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ة مصاریف / 1س  رض تغطی ھل باالمكان استخدام مبالغ االشراف والمتابعة الخاصة بالمشاریع لغ

  االیفادات الخاصة بالتدریب وتطویر كوادر تشكیالت العقود ؟

غیر مرتبطة  جھةالاو رئیس / من صالحیات الوزیر المختص  ) ھـ"/ خامسا/ 19(نصت الفقرة / ج 

ایلي / بوزارة  ى م ام ( او المحافظ او امین بغداد عل راق للمھ ارج الع ل وخ ادات داخ مصاریف االیف

را رة نسبة " التي یتطلبھا المشروع حص ى ھذه الفق رف عل ى ان الیتجاوز الص غ %25عل من مبل

  ) .االشراف والمراقبة الكلیة 

ویر ان ماورد في الفقرة اعاله ینطبق على االیفادات ال دریب وتط یس ت ة المشاریع ول خاصة بمتابع

  .كوادر تشكیالت العقود 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  اعفاء الشركات العامة من تقدیم التأمینات النھائیة ؟/ 2س

ادیة بموج -1/ ج  ؤون االقتص ة الش درت لجن بق وان اص رقم س ا الم ي ) 337/ل.س(ب كتابھ ف

وزارة والمحافظات ( قراراھا المتضمن  30/5/2012 ة ب ر المرتبط ات غی وزارات والجھ تشجیع ال

ا نعة محلی اوي " بشراء المنتجات المص ز بھدف تس تلط دون تمی اص والمخ ام والخ اع الع من القط

  .الفرص والتنافس بین القطاع العام والخاص 

  .ھو المساواة بین القطاع العام والخاص ان توجھ التعلیمات  -2

التأمینات ( لماتقدم اعاله النؤید اعفاء الشركات العامة او استثناءھا من تقدیم كفالة حسن االداء  -3

ق ) النھائیة  اج المتف ة وحسب المنھ رعة الممكن داتھا بالس وذلك لحث ھذه الشركات على تنفیذ تعاق

ع الجھات  علیة بموجب العقد المبرم معھا وكذلك ا م د اخاللھ ة عن ة المطلوب توفیر الضمانات المالی

  .المتعاقدة 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ود الخدمات / 3س ي عق ذ ف ن التنفی اب ضمان حس د بیان الرأي حول مدة نفاذیة خط اریة بع االستش

  وجود فترة صیانة في تلك العقود ؟د على الرغم من عدم انتھاء فترة العق

نصت على  14/4/2009في  4/7/4401من التعمیم الصادر بموجب كتابنا المرقم ) 3(ان الفقرة / ج

اقص ( مایلي  ل المن ن قب دم م ذ فیجب ان تق ن التنفی خطابات الضمان النھائیة والخاصة بضمان حس

المناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة وقبل توقیع العقد وعلى ان یراعى  ھالذي رست علیالفائز 
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وتصفیة الحسابات النھائیة وان تقوم الى مابعد انتھاء فترة الصیانة " ان یكون خطاب الضمان نافذا

  ).الجھھ المستفیدة بمتابعة تجدید خطاب الضمان قبل فترة مناسبة من انتھاء مدة نفاذیتة 

ان خطاب ضمان حسن التنفیذ في عقود الخدمات االستشاریة یطلق بعد تنفیذ االستشاري ولما تقدم ف

  .لكافة التزاماتھ بموجب العقد وخالل المدة المتفق علیھا في العقد 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ات الصیانة % 5خصوص نسبة بیان الرأي القانوني ب/ 4س تقطعة كامان ي المس د الكل من قیمة العق

  والضمان ؟

ذ ( ان خطابات التأمینات النھائیة والخاصة / ج ة ) بضمان حسن التنفی د %) 5(البالغ غ العق ن مبل م

ا  ل اطالقھ ة قب ابات النھائی فیة الحس یانة وتص رة الص اء فت د انتھ ى مابع ذة ال ة وناف ون ملزم تك

  . الصیانة  للمتعاقدین لذا فھي كافیة كأمانات وضمان لالیفاء بااللتزامات التعاقدیة بما فیھا فترة

-----------------------------------------------------------------------------------------  

بیان الرأي حول ھل یتم مصادرة مبلغ امانات حسن االداء بسبب الغرامات التأخیریة المترتبة / 5س

  ؟ مات تاخیریة بحقھاعلى الشركة بسبب تلكؤھا في تنفیذ العقد ضمن المدة المحددة وتحقق غرا

د  -1/ ج یتم مصادرة مبلغ التأمینات النھائیة الخاصة بحسن التنفیذ بعد صدور قرار سحب العمل عن

تنادا ك اس ة وذل ا التعاقدی ذ التزاماتھ ادة " تلكؤ الشركة بتنفی ص الم ى ن ا/17(ال ن تعلیمات ") ثانی م

  .المعدل  2008لسنة ) 1(تنفیذ العقود الحكومیة  رقم 

ة ان  -2 ات التأخیری رض الغرام ھ لف موح ب د المس اوز الح اتج ود " وفق ذ العق ات تنفی ام تعلیم الحك

الحكومیة ھو احد المبررات لسحب العمل عند تحققھا مع ضرورة مراعاة السیاقات المعتمدة بموجب 

  .تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة بھذا الشأن 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

ة / 6س ة بعمل د او قبول ة العق ابق عمل ة تط مان بعمل تبدال خطاب الض وب اس أن وج رأي بش بیان ال

  الدینار العراقي ؟

ذا / ج زام بھ د فیجب االلت ة العق ذ بعمل ن التنفی اذا تضمنت شروط المناقصة تقدیم خطاب ضمان حس

  .الفائز باالحالة والیجوز لجھة التعاقد قبول استبدالة بعملة اخرىالشرط من قبل المناقص 
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-----------------------------------------------------------------------------------------  

ركة / 7س ع الش د م ع العق د توقی بیان الرأي القانوني حول القیمة القانونیة للعطاءات المستبعدة بع

ائزة  د ؟ ھ..الف د عن ع العق د توقی ة بع ركة المنافس ى الش تبعدة ال اءات المس ادة العط ان اع ل باالمك

  ؟ وماھي المدة القانونیة لحفظ تلك العطاءات والیة اتالفھا ؟..مطالبتھا بأعادة التأمینات االولیة 

دلة المع 2008لسنة ) 1(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) سابع عشر / 7(ان المادة  -1/ ج

یجوز لجھات التعاقد اطالق التأمینات االولیة بناء على طلب من مقدمي العطاءات (نصت على مایلي 

ة  یات من اللجن الذین الیتحمل ان ترسو المناقصة علیھم قبل انتھاء نفاذ العطاءات وبعد رفع التوص

أمینات المناقصین ویتم االحتفاظ في كل االحوال بتعلى ان یتم استحصال موافقة رئیس جھة التعاقد 

  ).الثالث االوائل المرشحین لالحالة 

لم تتضمن التعلیمات اعاله نص اعادة العطاءات الى المناقصین الذین تم استبعاد عطاءاتھم وانما  -2

  .اعاله) ا(مشار الیھا في الفقرة الى نص المادة ال" فقط نصت على اطالق تأمیناتھم االولیة واستنادا

ظ -3 ق بحف ا یتعل ى  فیم ظ عل انون الحف اة ق أنھا مراع تم بش ا فی ة اتالفھ تبعدة والی اءات المس العط

  .1983لسنة ) 70(الوثائق رقم 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

دل خطاب الضمان او / 8س فتجة ب ول الس ان قب ان باالمك الصك المصدق من بیان الرأي فیما اذا ك

  عدمھ ؟

نة ) 1(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) أ"/اوال/16(نصت المادة  -1/ ج ة  2008لس المعدل

ال تقبل التأمینات االولیة لمقدمي العطاءات اال اذا كانت على شكل خطاب ضمان او صك ( على مایلي 

  ).لحكومة العراقیة مصدق او كفالة مصرفیة ضامنة او سندات القرض الصادرة عن ا

ول السفتجة  -2 ن قب ة الیمك اله علی ادة اع ص الم ولما تقدم فأن شكل التأمینات االولیة قد حدد في ن

   .كتأمینات اولیة  المقدمة من الشركات 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ركات / 9س ل الش ذ ھ ن التنفی اص بحس مان الخ اب الض دیم خط ن تق ا م ة ایض ام معفی اع الع ( القط

  ام ال ؟) التأمینات النھائیة
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ذ / ج ن التنفی ات (ان شركات القطاع العام غیر معفیة من تقدیم خطاب الضمان الخاص بحس التأمین

  ) .النھائیة

 ---------------------------------------------------------------- -------------------------  

  االستفسار حول الیة استقطاع السلف الممنوحة للمقاول ؟/ 10س  

ى ) أ(الفقرة ) الثانیة والستون(نصت المادة  -1/ ج ة عل ال الھندسة المدنی من شروط المقاولة العم

ایلي  لیف (م رى تس اول(یج ھریا) المق اب ش ى الحس زة " عل ال المنج ة لالعم ة الكامل ا بالقیم وفق

المصدقة لالعمال المنجزة بصورة ) الخرائط(وحسب ) جدول الكمیات المسعر(لالسعار المدرجة في 

ى ان %) 10(مرضیة على ان تستقطع نسبة  تقطاعات ال تمر ھذه االس ز وتس ل المنج من قیمة العم

  ).من مبلغ المقاولة %) 5(یصل مجموعھا 

المعدلة على  2008لسنة )1(عقود الحكومیة رقم من تعلیمات تنفیذ ال) د"/اوال/16(نصت المادة  -2

بة (مایلي  ود بنس ن %) 5(تحدید التأمینات النھائیة لضمان حسن التنفیذ لكافة العق ة م خمسة بالمئ

ة  ول النھائی ھادة القب دور ش د ص ق اال بع راق والتطل ي الع د ف رف معتم ن مص ادرة ع د ص مبلغ العق

ائي وتصفیة الحسابات النھائیة ویجوز اطالق اجز لم النھ د التس ذ بع ن التنفی مان حس اء من مبلغ ض

  ).لتلك االجزاء وصدور شھادة القبول النھائي لھا بما یؤید كونھا مؤھلة لالستخدام

ي  -3 ا ورد ف زام بم ب االلت ذلك یج ات ل لما تقدم فأن عدم التقیید بما ورد اعاله یعتبر مخالفة للتعلیم

  .الشروط والتعلیمات اعاله

 ------------- ----------------------------------------------------------------------------  

ع مصدریھا دون ( االستفسار حول توضیح الفقرة / 11س ل تواقی ات الضمان تحم ول خطاب عدم قب

وب االشارة الى اسمائھم وعناوینھم الوظیفیة  الصریحة من المدیر العام والمدیر المفوض او من ین

  ؟)عنھما

ن / ج ات ضمان حس ة وخطاب ات االولی ات ضمان التأمین ة لتشمل خطاب اءت مطلق رة ج ان ھذه الفق

