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املقدمة :

العامة  احلكومية  العقود  دائرة   / التخطيط  وزارة  أهداف  و  رسالة  من  انطالقًا 
التعليمات  املتعاقدة من خالل اصدار  التعاقدية بني األطراف  العالقة  يف تنظيم 
والضوابط و التعاميم اليت تنظم اجراءات التعاقد احلكومية يف العراق استناداً اىل 
املرقم   ) املنحلة   ( االئتالف          سلطة  أمر  مبوجب  هلا  املمنوحة  الصالحيات 
)87( لسنة 2004 , تقوم الدائرة املذكورة بتقديم االستشارة التعاقدية ) الفنية 
و القانونية ( لكافة اجلهات احلكومية  العراقية و القطاع اخلاص ، و وضع آلية 

عمل للقرارات الصادرة من جملس الوزراء واخلاصة باجلانب التعاقدي .
و  العام  القطاعني   لكال  شفافية  و  بسهولة  التعاقدية  املعلومات  توفري  لغرض  و 
عن  الصادرة  االستشارات  كافة  توحيد  املتضمن  الدليل  هذا  اعداد  مت  اخلاص 

الدائرة لعام 2019  .

                                      الدكتور املهندس 
                                                       أزهار حسني صاحل

                                                        مدير عام الدائرة العقود احلكومية العامة
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توحيد كافة االستشارات التخصصية الصادرة من دائرة العقود احلكومية العامة.. 2

) تعليمات تنفيذ . 3 الدائرة وحسب موضوع وطبيعة االستشارة   تصنيف كافة االستشارات الصادرة من 

آلية    ، للمناقصات  القياسية  الوثائق   , بها  امللحقة  الضوابط  و   2014 )2(  لسنة  العقود احلكومية رقم 

ادراج و رفع وتعليق الشركات يف القائمة السوداء وقائمة الشركات املتلكئة(.
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األجابةاألستفسار
1 )350( املرقم  الوزراء  جملس  قرار  اىل  إشارة 

الواجب  واآللية  التعليمات  ماهي   2019 لسنة 
إتباعها لغرض تنفيذ القرار أعاله ؟

والصادر   2019 لسنة   )350( رقم  الوزراء  جملس  قرار  إن 
العدد  ذي  واللجان  الوزراء  جملس  شؤون  دائرة  كتاب  مبوجب 
السادة  منح   10/10/2019 يف  )ش.ز.ل/10/1/إعمام/34371( 
الوزراء واحملافظني صالحية توجيه الدعوات املباشرة اىل الشركات 
 /3( املادة  أحكام  من  إستثناًء  العراق  داخل  ملشاريع  املنفذة  املقاولة 
خامسًا( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 
تلك  يف  واملالية  الفنية  واإلمكانيات  اإلختصاص  توفر  شريطة 
خاصة  وآلية  تعليمات  توجد  وال  املشاريع  هذه  لتنفيذ  الشركات 

بذلك وإمنا يتم االلتزام مبا ورد يف أحكام القرار املذكور .  

األسلوب 2 وكذلك  والضوابط  اآللية  ماهي 
لرتويج  التعاقد  لغرض  إتباعه  الواجب  األمثل 
اخلاصة  والفعاليات  والنشاطات  احمللي  املنتج 
بأعمال وإجنازات الشركة مقابل مبالغ مالية 
والسبتايتل  واألفالم  الصور  عرض  خالل  من 
وصفحات  األخبارية  املواقع  يف  واألعالنات 
التواصل اإلجتماعي والقنوات واألذاعة احمللية 

؟

يتوجب أواًل إعداد كلفة ختمينية للمهمة ومن ثم إتباع ما يأتي : 
إذا كان مبلغ الكلفة التخمينية لألعمال أقل من )100000000( 
مائة مليون دينار يتم إستدراج عروض بذلك مع تنظيم عقد ينظم 
ضمان  وخطاب  التأخريية  الغرامات  فيها  مبا  الطرفني  التزامات 
)ا/ب(  الفقرة  عامة(  أحكام   /3( املادة  يف  ورد  ملا  وفقًا  التنفيذ  حسن 
من تعليمات تنفيذ املوازنة اإلحتادية لسنة 2019  مع العرض عدم 
توفر  لعدم  املباشر  التعاقد  أو  املباشرة  الدعوة  إسلوب  إتباع  إمكانكم 

الشروط الواجب توفرها إلعتماد هذين األسلوبني يف هذه األعمال . 
من  أكثر  لألعمال  التخمينية  الكلفة  مبلغ  كان  إذا  أما 
إسلوب  إتباع  يتطلب  األمر  فأن  دينار  مليون  مائة   )100000000(
اخلاصة  القياسية  الوثيقة  تطبيق  طريق  عن  العامة  املناقصة 
باخلدمات غري اإلستشارية إستناداً اىل املادة )3/أحكام عامة( الفقرة 
)1/ ب - رابعًا( من تعليمات تنفيذ املوازنة اإلحتادية لسنة 2019 .  

التأخريية 3 الغرامات  إلغاء  على  املوافقة  يرجى 
مبشروع  اخلاصة  املبالغ  من  أستقطعت  اليت 
خارج  ألسباب  العمل  تأخر  عن  نتجت  واليت 
ومناطق  تعارضات  )وجود  الشركة  إرادة  عن 
مدة  أي  حتتسب  ومل  إزالتها  يتم  مل  أثرية( 

إضافية للمشروع يف ذلك الوقت ؟

توجد  وطاملا  هلا  تصرف  مل  مالية  مستحقات  للشركة  أن  مبا 
تعارضات مثبتة  واليت كانت السبب يف تلكؤ الشركة املتعاقد معها 
يف تنفيذ إلتزاماتها وإجناز مهامها خالل الفرتة احملددة بالرغم من 
طلبات الشركة مبنحها مدة توقف حلني إزالة هذه التعارضات ومل 
يتم منحها أي مدة توقف أو متديد بذلك وإلنتهاء مدة العقد وإنتهاء 
من  باإلعفاء  الشركة  مشول  احلالة  هذه  يف  فيتم  وإجنازه  العمل 
الوزراء رقم )7( لسنة  اىل قرار جملس  التأخريية إستناداً  الغرامات 

 . 2016

يرجى بيان مدى مشول شركة بقرار جملس 4
الوزراء رقم )7( لسنة 2016 حيث قامت بتنفيذ 
املالية  يتم صرف مستحقاتها  املربم ومل  العقد 
خالفًا للعقد الذي نص على صرف أجور نهاية 

كل شهر ؟  

اليت تلت عدم صرف  الفرتة  التأخريية يف  الغرامات  طاملا مت فرض 
هنا  األمر  يتوجب  فبالتالي  قبلها  من  املنفذة  لألعمال  مستحقاتها 
من  وإعفائها   2016 لسنة   )7( رقم  الوزراء  جملس  بقرار  مشوهلا 

الغرامات التأخريية  .
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بيان إمكانية أعتماد حسابات ختامية مل تصدق 5
و  األعالن  مت  ملناقصة  املالية   الرقابة  قبل  من 
للسنتني  ختامية  حسابات  تقديم  شرط  وضع 
أدنى  كحد   )2017-2018( األخريتني 
)حماسب  حسابات  مراقب  قبل  من  مصدقة 

قانوني( ؟

 
الشركتني  حلسابات  املالية  الرقابة  ديوان  تصديق  لعدم  نظراً 
فبإمكانكم مطالبتهما بتقديم احلسابات اخلتامية املصدقة لديها يف 
الرقابة  ديوان  املالية واملصادقة من قبل  األزمة  اليت تسبق  السنوات 

املالية وإعتماد معدالتها يف إحتساب أرباحها .	

