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الجزء الثاني :اإلطار المؤسدي لمتعاقد في القطاع العام
 -2اإلطار المؤسدي:
مبيغ في القانػن عمى أفزل التجارب
يقػم اإلشار السؤسدي لمتعاقج العام في العخاق كسا ىػ ّ
الجولية وىػ قائع عمى الالمخكدية في التعاقج مغ حيث إناشة ىحه الرالحية بالجيات الحكػمية
او السشفحة واقترار دور اإلدارة األساسية عمى التشطيع والتخصيط ووضع اإلشار العام والتجريب

واقتخاح التعجيالت القانػنية والشطامية ،ويتزح مسا يمي أيزاً أدوار ومدؤوليات الجيات

التخصيصية والخقابية.

 1-2المجان القطاعية في مجمس الوزراء
شكمت لجان قصاعية في مجمذ الػزراء لغخض الشطخ في مشح عجم السسانعة إلحالة التعاقجات

الحكػمية التي تتجاوز صالحيات جيات التعاقج السالية السخػلة ليا مغ مجمذ الػزراء وكحلظ
التػصية في شمبات اإلستثشاء السقجمة ليا مغ قبل الجيات التعاقجية الحكػمية عشج اإلقتشاع
بالسبخرات السقجمة ليا.
 2-2ديوان الرقابة المالية اإلتحادي
ىػ ىيئة مدتقمة مالياً وادارياً لو شخرية معشػية ويعج اعمى ىيئة رقابية مالية ويختبط بسجمذ

الشػاب وييجف الى الحفاظ عمى السال العام والسداعجة في تعديد االقتراد ،ونذخ أنطسة

السحاسبة القائسة عمى السعاييخ السحمية والجولية.

يتكػن الجيػان مغ السجمذ ورئيذ الجيػان ونػاب الخئيذ ودوائخ الجيػان ،ويقػم الجيػان بالسيام

االتية:
-

رقابة وتجقيق حدابات الجيات الخاضعة لمخقابة السالية والتحقق مغ سالمة تصبيق

القػانيغ واالنطسة والتعميسات السالية
 -رقابة وتقػيع االداء.

 تقجيع العػن الفشي في السجاالت السحاسبية والخقابية وما يتعمق بيا مغ امػر اداريةوتشطيسية.

 3هي 15

دليل تنفيذ العقود الحكومية

جمهوريةالعراق

الجزء الثاني

 تقػيع الخصط والدياسات السالية. اجخاء التجقيق بشاء عمى شمب مجمذ الشػاب. 3-2وزارة المالية
تسارس و ازرة السالية دو اًر ميساً في التعاقج العام إنصالقاً مغ رصج اإلعتسادات في السػازنة الى
تشفيح الشفقات الى السحاسبة والتجقيق الجاخمي ،وتتػزع ىحه السيام والرالحيات عمى عجة قػانيغ

نحكخ مشيا قانػن و ازرة السالية رقع ( )92لدشة  1981وتعجيالتو ،وقانػن السػازنة العامة السػحجة

لمجولة رقع ( )107لدشة  1985وتعجيالتو ،والقانػن رقع  94تاريخ  2004/4/6قانػن االدارة
السالية والجيغ العام ،وقػانيغ السػازنة اإلتحادية الدشػية وآخخىا السخترة بالعام .2012
مغ مختمف ىحه التذخيعات يطيخ دور و ازرة السالية الحؼ نمخرو في ما يمي:
 1-3-2األهداف العامة
-

السداىسة في وضع اسذ واتجاىات الخصة السالية ضسغ اشار الدياسة العامة لمجولة.

-

ادارة وتشطيع امػال الجولة ومخاقبة سالمة الترخف بيا.

-

ادارة عسمية اعجاد السػازنة وتخصيصيا وتصػيخىا ضسغ إشار االقتراد الكمي.

-

اقتخاح التعميسات العجاد السػازنات وتخصيصيا وتشفيحىا ومخاجعتيا وتقييسيا.

 2-3-2في الموازنة
وفقاً لقانػن السػازنة العامة السػحجة لمجولة رقع ( )107لدشة  1985وتعجيالتو تقػم الػ ازرة
بالرالحيات التالية السترمة بالتعاقج العام:
-

تكػن و ازرة السالية مدؤولة عغ اعجاد االسذ التفريمية لتحزيخ السػازنة العامة الجارية،

-

تتػلى دائخة السحاسبة في و ازرة السالية تجقيق تػحيج الحدابات الختامية عمى مدتػػ

وتكػن و ازرة التخصيط مدؤولة عغ اعجاد االسذ التفريمية لتحزيخ السػازنة االستثسارية.
السػازنة ورفعيا الى وزيخ السالية.
 3-3-2الموازنة والتخريرات المالية

 يشطع قانػن االدارة السالية والجيغ العام رقع  94تاريخ  2004/4/6االجخاءات التيتحكع تشسية وتبشي وتدجيل وادارة وتشفيح السػازنة اإلتحادية لمعخاق.
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-

يأمخ وزيخ السالية بفتح حدابات مرخفية تحت عشػان "الحكػمة الفجرالية" ،ويحجد

الذخز السخػل الترخف بيحه األمػال.

