفة  ...وغيخىا مغ الجخائع التي ذكخىا القانػف
 1919الحي َ

الحالي وىػ قانػف العقػبات رقع  111لدشة  1969وتعجيالتو ،والحي أورد األحكاـ األساسية
الستعمقة بالشداىة في القصاع العاـ الى جانب القصاع الخاص.
نػرد في ما يمي اىع السطاىخ الستعمقة بالقصاع العاـ:

 تعخيف السقرػد بخجمة عامة في السادة  19لتصبيق احكاـ ىحا القانػف وىػ كل مػضف اومدتخجـ او عامل كمف بسيسة عامة ويذسل ذلظ رئيذ الػزراء ونػابو والػزراء واعزاء

السجالذ الشيابية واالدارية والبمجية.

غر عسجا في زمغ الحخب بتشفيح االلتدامات التي يفخضيا عميو عقج
 معاقبة مغ اخل أو ّمقاولة او نقل او تجييد او التداـ او اشغاؿ عامة ،مع سخياف العقػبة عمى الستعاقجيغ
الثانػييغ والػكالء والػسصاء (.السادة )174

 تجخيع األعساؿ السخمة بالػضيفة في الباب الدادس الحي ذكخ:

الخشػة وىي قبػؿ كل مكمف بخجمة عامة عصية او مشفعة او ميدة او وعجا بذيء
مغ ذلظ الداء عسل مغ اعساؿ وضيفتو او االمتشاع عشو ،وتحجيج حاالت اإلعفاء
مغ العقػبة.



اإلختالس الحي يختكب عبخ قياـ مكمف بخجمة عامة بأخح أو اخفاء ٍ
ماؿ.



استغالؿ وضيفة لالستيالء بغيخ حق عمى ماؿ او متاع او غيخ ذلظ مسمػؾ لمجولة.



معاقبة كل مكمف بخجمة عامة بدبب عجـ السحافطة عمى مرمحة الجية التي



معاقبة كل مكمف بخجمة عامة انتفع مباشخة او بالػاسصة مغ االشغاؿ او السقاوالت

يعسل لجييا في صفقة (مشاقرة) او قزية.

او التعيجات التي لو شأف في اعجادىا او احالتيا او تشفيحىا او االشخاؼ عمييا.
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تجاوز السػضفيغ حجود وضائفيع وإفذاء امخ وصل الى عمسيع بسقتزى وضيفتيع،

وإفذاء كل مغ ارتبط مع الحكػمة بعقج مقاولة او عسل وكحلظ وكيمو او اي عامل
لجيو ام اخ عمسو بسقتزى عقج السقاولة او العسل وكاف يتحتع عميو كتسانو.



معاقبة السػضف او الػكيل الخسسي الحي يدخح ،يشدؿ درجة ،يشقل ،ييجد ،يخىب اي

شخز يبمغ او يتعاوف مع لجشة الشداىة العامة العخاقية او السفتر العاـ في الػ ازرة

او ديػاف الخقابة السالية العميا او اية جية حكػمية اخخى مخترة بالتحقيق وفزح
الفداد.



مخالفة واجبات الػضيفة.



بحخية
اخالؿ السػضفيغ وغيخ السػضفيغ بصخيق الغر او بأية وسيمة غيخ مذخوعة ُ



إضخار السػضف بأمػاؿ او مرالح الجية التي يعسل فييا.

او سالمة السدايجات او السشاقرات الستعمقة بالحكػمة او السؤسدات الخسسية.

 3-5-1قانهن انزباط مهعفي الدولة والقظاع العام رقم  14لدشة  :1991يحجد ىحا

القانػف قػاعج انزباط مػضفي الجولة وأصػؿ تصبيق الػزراء ورؤساء الجوائخ العقػبات السقخرة
لزساف تدييخ أجيدة الجولة وفق متصمبات تشفيح السياـ السػكمة إلييا ،وىػ يذتسل عمى:

 تعاريف السقرػديغ بأحكامو مغ وزراء ومػضفيغ وجسيع السكمفيغ بخجمة عامة باستثشاءالقػات السدمحة والقزاة وأعزاء االدعاء العاـ.