عدم 6 أو  إستبعاد  إمكانية  مدى  بيان  يرجى 
اليت  اإلستثمارية  الشركات  مع  التعامل 
إستثمارية  فرص  يف  عطاءاتها  بتقديم  قامت 
التعاقدية  بالتزاماتها  أخلت  قد  جديدة كونها 
العقود  هذه  فسخ  مت  حيث  السابقة  العقود  يف 
القائمة  يف  إدخاهلا  إجراءات  إكمال  وحلني 
طالب  إدراج  ضوابط  اىل  إستناداً  السوداء 
اإلجازة  على  حصوله  قبل  األستثمار  إجازة 
القائمة  يف  بالتزاماتهم  املخلني  واملستثمرين 

السوداء رقم )12( لسنة 2018 ؟ 

إن الضوابط رقم )12( لسنة 2018 اخلاصة بطالب إجازة اإلستثمار 
مل تعاجل املوضوع مدار حبث كتابيكم أعاله وعليه فأنه يتم إستبعاد 
الشركات املخلة بإلتزاماتها التعاقدية أو املتلكئة لدى جهة التعاقد 
تنفيذ  بتعليمات  امللحقة   )3( رقم  الضوابط  اىل  بذلك  ونشريكم 

العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 .  

الرأي بشأن إعداد إستمارة تسوية 7 بيان  يرجى 
إستناداً لقرار جملس الوزراء رقم )432( لسنة 
حلني  األنتظار  أو  احلاضر  الوقت  يف   2015
املقامة  القضائية  الدعوى  حسم  من  األنتهاء 
املبالغ  بفرق  املطالبة  لغرض  الوزارة  قبل  من 
الشركة  املصروفة واليت هي خارج إستحقاق 

املنفذة ؟

إن األمر يستوجب حسم الدعوى القضائية املقامة من قبلكم لتحديد 
إختاذ  يتم  وحينها  املنفذة  للشركة  واملستحقة  املصروفة  املبالغ 

اإلجراءات اخلاصة بذلك وحسب التعليمات النافذة 

على 8 خصومات  فرض  حول  الرأي  بيان  يرجى 
إندثار  بأعمال  متعلقة  ملشروع  منفذة  شركة 
وسرقات متت يف موقع العمل بعد سحب العمل 

من املقاول وإخراجه من املوقع؟ 

طاملا مت سحب العمل من الشركة ومت وضع اليد من قبل ديوانكم 
بإعمال  تتعلق  جديدة  خصومات  إجراء  املمكن  غري  فمن  املوقع  على 
املنفذة بعد  املوقع وحتميلها على الشركة  إندثار وسرقات متت يف 

تاريخ إخراجها من املوقع .    

بها 9 متر  اليت  الراهنة  للظروف  بالنظر 
الدوام  إستمرار  دون  حالت  واليت  احملافظات 
وعدم  احلكومية  الدوائر  أغلب  يف  الرمسي 
اخلدمات  تقديم  من  الدوائر  تلك  إمكانية 
وبالتالي  الضريبة  دوائر  املطلوبة ومن ضمنها 
براءة  تقديم  املناقصني  على  املتعذر  من  أصبح 
بشأن  الرأي  بيان  يرجى   ، الضريبة  من  ذمة 
مدى إعتماد كتابكم ذي العدد )4/7/30252( 

يف 2/12/2019 ؟

نود بيان بأنه بإمكانكم العمل بالرأي اخلاص بإعتماد التعهد الصادر 
لغرض  احلالية  املالية  السنة  ولغاية  العدول  كتاب  دوائر  من 

اإلشرتاك يف املناقصات .  
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10 )336( رقم  الوزراء  جملس  قرار  اىل  إستناداً 
قرار  إلغاء   (( على  نص  الذي   2018 لسنة 
جملس الوزراء املرقم )492( لسنة 2013 على 
أن يسبق إجراءات إبرام عقود املشاركة تقديم 
دراسة جدوى إلقتصادية وفنية متكاملة معدة 
وتعرض  واألختصاص  اخلربة  أصحاب  من 
الشركة إلقراره(( هل يتم  إدارة  على جملس 
مبا  التعاقد  بإجراءات  خاصة  ضوابط  إعتماد 
الشركات  إدارة  جملس  قبل  من  األعالن  فيها 
احلكومية  العقود  تنفيذ  بتعليمات  واألسرتشاد 
رقم )2( لسنة 2014 وهل هلا صالحية جتاوز 
وجدوى  عروض  تقديم  حالة  يف  األعالن 
إرتأت  إذا  الشركات  من  مباشرة  إقتصادية 

مصلحة الشركة ذلك ؟

مبا أنه مت إلغاء قرار جملس الوزراء املرقم )492( لسنة 2013 وحاليًا 
ال توجد أي ضوابط خاصة بعقود املشاركة ويف حال نيتكم إلبرام 
عقود مشاركة فاألمر يعود اىل صالحياتكم مبوجب النظام الداخلي 
لشركتكم والضوابط اخلاصة اليت تعتمدها وبإمكانكم االستئناس 

بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية النافذة .

اليت 11 املشاريع  من  جمموعة  عن  األعالن  سبق 
حصلت مصادقة جملس احملافظة عليها لسنة 
لسنة  اإلحتادية  املوازنة  إقرار  ولعدم   2014
طلبات  بتقديم  الشركات  تلك  قامت   2014
وتوقيع  اإلحالة  إجراءات  إستكمال  لغرض 
والتعليمات  الضوابط  من  إستثناء  العقود 
أعلنت  املشاريع  أن  حيث  احلالية  السارية 
رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  مبوجب 

)1( لسنة 2008 ؟

طاملا مت إصدار قرار اإلحالة اخلاصة باملشاريع مدار حبث كتابكم 
يف  إدراجها  لعدم  باإلعمال  واملباشرة  العقود  إبرام  يتم  ومل  أعاله 
 2019 2014 ومت إدراجها ضمن خطة احملافظة لعام  املوازنة لعام 
شروط  بنفس  للتنفيذ  طلباتها  قدمت  قد  أعاله  الشركات  ولكون 
اىل  إستناداً  التعاقد  بإجراءات  املضي  فبإمكانكم  واإلحالة  اإلعالن 
وبنفس   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات 
شروط اإلعالن واإلحالة طاملا قد متت اإلحالة يف حينها على إعتبار 
عدم  مراعاة  مع  الطرفني  لكال  ملزم  إبتدائي  عقد  هي  اإلحالة  أن 

إجراء أي تغيري باألسعار الحقًا .