  .االداء كون خطابات التأمین النھائیة التقل أھمیة عن خطابات ضمان التأمینات االولیة 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  تأمینات اولیة ؟الاالستفسار حول امكانیة تعدیل عنوان خطاب ضمان یخص / 12س
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ا ( نود ان نبین انھ في حالة اذا كان خطاب الضمان صدر فیة خطأ سھو في / ج ل الیھ الجھة المرس

رف ) خطاب الضمان ة المص ل مفاتح ان التحلی یمكن للج اب ف ذا الخط رف المصدر لھ ل المص من قب

ع تزویدھا بالنسخة لغرض  اب وتق أن الكت رى بش ة اخ اكل قانونی المصححة ھذا اذا لم یكن ھناك مش

ي جھة  ل ف ة التحلی اتق لجن ى ع ن عدمھ عل ة م اكل قانونی مسؤولیة التحقق عما اذا كانت ھناك مش

  .التعاقد 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

وجوب أمكانیة اللجوء الى تكلیف الشركات العامة من تجھیز ونصب وتنفیذ االعمال في  مدى/ 13س

  حالة توفر االمكانیة لدیھا استثناء من التعلیمات ؟

ادة  -1/ج ت الم م ) 23(نص ة رق ود الحكومی ذ العق ات تنفی ن تعلیم نة ) 1(م ى  2008لس ة عل المعدل

ال (مایلي  ي اعم ة ف واد الداخل یجوز تكلیف شركات وزارة الصناعة والمعادن لتصنیع المعدات والم

اتالتشغیل واالنتاج للوزارات االخرى في حالة توفر االمكانیة لدیھا استثناء من احكام ھذه ال ) تعلیم

وھذا یعني ان الصالحیات المناطة للجھات التعاقدیة ھي جوازیة لتكلیف الشركات العامة التابعة الى 

رورة مراعاة "وزارة الصناعة والمعادن المصنعة حصرا بالتعاقد معھا بموجب ھذا االسلوب مع ض

  .السیاقات المعتمدة بھذا الشأن في التشریعات النافذة 

ا لم تتضمن تعلیمات -2 ا نص ذة حالی تثماریة الناف ة االس ذ الموازن ركات " تنفی ى الش وء ال زم اللج یل

ى  وء ال واز اللج دم ج رة وع ا مباش د معھ نیع للتعاق اط التص اوالت او نش ي تمارس المق ة والت العام

ة  القطاع المختلط والخاص اال بعد الحصول على اعتذار من الشركات العامة وھذا یعني توجھ الدول

ى ا ا ال دات حالی ذ التعاق ي تنفی اص ف تلط والخ اع المخ ام والقط اع الع ین القط افس ب دأ التن اد مب عتم

  .الحكومیة 

 4/10/2012في ) 613/ل.س(سكرتاریة اللجنة المرقم / كتاب الجنة الشؤون االقتصادیة تضمن  -3

ات تشجیع الوزار(مایلي  30/5/2012في ) 337/ل.س(وقرار اللجنة الصادر بموجب كتابھم المرقم 

تلط  ام والمخ اع الع ن القط نعة م راء المنتجات المص ات بش والجھات غیر مرتبطة بوزارة والمحافظ

  ).والخاص والمختلط دون تمییز بھدف تساوي الفرص والتنافس بین القطاعات المذكورة

نافس ھو اعتماد مبدأ الت" ولما تقدم یتضح بأن مبدأ العام لتنفیذ التعاقدات الحكومیة المعتمد حالیا -4

  .وتساوي الفرص بین القطاعات العامة والمختلطة والخاصة في تنفیذ التعاقدات الحكومیة

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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ام اذ/ 14س اع الع ركات القط رة لش دعوات المباش ھ ال ن ھل یجوز توجی ر م اك اكث ت ھن ركة ا كان ش

  نتج نفس السلع والخدمات واختیار العرض االفضل منھا ؟عامة ت

م ) 23(ان المادة  -1/ ج ة رق ایلي  2008لسنة ) 1(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومی ى م ت عل نص

یجوز تكلیف شركات وزارة الصناعة والمعادن لتصنیع المعدات والمواد الداخلة في اعمال التشغیل (

  ).الخرى في حالة توفر االمكانیة لدیھا استثناء من احكام ھذه التعلیماتواالنتاج للوزارات ا

اع  2013لسنة ) 7(لم یتضمن قانون الموازنة العامة االتحادیة رقم  -2 النص على اللجوء الى القط

  .العام وعند االعتذار یتم اللجوء الى القطاع الخاص والمختلط 

ة حیث ولما تقدم فأن صالحیات اللجوء الى الشر -3 ادن صالحیة جوازی كات وزارة الصناعة والمع

رض  ار الع م اختی ھا ومن ث یجوز توجیھ دعوات مباشرة الى جمیع الجھات المختصة لتقدیم عروض

  ".االفضل من ناحیة السعر والجودة وحسب احكام تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة المذكورة انفا

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ا/ 15س ة او رقم ي " ھل یتم االخذ بسعر الوحدة كتاب ل ف ة التحلی ل توجد صالحیة للجن رة وھ للفق

  تصحیح االخطاء ؟

تنادا/ ج ك اس ام وذل ى " یعول على السعر المدون كتابة في حالة اختالفھ مع السعر المدون باالرق ال

  .المعدل  2008لسنة ) 1(من تعلیمات تنفیذ العقود رقم ") ثامنا/7(نص المادة 

حیح االخطاء ان  الحیة تص ة ص اء فاللجن حیح االخط ي تص اما فیما یخص صالحیات لجنة التحلیل ف

دمي  ن مق ى االسعار المقدمة م ؤثر عل وجدت مع مراعاة عدم جواز اضافة او استكمال ایة بیانات ت

  .من التعلیمات ) سادس عشر/7(ى نص المادة ال" العطاءات وذلك استنادا

-----------------------------------------------------------------------------------------  

و / 16س ھل یوجد سند قانوني الستبعاد العطاءات المقدمة من قبل المقاولین والتي فیھا حك او مح

  او أضافة او تصحیح ؟

او محو او تصحیح  كالستبعاد العطاءات المقدمة من قبل المقاولین التي فیھا ح ال یوجد سند قانوني

ع  ات م دول الكمی رات ج ى فق دیل عل من اي تع رط ان التتض اء بش دم العط ع مق تم وتوقی ة بخ وموثق

ذا  دة بھ ضرورة مراعاة مصادقة لجان فتح العطاءات على ھذه المالحظات وحسب السیاقات المعتم

  .الشأن 
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ظ او احد اما فیما  ى تحف وت عل تبعاد العطاءات اال اذا احت انوني الس یتعلق باالضافة فالیوجد سند ق

ادة  ص الم ي ن ة ف اءات والمبین تبعاد العط تدعي اس ي تس ا/7(االسباب الت ذ ") ثانی ات تنفی ن تعلیم م

  .المعدلة  2008لسنة ) 1(العقود الحكومیة رقم 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ھل باالمكان االحالة على الشركة في حال توفر المستمسكات المطلوبة بكتاب توجیھ الدعوة / 17س

واقص  تكمال الن ان اس ل باالمك ة ھ ة االحال دم امكانی ة ع ي حال الن ؟ وف رة او االع ي المباش ف

  المستمسكات قبل توقیع العقد من قبل قسم العقود الحكومیة ؟ 

ر(بینت الفقرة / ج ادة ) سادس عش ن الم م ) 7(م ة رق ود الحكومی ذ العق ات تنفی نة ) 1(من تعلیم لس

ایلي  2008 ة م اءات (المعدل دمي العط ن مق ة م ة المطلوب ات الفنی تكمال البیان ل اس ان التحلی للج

ؤثر المرشحین وتصحیح االخطاء ا ات ت ة بیان ن وجدت مع مراعاة عدم جواز اضافة او استكمال ای

  ).على االسعار المقدمة من مقدمي العطاءات

ي  ولما تقدم ففي حالة كون المستمسكات المطلوبة في كتاب توجیھ الدعوة ھي من المستمسكات الت

  .التؤثر على االسعار فباالمكان استكمالھا ذلك یتم استبعاد العطاء 

------- ----------------------------------------------------------------------------------  

ة / 18س ات الفنی ات ھل باالمكان استكمال البیان تكمال المعلوم اء الس دمي العط ام بمفاتحة مق والقی

  الفنیة ؟

م ) سادس عشر/7(المادة / ج ة رق ود الحومی ذ العق ت  2008لسنة ) 1(من تعلیمات تنفی ة بین المعدل

حین  اءات المرش دمي العط ة من مق ة المطلوب ر الجوھری ة غی ات الفنی للجان التحلیل استكمال البیان

  .والتي التؤثر على مبلغ العطاء والتي ترى لجان التحلیل ضرورة استكمالھا

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ل / 19س دیم العطاءات من قب تم تق ث ی ز حی ود التجھی ي عق ھل یجوز االحالة الى مكاتب وخاصة ف

  المكاتب في بعض المناقصات ؟

دیم باالمكا/ ج ا بتق تم مطالبتھ ى ان ی ز السلع اوالخدمات عل ى مكاتب متخصصة بتجھی ن االحالة ال

تجابتھا  اییر اجازة ممارسة المھنة ویجب االخذ بنظر االعتبار اس ات المناقصة ومع روط ومتطلب لش

  .التأھیل المطلوبة من قبل جھة التعاقد 
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-----------------------------------------------------------------------------------------  

ا/ 20س اس م ادة كاس ة اعتم ي حال ل وف ي التحلی ي ف ار اساس و معی ل ھ یر  االعمال المماثلة ھ مص

  ؟ المقاول الجدید

ار / ج ر معی ا فیعتب ن عنھ اءات للمناقصة المعل ین العط اییر المفاضلة ب د مع ان االعمال المماثلة اح

اقص  دم المن م یق اذا ل د(اساسي وبالتالي ف اول الجدی ل ) المق ة تحلی ى لجن رض عل ة یفت ال مماثل اعم

  .العطاء استبعادة 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

وزراء / 21س س ال اب مجل ى كت تنادا ال رقم / اس ادیة الم ؤون االقتص ة الش ي ) 279/ل.س(لجن ف

من  30/4/2012 ل (والمتض تح والتحلی ان الف اء لج یس واعض نح رئ ى م ة عل ا بالموافق قرارھ

الفقرة ) مكافأة مالیة ولكل حالة على حدةالعطاءات  ى (مالمقصود ب ة عل ل حال أت لك ون المكاف ان تك

  ؟)حدة

ورة / ج ا بص ان یكون منح المكافأة لكل حالة على حده عند قیام لجان الفتح والتحلیل بأنجاز اعمالھ

دم  ا یتضمن ع رار مرضیة من حیث الدقة والكفاءة وخالل المدة المحددة ولیس لكل مناقصة وبم تك

وزراء  س ال اب مجل ى كت تنادا ال ا اس وم بھ ة / الصرف لذات الشخص عن نفس االعمال التي یق لجن

  . 6/12/2012في ) 739/ل.س(الشؤون االقتصادیة المرقم 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  االسراع قبل ام بعد اجراء سحب العمل ؟ھل یتم تشكیل لجان / 22س

  نود انبین ان لجان االسراع یتم تشكیالھا اذا أخل المقاول بتنفیذ االلتزام التعاقدي وفقا/ ج