 يقتخح وزيخ السالية تعجيل السبالغ والرالحيات السشرػص عمييا في القانػن. يتحسل وزيخ السالية مدؤولية تشفيح السػازنة اإلتحادية ،وتدتخجم وحجات االنفاق االمػالالسقخرة بسػجب خصة انفاق يرادق عمييا وزيخ السالية.

 4-3-2الرقابة الداخمية والمحاسبة والتدقيق
 يكػن مشفحو السػازنة مدؤوليغ عغ الحدابات والخقابة الجاخمية عمى العسميات الستعمقةبااليخادات وااللتدامات ومرخوفات وحجات االنفاق والػحجات الفخعية الػاقعة ضسغ

اختراصيع.
 يتحسل وزيخ السالية نيابة عغ الحكػمة اإلتحادية مدؤولية الحدابات والخقابة الجاخميةوتعامالت القخوض والجيػن السختبصة بالسػازنة.

 لػزيخ السالية ان يرجر تختيبات بذأن االشخاف الجاخمي واجخاءات السحاسبة وتقجيعالتقاريخ حػل استخجام امػال السػازنة وشخق تجويغ االيخادات والشفقات وااللتدامات.

 5-3-2الموازنة الجارية والموازنة االستثمارية
تختمف بعس أصػل تشفيح العقػد العامة بحدب مرجر التسػيل وما اذا كان مغ السػازنة الجارية

أو اإلستثسارية.

عخف قانػن اإلدارة السالية والجيغ العام رقع  95لدشة  2004الشفقات الخأسسالية بأنيا
وقج َ
استعسال أمػال لمحرػل او تصػيخ األصػل الخأسسالية كاألبشية والسشذآت والسكائغ والسعجات

وعخف الشفقات الجارية بأنيا الشفقات غيخ الخأسسالية كالخواتب ونفقات الحرػل
واألصػل ماليةَ ،
عمى التجييدات والخجمات والػقػد.
يـخاعى عشج اشالق الرخف عمى التخريرــات السعتسجة ضسغ نفقـات السذاريـع االستثسارية

ندبة االنجاز السالي والسادؼ لمسذخوع وتقػم دائخة السحاسبة بإعالم و ازرة التخصيط /دائخة البخامج

االستثسارية الحكػمية عشج تسػيل السبالغ لمجيات السشفحة .

وعمى الػ ازرات والجيات غيخ السختبصة بػ ازرة واالقاليع والسحافطة غيخ السشتطسة بأقميع تدويج

الجوائخ السعشية في و ازرة التخصيط بالتالي:
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 -دراسات الججوػ الفشية واالقترادية أو التقخيخ الفشي لمسذاريع الججيجة السقتخحة

 -ندخ مغ السخاسالت الخاصة بالسخاحل التحزيخية والتشفيحية بسا فييا اختيار اسمػب

التشفيح واالعالن واالحالة والسباشخة بتشفيح السذاريع والعقػد التي تبخم بذأنيا وكحلظ تدويجىا

بشدخ مغ السخاسالت الخاصة بأشالق الرخف.

تفاتح و ازرة التخصي ـ ــط حر اخ بالشدبة لمقزايـا الخاصـة بالسذاريع االستثسارية لتقػم الػ ازرة

مجار البحث او االقميع او السحافطة غيخ السشتطسة بأقميع باتخـاذ االجخاءات االصػلية بذأنيا
وفق ــا لمقانػن والتعميسات

هيئة النزاهة

4-2

بقرج القزاء عمى الفداد وإلقامة دولة القانػن الذّفافة والعادلة ،أنذئت ىيئة الشداىة كجياز
حكػمي مشفرل ومدتقل يتػلى التحقيق في القزايا واحالتيا الى السحكسة التخاذ االجخاءات
الجشائية بذانيا،

سشجسل الحجيث عغ ىحه الييئة في ما يمي:
1-4-2

تذكيل الهيئة:

تتألف الييئة عمى الذكل التالي:
 -الخئيذ

 -نائب الخئيذ

 :يتػلى رئاسة الييئة لفتخة خسذ سشػات،

 :يكػن السداعج الخئيدي لمخئيذ.