السيولة 12 إستكمال  إمكانية  مدى  بيان  يرجى 
الشركات  قبل  من  املالية(  )الكفاءة  النقدية 

املتقدمة بعد غلق املناقصة ؟

طاملا مت الطلب من مقدمي العطاءات تقديم سيولة مالية وإعتبارها 
أحد معايري املفاضلة والتقييم فال ميكن إستكماهلا  بعد تاريخ غلق 

املناقصة . 

يرجى بيان الرأي بصدد إمكانية إجراء كشف 13
لغرض  املختصة  احملاكم  لدى  مستعجل 
األجناز  ونسبة  احلال  واقع  ذرعة  تثبيت 
إجراءات  إستكمال  لغرض  للمشروع  الفعلية 
 )432( الوزراء رقم  املعاجلة وفق قرار جملس 
لغرض  املستفيدة  اجلهة  وإشعار   2015 لسنة 
إجراءات  إستمرار  العلم  مع  باملشروع  التصرف 
حلد  الوزارة  قبل  من  مقامة  قضائية  دعوى 
املصروفة  املبالغ  بفرق  املطالبة  لغرض  اآلن 
خارج  هي  واليت  للعقد  املنفذة  للشركة 

إستحقاقها ؟

ذرعة  على  العمل  منه  املسحوب  املقاول  مع  االتفاق  يتم  مل  طاملا 
األعمال املنجزة واستنادا إىل املادة )65( من شروط املقاولة ألعمال 
طريق  عن  احلال  واقع  ذرعة  إجراء  فباإلمكان  املدنية  اهلندسة 
احملكمة املختصة وذلك لقطع الطريق إمام الطعن فيها مستقبال 0

أما موضوع السري بإجراءات املعاجلة املشروع مدار البحث وفق قرار 
جملس الوزراء )432( لسنة 2015 فال ميكن لكم ذلك إال بعد حسم 
الدرجة  واكتسابه  القرار  وصدور  القضاء  أمام  املنظورة  الدعوى 

القطعية 0
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مقدم 14 عطاء  إختيار  إمكانية  مدى  بيان  يرجى 
من   20% بنسبة  عطاءه  يقل  مكتب  قبل  من 
أنه  العطاءات إال  أقل  التخمينية كونه  الكلفة 
مل يقدم الكفاءة املالية املطلوبة وقدم احلسابات 
مل  كما  األخرية  سنوات  لثالث  اخلتامية 
وإن  التأسيس  شهادة  إدراج  عطاءه  يتضمن 
حمضر فتح العطاءات بني ضمن مالحظاته )مل 
يقدم أعمال مماثلة( يف حني أن عرضه يشمل 

كتب اهليئة العامة للضرائب ؟  

موضوع  املناقصة  شروط  يف  املطلوبة  التأسيس  بشهادة  يتعلق  فيما 
تبني  اليت  املهنة  ممارسة  إجازة  تقديم  املكاتب  من  فيتطلب  البحث 
مع  تتالئم  اإلجازة  كون  من  للتأكد  املكاتب  هذه  عمل  طبيعة 

طبيعة املناقصة املعلنة 0
قبل  من  املماثلة  واألعمال  املالية  الكفاءة  تقديم  عدم  موضوع  أما 
شروط  يف  طلبها  من  الرغم  على  عطاءاتهم  يف  العطاءات  مقدمي 
مت  طاملا  للشروط  مستويف  غري  العطاء  مقدم  يعترب  عليه  املناقصة 
طلبها من قبل جهات التعاقد يف شروط املناقصة ويتم استبعاد تلك 
العطاءات  مقدمي  قبل  من  املقدم  السعر  كان  وان  حتى  العطاءات 

ضمن الكلفة التخمينية للمشروع.

املالحق 15 وإبرام  التعاقد  إمكانية  إعالمنا  يرجى 
اخلاصة بالعقود ملشاريع متوقفة مبوجب قرار 
على   2015 لسنة   )347( رقم  الوزراء  جملس 
مطالبة  أو  الصالحية  املنتهية  اهلويات  ضوء 
الصالحية(  )نافذة  جديدة  بهويات  الشركات 

لغرض تنظيم مالحق العقود ؟

عند  واجبا  شرطا  يبقى  املقاولني  تصنيف  هوية  نفاذية  شرط  ان 
او  عقد  توقيع  ميكن  ال  وبالتالي  العقود  مالحق  توقيع  او  االحالة 

مالحق العقود مامل تكون هوية تصنيف املقاولني سارية املفعول

أدرج مشروع جتهيز ونصب معمل إسفلت ضمن 16
اخلطة اإلستثمارية بكلفة )2,500,000,000( 
يرجى   ، دينار  مليون  ومخسمائة  ملياران 
أو  التجارة  وزارة  مفاحتة  جيب  هل  إعالمنا 
التعاقد  أساليب  أحد  إتباع  أم  الصناعة  وزارة 
العقود  تنفيذ  تعليمات  يف  عليها  املنصوص 

احلكومية رقم )2( لسنة 2014 ؟ 

ان تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام 2019 حددت السقف املالي 
الفقرة  مبوجب  االنتاجية  الوزارات  من  الشراء  لغرض  به  املسموح 
)هـ/ ثانيا (من صالحية الوزير املختص واليت نصت ) يكون مفاحتة 
الوزارات االنتاجية لشراء االحتياجات مبا ال يزيد على )100( مليون 
املنصوص عليها يف  التعاقد  اساليب  اتباع  دينار وما زاد عن ذلك يتم 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لسنة 2014( وبالتالي طاملا 
ان مبلغ املناقصة اكثر من السقف املالي املسموح به فيتم اللجوء اىل 
احد اساليب التعاقد املنصوص عليها يف املادة )3( من تعليمات تنفيذ 

العقود احلكومية رقم 2 لسنة 2014.