 تحجيج واجبات السػضف واتراؼ أدائو باألمانة والسدؤولية والسحافطة عمى أمػاؿ الجولةواستخجاميا برػرة رشيجة وكتساف السعمػمات الدخية واالمتشاع عغ استغالؿ الػضيفة
ومخاعاة القػانيغ واألنطسة.

 بياف السحطػرات ومشيا االشتخاؾ في السدايجات التي تجخييا دوائخ الجولة واالقتخاض أو قبػؿمكافأة أو ىجية أو مشفعة مغ السخاجعيغ أو الستعاقجيغ.

 العقػبات التي يجػز فخضيا عمى السػضف مثل لفت الشطخ واإلنحار وقصع الخاتب وتشديلالجرجة والفرل.

 -الصعغ بق اخرات فخض العقػبة :تقجيع الصعغ لجى مجمذ االنزباط العاـ وشخوشو ومجتو.
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 4-5-1أمر سمظة اإلئتالف السؤقتة رقم  55لدشة  2004والقانهن الشغامي السمحق به :هيئة

الشزاهة:

أنذئت ىحه الييئة التي سيأتي الحجيث عشيا مؤسدتياً الحقاً لتصبيق مختمف قػانيغ مشع الفداد
ومعاييخ الخجمة العامة واقتخاح التذخيعات اإلضافية وتشفيح بخامج التػعية ،وقج تشاوؿ قانػنيا

مػضػعياً بعس األعساؿ السرشفة في خانة الفداد مزفياً عمى قانػف العقػبات العخاقي وضػحاً
وترشيفاً لسا يؤدي الى محاربة الفداد.
ويذجع القانػف الشطامي السمحق بشز إنذاء الييئة الحكع الشديو والذفاؼ عغ شخيق الداـ القادة
العخاقييغ اف يثبتػا التداميع بالدمػؾ االخالقي في تادية الخجمة العامة.
ولقج تزسغ القانػف تعخيف قزايا الفداد واالشخاص الحيغ تدخي عمييع متصمبات الكذف عغ
السرالح السالية.
 5-5-1قانهن ديهان الرقابة السالية :القانهن رقم  31تاريخ :2011 /9/ 20
يعبخ عغ حاجة اإلدارة العامة
أعاد ىحا القانػف تشطيع الجياز األعمى لمخقابة السالية لمجولة الحي ّ
ومجمذ الشػاب لستخرريغ في الخقابة والتجقيق الخارجي لتأميغ الذفافية والسحاسبة وحساية الساؿ
العاـ مغ سػء الترخؼ.
اشتسل القانػف عمى تعخيف الجيػاف والسخالفة السالية والساؿ العاـ وأىجاؼ الخقابة ومياـ الجيػاف
واستقالليتو ودوره في تعديد اإلقتراد والفعالية ومرجاقية الحكػمة ،وتذكيمو ،والتعاوف مع مفػضية
الشداىة والكذف خالؿ التجقيق وتقييع االداء الدلة الفداد ،االحتياؿ ،التبجيج ،عجـ الكفاءة ،والتحقيق
بكفاءة اإلنفاؽ واستعساؿ االمػاؿ العامة.
 6-5-1السفتذهن العسهميهن العراقيهن :امر سمظة االئتالف السؤقتة  57لدشة :2004
يتػلى السفتذػف مخاجعة اداء الػ ازرات والتجقيق والتحقيق فييا بغية رفع مدتػيات السدؤولية والشداىة
والسحاسبة فييا ،ولسشع التبحيخ والغر واستخجاـ الدمصة ألغخاض خاصة.