ان ) 1/ط(للفقرة "  ل لج ة عم أنھا الی ق بش ث تنطب من شروط المقاولة العمال الھندسیة المدنیة حی

  .االسراع

-----------------------------------------------------------------------------------------  

لالشتراك في مناقصة ) او مساھم –مؤسس  –مقاول (ھل یجوز الجمع بین صفتین او اكثر / 23س

  واحد الكثر من عطاء ؟



 

 10 

جیل ") اوال/29( فیما یتعلق بالشركات المقاولة والمقاولین العراقیین فأن المادة/ ج من تعلیمات تس

الیجوز الجمع بین (نصت على مایلي  2009لسنة ) 3(وتصنیف شركات المقاوالت والمقاولین رقم 

  -:صفتین او أكثر من الصفات التالیة لغرض الحصول على التصنیف او التعدیل الدرجة 

  ) .شخص طبیعي( مقاول  -أ

  .شركة مقاوالت  -ب

  .شركة المقاوالت من غیر الشركات المساھمة مؤسس او مساھم لدى  -ج

ت  ا اذا كان ادة اعاله ام نص الم ة ل ر مخالف ا تعتب ة فأنھ ركات مقاول ركات ش ولما تقدم فأذا كانت الش

  .شركات مجھزة فتعتبر تضارب مصالح 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

غ / 24س ى مبل ة ام عل الغ التخمینی ھل یتم احتساب مكافئات لجان الفتح وتحلیل العطاءات على المب

  االحالة ام على مبلغ العقد ؟

تم / ج یكون احتساب المكافأت على اساس مبالغ الكلفة التخمینیة المرصدة ألغراض االحالة والتي ی

ن قب" فیھا اصدار قرارات االحالة وفقا زة م ث لالعمال المنج ن حی ان وبشكل مرضي م ذه اللج ل ھ

  .الكفاءة والدقة وحسب االصول المرعیة لذلك 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ب / 25س م حس ة رق ود الحكومی ذ العق ات تنفی نة ) 1(تعلیم تح  2008لس ان الف ان لج دیالتھا ف وتع

او ) لجان مؤقتة ان تكون ھذه اللجنة مختصة بمناقصة واحدة(العطاءات تكون على نوعین وتحلیل 

فھل المكافئة تمنح الى للجنة الدائمیة فحسب ) اشھر الى سنة واحدة 6لجان دائمیة یبلغ امد عملھا (

  ام یمكن شمول اللجنة المؤقتة بذلك ؟

اء كانت دائمیة او مؤقتة بعد قیامھا بأنجاز تمنح المكافأت لجمیع لجان فتح وتحلیل العطاءات سو/ ج

  .اعمالھا بصورة مرضیة من حیث الدقة والكفاءة 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ل العطاءات تكون / 26س تح وتحلی روطة ھل ان المكافات التي تمنح لرئیس واعضاء لجان الف مش

  بعدد القرارات التي تصدرھا كل لجنة ؟
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ان المكأفات التكون مشروطة بعدد القرارات وأنما تمنح المكافأت للجان الفتح والتحلیل بعد انجاز / ج

  .ھذه اللجان اعمالھا ولیس لكل مناقصة 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ستة /7(الى المادة " بیانات الفنیة التي یمكن استكمالھا من قبل لجان التحلیل استنادالماھي ا/ 27س

  المعدلة ؟ 2008لسنة ) 1(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) عشر

وز / ج ة باالسعار والیج ا عالق یس لھ ي ل ة والت بأمكان استكمال البیانات المتعلقة بالمواصفات الفنی

  .استكمال المواصفات الجوھریة المطلوبة بموجب شروط المناقصة 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

التفاوض على مدة التنفیذ من قبل لجنة التحلیل والدراسة اذا كان العطاء المقدم  ھل باالمكان / 28س

  اقل االسعار ؟

  .الیجوز التفاوض على فترة التجھیز الواردة في عروض المتقدمین للمناقصة / ج

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ھل باالمكان قبول التأمینات االولیة بموجب تخویل صادر عن مقدم العطاء ولكنھ غیر مصدق  /29س

  بشكل اصولي وامكانیة استكمال تصدیقة بعد فتح العطاء ؟

على ( نصت على ما یلي  14/4/2009في ) 4/7/4401(من اعمامنا ذي العدد ) جـ/1(ان الفقرة / ج

ة ) الضمان الخاص بالتأمینات االولیة قبل االحالة  لجنة التحلیل التأكد من صحة صدور خطاب وعلی

دد  ا ذي الع ي اعمامن واردة ف مان ال اب الض راءات خط ع اج ون جمی ي ) 4/7/14256(یجب ان تك ف

  قد تمت قبل االحالة  17/6/2013

ع  دم العطاء م د مق ي بل ودة ف ة المختصة الموج فارة العراقی دقة من الس یجب ان تكون الوكالة مص

دول مراعاة  االجراءات االخرى العتماد ھذه الوكاالت وفقا للتشریعات النافذة ومنھا قانون كتاب الع

  للترشیح" النافذ وبخالف ذلك الیكون العطاء المقدم مؤھال

ا ذي  ي اعمامن اء ف اة ماج تم مراع لما تقدم الیجوز استكمال البیانات ویتم استبعاد العطاء لكونھ لم ی

  . 6/12/2010في ) 4/7/17258(العدد 

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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ال المتبقة من / 30س ال االعم ي اكم ریقتین ف دى الط ار اح وءة اختی ماھي المعاییر التي یتم في ض

ى مق ة ال ى اسلوب االحال تم المشاریع المسحوبة العمل منھا اي متى یتم اللجوء ال ى ی ر ومت اول اخ

  اكمال االعمال من قبل صاحب العمل ؟

ة من / ج الیوجد معیار ثابت ومحدد یتم من خاللھ اختیار احدى الطریقتین في اكمال االعمال المتبقی

اول  اب المق ى حس ھ وعل ة من قبل المشاریع المسحوبة العمل فیھا فمتى ماكان صاحب العمل المتبقی

ق  راع او عن طری ان االس ال لج ة الكم ات المطلوب ھ االمكانی وفر فی ر تت اول اخ ى مق ل ال ة العم احال

د  ة عن ود الحكومی ذ العق الیب تنفی االعمال المتبقیة وعلى حساب المقاول المخل وعن طریق احد اس

  .توفر شروطھا 

----------------------------------------------------------------------------------------  

التأمینات النھائیة وتأمینات حسن التنفیذ وكیفیة التصرف بھا عند اللجوء الى لجان االسراع / 31س

  ھل یتم صادراتھا ام یتم اعادتھا للشركة بعد انجاز المشروع من قبل لجنة السراع ؟

وزراء / ج س ال اب مجل ى كت یركم ال ادیة / نش ؤون االقتص ة الش دد / لجن ة ذي الع یس اللجن رئ

ة (والمتضمن  2/7/2013ي ف) 284/ل.س( ة التأخیری ادر او الغرام مان المص یقید مبلغ خطاب الض

ا اذا " ایرادا نھائیا ة ام ة االتحادی ة العام ن تخصیصات الموزان للخزینة العامة في العقود الممولة م

ي (كان العقد ممول من موازنة الشركة  ل ذات ة ) تموی ادر والغرام اب الضمان المص غ خط د مبل فیقی

  .لحساب الشركة حیث لم یعالج موضوع االحتفاظ بالتأمینات القانونیة " یریة ایراداالتأخ

-----------------------------------------------------------------------------------------  

تم / 32س ل ی د االصلیة ھ دة العق راع م ة االس اوز لجن بیان موقف الغرامات التأخیریة  في حالة تج

  ایقافھا ام تستمر لحین انجاز العمل من قبل ھذة اللجنة ؟

تنادا/ ج " یستمر فرض الغرامات التأخیریة مع مراعاة خطة العمل المعتمدة من قبل جھة التعاقد اس

رة  ص الفق ى ن دد ) 4(ال ا ذي الع ب كتابن ة بموج راع المعمم ان االس ل لج ة عم وابط والی ن الض م

  .16/3/2009في ) 4/7/3024(

------ -----------------------------------------------------------------------------------  

اء / 33س راع اثن ة االس الل لجن ن خ رات م بیان الرأي في حالة ظھور عیوب تنفیذیة في بعض الفق

  فترة الصیانة بیان الجھة التي تتحمل تكالیف معالجة تلك العیوب ؟
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من قبل لجنة االسراع فأن اللجنة ھي في حالة ظھور عیوب تنفیذیة في بعض الفقرات التي نفذت / ج

ل  ل من قب ذ العم ة تنفی ي حال ا ف ل ام ذھا للعم ة تنفی ي حال وب ف ك العی التي تتحمل تكالیف معالجة تل

  .یوب مقاول تم التعاقد معھ لغرض انجاز العمل فیتحمل المقاول كافة تكالیف معالجة تلك الع

-----------------------------------------------------------------------------------------  

تمرار / 34س رض االس راع لغ ان االس ا للج ن منحھ لف الممك دار الس ول مق رأي ح ان ال بی

  بعملھا ؟

ى / ج د عل ة %) 20(ان مبلغ التحمیالت االداریة ولذي یحدد بنسبة التزی رین بالمائ ف عش ن الكل م

  .الفعلیة لتنفیذ االلتزام المخل بھ ویسجل كایراد نھائي لدائرة جھة التعاقد 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

رض / 35س ل لغ ة التحلی ى لجن اء ال ھل لدى لجنة فتح العطاءات الصالحیات في عدم احالة اي عط

  ؟تندات الجوھریة المقدمة للمناقصةاذا كان ھناك نقص في احد المس, لتنافس مع العطاءات االخرى ا

م من تعلیمات تنفیذ ) 6(ان مھام لجان فتح العطاءات قد حددتھا المادة / ج ة رق ود الحكومی ) 1(العق

ة , المعدلة  2008لسنة  ى لجن اء ال ة اي عط ة التملك لجنة الفتح صالحیة عدم احال ل في حال التحلی

وجود نقص في المستندات الجوھریة المقدمة للمناقصة حیث صالحیة االستبعاد ھي من مھام لجان 

   .من التعلیمات ) 7(الى احكام المادة " التحلیل استنادا

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  وز استكمال الحسابات الختامیة للشركة في حالة عدم تقدیمھا مع العرض المقدم ؟ھل یج/ 36س 

ا / ج اذا كانت الحسابات الختامیة من الشروط المطلوبة بموجب شروط المناقصة والتي یتم اعتمادھ

وب  و مطل عند تحلیل العطاءات والمفاضلة فأن الشركات التي لم تقدم الحسابات الختامیة وفقا لما ھ

  .ر غیر مستجیبة ویتم استبعادھا تعتب

-----------------------------------------------------------------------------------------  

یق  /37س  ة والتنس ادات المتابع ات ایف ة نفق ة لتغطی راف والمراقب الغ االش د مب ة رص دى امكانی م

  لغرض تخصیص االراضي واعداد الدراسات والتصامیم ؟
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الیوجد سند قانوني لرصد مبالغ االشراف والمراقبة لتغطیة نفقات ایفادات المتابعة والتنسیق  /ج