 مجيخ التحقيقات  :يكػن مدؤوال بالجرجة االولى عغ كذف الفداد والتحقيق فيو. مجيخ الذؤون القانػنية. -مجيخ الػقاية.

 مجيخ التعميع والعالقات.-

مجيخ اإلدارة ومػضفػن آخخون.

 2-4-2مهامها وصالحياتها
تكػن الييئة جيا از مدتقال مدؤوال عغ تشفيح وتصبيق قػانيغ مكافحة الفداد ومعاييخ الخجمة
العامة؛ وتقػم باقتخاح تذخيعات اضافية عشج الزخورة ،وتتسحػر مياميا حػل التجقيق السالي
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والسحاسبة،وكذف اعسال الفداد والتبحيخ،والتحقيق في قزايا الفداد وإحالتيا الى السحكسة التخاذ

االجخاءات الجشائية بذانيا ،وإصجار لػائح تشطيسية ممدمة تقتزي مغ السدؤوليغ الكذف عغ
مرالحيع السالية.
 5-2دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ( )MoPDGGC
وحجد صالحيتيا أمخ سمصة اإلئتالف رقع  87لدشة  ،2004وجخػ تػضيح صالحياتيا
أسديا َ
في تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع 1لدشة  ( 2008السمغية) وباتت تسارس الجور األساسي
في التعاقج العام وأصبحت السؤسدة اإلستخاتيجية السدؤولة عغ تشديق وتجبيخ التعاقج والسدؤولة

عغ وضع الخصط واألنطسة الخاعية لو ،وىي ال تقػم بالتصبيقات التشفيحية الستسثمة في إجخاء

نذاشات التعاقج أو السػافقة عمى ق اخرات التعاقج ،والتي تجخل في صالحيات مخاجع أخخػ قائسة
ضسغ الػ ازرات والجيات الستعاقجة.

1

يخأس ىحه الجائخة مجيخ عام يختبط مباشخة بػزيخ التخصيط  ،وىي تتػلى مسارسة الرالحيات

السخػلـة ليا حدب قانــػن العقػد العامة وتعميسات تذكيالت وميام دوائخ واقدام و ازرة التخصيط
ّ
رقع( )1لدشة  2012ونحكخ بعس ىحه السيام عمى سبيل السثال :
 إصجار الزػابط الخاصة بتشطيع العالقة التعاقجية بيغ دوائخ الجولة والستعاقجيغ معيا واآلثارالستختبة عمى إخالل الستعاقجيغ بالتداماتيع التعاقجية.

 إصجار وتعجيل الذخوط العامـة لمسقاوالت وشخوط التجيـيد لمدمع والخجمات. تقػيع ميام وإجخاءات لجان فتح وتحميل العصاءات في دوائخ الجولة وتعجيميا حدب الحاجة . اإلجابة عمى استفدارات دوائخ الجولـة والجيات األخخػ الستعاقج معيا وغيخ ذلظ مغ األمػرالتي تتعمق بسياميا.

1

وردت اإلشارة الى ىحه السجيخية في بعس الػثائق تحت إسع مكتب الحكػمة لدياسة التعاقج العام واعتبخ

مكتباً عاماً مدئػالً عغ تشطيع التعاقج العام في العخاق .وال يشخخط مكتب الحكػمة لدياسة التعاقج العام ،كجية
تشطيسية ،في إجخاء نذاشات التعاقج أو السػافقة عمى ق اخرات التعاقج.
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 اإلشخاف الفشي عمى عسل تذكيالت العقـػد العامة السدتحجثة فـي الػ ازرات والجياتغيخ السختبصة بػ ازرة واألقاليع والسحافطات غيخ السشتطسة في اقميع.

 6-2جهات التعاقد الحكومية فـي كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و
المحافظات
جاء في أمخ سمصة اإلئتالف رقع  87لدشة  2004أنو عمى كل و ازرة أو جية غيخ مختبصة

بػ ازرة أو إقميع أو محافطة غيخ مشتطسة في إقميع استحجاث تذكيالت لمعقػد فييا تكػن مدؤولة

عغ نذاشات التعاقج في تمظ الجيات ،ويسكغ ألغخاض السالءمة االدارية ان تشدق الجيات

التعاقجية أعساليا فيسا بيشيا بحيث تقػم إحجاىا بسيام إدارة عسميات التعاقج لسرمحة األخخػ.