وقج أنذأ القانػف مكاتب مدتقمة لمسفتذيغ العسػمييغ تسكشيع مغ القياـ باجخاءات التحقيق والتجقيق
والتقييع والتفتير واي نذاط اخخ لمسخاجعة عمى االداء وفقا لمسعاييخ السيشية السعتخؼ بيا.
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 7-5-1أكحكام الشزاهة الهاردة في قهانين وأنغسة العقهد العامة:
-

أمر سمظة اإلئتالف رقم  :2004/87ورد في القدع الثامغ مشو وتحت عشػاف نداىة

السشاقرات وتعارض السرالح أحكاـ تقرج فييا األمخ تعديد الثقة بجية التعاقج وتثبيت قػاعج
الذفافية ومشع تزارب السرالح ،وذلظ عبخ تجابيخ اخالقية معيشة يقتزي استكساليا بأنطسة تشفيحية

وذلظ وفقاً لسا ذكخناه أعاله.
 -تعميسات وزارة التخظيط رقم  :2008/1التي ورد في السادة  5مشيا البشج ثانياً الفقخة ؼ

التالية " :اليجػز لسشتدبي الػجولة والقصاع العػػاـ االشتخاؾ فػػي السشاقرات برػرة مباشخة أو

غيخ مباشخة".

 6-1الق اررات الهزارية والحكهمية:
استشاداً الى الرالحيات السسشػحة في أمخ سمصة اإلئتالؼ رقع  2004/87والتعميسات 2008/1
أصجرت عجة جيات حكػمية تفديخات وتعاميع وكتب رسسية (مخاشبات) ِ
تشطع مػضػع التعاقج العاـ
وتزبط عسمياتو ،ومغ ىحه األنطسة نػرد ما يمي:
 1-6-1تعاميم وكتب رسسية (مخاطبات) صادرة عن وزارة التخظيط:
ترجر و ازرة التخصيط تعميسات تشطع التعاقج العاـ ،وتعجليا وفق السقتزى ،وتقػـ بشذخىا وتحجيثيا
دورياً عمى مػقع الػ ازرة اإللكتخوني ،لحلظ يجب مخاجعة السػقع باستسخار لإلشالع عمى التعميسات
وتعجيالتيا.

 2-6-1ق اررات وتعاميم رئاسة مجمس الهزراء:
-

تعسيع رقع  23960تاريخ  2011/7/3التذجد في تصبيق شخوط المجػء الى اسمػب

الجعػات السباشخة ،والتعاقج مغ الباشغ.
-

تعسيع رقع  13414تاريخ  2011/4/18مخاعاة كتاب ديػاف الخقابة السالية رقع

 4844/5/5/2تاريخ  2011/4/5لجية تزسيغ العقػد شخشاً يسشع الذخكات العامة مغ إحالة

العقػد بكامميا الى مقاوؿ ثانػي ،وعجـ إحالة جدء مشيا اال بعج مػافقة جية التعاقج.
-

قخار مجمذ الػزراء رقع  211لدشة  2009صخؼ الشطخ عغ تكميف ديػاف الخقابة السالية

بأداء ميسة الخقابة السدبقة عمى العقػد التي تديج قيستيا عمى مميار ديشار ،وإلغاء آلية استالـ العقػد

الرادرة عغ ديػاف الخقابة السالية بسػجب كتابو عجد  4843/1/1تاريخ .2009/4/28
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-

تعسيع ـ و ف  2413/5/تاريخ  2007/3/29التأكيج عمى تشفيح الخصة اإلستخاتيجية ورفع

-

تعسيع عجد ؽ 11223/21/1/2/تاريخ  2007/7/3حرخ استحجاث دائخة العقػد العامة

التقاريخ واإلىتساـ بقدع العقػد.