ً الى اعمامنا ذي ا لعدد لغرض تخصیص االراضي واعداد الدراسات والتصامیم استنادا

وغیر مصنفھ ضمن اوجھ الصرف المشار الیھا في نص  21/11/2012في ) 4/7/23346(

 . 2013فیذ الموازنة االتحادیة لسنة من تعلیمات تن) 19(المادة

  

ة -1بیان  \ 38س ة التشغیلیة الجاری ار لمشاریع الموازن ر الغی الغ أوام رف مب بة  -2. آلیة ص النس

  المئویة المسموح بھا المر الغیار ألصل مبلغ االحالة ؟

دد  - 1 ا ذي الع ي تعمیمن اء ف د ماج ي ) 4/7/7984(نؤك اط  7/4/2013ف الغ االحتی ون مب راف ك واإلش

والمراقبة ترصد لعقود المقاوالت أو األشغال العائدة للمشاریع المدرجة ضمن الموازنة االستثماریة 

  .فقط وان عقود التجھیز التي تخص المواد فقط الترصد لھا مبالغ احتیاط

ویب ان المشاریع المدرجة ضمن الموازنة الجاریة الترصد لھا مبالغ احتیاط وبالتالي التوجد آلیة لتب - 2

تم  ات فی ي الكمی ادة ف ا الزی ر أم ر التغیی ا ألم ة مسموح بھ بة مئوی صرف مبالغ أوامر التغییر أو نس

ادة  ي الم ا ف ار إلیھ د المش ة التعاق رئیس جھ ة ل الحیة المخول اة الص دیل ) 3/د/اوالً /3(مراع ن التع م

 . النافذة 2008لسنة ) 1(األول من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ى  \39س ة ال أ للبضاعة الداخل ھادة المنش في حالة كون المجھز عراقي ھل یتطلب االمر تصدیق ش

  العراق ام ان االمر یقتصر على المجھز االجنبي فقط ؟

في حالة اتفاق جھة التعاقد مع المجھز عند التعاقد على استیراد المواد المتعاقد علیھا من المنشأ  \ج - 1

مباشرة وفقاً الحد اسالیب تنفیذ العقود الحكومیة المعتمدة فعلى المجھز االلتزام بما تم االتفاق علیھ 

بأسمھ ومصادق علیھا من بموجب العقد وعلیھ تقدیم شھادة المنشأ وفاتورة البیع ووثیقة التأمین 

قبل الملحقیات التجاریة العراقیة في الخارج وقبل دخول البضائع الى العراق وحسب شروط العقد 

 .والسیاقات المعتمدة وفق االصول 

لما تقدم یجب تصدیق القوائم التجاریة من قبل الجھات المعنیة في بلد المنشأ لعدم وجود نص  - 2

 .االلتزامات یستثني الشركات العراقیة من ھذه

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

  ھل باالمكان فتح اعتماد مستندي لدفع مستحقات شركة تقدم خدمة استشاریة ؟ \40س



 

 15 

ان آلیة فتح االعتماد المستندي لغرض دفع المستحقات المالیة تكون لتغطیة عقود الشراء  \ج

من تعلیمات تنفیذ ) 9(وذلك استناداً لنص المادة ) تورید مواد وتنفیذ عمل وشراء خدمة ( الخارجي  

عقود  المعدلة حیث ال یشمل فتح االعتماد المستندي 2008لسنة ) 1(العقود الحكومیة العامة رقم 

  .الخدمات االستشاریة وانما یتم دفع مستحقاتھا عن طریق الدفع المباشر وحسب شروط العقد 

 --------------------------------------------------------------------------------------  

م المتفق علیھا امكانیة تغییر المنشأ المتعاقد علیھ بعد توقیع العقد السباب تتعلق بالشركة اال \41س

  في بنود العقد ؟

ا  \ج - 1 ادر بموجب كتابن یم الص و التعم سبق وان تم اصدار إلحاق بتعمیمنا الخاص بشھادة المنشأ وھ

رة  26/5/2011في ) 4/7/8545(ذي العدد  ت الفق ث بین ایلي ) 4(حی ھ م ل نفس (تحذف (من وتحم

 ).13/12/2010في ) 4/7/17552(الواردة في كتابنا المرقم ) ج/1(من نص الفقرة ) المنشأ

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ارجي عن  \42س راء الخ ود الش ي عق بیان كیفیة دفع المستحقات المالیة للشركات المتعاقد معھا ف

  طریق االعتماد المستندي وتنظیم الودائع مع بیان سقف المبلغ االعلى لتلك االعتمادات ؟

االعتماد المستندي یكون لتغطیة عقود الشراء الخارجي عند التعاقد مع الشركات  ان فتح \ج - 1

لسنة )1(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم) 9(االجنبیة والعربیة والعراقیة استناداً الى المادة 

الصادر بموجب كتاب االمانة العامة  2010لسنة ) 407(المعدلة وقرار مجلس الوزراء رقم 2008

في ) 39489/اعمام/10/1/ز.ش(دائرة شؤون مجلس الوزراء ذي العدد /جلس الوزراء لم

11/11/2010. 

فیما یتعلق باعتماد طریقة الودیعة النقدیة لدفع المستحقات التعاقدیة نود اعالمكم انھ ال یوجد سند    - 2

بتعلیمات تنفیذ العقود  قانوني ألعتماد ھذه الطریقة في التعلیمات والقوانین النافذة وانما یتم االلتزام

 .وان یكون التسدید بطریقة فتح االعتمادات المستندیة  2008لسنة)1(الحكومیة رقم

دائرة شؤون مجلس الوزارء  ذي العدد /نشیركم الى كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء  - 3

والمتضمن سقف المبلغ االعلى الذي یمكن فتح  2010/ 19/7في ) 25149/إعمام/10/1/ز.ش(

 .االعتماد المستندي بھ 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

ھل یتم التعاقد مع شركة بموجب سعر صرف الدوالر یوم االحالة بموجب نشرة البنك  \43س

 المركزي ام بسعر الصرف الذي تقدمھ الشركة؟
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یكون (على  14/1/2007في ) 185/ل.س(من كتاب مجلس الوزراء ذي العدد  2نصت الفقرة / ج  

 )سعر صرف الدینار ازاء الدوالر بموجب اسعار البنك المركزي العراق یوم الدفع

ً بموجب اسعار البنك (ورأي دائرة العقود ھو كما یلي  یكون سعر صرف الدینار ازاء الدوالر معتمدا

اقي یوم توقیع العقد وذلك لتحدید كلفة المشروع ابتداءاً وعدم خضوع الكلفة لمتغیرات المركزي العر

  ).الصرف

 ----------------------------------------------------------------------------------------  

بعد الغاء قرار سحب العمل من شركة بموجب كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم  \44س

ھل تستمر اجراءات ادخال الشركة المسحوب منھا العمل في القائمة  28/4/2010في  14468/ت/د

 السوداء من عدمھ؟

اج في القائمة اذا تم الغاء قرار سحب العمل الموجھ إلى الشركة فیجب ان توقف اجراءات اإلدر/ ج

السوداء لحین حسم موضوع اكمال الشركة لكافة التزاماتھا التعاقدیة وذلك النتفاء اسباب اإلدراج 

  .في القائمة السوداء

 ------------------------------------------------------------ -----------------------------  

سواء كان (  المحلیة مدى امكانیة تجھیز بعض المعدات في عقود االشغال العامة من السوق  \45س

د ) تاجر رئیسي او الوكیل التجاري  ي العق ھ ف د علی س المنشأ المتعاق علماً ان المادة مجھزة من نف

  وبشھادة منشأ مصدقة من الملحقیات التجاریة في بلد المنشأ ؟

وتم تحدید ) اولة ویحتوي ضمن فقراتھ تجھیز مواد او معدات استیرادیة عقد مق( اذا كان العقد  \ج

الدفع بالدینار العراقي ودون فتح اعتماد مستندي ففي ھذه الحالة یجوز التجھیز من السوق العراقیة 

شرط التثبت من تجھیز المادة من نفس المنشأ المتعاقد علیھ وبشھادة منشأ مصدقة من الملحقیات 

بلد المنشأ مع استحصال صحة صدور لھذه الشھادة باالضافة الى ذلك یجب ان تكون التجاریة في 

ھذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق علیھا في العقد وبشھادة اللجنة المعنیة بھذا الشأن في الجھة 

  . التعاقدیة 

 -------------------------------------------------------------------------------------- 

تجھیز لشركة مقاوالت ولدیھا ھویة تصنیف مقاوالت وھویة غرفة مدى امكانیة احالة عقد  \46س

  تجارة بغداد ؟
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 .ان ھویة تصنیف المقاولین تطلب في عقود مقاوالت األشغال  - 1

غرفة تجارة بغداد بموجب شروط المناقصة وتم تحدید الدرجة المطلوبة فعلى  في حالة طلب ھویة - 2

 .المناقص المتقدم الى المناقصة االلتزام بشروط المناقصة وتقدیم الھویة بالدرجة والصنف المطلوب

فأذا كانت ) $ 17.820.000(بالنسبة لعالقة رأس مال الشركة ومبلغ العقد المطلوب تنفیذه البالغ  - 3

من رأس مال % 300مساھمة فأن مجموع التزاماتھا التعاقدیة الیجوز ان تتجاوز نسبة الشركة 

ً الى المادة  ، اما بالنسبة 1997لسنة ) 21(من قانون الشركات رقم ) ثانیاً /28(الشركة استنادا

للشركات غیر المساھمة فالتوجد محددات لمبالغ العقود التي یمكن احالتھا الیھا وباالمكان  معالجة 

 .ذلك من خالل الزام الشركة بضمانات قانونیة كضمان حسن التنفیذ

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

زة  \47س ة المجھ بیان الرأي بشأن امكانیة تصدیق القوائم التجاریة الصادرة عن الشركات العراقی

  االجنبیة ؟من قبل الشركات 

ان القوائم التجاریة المطلوب تصدیقھا ھي القوائم التي تصدر من الشركة األجنبیة المصنعة او  \ج

المنتجة الى الشركة العراقیة المجھزة ولیس القوائم التجاریة التي تصدر من الشركة العراقیة 

  .المجھزة المتعاقدة مع جھة التعاقد 

 --------------------------------- --------------------------------------------------------  

من المقاول المخل أو  ھل باإلمكان التصرف بمبالغ التأمینات االولیة والنھائیة بعد مصادرتھا \48س

 المناقص الفائز؟

ً / ج نھائي عند نكول المناقص الفائز باالحالة عن توقیع العقد تصادر التأمینات االولیة وتذھب ایرادا

إلى الخزینة العامة للدولة والیمكن استخدامھا في تسدید االلتزامات المالیة المستحقة للمناقص 

الجدید اما بالنسبة الخالل المتعاقد بالتزامھ التعاقدي فیتم مصادرة أو االحتفاظ بالتأمینات النھائیة 

زامات المالیة المستحقة الخاصة بحسن التنفیذ للمناقص المخل ویمكن استخدامھا في تسدید االلت