مت إبرام عقد سنة 2005 مع جمموعة شركات 17
وتوقف العمل باملشروع منذ العام 2006 بسبب 
السلفة  عن  الشركة  مستحقات  إطالق  عدم 
املناقلة  وإجراءات  األوىل  والسلفة  التشغيلية 
ملبلغ املشروع وعدم وجود ختصيصات مالية ، مت 
إقامة دعوى قضائية من قبل الشركة املنفذة 
حيث مت كسب الدعوى من قبل الشركة عن 
املالية  املستحقات  ودفع  املنجز  العمل  نسبة 
قدمت   ، األمانات  بإطالق  الشركة  طالبت 
 ، التنفيذ  أمانات حسن  بإطالق  الشركة طلبًا 

يرجى بيان الرأي بشأن إطالق أمانات العقد ؟ 

طاملا مل يتوفر ختصيص مالي للعقد مدارالبحث طيلة تلك الفرتة 
ولغاية اآلن نشريكم اىل املادة )احلادية واالربعون /2( من شروط 
املقاولة العمال اهلندسة املدنية واليت تضمنت )اذا وقف سري االعمال 
واملقاول ببحث  العمل  يوم يقوم صاحب   )90( ملدة متصلة جتاوزت 
مجيع السبل والطرق املمكنة الستئناف العمل او تبين صيغة جديدة 

لالعمال(.
اذا   ( نصت  واليت  بالتعليمات  امللحقة   )4/4( رقم  الضوابط  اشارت 
جتاوزت مدة التوقف )90( يوم فلجهة  التعاقد خالل )60( يوم اختاذ 
احد اخليارين اما انهاء العقد بسبب عدم زوال سبب التوقف ...اخل او 

دراسة السبل الكفيلة حلل املوضوع ..اخل(.
ورد  ملا  وفقا  قبلكم  من  العقد  موضوع  حسم  االمر  يتطلب  تقدم  ملا   
اعاله اما استئناف العمل او انهاء العقد وتسوية مستحقات الشركة 
واطالق االمانات علما ان دائرتنا تتحفظ على عدم اختاذ االجراءات 

طيلة تلك املدة .
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يرجى بيان الرأي بصدد إمكانية إستالم العمل 18
إستالمًا نهائيًا ملشاريع بعد خصم الفقرات اليت 
تقع على عاتق الشركة املنفذة وحتويل املبالغ 
احلاجة  حال  ويف  املشروع  لتشغيل  لصرفه 
امليزانية  من  تالفيها  يتم  إضافية  مبالغ  اىل 

التشغيلية ؟ 

ذي  دائرتنا  عن  الصادر  االعمام  من  )ثانيا(  الفقرة  اىل  نشريكم 
ربطا  عنه  صورة  واملرافق   31/1/2019 يف  العدد)4/7/2647( 
وان  نهائيا  العمل  واستالم  والعيوب  النواقص  اكمال  جيب  حيث 
حصرا  املؤشرة  والنواقص  املالحظات  ملعاجلة  تستخدم  اخلصومات 

وال ميكن استخدامها ألغراض اخرى

يرجى إعالمنا عن عدد املناقصات املمكن إحالتها 19
مستوفية  كانت  حال  يف  الشركة  نفس  اىل 
لكافة الشروط املطلوبة وملبية ملعايري التأهيل 
عدد  مناقصات  إحالة  باألمكان  هل   مبعنى  أي 
أنها  حال  يف  معينة  شركة  اىل  أكثر  أو   )5(
مناقصة  لكل  مستجيب  عطاء   أوطى  كانت  
اإلحالة  عدم  حالة  ويف  أعاله  املناقصات  من 
أعلى  أخرى  اإلحالة لشركة  للشركة سيتم 

سعراً ؟

نشريكم اىل ما ورد بالفقرة )أوال/5( من الضوابط رقم )12( امللحقة 
بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 واليت نصت 
على ))الجيوز إحالة أكثر من مناقصة واحدة على مقدم العطاء إال 
عند ثبوت قدرته وكفاءته املالية مبا فيها حتقيق األرباح السنوية يف 
حساباته اخلتامية آلخر سنتني كحد أدنى وكذلك كفاءته الفنية 
املتمثلة يف توفري املالكات الفنية واهلندسية واملعدات التخصصية 
االعتبار  بنظر  ويؤخذ  املناقصة  شروط  يف  مطلوب  ما  وحسب  لديه 

عند اإلحالة ....(( عليه يتطلب العمل وفق ما ورد آنفًا . 

سبق وأن مت إبرام عقد خاص بإعداد التصاميم 20
وتقديم اخلدمات اإلستشارية مع دائرة اإلعمار 
بتقديم  الثاني  الطرف  إلزام  مت   ، اهلندسي 
ملحق  إبرام  ولغرض   ، التنفيذ  حسن  تأمينات 
الطرف  إعفاء  بصدد  الرأي  بيان  يرجى  للعقد 
الثاني من تقديم تأمينات حسن األداء والتنفيذ 
إستناداً اىل املادة )9/أواًل/د( من تعليمات تنفيذ 

العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 ؟  

 1 رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من   ) )16/هـ  املادة  ان 
العام  والقطاع  العامة  الشركات  تعفى   (( على  نصت   2008 لسنة 
العطاء  مقدم  ان  وطاملا   )) والنهائية  االولية  التامينات  تقديم  من 
النهائية  التأمينات  العام فبإمكانكم اعفائها من تقديم  القطاع  ميثل 
املادة  ابرامه استنادا اىل  املزمع   )4( التنفيذ للملحق  اخلاصة حبسن 

اعاله و العقد املربم بني الطرفني .

بسبب 21 املشاريع  من  الكثري  إحالة  لعدم  نظراً 
بنسبة  التخميين  الكشف  عن  مبالغها  زيادة 
 )2( رقم  ضوابط  اىل  وإشارة   %  )10-20(
واإلحالة  املناقصات  عن  اإلعالن  إجراءات 
)رابعًا/-1  فقرة  التخطيط  وزارة  من  الصادرة 
التعاقد  جهة  لرئيس   (( على  نصت  واليت  ب( 
أو من خيوله قبول العطاءات اليت يزيد مبلغها 
 )10-20%( بنسبة  التخمينية  الكلفة  عن 
موافـقة  إستحـصال  شرط  التعاقـد  ألغـراض 
وزارة  خـالل  مـن  األقتصـادية  الشـؤون  جلـنة 
الكلية  الكلفة  التخـطيط عـلى اإلحـالة وزيادة 
التفضل  راجني   ))  ... زيادتها  األمر  تطلب  إذا 
جهة  لرئيس  ختويل  إعطاء  على  باملوافقة 
التعاقد قبول العطاءات للمناقصات اليت تتجاوز 
مبلغها من )20-10( % عن الكلفة التخمينية 
إشعار  مع  للمشاريع  اإلحالة  عملية  لتسهيل 

وزارة التخطيط لغرض زيادة الكلفة . 

نصت الضوابط رقم )2( امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
العطاءات  قبول  التعاقد  جهة  لرئيس   ( على   2014 لسنة   )2( رقم 
اليت تزيد مبالغها عن الكلفة التخمينية بنسبة )%20-10( شرط 
وزارة  خالل  من  االقتصادية  الشؤون  جلنة  موافقة  استحصال 

التخطيط ( .
الوزارة  هذه  مفاحتة  ومنها  إجراءات  عدة  االمر  يتطلب  تقدم  ملا 
وزيادة  الكلفة  بزيادة  والبت  املشروع  لدراسة  حدة  على  حالة  لكل 
التخصيص املالي ومن ثم مفاحتة جلنة الشؤون االقتصادية سابقا 
) اجمللس الوزاري لالقتصاد حاليا( الستحصال املوافقة وعليه ال تؤيد 
املطلقة  باالحالة  التعاقد  جهة  لرئيس  التخويل  منح  الوزارة  هذه 

بتلك الزيادة.
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تقدم 22 برنامج  للعقد  منفذة  شركة  تقدم  مل 
ولغرض  املقاولة  لعقد  توقيعها  بعد  عمل 
للشركة  املسلم  اجلزء  يف  العمل  إستئناف 
يف  املذكورة  األجناز  معدالت  إعتماد  نقرتح 
 ، األستثماري  العقد  من  )4/أ،ب،ج(  الفقرات 

يرجى بيان رأيكم بصدد املقرتح . 