بػ ازرة التخصيط ،واستحجاث أقداـ أو شعب تتػلى ادارة العقػد في الػ ازرات والجيات غيخ السختبصة

بالػ ازرات.
-

قخار مجمذ الػزراء رقع  167لدشة  2010إعفاء الذخكات السشفحة لعقػد السذاريع

-

قخار مجمذ الػزراء رقع  395لدشة  2008اعفاء شخكات القصاع العاـ مغ تقجيع كتاب

التشسػية مغ ضخيبة الجخل وإعسار العخاؽ والخسػـ األخخى.
الزساف لمعقػد السبخمة مع الجولة.
-

تعسيع عجد دت 15427/3/تاريخ  2009/5/25السعاييخ السعتسجة لتحجيج الذخكات

الخصيشة :ليدت وسيصة ،متسيدة بالجػدة ،متخررة ،مغ الجوؿ التي تختبط بعالقة جيجة مع العخاؽ،
تتسيد بحدغ األداء ،غيخ مجرجة بالقائسة الدػداء ،لجييا مؤشخ حدابات إيجابي.
-

تعسيع عجد ؽ 12398/27/1/2/تاريخ  2011/4/12إلداـ الستعاقج بتذغيل ما ال يقل

عغ  %50مغ عسالو ومػضفيو مغ العسالة العخاقية عغ شخيق مخاكد التذغيل في بغجاد ،إال في

حاؿ اعتحار السخكد عغ ذلظ.
-

قخار مجمذ الػزراء رقع  407لدشة  :2010شسػؿ الذخكات العخاقية بالسادة  9مغ

-

تعسيع عجد ؽ 19528/27/1/2/تاريخ  2009/7/1عجـ الجخػؿ بأية إلتدامات تعاقجية

-

تعسيع عجد د.ت 14468 /3/لدشة  2010آلية إلغاء سحب العسل :حرخ الرالحية

السعجلة ،فيسا يتعمق بإجخاءات فتح اإلعتسادات
تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع  1لدشة 2008
ّ
السدتشجية.
مع مكاتب تسثيل الذخكات األجشبية.

بمجشة العقػد السخكدية ،تصبيق السادة /65ط مغ شخوط السقاولة والسادة  16مغ تعميسات تشفيح العقػد

الحكػمية ،تقجيع السقاوؿ شمباً بإلغاء القخار خالؿ  15يػماً مغ تاريخ التبميغ ،شخط اف ال تقل ندبة
اإلنجاز الستحققة عغ  %70واستسخار استيفاء الغخامات التأخيخية.
-

تعسيع عجد  2580تاريخ  :2008/2/5صالحيات وإجخاءات مشح العقػد :تكػف

الرالحية لمػزراء ورؤساء الجيات غيخ السختبصة بػ ازرة والسحافطيغ في السػافقة عمى العقػد لغاية

 50مميػف ديشا اًر لػ ازرات الجفاع ،الجاخمية ،الشفط ،التجارة ،الرحة ،الكيخباء ،الرشاعة ،السعادف،
السػارد السائية ،البمجيات واألشغاؿ العامة ،ولغاية  30مميػف ديشا اًر لباقي الػ ازرات والجيات غيخ
السختبصة بػ ازرات ،ولغاية  10مميػف بالشدبة لمسحافطات .وتتذكل لجاف لسخاجعة ومرادقة العقػد
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لجى الجيات التعاقجية ،وتذكل لجشة عقػد مخكدية في األمانة العامة لسجمذ الػزراء وتتػلى ميسة

السرادقة عمى العقػد التي تتجاوز قيستيا الرالحيات السسشػحة لمػزراء ورؤساء الجيات
والسحافطيغ.

قخار رقع  284لدشة  :2010إستثشاء الذخكات العامة لتجارة الديارات والسكائغ التابعة

-

الى و ازرة التجارة مغ تعميسات تشفيح السػازنة لعاـ  2010لشاحية قيسة الدمفة وزيادتيا لترل ما بيغ
 75الى  %100مغ كمفة شمبات التجييد ،وربط ىحا الإلستثشاء بخغبة الػ ازرة او الجية غيخ

السختبصة بػ ازرة.