  .للمناقص الجدید وذلك في حالة عدم كفایة التخصیص المرصد للمشروع

 

  

  مدى امكانیة فتح اعتماد مستندي في عقود االشغال العامة ؟ \49س
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اذا كان العقد بكاملھ عقد شراء خارجي او اذا كانت ضمن فقرات المشروع او العقد تجھیز استیرادي  - 1

یتم  تضمین شرط فتح االعتماد المستندي ضمن شروط المناقصة ویتم عكس لبعض فقراتھ على ان 

ة  الغ الكافی د المب یص ورص وفیر التخص اة ت ب مراع رفین ویج ین الط رم ب د المب ود العق ذلك على بن

  .بالعملة االجنبیة في تخصیصات المشروع وضرورة االلتزام بالسیاقات المعتمدة بھذا الشأن  

  .توفي للشروط المناقصة المنصوص علیھا فالیتم استبعاده اذا كان عطاء الشركة مس - 2

-----------------------------------------------------------------------------------------  

د  \50س دة العق اء م د انتھ زة بع ر المجھ ھل یمكن تخفیض الغرامات التأخیریة بالنسبة للفقرات غی

  االصلیة ؟

یوم اذا كان العقد عقد تجھیز ) 15(تمدید العقد قبل انتھاء مدتھ  االصلیة خالل یفترض تقدیم طلب  - 1

یوم اذا كان من عقود المقاوالت والعقود االستشاریة من تاریخ نشوء السبب الذي من اجلھ ) 30(و

 .یطلب التمدید 

حیث تم تجھیزھا في حالة تجھیز كافة فقرات العقد خالل مدة نفاذیتھ بأستشناء فقرة واحدة او اكثر  - 2

بعد انتھاء مدة العقد االصلیة وانتھاء مدة التمدید الممنوحة  فیتم تخفیض الغرامات التأخیریة لتشمل 

من تعلیمات تنفیذ ) 16(من المادة ) ثالثاً (الفقرات غیر المجھزة من العقد فقط وفق احكام الفقرة 

 .المعدلة  2008لسنة ) 1(العقود الحكومیة العامة رقم 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ل  \51س ماھي االجراءات القانونیة المتبعة والمنصوص علیھا في التعلیمات والخاصة بسحب العم

  ؟

عد بلوغ من مبلغ العقد وب%) 10(على جھة التعاقد قبل بلوغ الغرامات التأخیریة نسبة التتجاوز  \ج - 1

ة  ن %) 25(المدة التأخیری ة(م دد إضافیة ممنوح ا أي م د مضاف إلیھ دة العق راءات ) م اذ اإلج اتخ

ا  ل فیھ اص یمث ن ذوي االختص راع م ة إس كیل لجن ك تش ي ذل ا ف د بم از العق راع بانج ة باإلس الكفیل

ادة  ى الم ً ال ة أو سحب استنادا ال المتبقی اً /16(المتعاقد للصرف على االعم ن ت) ثانی ذ م ات تنفی علیم

 . المعدلة 2008لسنة ) 1(العقود الحكومیة رقم 

ین  - 2 و مب ا ھ ت وكم س الوق لما تقدم الیمكن القیام بتشكیل لجنة إسراع والتوصیة بسحب العمل في نف

  .في كتابكم اعاله
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ین  - 3 في حالة تشكیل لجنة إسراع فیتم تنفیذ االعمال المتبقیة بالمشروع بأسلوب التنفیذ أمانة وكما مب

ي دد  ف ا ذي الع ي ) 4/7/3024(تعمیمن راع  16/3/2009ف ل لجان اإلس ة عم الخاص بضوابط وآلی

 ).المرافق نسخة منھ طیاً (

ق  - 4 تم وف ھ فی أما اإلجراءات الواجب إتباعھا عند إخالل المتعاقد بالتزاماتھ التعاقدیة وسحب العمل من

من ) 65(المعدلة والمادة  2008لسنة ) 1(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) ثانیاً /17(المادة 

 .شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنیة

-------------------------------------------------------------------------------------  

الواردة في )  2013\12\15عدم الدخول باي التزام تعاقدي بعد تاریخ ( ما المقصود بعبارة  \52س

  تنفیذ الموازنة االتحادیة ؟تعلیمات 

رقم  - 1 ا الم ب كتابن یم بموج دار تعم م اص بق وان ت ي ) 4/7/2423(س ا  20/2/2011ف ھ كتابن وملحق

ود  3/3/2011في ) 4/7/3147(المرقم  ى العق ع عل لذا یرجى االلتزام باالمتناع عن اإلحالة والتوقی

 . لوزراء یجیز ذلكمن كل عام إال في حالة صدور قرار من مجلس ا) 15/12(بعد تاریخ 

اریخ  - 2 د ت ) 15/12(فیما یخص المناقصات الممولة من الموازنة التشغیلیة فالیمكن توقیع عقودھا بع

 .حیث ان تخصیصات المشاریع ضمن الموازنة الجاریة تستنفذ في نفس السنة

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ماھي االجراءات المتبعة في حالة فرض الغرامة التأخیریة على المجھز بعد انتھاء مدة العقد \53س

ً في حالة مطالبتھ بكمیات تعویضیة وكانت تلك المطالبة بعد انتھاء مدة العقد   ؟خاصة

ع   - 1 ة م ات التأخیری رض الغرام تم ف ذ الی د عندئ ة التعاق ص جھ راءات یخ أخیر في اإلج ان الت ة ك حال

 .ضرورة مراعاة االلتزامات التعاقدیة لطرفي العقد عند تنفیذ عقودھا

ة  - 2 ات المرفوض ویض الكمی ا تع تم خاللھ دة محددة ی د م د تضمین العق ة التعاق ى جھ رض عل ان یفت ك

ادة واألخذ بنظر االعتبار بم م ) 14(ا ورد في الم ة رق ود الحكومی ذ العق ات تنفی نة ) 1(من تعلیم لس

المعدلة الخاصة بتمدید مدة العقد إال انھ لم یتبین لنا مراعاة ذلك لذا فأن الموضوع یخرج عن  2008

ذكورة  ادة الم ي الم صالحیة دائرتنا حیث الیوجد سند قانوني یجیز منح مدة إضافیة خالفاً لما ورد ف

 .آنفاً 

ي  \54س روع ف رات وقطاعات المش ین فق ات ب ھل بأمكان الشركة المنفذة لمشروع ما مناقلة الكمی

  حالة وجود نقص في جدول الكمیات في قطاع معین وزیادة في قطاع اخر ؟
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ان صاحب العمل غیر مسؤول عن الزیادة التي تظھر في جدول الكمیات المقدم من قبل الشركة  - 1

ً الى الفقرة والمصادق علیھا من صاحب  ً , اوالً /ب(العمل استنادا من صالحیات الوزیر ) ثانیا

او المحافظ او امین بغداد المنصوص علیھا في / او رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة / المختص 

 .2013تعلیمات تنفیذ الموازنة االتحادیة لسنة 

ھر في جدول الكمیات سھواً التي لم تظ) النقص(یفترض تحمیل الشركة مسؤولیة دفع كلف الفقرات  - 2

 .من صالحیات الوزیر المشار الیھا اعاله ) رابعاً (او تعمداً استناداً الى الفقرة 

بناءاً على ماتقدم ال یجوز للشركة مناقلة تلك الكمیات بین القطاعات وان كان ذلك ال یتجاوز المبلغ  - 3

 .االجمالي للمقاولة 

 --------------------------------------- --------------------------------------------------  

غ\55س ى مبل ة عل ة التأخیری رض الغرام تم ف ل ی ة بیان الرأي ھ زء  الكمی ى ج ل ام عل زة كك المجھ

  الفقرة غیر المجھزة فقط ؟

بما انھ تم االتفاق على تقدیم شھادة المنشأ ضمن شروط العقد فیجب االلتزام بھذا البند وان عدم  - 1

 .یعتبر إخالل بالعقد تقدیمھا

من ) 16(لما تقدم یتم فرض الغرامات التأخیریة على مبلغ العقد ككل ویتم احتسابھا وفق المادة  - 2

المعدلة على اعتبار ان وثائق وشھادة المنشأ  2008لسنة ) 1(تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 

 .ھي من أھم أسس استالم المواد وإدخالھا مخزنیاً 

----------- ------------------------------------------------------------------------------- 

د \56س بیان الرأي حول امكانیة شركة منفذة لمشروع معین شراء سیارات وآلیات على حسابھا بع

  استحصال الموافقات االصولیة من قبل جھة التعاقد ومن االسواق المحلیة ؟

روط  \ج  ون ش ة ك ي حال ة ف ال الھندس ة ألعم روط المقاول ة وش ة المدنی ال الھندس ة ألعم المقاول

وق  ن الس ات م یارات واآللی راء الس الكھربائیة والمیكانیكیة و الكیمیاویة جزء من العقد باإلمكان ش

ة  المحلیة ولكن بموجب أمر تغییر للفقرة المطلوب تجھیزھا مع تغییر أسلوب دفع المستحقات المالی

ایلزم الى الدفع المب اذ م ع اتخ اله م روط اع ام الش تندي وحسب احك اشر بدالً عن فتح االعتماد ألمس

ذا الملحق  ة ویكون ھ ى الضمانات العقدی ا عل رات وتأثیرھ إلصدار ملحق عقد یتم فیھ عكس المتغی

روط العقد  زام بش جزء الیتجزء من العقد بعد المصادقة علیھ وحسب األصول وبخالف ذلك یتم االلت

  .یلزم عند إخالل المجھز بذلكواتخاذ ما

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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ھل اعالن الكلفة التخمینیة للمشاریع یشمل جمیع انواع اسالیب التعاقد ام انھ خاص باسلوب  \57س

  معین ؟

لیب التعاقد المنصوص علیھا في تعلیمات تنفیذ العقود ان إعالن الكلفة التخمینیة تشمل جمیع أسا \ج

لم  2012لسنة ) 395(المعدلة حیث ان قرار مجلس الوزراء المرقم  2008لسنة ) 1(الحكومیة رقم 

  . یستثنى أسلوب معین من إعالن الكلفة التخمینیة

-----------------------------------------------------------------------------------------  

دة  \58س ة الم اریخ نھای د ت د لتحدی دة العق میة ضمن م ل الرس ع والعط ام الجم اب ای تم احتس ل ی ھ

  العقدیة ؟

میة  \ج ل الرس دد العط على المناقص عند تحدید مدة العقد یفترض ان تكون شاملة ویدخل ضمنھا م

ادة  ى الم اول ) 46(استناداً ال مح للمق ھ الیس اً ان ة علم ال الھندسة المدنی ة ألعم روط المقاول ن ش م

  .بالعمل في أیام الجمع والعطل الرسمیة بدون ترخیص تحریري من ممثل المھندس

----------------------------------------------------------------------------------------- 

رره  \59س د المق ھل باالمكان اجراء تعدیل على مدة العقد وخالل فترة التنفیذ وقبل انتھاء مدة العق

ا ا دة تتخللھ ار ان الم وم بأعتب ن ی دالً م ة  ب ل الفعلی ام العم دة االی د ھي م ع واعتبار مدة العق ام جم ی