وتكػن تذكيالت التعاقج مدؤولة عغ إجخاء كافة نذاشات التعاقج بالتذاور مع السدتخجميغ

ووفقا لسػافقة لجشة السػافقة ،وان الجور السحجد لتذكيل التعاقج يذسل إدارة كافة التعاقجات لكيان
التعاقج حتى الحرػل عمى مػافقة المجشة السخكدية عمى التخسية.

وقج ورد في تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع  1لدشة ( 2008السمغية) الشز عمى

مسارسة ىحه التذكيالت مياميا السحجدة في القدع ( /2/ 2أ ) مغ أمخ سمصة االئتالف رقـع (
 ) 87لدشة  2004والسخترة بتشفيح ومتابعة إجخاءات التعاقجات العامة فييا بالتشديق مع مكتب
السفتر العام ومجالذ السحافطات السعشية مع مخاعاة اآللية السعتسجة مغ دائخة العقػد العامة

الحكػمية في و ازرة التخصيط.
واستشادا الى ىحه الشرػص ىحه التذكيالت  -وباالتفاق مع دائخة العقػد الحكػمية العامة
وفي السػاضيع ذات الخرػصية  -شخوط معاييخ العقج الزخورية لمػحجات الحكػمية
والسؤسدات باإلضافة الى معاييخ شخوط العقػد التي تبشتيا كل الػحجات الحكػمية او

السؤسدات.
وتعج تذكيالت التعاقجات صيغـة العقػد بالتشديق مع الجوائخ السالية والفشية والجيات السدتفيجة

وعمى أن تتزسغ الفقخات الػاردة في شخوط السشاقرة او الجعػة مزافاً إلييا أية شخوط إضافية
يتفق عمييا الصخفان تزسغ سالمة التشفيح وفق نساذج العقػد التي ترجر عغ دائخة العقػد العامة

في و ازرة التخصيط.
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المخولة إجراء التعاقد فتسارس حر اًخ السؤسدات الحكػمية السؤىمة او
بالندبة لمهيئات
ّ
المجان في الػحجات الحكػمية او السؤسدات السذكمة بسػجب القانػن صالحية االلتدام بالػفاء
بأمػال الحكػمة وارساء وتػقيع العقػد والجخػل فييا واقخار التعجيالت اليامة لسثل ىحه العقػد،

ويفخض عمى اعزاء ىحه الجيات شخوشاً مبجئية تتعمق بالشداىة والذفافية ومشع تزارب

السرالح.

وان مسارسة السيام او التعجيالت مغ أؼ مخجع عام غيخ السحجد حر ًاخ في القانػن ال يكػن

لو أؼ أثخ عمى العقج وال يسكغ اإلحتجاج بو لمسصالبة بتعػيس مغ أؼ نػع كان ،كسا ال يسكغ
اإلستشاد إليو لتبخيخ تغييخ السػاصفات السصمػبة في العقج.

وتحجد ق اخرات مجمذ الػزراء الستعاقبة صالحيات وإجخاءات االحالة وتػقيع العقػد لمجيات
َ
السختمفة مغ السحافطيغ والػزراء والمجان القصاعية.
وعشج تػفخ شخوط تصبيق تغييخات األعسال واألعسال اإلضافية فإنو ال يجػز أن يتجاوز مبمغ

األعسال اإلضافيــة وأوامخ التغييــخ الرالحيات السخػلة لمػزيخ السختز او السحافع السعشي مع

مخاعاة احكام تعميسات تشفيح السػازنة العامة االتحادية.

وعمى الػ ازرات والجيات غيخ السختبصة بػ ازرة االلتـدام بتعميسات السػازنة االستثسارية الرادرة

عغ و ازرة التخصيط وأية تعميسات ترجر عغ و ازرة السالية في شأن الرالحيات السالية الستعمقة
بسػضػع التعاقج العام لجوائخ الجولة والقصاع العام والرالحيات السخػلة لمجيات السعشية عشج
تشفيح السذاريع السجرجة في السػازنة .