املدة اجلديدة  الشركة برنامج تقدم عمل الحتساب  طاملا مل تقدم 
لالستئناف فال يوجد ما مينع من اعتماد معدالت االجناز املذكورة 
الطرفني  بني  املربم  االستثماري  العقد  من  )4/أ.ب.ج(  الفقرات  يف 
ومدة  املوقع  لتهيئة  مناسبة  مدة  اضافة  مراعاة  مع  املدة  الحتساب 

ملعاجلة االندثارات احلاصلة باملشروع .

الضمان 23 الرأي حول متديد خطاب  بيان  يرجى 
جزئي  نهائي  إستالم  إستالمها  مت  ملشاريع 
يتم  هل   ، الصرف   قيد  إضايف  كشف  ويوجد 
أو  للمناقصة  الكلي  باملبلغ  اخلطاب  متديد 
هي  املشاريه  أن  علما  األضايف  الكشف  مببلغ 

جتهيز فقط . 

نشريكم اىل املادة )9/ثانيا/ج( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
2014 واليت تضمنت ) جيوز اطالق اجزاء من  2 لسنة  العامة رقم 
وصدور  االجزاء  لتلك  النهائي  التسليم  بعد  الضمان  خطاب  مبلغ 
شهادة القبول ( وبالتالي طاملا مت استالم تلك االجزاء استالما نهائيا 
املستلمة  االجزاء  نسب  حسب  الضمان  خطاب  ختفيض  فباالمكان 

استالما نهائيا .

مبالغ 24 إحتساب  آلية  عن  إعالمنا  يرجى 
خطة  ملشاريع  واألحتياط  واملراقبة  األشراف 
عصابات  إحتالل  قبل  واملنفذة  األقاليم  تنمية 
مت  أنه  علمًا  نينوى  حملافظة  األرهابية  داعش 
ختصيص مبالغ إلدراج تلك املشاريع يف خطط 
األشراف  مبالغ  إعتماد  يتم  فهل   ،  2019 عام 
واملراقبة واألحتياط اليت مت حتديدها يف حينه 
يف  حتديدها  يتم  أم  املشاريع  تلك  إحالة  عند 
املوازنة  تنفيذ  تعليمات  حسب  احلالي  الوقت 

لعام 2019  

االستثمارية  املوازنة  تعليمات  يف  الواردة  النسب  اعتماد  يتم  ان 
والشروط العامة للمقاوالت وحسب سنة توقيع العقد على ان تكون 
ضمن الكلفة الكلية للمشروع ويف حالة عدم كفايتها يتم مفاحتة 

هذه الوزارة لغرض دراسة املوضوع . 
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مت 25 اليت  الشركات  مشول  مدى  بيان  يرجى 
إجناز وإستالم مشاريعها إستالمًا أوليًا ولديها 
واألمانات  السابقة  السلف  عن  مستحقات 
يتم  وهل  النهائية  الذرعات  عن  ناجتة  ومبالغ 
 50% بنسبة  التأخريية  الغرامات  من  إعفاءها 
تعديل  من   )2/ تاسعًا   ( الفقرة  يف  جاء  كما 
واستكمال قرار 347 لسنة 2015 أم يتم مشوهلا 
باألعفاء بنسبة %100 لكون مستحقاتها الغري 
مصروفة هي ناجتة عن سلف وأمانات إضافة 
الذرعة  عن  الناجتة  املالية  املستحقات  اىل 

النهائية . 

تضمن قرار جملس الوزراء رقم )7( لسنة 2016 وقرار )109( لسنة 
املدرجة  ملشاريع  املنفذة  واخلاصة  العامة  الشركات  اعفاء    2017
الغرامات  من  اجلارية  او  التشغيلية  او  االستثمارية  املوازنة  ضمن 
التأخريية الناجتة عن عدم صرف مستحقاتها استثناءاً من تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014, ويتم تطبيقه 
يف حال وجود سلف مالية سابقة تأخرت جهة التعاقد يف صرفها اىل 

الطرف الثاني بسبب نقص السيولة املالية.
لسنة   347 قرار  واستكمال  تعديل  من  )تاسعا/2(  الفقرة  نصت 
2015 واملعممة مبوجب قرار جملس الوزراء رقم 170 لسنة 2019 
على )بالنسبة للشركات اليت يكون هلا مستحقات مالية ناجتة عن 
الذرعة النهائية للمشروع )اي عند إجناز املشروع بنسبة )100%(( 
عالوة على املشاريع املنجزة واملستلمة استالما اوليا واليت مل تصرف 
مستحقاتها املالية بسبب االزمة احلالية فيتم اعفائها من الغرامات 
تعهداً  الشركة  تقدم  ان  شريطة  منها   )50%( بنسبة  التأخريية 

بالتنازل ....(.
من  الشركات  اعفاء  موضوع  فأن  اعاله  الفقرة  يف  ورد  ملا  استناداً 
الغرامات التأخريية بنسبة )%50( يشمل املشاريع املستلمة استالمًا 
اوليًا حصراً واليت لديها مستحقات مالية مل تصرف ووفقًا للمعطيات 
الواردة يف كتابكم املشار اليه اعاله وطاملا ان املشروع مستلم استالمًا 
اوليًا, عليه بإمكانكم مشوله بالفقرة )تاسعا/2( من توصيات تعديل 
واستكمال قرار 347 لسنة 2015 املعممة مبوجب قرار 170 لسنة 

اليها اعاله.  املشار   2019

مكافآت 26 فقرة  إدراج  إعادة  على  املوافقة  يرجى 
اإلحتادية  املوازنة  تنفيذ  تعليمات  يف  العاملني 
املتوقفة  املشاريع  كون  وذلك   2020 لعام 
مت  قد   2015 لسنة   347 بقرار  املشمولة 
لسنوات  التوقف  بعد  بها  العمل  اإلستئناف 
إضافة اىل إدراج مشاريع جديدة للعمل ضمن 
مشاريع اخلطة اإلستثمارية كون هذه املكافآت 
تعترب حافز مادي للعاملني على املشاريع خدمة 

للصاحل العام .   