  وعطل رسمیة ؟

من التعلیمات الى مقدمي العطاء التي نصت علیھا شروط المقاولة ألعمال الھندسة ) 6(بینت الفقرة  - 1

على مقدمي العطاءات ان یذكروا في عطاءاتھم المدة الالزمة إلكمال االعمال وسوف (المدنیة مایلي 

 ).االعمال ضمن تلك المدةیكون مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة علیھ ملزماً بإكمال 

ً ) 46(بینت المادة  - 2 ة ال الھندسة المدنی ة ألعم روط المقاول ن ش ن (م أي م ام ب ال (الیسمح القی االعم

 ...).أثناء اللیل أو في أیام الجمع أو العطل الرسمیة) الدائمة

املة ) 120(لما تقدم كان یفترض على المناقص عند تحدید مدة العمل البالغة  - 3 ل یوم ان تكون ش للعم

 .   ومن ضمنھا العطل الرسمیة لذلك النؤید معالجة الموضوع أعاله بموجب ملحق عقد

------------------------------------------------------------------------------------- 

ل \60س ز ؟ وھ ود التجھی بة لعق ر بالنس ذ المباش ان التنفی ة للج لف االولی رف للس بة الص اھي نس م

  تعامل لجان التنفیذ المباشر معاملة شركات القطاع العام ؟
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من الكلفة الكلیة وضمن التخصیص السنوي %) 15(ان حساب اللجنة یتم تمویلھ بمبلغ الیزید على  - 1

ع  تكمال جمی د اس روع وبع اب المش ى حس ى عل ة أول ة كدفع ذه اللجن ذي تنف ل ال روع أو العم للمش

ادة المستلزمات اإلداریة والفنیة المباش ى الم تناداً ال ل اس م ) 14(رة بتنفیذ العم ات رق ) 7(من تعلیم

 ).تعلیمات تمویل لجان التنفیذ المباشر ولجان تنفیذ االعمال بطریقة األمانة( 1996لسنة 

التنفیذ والنصب وشراء وتوفیر المواد والمعدات (ان االعمال التي تقوم بھا لجان التنفیذ المباشر ھي  - 2

من ) 1(من المادة ) اوالً (وكما مبین في الفقرة ...) المشروع والمواد والمعدات  الالزمة كافة لتنفیذ

 .ولیس عقود تجھیز كما مبین في كتابكم اعاله 2011لسنة ) 3(تعلیمات التنفیذ المباشر رقم 

ركات ) 8(بینت المادة  - 3 ا ش ي فیھ وزارات الت ى ال ات عل ریان ھذه التعلیم من التعلیمات اعاله عدم س

 .  قاوالت مع العلم بأن لجان التنفیذ المباشر التعامل معاملة شركات القطاع العامعامة للم

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ز \61س رة تجھی ماھي اآللیة المعتمدة لحساب الغرامات التأخیریة لمشروع تدخل ضمن مكوناتھ فق

  لمعدات استیرادیة وھي عقد جزئي من العقد الكلي ؟

ارج  - 1 ن خ تیرادیة م واد اس ز م ذه تجھی رات تنفی من فق من ض ار یتض وع االستفس روع موض ان المش

  .العراق وعن طریق فتح االعتماد ألمستندي

ددة  - 2 دة المح ا الم ان المدة المحددة في العقد األصلي تتضمن مدة إجمالیة لتنفیذ المشروع وتدخل فیھ

ة  ات التعاقدی ذ االلتزام ة لتنفی دة إجمالی د ھي م دة العق أن م ذا ف راق ل ارج الع ن خ الستیراد المواد م

 .والیمكن تجزئة ھذه المدد بعقود مستقلة تخص تنفیذ كل جزء من االلتزامات

رقم  - 3 ا الم ي ) 4/7/4298(ولما تقدم فأننا نؤكد ماورد في كتابن وع  24/2/2013ف ك لكون موض وذل

ا رض الغرام ي ف ة ف ز المبین دة التجھی ون م ة لك د الكلی دة العق ى م ري عل ب ان تس ة یج ت التأخیری

لیة  دة األص ن الم زء م ر ج دتھا تعتب لي وم د األص موضوع بحث كتابكم اعاله ھي متصلة لتنفیذ العق

ام  اة احك تم مراع الم ی ات م یض الغرام وحسب مامتفق علیھ في منھاج تقدم العمل لذلك الیجوز تخف

رة  اً ثال(الفق ادة ) ث ن الم م ) 16(م ة رق ود الحكومی ذ العق ات تنفی ن تعلیم نة ) 1(م ة  2008لس المعدل

ة (والتي تنص على مایلي  ات التعاقدی از لاللتزام ب االنج ة حسب نس یتم تخفیض الغرامات التأخیری

ة المحددة في منھاج تنفیذ العقد ویجب ان یكون العمل المنجز أو السلعة المجھزة أو الخدمة المطلوب

 ).   مطابقة ومھیئة لالستخدام حسب شروط التعاقد

-----------------------------------------------------------------------------------------  

ات \62س ذ االلتزام أخیر تنفی ة ت ا نتیج رة نفاذیتھ ة فت ود المنتھی ق للعق یم مالح ة تنظ دى امكانی م

  المتعاقدین او ألحدھما ؟التعاقدیة ألسباب تعود للطرفین 
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ون  - 1 د من ك ب التأك األمر یتطل لغرض إعداد مالحق للعقود لمعالجة موضوع بحث االستفسار اعاله ف

ھذه المشاریع الزالت مدرجة ضمن الخطة االستثماریة ولھا تخصیصھا المالي المعتمد وعدم وجود 

 .مانع قانوني من تفعیل العقد 

وع یتطلب - 2 ة ضمن  لما تقدم اعاله فأن الموض اریع مدرج ون المش ة ك ا في حال ع وزارتن یق م التنس

ة  من الموازن اریع مدرجة ض ون المش ة ك ي حال ة ف ع وزارة المالی یق م تثماریة والتنس الخطة االس

 .الجاریة

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 لمدد االضافیة عند تأخر منح السلف التشغیلیة؟ماھي ألیة منح ا \ 63س 

ما یلي  2008لسنة  1من تعلیمات تنفیذ العقود  الحكومیة رقم  19من المادة ) ثانیاً (بینت الفقرة / ج

یوم في ضوء احكام الشروط  30تدفع السلف للمقاولین حسب تقدم العمل وبفترات زمنیة التقل عن (

المنصوص علیھا في مستندات المناقصة وفي حالة كون التاخیر العامة للمقاوالت وشرطة التعاقد 

في صرف مستحقات الشركة السباب تعود إلى جھة التعاقد فباالمكان منح الشركة مدة تمدید استناداً 

ً بان  14من شروط المقاولة العمال الھندسة المدنیة والمادة  45إلى نص المادة  من التعلیمات علما

منحھا للشركة من قبل جھة التعاقد یؤخذ فیھا بنظر االعتبار منحھ الفرق في  مدد التمدید التي یتم

یوم المشار الیھا أعاله ویتم منحھا من قبل جھة فنیة ومصادق علیھا من  30المدة التي تتجاوز ال

 .رئیس جھة التعاقد

البنك ھل یتم التعاقد مع شركة بموجب سعر صرف الدوالر یوم االحالة بموجب نشرة  \64س  

  المركزي ام بسعر الصرف الذي تقدمھ الشركة؟

یكون (على  14/1/2007في ) 185/ل.س(من كتاب مجلس الوزراء ذي العدد  2نصت الفقرة / ج 

 )سعر صرف الدینار ازاء الدوالر بموجب اسعار البنك المركزي العراق یوم الدفع

ً بموجب اسعار البنك یكون سعر صرف الدینار ازاء (ورأي دائرة العقود ھو كما یلي  الدوالر معتمدا

المركزي العراقي یوم توقیع العقد وذلك لتحدید كلفة المشروع ابتداءاً وعدم خضوع الكلفة لمتغیرات 

  ).الصرف

 ----------------------------------------------------------------------------------------  

  لمشروع باستثناء جزء من المشروع؟كیفیة صرف السلفة النھائیة ل \65س 

من المادة الرابعة والثالثین من شروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائیة  3ان الفقرة / ج

والمیكانیكیة إشارة إلى امكانیة اصدار شھادة القبول النھائي الي جزء من االعمال بعد اكمال جمیع 
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االعمال ومتلطبات العقد فتخضع لتعلیمات تنفیذ العقود متطلبات القبول النھائي اما بالنسبة لباقي 

الحكومیة وبما ان االعمال منجزة فیفترض لن یتم صرف مستحقات المقاول عن االعمال المنجزة 

ً لالسلوب المعتمد في شروط العقد وبما الیتعارض مع احكام تعلیمات تنفیذ العقود  والمستلمة وفقا

  .الحكومیة النافذة 

------------ -----------------------------------------------------------------------------  

ھل باإلمكان الغاء % 70في حالة سحب العمل من شركة ما وكانت نسبة االنجاز اقل من  \ 66س 

 قرار سحب العمل بعد تقدیم تعھد خطي من قبل المدیر المفوض للشركة؟

ن المقاول المخل بالتزاماتھ التعاقدیة اال اذا تجاوزت نسبة الیمكن إعادة العمل المسحوب م/ ج

ً إلى الفقرة % 70االنجاز ال من التعمیم الصادر بموجب كتابنا ذي العدد  1وذلك استنادا

ثانیا من /17ویتم اتخاذ الالزم عند االخالل ومراعاة احكام المادة  12/7/2011في  4/7/11703

بان االستثناء من احكام التعلیمات یتطلب استحصال موافقة  مع العلم 2008لسنة  1تعلیمات رقم 

  .اللجنة القطاعیة في مجلس الوزراء

  

  

في حالة تاخر المقاول في تنفیذ االعمال المناطة إلیھ واحالة اجزاء من المقاولة إلى  \67س 

ال مقاولین ثانویین بعد موافقة رئیس جھة التعاقد تكون الصكوك التي تصدر عن ذرعات االعم

المنجزة العمال المقاولین الثانویین باسم المدیر المفوض للمقاول االصلي وتستلم من قبل المقاولین 

الثانویین بموجب وكالة رسمیة علما بأنھ تم استقطاع مبلغ الغرامات التأخیریة المترتبة بذمة 

رف المستحقات المقاول االصلي من مستحقات المقاولین الثانویین في ھذه الحالة ھل باإلمكان ص

 باسم المقاولین الثانویین مع ارجاع مبلغ الغرامات التأخیریة المستقطعة من االصلي؟

مسمى في )المقاول (ھو اي شخص او مؤسسة او شركة من غیر ) المقاول الثانوي ( ان / ج

زء او اي شخص یتم التعاقد معھ من الباطن لتنفیذ اي ج) االعمال(لتنفیذ اي جزء من ) المقاولة (

المخولین ومن ) المقاول الثانوي( التحریریة ویشمل ممثلي ) المھندس( وبموافقة ) المقاولة (من 

من القسم ) ج/1/ االولى( بالتنازل لھم أستناداً الى المادة ) صاحب العمل(یخلفونھ قانونا ومن یسمح 