يػضح الخسع البياني التالي دور وميام التذكيالت باإلضافة الى سائخ الجيات في إشار التعاقج

العام:
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الجزء الثاني

الىزارة  /الجهت
غير الورتبطت بىزارة /
األقلين  /الوحافظت

وزارة التخطيظ

هيكليت وههام تشكيالث
التعاقذاث العاهت في
الىزاراث والجهاث غير
الورتبطت بىزارة واالقلين
والوحافظاث

دائرة العقىد
العاهت الحكىهيت

لجنت االعتراضاث
والشكاوي
توبرص اللجٌخ
الوهبم الووكلخ لهب فٌ
تعلَوبد تٌفَذ العقود العبهخ

ارتباط
أداري

ارتباط
فني
هذير تشكيالث العقىد
العاهت
(دائرة  /قسن  /شعبت)

لجنت فتح
العطاءاث
توبرص ههبههب
حست تعلَوبد تٌفَذ العقود
العبهخ

لجنت تحليل
العطاءاث
ارتجبط

ارتجبط
فٌٌ

فٌٌ

توبرص ههبههب
حست تعلَوبد تٌفَذ العقود
العبهخ

التعاقذاث
(يضن كادر فني وقانىني وهالي حسب
االحتياج)

الوتابعت
ٍزأسهههب هو ه هههي خبً ال جههزح
باالختصههههبت ٍههههزتجظ ثوهههه ٍز الت هههه َ
بتضههههههن هههههه دا هههههههي االختصب ههههههََي
بتوبرص الوهبم اُتَخ:

.1

أستحصههههههههههبت الووافقههههههههههبد
األ ههههههههههههههههههولَخ لههههههههههههههههههي
الت صَصبد الوبلَخ.

.2

هتبثعهههههخ هسهههههتلشهبد تهَههههه ح
هوقع العو .

.3

هتبثعهههههخ أتهههههزاداد التعبقههههه
بتٌفَذ العقود العبهخ.

.4

رفههع التقههبرٍز ث ه ى العقههود
العبهخ الي الجهبد الوعٌَخ.

ٍزأسههههب هو ههه ههههي خبً ال جهههزح
باالختصههههبت ٍههههزتجظ ثوهههه ٍز الت هههه َ
بتضن دا هي االختصب ََي بتوبرص
الوهبم االتَخ:

.1
.2
.3

ا اد هستٌ اد الوٌبقصبد.
اال الى ي الوٌبقصبد.
تهَئههههههههخ تهههههههه ابت ال وَههههههههبد
الوسههههههعزح بتح ٍهههههه ال لهههههه
الت وٌََخ للو برٍع بالعقود.

.4

.5

التٌسَق ههع دبارهز الت طهَظ
بدارهههههههزح العقهههههههود العبههههههههخ
الح وهَهههههههههههخ فهههههههههههٌ بسارح
الت طهَظ بالتعههببى االًوههبرٌ
ببسارح الوبلَههههههههخ بدٍههههههههواى
الزقبثخ الوبلَخ ٌ الوتبثعخ.

تٌفَهههههذ اتهههههزاداد االحبلهههههخ ب
أ اد هسودح العقود بتوقَعههب
ثبلتٌسههههَق هههههع الههههوساراد أب
الجهههههههبد مَههههههز الوزتجطهههههههخ
ثهههههههههههههوسارح اب االقلهههههههههههههَن اب
الوحبفظبد.

.5

.6

القَبم ث ٍخ ههبم اخزى تتالرن
هع ب َفخ و هذٍ الوح ح.

هفبتحههههههخ الجهههههههبد الوعٌَههههههخ
لغهههزس استحصهههبت الووافقهههخ
لي اختَهبر االسهلوة االه ه
لتٌفَهههههذ العقهههههود باستحصهههههبت
الووافقبد اال ولَخ الوعتوه ح
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.6

القَبم ث ٍهخ هههبم اخهزى تهتالرن
هع ب َفخ و هذٍ الوح ح.

االرشيف االلكتروني ونظام
ادارة الوعلىهاث التعاقذيت
ٍزأسهههب هو ه هههي خبً ال جههزح
باالختصههههبت ٍههههزتجظ ثوهههه ٍز الت هههه َ
بتضههههههن هههههه دا هههههههي االختصب ههههههََي
بتوبرص الوهبم االتَخ:

.1

حفههههههههههههههه الوزاسهههههههههههههههالد
بالو بطجههبد الزسههوَخ ثهههذا
الت ههه َ بالجههههبد الوعٌَهههخ
االخزى.

.2

أرشهههههفخ الوعلوههههههبد التهههههٌ
ت ههههها اتهههههزاداد التعبقههههه
بتٌفَههههذ العقههههود لههههي ًظههههبم
الحبسهههههههوة برثهههههههظ ههههههههذٍ
االًظوهههخ ههههع دارهههزح العقهههود
العبهخ الح وهَخ.

.3

تٌفَههذ ههههبم السه زتبرٍخ لهههذا
الت َ .

.4

القَبم ث ٍخ ههبم اخزى تتالرن
هع طجَعخ و هذٍ الوح ح.