العدد  ذي  كتابنا  مبوجب  الصادر  دائرتنا  إعمام  إىل  نشريكم 
للعمل  ربطا  عنه  صورة  املرفق   5/11/2019 يف   )4/7/28076(

مبوجبه . 
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من 27  )2،1/ )تاسعًا  الفقرة  توضيح  يرجى 
الوزراء  جملس  قرار  إستكمال  جلنة  توصيات 
2015 املقرة مبوجب قرار  املرقم )347( لسنة 
جملس الوزراء املرقم )170( لسنة 2019 لبيان 
مبوجب  تطبيقها  الواجب  النسب  أي  إعتماد 
إعفاء  يتم  وهل   2/12/2019 يف   20270
الشركة من الغرامات بنسبة %100 أو 50% 

  .

جملس  قرار  استكمال  جلنة  توصيات  من   )1/ )تاسعا  الفقرة  ان 
الوزراء رقم )347( لسنة 2015 واملقرة مبوجب قرار جملس الوزراء 
رقم )170( لسنة 2019 نصت على )الشركات اليت هلا مستحقات 
من  اعفاءها  اىل  يصار  القانونية  املدة  خالل  مصروفة  غري  مالية 
لسنة   )7( رقم  الوزراء  جملس  لقراري  وفقا  التاخريية  الغرامات 
متت  او  متوقف  املشروع  ان  طاملا   2017 لسنة  و)109(   2016
تسويته رضائيا حسب قرار جملس الوزراء رقم )347( لسنة 2015 
املنصوص  الشرط  اوليًا( وان  ان ال تكون مستلمة استالما  )شريطة 
يف هذه الفقرة اخلاص باالستالم االولي هو بالنسبة للمشاريع اليت 
وليس   2014 عام  يف  املالية  االزمة  قبل  اوليا  استالما  استالمها  مت 
تاريخ  ان  اعتبار  املالية على  اليت مت استالمها بعد االزمة  للمشاريع 

االزمة يف )10/6/2014( .
بالنسبة للفقرة )تاسعا / 2( من توصيات جلنة استكمال قرار جملس 
الوزراء رقم )347( لسنة 2015 واملقرة مبوجب قرار جملس الوزراء 
مالية  مستحقات  هلا  اليت  املشاريع  فان   2019 لسنة   )170( رقم 
بنسبة  املشروع  اجناز  عند  )اي  النهائية  الذرعة  عن  مصروفة  غري 
قبل  اوليا  استالما  واملستلمة  املنجزة  املشاريع  على  عالوة   )100%
التاخريية  الغرامات  )%50( من  اعفاءها بنسبة  املالية فيتم  االزمة 

املفروضة عليها .
مت  حيث  املالية  االزمة  بعد  استالمه  مت  املشروع  ولكون  تقدم  ملا 
املشروع  فيعترب   )16/8/2017( بتاريخ  اوليًا  استالمًا  استالمه 
مشمول باالعفاء من الغرامات التاخريية استناداً اىل قراري جملس 
الوزراء رقم )7( لسنة 2016 و)109( لسنة 2017 وبنسبة )100%( 

.
يرجى إعالمنا عن الوثائق املطلوبة إلثبات املواد 28

املشار  القانونية  األجراءات  وماهي  املسروقة 
)4/7/20188( يف  العدد  اليها يف كتابكم ذي 

 22/8/2019

من  واعتبارها  املسروقة  املواد  وجود  تثبت  اليت  املطلوبة  الوثائق  إن 
االضرار واالندثارات يف املوقع ميكن ان تتلخص باالتي :

استمارات االدخال املخزني للمواد اليت سرقت .
وثائق االستالم هلذه املواد وشهادات الفحص اخلاصة بها .

استمارات الذرعة اليت تثبت تآييد دائرة املهندس املقيم بوجود ونصب 
هذه املواد يف مفاصل املشروع .

املواد  هذه  سرقة  عن  املقاولة  بالشركة  اخلاصة  االبالغ  مستندات 
وتآييد مراكز الشرطة هلذه االبالغات .

املشروع  املواد وجتهيزها يف موقع  تثبت وجود هذه  اخرى  اية وثائق 
وبيان سرقتها من موقع املشروع .
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اإلعمام 29 سريان  مدى  يف  الرأي  بيان  يرجى 
الصادر مبوجب الكتاب ذي العدد )4/7/7972( 
مشول  )عدم  واملتضمن   27/12/2017 يف 
جتهيز  عقود  لديها  اليت  األجنبية  الشركات 
التواجد  عقدها  يتطلب  وال  العراق  مع  فقط 
بالعراق بأحكام املادة )14/أواًل( من نظام فروع 
 )2014 لسنة   )2( رقم  األجنبية  الشركات 
التعاقد  حالة  يف  األجنبية  الشركات  على 
معها لعقود إستشارية تتعلق بأعداد التصاميم 

واملخططات والكلف التخمينية .   

يف حالة التعاقد مع مكاتب شركات استشارية اجنبية لغرض اعداد 
يتطلب  فال  للمشاريع  التخمينية  والكلف  واملخططات  التصاميم 
االمر فتح فروع هلذه املكاتب او الشركات االجنبية يف العراق وفقًا 
لكون  2017 نظراً  )2( لسنة  االجنبية رقم  الشركات  لنظام فروع 
اعمال اعداد التصاميم واملخططات والكلف التخمينية ستنفذ خالل 

وقت قصري .
اما يف حالة التعاقد مع  مكاتب او شركات استشارية اجنبية لغرض 
تقديم االستشارات الفنية او لتعمل عمل املهندس املقيم يف املشروع 
فان ذلك يتطلب فتح فروع هلا يف العراق وفقًا لنظام فروع الشركات 

االجنبية رقم )2( لسنة 2017 .

يرجى بيان الرأي القانوني بصدد طلب شركة 30
بصرف مبالغ األعمال اإلضافية اليت نفذت ومل 
الكميات وبعلم إدارة املشروع  تذكر يف جداول 

واملكتب اإلستشاري . 

-1نصت املادة )62/1/و( من شروط املقاولة ألعمال اهلندسة املدنية 
بقسميها األول والثاني على أنه )ال مينع صدور شهادة اإلستالم من 
صدور  قبل  أكملت  أعمال  عن  للمقاول  مستحقة  مبالغ  أية  دفع 
يتم  اليت  اجلديدة  لألعمال  بالنسبة  وكذلك  املذكورة  الشهادة 

االتفاق على تنفيذها خالل مدة الصيانة( . 
الرغم  )على  أنه  على  أعاله  الشروط  من   )64/3( املادة  نصت   2-
من صدور شهادة القبول النهائي وتسديد احلساب النهائي وإطالق 
خطابات الضمان يبقى كل من املقاول ومراعاة الفقرة )2( من هذه 
التزامات ترتبت مبوجب  أية  تنفيذ  العمل مسئوال عن  املادة صاحب 
أحكام املقاولة قبل إصدار شهادة القبول النهائي وبقيت غري منفذة 
من  أي  ونطاق  حتديد طبيعية  وألغراض  الشهادة  تلك  بعد إصدار 
بهذا  الطرفني  بني  املفعول  سارية  املقاولة  تعترب  االلتزامات  تلك 
مسؤولية  لتوافر  أشرتط  املتقدم  النص  أن  يبدو  إذ   . اخلصوص( 
قضية  أو  بأمر  حتريريًا  طالب  قد  املمقاول  يكون  أن  العمل  صاحب 

قبل صدور شهادة القبول النهائي .
املنفذة  بأنه طاملا كانت األعمال اإلضافية  ملا تقدم ترى دائرتنا   3-
قبلكم  من  إستالمها  ومت  الوزارة  بعلم  متت  قد  الشركة  قبل  من 
ملحق  إعداد  يتم  أن  املطلوبة  للمواصفات  مطابقتها  من  والتأكد 

عقد يتضمن تلك األعمال شريطة توافر التخصيص املالي الالزم . 