نوي الذي یتم التعاقد معھ االول الواردة في شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنیة وأن المقاول الثا

من الباطن من قبل المقاول االصلي وبعد الموافقة التحریریة من قبل المھندس تبقى عالقتھ بالمقاول 

االصلي فیما یتعلق بتنفیذ االعمال ودفع مستحقاتھ عنھا وان الغرامات التأخیریة موضوع بحث 
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االصلي وبالتالي یتم استیفاؤھا من كتابكم اعاله تفرض على العقد الذي تم ابرامھ مع المقاول 

المقاول االصلي وان المبالغ المستحقة للمقاول الثانوي یجب ان یعود بھا على المقاول االصلي 

  .والعالقة لجھة التعاقد بذلك

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 االجراء المتخذ في حالة عدم توفر الكوادر الوظیفیة لغرض تشكیل لجنة االسراع؟ماھو  \ 68س 

في حالة عدم توفر الدرجات الوظیفیة لدى جھة التعاقد والمطلوبة لتشكیل لجان االسراع وكما / ج

باإلمكان توفرھا من  16/3/2009في  4/7/3024جاء في التعمیم الصادر بموجب كتابنا ذي العدد 

  .الجھة المستفیدة وفي حالة عدم توفرھم من االخیرة فباالمكان التعاقد مع خبراء لھذا الشأنموظفي 

یشترط مصادقة المقاول على اسعار الفقرات واالیدي العاملة عند التنفیذ بلجان االسراع أي  - 1

على حسابھ وفي حالة عدم مصادقتھ على فقرة من الفقرات یعرقل ھذا االمر عمل لجنة االسراع 

 ھو االجراء الواجب اتخاذه؟ما

  

ھل باإلمكان قیام المتعاقد بتنفیذ اعمال المقاولة قبل توقیع العقد وكذلك قبل تقدیم التامینات \ 69س 

 ؟% 5النھائیة والبالغة 

 2008لسنة ) 1(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) 14(من المادة ) اوالً (نصت الفقرة / ج

على المتعاقد تنفیذ بنود العقد خالل المدة المتعاقد علیھا على ان تحتسب تلك ( المعدلة على ما یأتي 

المدة من تاریخ المباشرة او من تاریخ توقیع العقد او اي تاریخ اخر ینص علیھ في شروط 

والذي یتضح ان احكام ھذه المادة تخص العقود المبرمة وال یمكن ان تخص قرارات ...) التعاقد

ا المناقصین الفائزین لذا ال یجوز المباشرة بالعمل االبعد صدور قرار باالحالة االحالة المبلغ بھ

وابرام العقد بشكل اصولي  وذلك بعد استكمال كافة البیانات والوثائق الخاصة بالمناقصة والتي من 

  .من مبلغ العقد%) 5(ضمنھا تقدیم التأمینات النھائیة لحسن التنفیذ والبالغة 

 --------------------------------------------------------------------------------------------  

في حالة احالة مشروع على شركة عامة فھل یجوز احالة عقد االشراف على تنفیذ  \ 70س 

ً بالجھة المنفذة للمشروع ام ان ھذا الشي ) المھندس المقیم(المشروع  على جھة مرتبطة اداریا

 صالح؟یعتبر تضارب بالم

 

ان التضارب بالمصالح یترتب عند مشاركة الشركات في إعداد التصامیم والتنفیذ للمشروع حیث / ج

تفقد في ھذه الحالة الحیادیة في التنفیذ ومتابعة المشروع كما ان الشركات العامة وان كانت مرتبطة 

نشاطھا حسب نظامھا  اداریا بوزارة ما اال انھا تتمتع باالستقالل المالي واالداري فیما بینھا وتمارس
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الداخلي المعتمد اصولیاً ومما تقدم یتضح عدم وجود تضارب مصالح في االشراف على المشروع لذا 

  .الیوجد مانع من احالة عقد االشراف على جھة مرتبطة اداریاً بالشركة المنفذة

----------------------------------------------------------------------------- ----------------  

من شروط المقاولة العمال الھندسة المدنیة النھاء  67/2ھل باإلمكان استخدام المادة  \ 71س 

یوم متصلة وفي بعض االحیان  90المناقصات الناتجة عن اسباب تعود لصاحب العمل لمدة تتجاوز 

ل بالمشروع في حالة تتجاوز فترة العقد المد طویل دون حل أو امكانیة للمباشرة باستمرار العم

  توقیع العقد أو قبل توقیع العقد؟

من شروط المقاولة العمال الھندسة المدنیة بقسمیھا االولي  2/نصت المادة السابعة والستون  - 1

في حالة استحالة تنفیذ المقاولة الي سبب أو اسباب یتفق صاحب العمل (والثاني على ما یلي 

رفین وادت إلى استحالة التنفیذ فتعد المقاولة في ھذه الحالة والمقاول على انھا خارجة عن ارادة الط

اذا وقف سیر االعمال (من الشروط أعاله على ما یلي  2/كما نصت المادة الحادیة واالربعون) منھیة

أو أي جزء منھا بامر توقف لمدة متصل تتجاوز تسعین یوما یقوم صاحب العمل والمقاول ببحث 

 ).الستئناف العمل في االعمال أو تبني صیغة جدیدة للعمل جمیع السبل والطرق الممكنة

مما تقدم في أعاله نرى ان المادتین تتعلق بالعقود التي تم توقیعھا كما ان النص الوارد في اعاله  - 2

یتعلق بحالة استحالة تنفیذ المقاولة الي سبب یكون خارج ارادة الطرفین وعندھا تعد المقاولة في 

وعلیھ فانھا الیمكن ان تستخھدم في حالة االسباب التي تعود لصاحب العمل وفي ھذه الحالة منھیة 

یوم باإلمكان بحث جمیع السبل والطرق الممكنة الستئناف العمل أو  90حالة كون التوقف اكثر من 

تبني صیغة جدیدة للعمل یتم االتفاق علیھا بین الطرفین وعندما تكون اسباب التوقف تعود إلى 

 .صاحب العمل

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ھل باإلمكان تجزئة فقرات المناقصة الواحدة على جمیع المناقصین المتقدمین بعطاءاتھم  \ 72س 

 في المناقصة؟

شروط المناقصة ابتداءاً  الیمكن تجزئة فقرات المناقصة الواحدة في حالة عدم النص علیھا في/ ج

وفي حالة النص على تجزئة فقرات المناقصة في شروط المناقصة وھناك امكانیة في تجزئة الفقرات 

  .فباالمكان تجزئة فقرات المناقصة) كان یكون لكل فقرة جدول كمیات قائم بحد ذاتھ ومنفصل(

---------------------------------------------------------------------------------------------  

ماھو االجراء في حالة عدم وجود مدیر عام أو من یحل محلھ لغرض التوقیع على النموذج \ 73س 

في  4/7/1720الصادرة من وزارة االعمار والمعممة بموجب كتابنا ذي العدد  14و  13رقم 

 في المحافظات؟23/1/2013
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ھي استرشادیة وباالمكان التوقیع على نموذج تقریر لجنة  ان التواقیع التي وردت في النماذج/ ج

االستالم النھائي ونموذج الصیانة واالستالم النھائي للمشروع من یملك صالحیة التوقیع ویوازي 

  درجة مدیر عام في المحافظة

 ----------------------------------------------------------------------------------------- ----  

عند تاخر فتح االعتمادات المستندیة مما یؤدي إلى زیادة االسعار في االسواق وعند تقدیم \ 74س 

 طلب من الشركة لغرض زیادة مبلغ العقد فھل باإلمكان زیادة مبلغ العقد من عدمھ؟

حالة الیوجد سند قانوني یجیز التعویض عن الزیادة المتحققة نتیجة ارتفاع اسعار المواد وفي / ج

النزاع بین طرفي العقد بشأن تنفیذ العقد عندئذ یتم اعتماد االسلوب المحدد في العقد لحل النزاع مع 

  .ضرورة اعتماد السیاقات المعنیة بھذا الشأن

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

رابعا من /5عند ورود عطاءات خارج صالحیة جھة التعاقد المناطة الیھم بموجب المادة   \ 75س 

على المناقصات المعلنة على حساب الناكل وماھو  2008لسنة 1تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 

 السند القانوني؟

 2008لسنة ) 1(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) 5(من المادة ) رابعاً (نصت الفقرة  - 1

من %) 25(لرئیس جھة التعاقد أو من یخولھ قبول العطاء أو تحلیلھ إذا كان الیزید على (المعدلة 

الكلفة التخمینیة شرط توفر التخصیص المالي وضمن الكلفة الكلیة للمشروع مع إعالم وزارة 

 ).التخطیط بذلك

تصادر التأمینات (ایلي من التعلیمات اعاله على م) 16(من المادة ) جـ(نصت الفقرة  - 2

األولیة لمن ترسو علیھ المناقصة عند نكولھ عن توقیع العقد بعد التبلغ بأمر اإلحالة وتتخذ بحقھ 

 ).كافة اإلجراءات القانونیة األخرى المنصوص علیھا في ھذه التعلیمات

قبل توقیع  فیما یخص اإلجراءات القانونیة الناجمة عن إخالل المتعاقدین بالتزاماتھم التعاقدیة - 3

  -:من التعلیمات اعاله والتي نصت على مایلي) 17(من المادة ) اوالً (العقد فنشیركم الى الفقرة 

 .مصادرة التأمینات األولیة الخاصة بالمناقص الناكل  - أ

إحالة المناقصة على المرشح الثاني ویتحمل المناقص الناكل فرق البدلین الناجم عن تنفیذ   - ب

 .تأمیناتھ األولیةالعقد مع مصادرة 

في حالة نكول المرشحین األول والثاني عن توقیع العقد أو تقدیم خطاب ضمان حسن التنفیذ  - جـ

فلجھة التعاقد ترسیة المناقصة على المناقص الثالث ویتحمل الناكالن األول والثاني فرق البدلین 

  .ینات األولیةبالتضامن وحسب فرق المبالغ الخاصة بالترشیح لھما مع مصادرة التأم
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من ھذا ) جـ(و ) ب(و ) أ(تطبق على المناقصین الناكلین اإلجراءات المنصوص علیھا في الفقرات  -د

 .البند عند حدوث النكول أثناء نفاذ عطاءاتھم الخاصة بالمناقصة

 . فیصار الى إعادة اإلعالن%) 30(في حالة ورود عطاء أعلى من الكلفة التخمینیة بنسبة  - 4

من التعلیمات اعاله ) 5(من المادة ) رابعاً (ضح ان الصالحیة المشار إلیھا في الفقرة لما تقدم یت

التسري على المناقصات الخاصة بتنفیذ االعمال المخل بھا من قبل المناقصین الناكلین ولعدم وجود 

  .14/3/2013في ) 4/7/5959(نص صریح بھذا الشأن لذلك نؤكد ماورد في كتابنا المرقم 

--------- ------------------------------------------------------------------------------- --  

ھل باإلمكان التعاقد مع شركات لدیھا فروع أو موزعین أو مكاتب تمثیل لدى الكیان  \76س