ا د هذٍ الهَ لَخ هي قج دارزح
العقود العبهخ الح وهَخ ثوسارح الت طَظ ب -
ثغ اد فٌ  1تووس .2002
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الجزء الثاني

Ministry of
Planning

Directorate
General
of
Government
Contracts

Ministry /
Non-Ministerial
Agencies/ Region /
Provinces

Contracting
Offices Structure and
Functions at the
Ministries / NonMinisterial Agencies/
Region/ Provinces

Administrative

Functional

Director of
Public Contract
Entities
Dept,
section, or unit
Bid Evaluation
Committee

Funct

Performs its duties
as per the Procurement
Instructions

Bid Opening
Committee

Funct
ional

Protests and
Complaints Committee
Performs its duties
as per item (2) Article
(8) of the Procurement
Instructions No.(1) for
2007

ional

Performs its duties as
per the Procurement
Instructions

Procurement
Electronic Archive
and Contracting
Management Information
System
Managed
by
an
experienced
official
connected directly to the
Procurement Director and has
a number of experts that work
on the following:
1. Maintain a file for all official
Correspondence.
2. Digitize and archive all
correspondence and link them
to the OGPCP database.

3. Implement all general
والذكاوى واإلعتراضات
office duties for this unit.
4. Perform other duties
related to its functions.
Prepared by DGGC /
MOP
Baghdad – 01 July 2007

Managed by an experienced
official connected directly to the
Procurement Director and has a
number of experts that work on the
following:
1. Prepare bid documents.
2. Advertise for the bid.
3. Prepare priced bill of
qualities and estimate project
cost.

Follow Up
Managed
by
an
experienced official that report
directly to the Contracting
Director and has a number of
experts that work on the
following:
1. Obtain official approval
for monetary allocation.
2. Follow-up on the site
preparation for the site of
work.

4. Execute award procedure
and prepare the contract to be
3. Follow-up on the
signed by the Contracting
contract
procedures
and
Director and coordinates with
execution of the contracts.
the Ministries / Non-Ministerial
Agencies
/
Region
/
4. Submit report about
)رادقةProvinces.
المخترة بالفتح والتحميل و(المراجعة والم
 المجان7-2
contract to relevant agencies.
5. Approach relevant agencies
for obtaining approval for the
appropriate
method
for
executing contracts and obtain
official approval.
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6. Perform other duties related
to its functions.

5. Coordinate with MOPD
/ MOF / DGGC / Board of
Supreme Audit
6. Perform other duties
related to its functions.

دليل تنفيذ العقود الحكومية

جمهوريةالعراق

الجزء الثاني

 1-7-2تذكيالت لجان فتح العطاءات
ىي ىيئات إدارية قائسة في مخكد كل و ازرة أو جية غيخ مختبصة بػ ازرة عمى شكل لجشة

مخكديـة أو أكثخ ،وتختز بفتح العصـاءات ،وتتألف مغ ذوؼ الخبخة واالختراص ،وسيجخؼ
تفريل عسميا في الجدء الخابع.
 2-7-2تذكيالت لجان تحميل وتقويم العطاءات
تذكل في كل جية تعاقج لجشة او اكثخ لتحميل وتقػيع العصاءات مغ الجػانب الفشية والسالية

والقانػنية ،وسيجخؼ تفريل عسميا في الجدء الخابع.

 3-7-2تذكيالت لجنة المراجعة والمرادقة عمى االحالة
السذكمة مغ الجيات التعاقجية بسػجب تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع 2
ىي المجشة
ّ
لدشة  2014والزػابط الرادرة بسػجبيا والتي تسارس صالحيات البت والسرادقة عمى
تػصيات اإلحالة لمسشاقرات الخاصة بالجيات التعاقجية وتجقيقيا قبل رفعيا الى المجان القصاعية

السذكمة في مجمذ الػزراء لمبت فييا حال كػن صالحيات السرادقة تديج عغ صالحياتيا
ّ
تخػل ليا
السالية السذار إلييا في القخار اعاله أو اؼ قخار يحل محمو مع مسارسة اية صالحيات ّ
بسػجب تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية أو الق اخرات الرادرة عغ السخاجع العميا.
 4-7-2تذكيالت لجنة الذكوى واإلعتراضات
ىي المجشة السخكدية السذكمة في جيات التعاقج الحكػمية لمشطخ في الذكاوػ السقجمة مغ قبل
مقجمي العصاءات السعتخضيغ عمى قخار اإلحالة السبمغيغ بو وفقاً لمدياقات السعتسجة بيحا الذان

والتي تسارس مياميا وفقاً ألحكام تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية والزػابط الرادرة عغ و ازرة

التخصيط بيحا الذان.