قخار رقع  259لدشة :2010

-



إلغاء الحمقة الخاصة بسخاشبة و ازرة التخصيط لتجقيق إجخاءات التعاقج بالشدبة لإلعتسادات
السحدػبة عمى السػازنة اإلستثسارية بيجؼ تحػيميا الى و ازرة السالية ،وتحسيل جية

التعاقج صحة إجخاءات التعاقج.




قياـ و ازرة السالية باإلسخاع في تحخيظ التخريرات السالية.

قياـ لجشة الذؤوف اإلقترادية وو ازرة السالية والبشظ السخكدي العخاقي والسرخؼ العخاقي
لمتجارة بػضع آلية لفتح اإلعتسادات السدتشجية التي تقل مبالغيا عغ  4مالييغ ديشار
مباشخة الى السرارؼ األىمية الخاصة.




التأكيج عمى جيات التعاقج صياغة العقػد وبذخوط رصيشة وخرػصاً الجفع والكفاالت.
تػخي الجقة في عسمية إمالء استسارات اإلعتسادات السدتشجية.



استذارة السرخؼ العخاقي لمتجارة حػؿ شخؽ التدجيج.



قياـ السرخؼ العخاقي لمتجارة بالتجقيق في مػضػع غدل األمػاؿ ومكافحة اإلرىاب.



قياـ السرخؼ العخاقي لمتجارة بإعساـ الئحة السرارؼ التي يتعامل معيا.



إقامة دورات تجريبية في مجاالت العقػد.

 قخار رقع  110لدشة  2009السػافقة عمى آلية فتح اإلعتسادات السدتشجية السقخة مغ قبللجشة الذؤوف اإلقترادية.

 قخار مجمذ الػزراء رقع  361لدشة  2008مشح الػزيخ السختز سمصة إعفاء الذخكاتالخصيشة مغ مػجب تقجيع كفالة مالية.

 قخار مجمذ الػزراء رقع  18لدشة  2010تخػيل و ازرة الرحة شخاء األدوية مغ مرانعالقصاع الخاص الػششية عمى اف ال يديج الدعخ عغ  %10مغ سعخ السشتج األجشبي.

 قخار رقع  356لدشة  2010السػافقة عمى استثشاء شخاء األدوات اإلحتياشية مغ الذخكاتاإلحتكارية مغ مػجب وضع سعخ تقجيخي.
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 3-6-1تعاميم وزارة العدل:
 تعسيع عجد /5/3/8ـ 182/تاريخ  2010/11/10ترجيق الكاتب العجؿ عمى عقػدالجيات غيخ الحكػمية بعج مػافقة مدجل الذخكات والييئة العامة لمزخائب.

 تعسيع عجد /30/3/8ـ 418/د تاريخ  2010/11/24إختراص الكاتب العجؿ بترجيقعقػد الذخاكة السبخمة بيغ السذاركيغ في السشاقرة أثشاء تقجيع عصاءاتيع وقبل التعاقج

معيع ،بعج استحراؿ مػافقة مدجل الذخكات والييئة العامة لمزخائب في حالة العقػد مع

الجيات غيخ الحكػمية.
7-1

آلية الذكاوى/االعتراضات من قبل مقدمي العظاءات السغبهنين/الستغمسين(السعترضين):

ُنطست شخؽ الذكاوى واإلعتخاضات وحاالتيا وشخوط تقجيسيا وكيفية بتّيا بسػجب أمخ سمصة
اإلئتالؼ رقع  2004/87وبسػجب تعميسات و ازرة التخصيط رقع  ،2014/2وىي تتأسذ عمى أفزل
السسارسات الجولية وتيجؼ الى تأميغ سالمة إجخاءات التشاقز والتعاقج العسػمي بذكل عاـ ،وتقيع

العجالة والتشافذ الذخيف عمى قاعجة تأميغ الثقة في التعامل وتحقيق أفزل الشتائج.