 ؟)اسرائیل(الصھیوني 

 

ایلي 4/7/2012في ) 4/7/2734(من تعمیمنا ذي العدد ) 2(تم االشارة في الفقرة / ج ة (م تم متابع ی

عقرارات الجامعة العربیة المتضمنة ( ة م ركات المتعامل ع الش رائیل حظر التعامل م ذي یبقى  إس وال

ار  ة والمش ة العربی ى الجامع ابع ال رائیل الت ة إس ب مقاطع ي ساریاً لحین صدور قرار من مكت ھ ف الی

وزراء س ال ة لمجل ة العام اب األمان ة/كت دائرة القانونی ات ....) ال ع الجھ د م وز التعاق الي الیج وبالت

  ). أي الشركات المتعاملة مع إسرائیل(المشمولة بالحظر 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

ت  \ 77س ركات قام روض لش ة ورود ع ي حال ھ ف ن عدم ركتین م اء للش ول العط ول قب ة قب امكانی

رى  ركة اخ ال ش وم بادخ ھا تق دیم عرض د تق دة وعن ة واح ركة معین بشراء وثائق المناقصة باسم ش

 كشریك في وثائقھا المقدمة بموجب عقد الشراكة؟

واحدة على الرغم من وجود شركة ان قیام شركة معینة بشراء وثائق المناقصة على انھا شركة / ج

اخرى شریك معھا بموجب عقد شراكة ال یمنع من قبول عطائھا في حالة تقدیمھ عندما تقوم بادخال 

ون  ى  ان یك ولیاً عل دقاً اص راكة مص د الش ون عق رط ان یك ا المقدمة ش اسم تلك الشركة في وثائقھ

ة ا روط المناقص ا ش وفر فیھ ي تت ركة الت م الش راء باس ل الش ي وص وب ف ل المطل ة والتأھی لمطلوب

  .المناقص لتنفیذ العقد

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

ملیون فھل ) 50(ماھو الراي في حالة الرغبة بتنظیم احالة دون توقیع عقد للمبالغ دون ال  \ 78س

م تنطبق علیھا تعلیمات تنف ود رق ذ العق نة ) 1(ی القبول  2008لس اط االیجاب ب د الرتب ا عق باعتبارھ

 وتوفر اركان العقد متي ما تحققت شروطھا؟
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ام ) ثالثاً /أ(صالحیات الشراء الفقرة ) احكام عامة/3(نصت المادة / ج ة لع ذ الموازن من تعلیمات تنفی

ایلي  2013 ى م ن (عل ر م ار ) 10000000(أكث ین (دین رة مالی ارعش د ) دین ) 100000000(ولح

ار ) مائة ملیون دینار(دینار  ل الختی ي األق روض ف الث ع ى ان تقدم ث عن طریق لجنة مشتریات عل

ة  ي جھ كل ف ي تش عار الت دال األس أفضلھا من ناحیة السعر والجودة وتكون مؤیدة من قبل لجنة اعت

خمسون (دینار ) 50000000(ز الـعلماً بان الصالحیة في إبرام العقد لما تجاو)التعاقد لھذا الغرض

رة ) ملیون دینار ـ(تعتبر وجوبیة كما بینت الفق ایلي ) ھ ا اعاله م ادة المشار إلیھ س الم ن نف ي (م ف

ن  ل م ا اق وب تجھیزھ ار ) 50000000(حالة كون المواد المطل ار(دین ون دین ون ملی رك ) خمس فیت

واد والخدما ة الم اة طبیع اإبرام العقد لجھة التعاقد مع مراع وب تجھیزھ أي ان الصالحیة ) ت المطل

رة  ام الفق ى احك د نشیركم ال رام العق ي نصت ) ب(جوازیة لجھة التعاقد في إب ادة اعاله والت ن الم م

من الصالحیات ( ا ض ات بقصد إدخالھ الغ المناقص الیجوز تجزئة المشتریات للسلع والخدمات أو مب

ن من المادة اعاله ویعتبر الش) أ(الواردة في الفقرة  ر م ة ألكث ادة معین راء م راء مجزءاً إذا تكرر ش

  ).مرة خالل الشھر الواحد

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

وص  \79س  روض المنص راء للع د الش یم عق ن تنظ ؤولة ع ة المس ي الجھ ود ھ كیالت العق ل تش ھ

من تعلیمات تنفیذ ) صالحیات الشراء(احكام عامة ) رابعاً /أ/الثالثة (من المادة {) ھـ(علیھا في الفقرة

 ام یقتصر عملھا على ابرام عقود المناقصات المعلن عنھا حصراً؟ } 2013الموازنة االتحادیة لعام 

واالقلیم أن ھیكلیة ومھام تشكیالت التعاقدات العامة في الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة / ج

تضمنت  5/7/2007في ) 4/7/4632(والمحافظات المرافقة لتعمیمنا الصادر بموجب كتابنا المرقم 

تنفیذ اجراءات االحالة واعداد مسودة ( من مھام قسم التعاقدات النص على مھمة ) 4(في الفقرة 

) یم او المحافظات العقود وتوقیعھا بالتنسیق مع الوزارات او الجھات غیر المرتبطة بوزارة او االقل

تتولى ھذه التشكیالت تنفیذ العقود العامة التي (من التعمیم اعاله على مایلي ) 4(كما نصت الفقرة 

تخص المشاریع االستثماریة المدرجة في المناھج االستثماریة ومیزانیات تنمیة االقالیم وتسریع 

النشاءات المدرجة في موازنتھا االعمار بما فیھا جمیع عقود التجھیز والخدمات واالستشارات وا

وأن ).حیث تتولى التشكیالت التعاقدیة العامة تنفیذ ومتابعة انجاز المشاریع المدرجة في موازنتھا

تشكیالت التعاقدات تقوم بأعداد مسودة العقود فیما یتعلق بالمناقصات بشكل عام والنرى وجود مانع 

شتریات وتوقیعھا عند التخویل بذلك وذلك لتوحید من القیام بمھمة اعداد العقود الخاصة بلجان الم

  .الجھة التي تتولى ھذه المھمة في جھة التعاقد

 -------------------------------------------------------------- -------------------------------  
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االحالة ومراجعة في حالة صدور كتاب  15/12/2012ماھو االجراء الذي یتم اتخاذه بعد \ 80س 

 یوم المحددة من قبل جھة التعاقد؟ 14المناقص الفائز لغرض توقیع العقد ضمن مدة 

الواردة في القسم الثاني من تعلیمات تنفیذ الموازنة العامة االتحادیة لسنة ) ب/ 4(نصت المادة / ج

وكما نصت ) 15/12/2012مراعاة عدم الدخول بأي التزام تعاقدي بعد تاریخ ( على مایلي  2012

من صالحیات وزیر التخطیط الواردة في تعلیمات تنفیذ الموازنة العامة االتحادیة لسنة ) 21(الفقرة 

لجنة الشؤون االقتصادیة للنظر في جمیع القضایا / مفاتحة مجلس الوزراء ( على مایلي  2012

والتي تقع خارج الصالحیات  التي تتعلق بتنفیذ المشاریع االستثماریة المدرجة في الموازنة االتحادیة

ولمعالجة الموضوع نرى بان یتم االتفاق مع المناقص الفائز باالحالة بألغاء االحالة دون ) اعاله 

تعویض المقاول وبخالف ذلك وعند وجود ضرورة للسیر بأجراءات تنفیذ العقد بأمكان جھة التعاقد 

المشار ) ب/  4(ستثناء من حكم المادة لجنة الشؤون االقتصادیة لطلب اال/ مفاتحة مجلس الوزراء

  .الیھا اعاله وذلك حسب الصالحیة المخولة لھم بھذا الشأن 

 -------------------------------------------------------------- -------------------------------  

إلى بغداد وارسالھا ھل باإلمكان توقیع العقود لبعض الحاالت التي الیمكن حضور الشركات \ 81س 

 بالبرید السریع؟

فیما یخص عقود االشغال الیوجد مبرر حیث یفترض ان یكون للشركة فرع في العراق اما / ج

بالنسبة لعقود التجھیز والخدمات االستشاریة الیوجد نص یعالج الموضوع في تعلیمات تنفیذ العقود 

قدات االلكترونیة لذا ال نؤید ارسال وال یوجد قانون خاص بالتعا 2008لسنة  14الحكومیة رقم 

ً على المال العام وتجنب حصول حاالت  العقود بالبرید السریع إلى الخارج لغرض توقیعھا حفاظا

  .التزویر

 --------------------------------------------------------------------------------- ------------  

بلغ خطاب ضمان حسن التنفیذ بعد التسلم النھائي لكل مرحلة ھل باإلمكان اطالق جزء من م \ 82س

 من مراحل العمل والتصمیم المطلوب انجازه من قبل الشركة اذا كان الجزء مؤھالً لالستخدام؟

ة أو / ج دة الزمنی اس الم ى أس د عل ذ العق ى تنفی اریة عل في حالة االتفاق في عقود الخدمات االستش

ن إ ال یمك ة ف ة التقاریر المرحلی ة بكاف ات التعاقدی ذ االلتزام ال تنفی د إكم طالق خطاب الضمان إال بع

ة  اریر مختلف دیم تق د تتضمن تق ود العق مراحلھا ان كانت متصلة من ناحیة الغرض في حالة كون بن

اب ضمان حسن  ة خط ن تجزئ ذ یمك اص عندئ رض خ یة وغ ر خصوص من حیث طبیعتھا ولكل تقری

تالم ا ھادة االس دور ش د ص ذ بع ادة التنفی ام الم ك حسب احك ر وذل ل تقری ائي لك ن ) د/اوالً /16(لنھ م

  .تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة المعدلة

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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فھل ھنالك ) ملیون دینار 50اقل من (في حالة تنفیذ اعمال امانة وكون مبالغ التنفیذ قلیلة  \ 83س 

 حاجة إلى فتح حساب مصرفي ؟

روعین /  ج ة للمش الغ المخصص ة المب ى (ان قل تعالمات ال ل االس دریب و تأھی ة الت ل بنای تأھی

تناداً ل) استعالمات الكترونیة ادة ال یمنع من فتح حساب مصرفي وذلك اس ن تعلیمات ) 1(نص الم م

والتي نصت  1996لسنة ) 7(تمویل لجان التنفیذ المباشر ولجان تنفیذ االعمال بطریقة االمانة رقم 

ذ (على مایلي  ل لجان التنفی ع عم ن موق ب م دین او الرشید القری رفي الراف یفتح في احد فروع مص

ت اري مس اب ج ة حس ة االمان ال بطریق ذ االعم ان تنفی ر ولج ان المباش ن اللج ة م ل لجن م ك قل باس

من ) 9-8-7(كما نشیركم الى المواد ) المذكورة ولكل عمل من اعمالھا تزید كلفتھ على ملیون دینار 

 .تعلیمات تمویل لجان التنفیذ المباشر ولجان تنفیذ االعمال بطریقة االمانة المشار الیھا اعاله 

                                                                                                          

---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  

   

  

  

  

  

   

  

 