 8-2أحكام خاصة بحكومة إقميم كردستان العراق
ُيصبق قانػن التعاقج العام الرادر بأمخ سمصة اإلئتالف رقع  87لدشة  2004عمى كافة
العقػد الجارية لجػ الػ ازرات والجيات غيخ السختبصة بػ ازرات كسا لجػ إقميع كخدستان.
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الجزء الثاني

ويحكع العقػد العامة في إقميع كخدستان تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع  1لدشة 2011

الرادر إستشاداً الى أحكام الفقخة االولى مغ القدع ( )14مغ قانػن العقػد العامة الرادر بأمخ
سمصة االئتالف السؤقتة (السشحمة) رقع ( )87لدشة  ،2004وقخار مجمذ وزراء حكػمة اقميع
كخدستان رقع ( )1في اجتساعو اإلعتيادؼ رقع ( )5في .2010 /4 /5

تيجف ىحه التعميسات إلى تػضيح السبادغ العامة لتشفيح العقػد الحكػمية التي تبخميا دوائخ

االقميع والقصاع العام في مجاالت األشغال العامة والتجييد لمدمع والخجمات السترمة بيا والعقػد

االستذارية وعقػد الخجمات غيخ االستذارية مع الجيات الػششية واألجشبية وتحجيج أساليب

تشفيحىا السخػلة صالحية فتح العصاءات وتحميميا وإرسائيا وإجخاءات الصعغ في ق اخراتيا لجػ

السحكسة اإلدارية ،عمى أن تتدع إجخاءات التعاقج إلبخام العقػد السحكػر بالذفافية والشداىية والعجالة
في التشافذ.

وتذبو ىحه التعميسات تمظ الستعمقة بالجولة اإلتحادية والرادرة تحت رقع  1لدشة ( 2008السمغية)

ولكشيا أتت أكثخ تفريالً مشيا في مػاقع كثيخة ،كسا أكثخ تذجداً في مػاضيع معيشة ،ومغ أمثمة

اإلختالفات نحكخ ما يمي:

 -ال تدخؼ أحكام التعميسات رقع  2011/1عمى تشفيح عقػد مذاريع الشفط والغاز التي

تبخميا و ازرة الثخوات الصبيعية القميع كخدستان ،وتبقى ىحه العقػد خاضعة ألحكام قانػن

الشفط والغاز القميع كخدستان رقع  22لدشة .2007

 تحجيج كيفية قياس الججوػ اإلقترادية لمسذخوع بذكل مفرل في التعميسات رقع ،2011/1وإشتخاط أن ال تتجاوز مجة تدعيخ الرفقة (السشاقرة) عغ  180يػما قبل

االعالن عغ السشاقرة.

 مخاعاة الرالحيات السالية السشرػص عمييا في التعميسات الخاصة بتشفيح السػازنة العامةلالقميع واألنطسة والتعميسات االخخػ ذات العالقة.

 عجم المجػء الى اتباع اسمػب تشفيح السذاريع بصخيقة السذخوع الجاىد (مفتاح باليج) االفي الحاالت الخاصة وبعج اإلستحرال عمى مػافقة رئاسة مجمذ الػزراء.

 -جػاز إجخاء التغييخات عمى كسيات ومبالغ عقػد التجييد والخجمات االستذارية والخجمات

غيخ االستذارية ضسغ مذاريع السػازنة السقخة عشج الزخورة بسا ال يتجاوز ( )%7مغ

مبمغ العقج الكمي خالل فتخة تشفيح العقج وبشفذ االسعار الػاردة في ججول الكسيات
السدعخ لمعقج وبذخط تػفخ التخريز السالي ،وبسا يشدجع مع شخوط السشاقرة والعقج

السبخم.

 عجم إلدام وضع اإلعالن في الجخيجة التي ترجر عغ و ازرة السالية. 13هي 15
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 إجخاء العقػد بصخيقة السشاقرة العامة دون تحجيج ٍحج أدنى كالحؼ ورد في تعميسات
2008/1

 تحجيج عجد مغ تػجو الييع الجعػة السباشخة في السشاقرة السحجودة بإثشيغ عمى األقل فيتعميسات اإلقميع مقابل ستة في التعميسات .2008/1

 -تػجو الجعػة في أسمػب الجعػة السباشخة مغ جيات التعاقج إلى ما ال يقل عغ ( )5خسدة

مغ السشاقريغ في تعميسات  ،2011/1بيشسا تػجو الجعػة السباشخة مغ جيات التعاقـج
مجانا إلى ما ال يقل عغ (  ) 3ثالثة مغ السقاوليغ و الذخكات والسجيديغ والسكاتب في

تعميسات .2008/1

 زيادة حاالت التعاقج بأسمػب الجعػة السباشخة في تعميسات  2011/1عغ حاالت تعميسات 2008/1وتحجيج إجخاءات ىحا األسمػب.