ويسكغ حجوث السشازعات في دورة التعاقج العاـ قبل وأثشاء وبعج التعاقج ،ويتع فس الشداعات الدابقة

لمتعاقج عبخ الذكػى واإلعتخاض ،وبعج التعاقج عبخ التحكيع والتػفيق والتقاضي ،وذلظ وفق األسذ
والسبادئ التالية:

 1-7-1فض السشازعات قبل التعاقد :يتع عبخ اإلعتخاض والذكػى:
 1-1-7-1اإلعتراض:
أعصى األمخ  87لدشة  2004في القدع الثاني /ب/ثانياً دائخة العقػد العامة الحكػمية صالحية
وضع وتبشي قػاعج خاصة بسحكسة إدارية مدتقمة تكػف مخترة بالذكاوي والسشازعات الشاتجة أو

الستعمقة بسشح العقػد العامة مغ قبل الحكػمة ( وقج تع الغاء اسع وارتباط ىحه السحكسة بسػجب
القانػف ).

وبرخؼ الشطخ عغ صحة ودستػرية قياـ دائخة بإنذاء قزاء ومجى مخالفتو لمسبادئ العامة،
يبيغ كيفية تذكيل السحكسة اإلدارية السدتقمة،
يالحظ أنو لع يخد نز في األمخ ( )87لدشة ّ 2004
ولكغ تعميسات تشفيح العقػد اإلدارية رقع ( )1لدشة  ( 2008السمغية) والخاصة بتشفيح العقػد
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الحكػمية أوردت تذكيل السحكسة اإلدارية السدتقمة في الفقخة ( أ ) مغ البشج ثانياً مغ السادة ()10
مغ ىحه التعميسات ،فجعمتيا واحجة في كل العخاؽ وقائسة بقخار مغ وزيخ التخصيط .
 2-7-1آلية فض السشازعات بعد تهقيع العقد:
تفس السشازعات بعج تػقيع العقػد العامة بسختمف أنػاعيا باستخجاـ إحجى األساليب اآلتية:
 1-2-7-1التهفيق :ىػ حل تحاوؿ انجازه لجشة مذتخكة بيغ شخفي الشداع الستسثميغ بجية
التعاقػج والستعاقج معو مغ مقاوليغ أو مجيديغ أو استذارييغ ،وذلظ لجراسة السػضػع واالتفاؽ عمى
السعالجات حدب أحكاـ القػانيغ والتعميسات الشافحة في شأف مػضػع الشداع.
 2-2-7-1التحكيم

 :ويكػف باختيار كل شخؼ متشازع حكساً يسثمو مغ ذوي الخبخة

واالختراص بسػضػع الشداع ،ويختار السحكساف محكساً ثالثاً لخئاسة لجشة التحكيع ،وفي حالة تعحر
ذلظ تتػلى محكسة السػضػع اختيار السحكع الثالث ،وعشج ذلظ تقػـ لجشة التحكيع بجراسة السػضػع
الستشازع عميو بكل حيثياتو وترجر المجشة قخارىا الشيائي لحدع الشداع ويتحسل الصخؼ الخاسخ نفقات

التحكيع ،ويكػف ممدماً بقخار المجشة بعج ترجيقو مغ محكسة السػضػع وفقاً لمقانػف.

رضاء ،وبو يحاؿ الشداع إلى
 3-2-7-1التقاضي :وىػ الصخيقة األساسية اف لع يحل الشداع
ً
السحاكع السخترة الصجار حكسيا بسػضػع الشداع وفقاً لمقانػف.
 4-2-7-1التحكيع التجاري الجولي  :لجية التعاقج اختيار التحكيع الجولي لفس السشازعات

عمى اف يشز عمى ذلظ في العقج  ،وذلظ عشجما يكػف احج شخفي العقج اجشبيا  ،مع االخح بشطخ
االعتبار االلية االجخائية الستفق عمييا عشج تشفيح ىحه الصخيقة واختيار احجى الييئات التحكيسية

الجولية السعتسجة .
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