التعاقد 31 إجراءات  إكمال  إمكانية  بيان  يرجى 
وجود  ولعدم   2013 عام  إحالتها  مت  ملشاريع 
إقرار  عدم  بسبب  للمشروع  مالي  ختصيص 
األحداث  اليه  آلت  ما  واىل   2014 لعام  املوازنة 
ودخول داعش ، علمًا أنه يوجد حاليًا ختصيص 

مالي لتنفيذ املشروع . 

طاملا كان هناك إحالة للعمل مدار البحث موقعة وصادرة من قبلكم 
ومت تبليغ الشركة بها وفقًا لألصول فال يوجد ما مينع من املضي 
التحقق  العمل شريطة  التعاقد مع الشركة احملال إليها  بإجراءات 
من مدى توافر التخصيص املالي الالزم والتنفيذ بنفس األسعار اليت 

متت اإلحالــــة على أساسها دون أي تغيري .  

يرجى بيان الرأي خبصوص كيفية احملافظة 32
إعتماد  بعد  بالزيادة  الفائز  العطاء  مبلغ  على 
التعاقد  جهة  قبل  من  املسعر  الكميات  جدول 
بدال عن جدول الكميات يف ذلك العطاء املقدم . 

إن إعتماد جدول الكميات املسعر من قبل جهة التعاقد ميكن إعتباره 
مقدار  إضافة  مع  اجلدول  يف  الفقرات  أسعار  إلحتساب  كأساس 
إىل  الوصول  لغرض  العمل  فقرات  مجيع  على  وتوزيعها  الزيادة 
يف  آخذين  اإلمجالي  الفقرات  أسعار  يف  املطلوب  السعري  التوازن 
العطاء  الفقرات مساوية ملبلغ  الكلية لتلك  الكلفة  االعتبار أن تكون 

الفائز . 
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التعاقدية 33 باإلجراءات  األستمرار  إمكانية  بيان 
خالل عام 2020 للمناقصات اليت أعلنت خالل 
عام 2019 أو الدعوات املباشرة اليت وجهت قرار 

جملس الوزراء رقم )350( لسنة 2019 . 
عند   2020 سنة  يف  العقود  إبرام  باألمكان  هل 

وصول اخلطوات التعاقدية اىل هذه املرحلة .
اإلجراءات  تنفيذ  إمكانية  عدم  حالة  يف 
 )2( أو   )1( الفقرتني  ي  اليها  املشار  التعاقدية 
وهل  اإلجراءات  هذه  مصري  هو  فما  ألعاله 
باإلمكان الرتيث بأختاذها أو إيقافها على الرغم 
من كونها حمددة ضمن فرتات زمنية معينة 

مبوجب التعليمات . 

نشريكم إىل ما ورد يف املادة )4/ب( من تعليمات تنفيذ املوازنة العامة 
الدخول  عدم  )مراعاة  أنه  على  نصت  واليت   2019 لسنة  االحتادية 
املشاريع  بإستثناء   15/12/2019 تاريخ  بعد  تعاقدي  إلتزام  بأي 
موازنتها  ضمن  مالية  ختصيصات  هلا  واليت  املستمرة  االستثمارية 
مدرجة  املقصودة  املشاريع  كانت  فأذا  عليه   , الالحقة(  السنة  يف 
مالي  ختصيص  هلا  ويتوفر  ومستمرة  االستثمارية  املوازنة  على 
االستمرار  فيجوز  الالحقة/2020  للسنة  احملافظة  موازنة  ضمن 
التبليغ  يتم  ال  أن  على  املشاريع  لتلك  حصراً  التعاقدية  باإلجراءات 
التخطيط  وزارة  على  املوضــــوع  عرض  يتم  مل  ما  االحالة  بقرار 
رقم  الوزراء  جملس  قرار  وحسب  عليها  الالزمة  التدقيقات  إلجراء 

)350( لسنة 2019 . 

بتنفيذ 34 األستمرار  إمكانية  إعالمنا  يرجى 
التعاقدية اخلاصة مبشاريع اخلطة  اخلطوات 
هلا  صدرت  واليت   2019 لعام  اإلستثمارية 
على   31/12/2019 تاريخ  قبل  إحالة  كتب 
إبتدائيًا  عقداً  ميثل  اإلحالة  كتاب  إن  إعتبار 
املشاريع  بهذه  اخلاصة  العقود  بأبرام  والسري 

خالل سنة 2020 . 

المانع من إعتماد مضمون إعمامنا الصادر مبوجب كتابنا ذي العدد 
تعهد  بتقديم  األلتزام  شريطة   17/11/2019 يف   )4/7/28895(
خطي من قبل املقاول املصادق عليه وفقًا للسياقات القانونية املعتمدة 
لعام  املوازنة  إقرار  الشأن طاملا هناك حاجة لذلك يف ظل عدم  بهذا 

 .  2020

الوزراء 35 جملس  لقرار  وفقًا  مشروع  تسوية  مت 
رقم )432( لسنة 2015 يرجى بيان اآلتي: 

وإحالتها  التكميلية  األعمال  إعالن  حالة  يف 
الشركة  حتميل  يتم  هل  أخرى  شركة  اىل 
أو  البدلني  فرق  مبالغ  العمل  منها  املسحوب 

غض النظر عنها ؟ 
 يرجى حيديد اجلهة اليت تتحمل مبلغ األضرار 
هل  املشروع  لبنايات  حصلت  اليت  واإلندثارات 
اىل  إضافتها  يتم  أم  الناكلة  الشركة  هي 

جداول الكميات لألعمال التكميلية . 

طاملا مت تسوية املشروع وفق قرار جملس الوزراء رقم )432( لسنة 
2015 وغض النظر عن فرق البدلني فأن مسألة إستكمال األعمال 
املنفذة  غري  الفقرات  يتضمن  كشف  ووفق  جديد  إعالن  وفق  تتم 
ومبلغ األضرار واإلندثارات مع مراعاة كلفة املشروع الكلية ونسبة 

اإلحتياط اخلاصة بالعقد .  

يرجى بيان مدى مشول بعض العقود لشركات 36
واليت  التأخريية  الغرامات  من  األعفاء  بقرار 
أسباب  وأن   )10%( تبلغ  تشغيلية  سلة  لديها 
صرف  عدم  جراء  كان  التوقف  أو  التأخر 
املستحقات املالية يف حينها وتأخر إصدار أوامر 

الغيار لبعض املواقع . 