 -مجة إعالن السشاقرة والجعػة السباشخة لكافة العقػد تكػن ( )14أربعة عذخ يػما فأكثخ

في التعميسات رقع  2011/1و(  10ـ  ) 60يػماً تحجد حدب أىسية العقج وتبجأ مغ
تاريخ أخخ نذخ لإلعالن في تعميسات .2008/1

 يعاد اإلعالن والتمديع إذا تجاوز مبمغ أفزل عصاء لسقجمي العصاءات ندبة  %7ولغاية %10مغ الكمفة التخسيشية السخررة ألغخاض التعاقج لتشفيح السذاريع بعج استحرال
مػافقة رئاسة مجمذ الػزراء في تعميسات  ،2011/1بيشسا يعاد اإلعالن في تعميسات

 2008/1اذا كان سعخ العصاء يديج عغ ( ) % 25خسذ وعذخون في السئة مغ
الكمفة التخسيشية.

 إضافة مسثل عغ اتحاد مقاولي كخدستان (عزػ مخاقب) الى تذكيالت لجان فتحالعصاءات في تعميسات .2011/1

 9-2المحافظات:
بالشطخ لدعة االختراصات والرالحيات التي مشحيا دستػر جسيػرية العخاق لمسحافطات

وإداراتيا ،ولغخض تشطيع ىحه االختراصات والرالحيات بسا يشدجع مع شكل الجولة الججيج

القائع عمى أساس الشطام االتحادؼ (الفجرالي) والشطام الالمخكدؼ صجر قانػن السحافطات غيخ

السشتطسة في اقميع رقع  21تاريخ .2008/3/19

وتعخف بالسحافطة بأنيا وحجة إدارية قائسة ضسغ حجودىا الجغخافية وتتكػن مغ أقزية ونػاح

وقخػ ،ويكػن مجمذ السحافطة فييا أعمى سمصة تذخيعية ورقابية وليا حق إصجار التذخيعات
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السحمية في حجود السحافطة بسا يسكشيا مغ ادارة شؤونيا وفق مبجأ الالمخكدية اإلدارية وبسا ال
يتعارض مع الجستػر والقػانيغ االتحادية.

ويعج السحافع الخئيذ التشفيحؼ األعمى في السحافطة وىػ بجرجة وكيل وزيخ فيسا يخز

الحقػق والخجمة الػضيفية ،وىػ يسارس الرالحيات اآلتية:

 إعجاد السػازنة العامة لمسحافطة وفق السعاييخ الجستػرية عجا ما يقع ضسغ اختراصاتالحكػمة االتحادية لخفعيا إلى مجمذ السحافطة.

 تشفيح الق اخرات التي يتخحىا مجمذ السحافطة بسا ال يعارض الجستػر والقػانيغ الشافحة. تشفيح الدياسة العامة السػضػعة مغ قبل الحكػمة االتحادية في حجود السحافطة. -اإلشخاف عمى سيخ السخافق العامة في السحافطة.

تخزع دوائخ السحافطة والسجالذ لخقابة وتجقيق ديػان الخقابة السالية وفخوع الييئات السدتقمة
السذكمة بسػجب أحكام الجستػر.
ٍ
بذكل أساسي
ويدتشتج مغ مختمف القػانيغ أن لمسحافطة مػازنة خاصة بيا يتػلى تشفيحىا

السحافع ،ويصبق عمى عقج العقػد العامة فييا القػانيغ العامة التي تصبقيا الػ ازرات مع إستثشاءات

بديصة.

11-2الذركات العامة
يشطسيا قانػن الذخكات العامة رقع  22لدشة 1997الحؼ جعل ليا شخرية معشػية تثبت ليا
بعج قياميا باجخاءات تأسيذ معيشة بشاء عمى شمب تقجمو الػ ازرة الى مجمذ الػزراء مذفػعا بجراسة

تتزسغ السدػغات االقترادية والفشية لتاسيديا.

تكتدب الذخكة الذخرية السعشػية اعتبا ار مغ تاريخ صجور شيادة تاسيديا ،ويكػن ليا راس
معيغ ،وتعسل وفق أصػل عسل الذخكات العادية وقج تحقق ربحاً أو خدارة ،ويحق ليا
مال ّ
اإلشتخاك في العقػد العامة مثل السؤسدات الخاصة.
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