يف حالة وجود مستحقات مالية للشركة مل تصرف هلا بغض النظر 
عن وجود سلفة تشغيلية من عدمه فيتم مشول الشركات باإلعفاء 
 )7( رقم  الوزراء  جملس  قرار  اىل  إستناداً  التأخريية  الغرامات  من 

لسنة 2016 .
قدر تعلق األمر مبوضوع التلكؤ نشريكم اىل إعمام وزارتنا الصادر 
مبوجب كتابنا ذي العدد )4/7/20714( يف 29/9/2016 )املرافق 
متلكئة  الشركات  إعتبار  إمكانية  بعدم  اخلاص  ربطًا(  عنه  صورة 

طاملا هلا مستحقات مالية مل تصرف .     
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ملناقصة 37 عطاءات   وحتليل  وفتح  األعالن  مت 
إعادة  هو  التحليل  جلان  توصيات  إن  ولوحظ 
األعالن لسبب فقرة األحنراف السعري حيث أن 
جدول الكميات يتضمن فقرات جتاوزت )100( 
أساسية  غري  الفقرات  هذه  بعض  وإن  فقرة 
وتكميلية وهي ال تشكل فقرات أساسية وبسبب 
شركات  اىل  اإلحالة  تتم  قد  أعاله  الفقرات 
أو  )أقل   )20%( الـ  تتجاوز  قد  أسعار  وبفارق 
الشركات  من  التخمينية  الكلفة  من  أكثر( 
من  اليت  األجراءات  ماهي   ، إستبعادها  مت  اليت 
جلنة  صالحيات  ضمن  من  تكون  أن  املمكن 

التحليل لتجنب إعادة إعالن املناقصة . 

مت تعديل الفقرة )ثانيًا/هـ( من الضوابط رقم )3( امللحقة بتعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 وفقًا لإلعمام الصادر 
مبوجب كتابنا ذي العدد )4/7/24536( يف 7/10/2019 )املرافق 

صورة عنه ربطًا( .. 
أما خبصوص اإلجراءات اليت من املمكن أن تكون من ضمن صالحيات 
جلان التحليل لتجنب إعادة إعالن املناقصة فال يوجد أي إجراء يتخذ 
من قبل هذه اللجنةوعليها اإللتزام بالفقرة )ثانيًا( من الضوابط رقم 

)3( الواردة أعاله . 

)احلوكمة 38 تنفيذ مشروع  الشروع يف  النية  يف 
مخسة  من  أقل  مالية  وبقيمة  األلكرتونية( 
مليار دينار راجني إعالمنا عن اآللية اليت يتم 
التعامل مع هذه الوثيقة فيما خيص )السيولة 
املماثلة(  األعمال  السنوي،  األيراد   ، النقدية 
ذي  الكتاب  مبوجب  الصادر  اإلعمام  إن  لكون 
العدد )4/7/4537( يف 7/10/2019 )اخلاص 
القياسية(  الوثائق  معايري  مع  التعامل  )آلية  بـ 
الوثيقة  للتعامل مع  آلية حمددة  مل يشري اىل 

عنوان البحث 

يتم التعامل مع مشروع احلوكمة األلكرتونية حسب طبيعة العقد 
من حيث إمكانية إعتباره عقد أشغال أم عقد جتهيز وحسب كلفة 

املواد اجملهزة من األعمال املنفذة . 
 يتم حتديد السيولة املالية واأليراد السنوي واألعمال املماثلة وفقًا 
العدد  ذي  كتابنا  مبوجب  الصادر  األعمام  طي  املرفقة  للجداول 
)4/7/24537( يف 7/10/2019 اخلاص بآلية التعامل مع معايري 

الوثائق القياسية . 

رقم 39 احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  يف  ورد 
امللحقة بها ذكر  2014 والضوابط  )2( لسنة 
وهل   ، بها  املقصود  فما  خاصة(  )موازنة  عبارة 
العالي  التعليم  صناديق  موازنة  إعتبار  ميكن 
لقرار  طبقًا  املشاريع  لتنفيذ   80% )نسبة 
 )  2016 لسنة   340 املرقم  الوزراء  جملس 
خاصة  موازنة  تكن  مل  وإذا  ؟  خاصة  موازنة 
موازنة  لوصف  ذكره  الواجب  األسم  هو  فما 

صناديق التعليم العالي طبقًا للقرار أعاله . 

 )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من  أ(  )1/اوال/  املادة  ان 
لسنة 2014 قد تضمنت )تسري احكام هذه التعليمات على  العقود 
املوازنات  من   املمولة  الرمسية  التعاقدية  اجلهـات  تربمها  اليت 

االستثمارية واجلارية والتشغيلية( . 
وردت كلمة موازنة خاصة يف ضوابط رقم )3( الفقرة )رابعا/ب/2( 
واليت نصت على )لرئيس جهة التعاقد أو من خيوله قبول العطاءات 
للمناقصات كافة املدرجة يف املوازنة التشغيلية او املوازنة اخلاصة  
اليت تزيد عن الكلفة التخمينية املرصدة ألغراض اإلحالة بنسبة ال 

تتجاوز )%10(...اخل (  .
يف  الواردة  العالي  التعليم  صناديق  موازنة  اعتبار  خيص  فيما  اما 
وزارة  مفاحتة  فباإلمكان  عدمه  من  خاصة  موازنة  أعاله  كتابكم 

املالية والوقوف على رأيها بهذا الشأن .
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تنفيذ 40 تعليمات  من  )رابعًا/أ(  املادة  اىل  إشارة 
لسنة   )1( رقم  أمانة  التنفيذ  بأسلوب  األعمال 
 )3( يف  املوظف  إشرتاك  حددت  واليت   2018
إمكانية  بيان  يرجى   ، تقدير  أعلى  على  جلان 
إشرتاك املوظف بلجان إضافية وأكثر من )3( 
إمكانية  عدم  حال  يف  وذلك  واحد  آن  يف  جلان 
أعداد  إستنفاذ  بسبب  املخصصة  املبالغ  صرف 

املكلفني باللجان .

ان املادة )1/ رابعًا/أ( من تعليمات تنفيذ امانة رقم )1( لسنة 2018  
جلان(  ثالثة   )3( من  بأكثر  املوظف  اشرتاك  جيوز  )ال  على  نصت 
الواجب  االساسية  الشروط   الذكر هي من  آنفة  الفقرة  ان  وحيث 
اشراك  ميكن  ال  ,عليه  االسلوب  بهذا  االعمال  تنفيذ  عند  توفرها 

املوظف بأكثر من ثالث جلان خالفًا للتعليمات أعاله .
يف حال عدم املقدرة على تنفيذ االعمال بسبب استنفاذ اعداد املوظفني 
باإلمكان اعداد  دراسة اجلدوى االقتصادية او التقارير الفنية واعداد 
تنفيذه  حمافظتكم  تروم  الذي  العمل  تنفيذ  لغرض  شاملة  دراسة 
تعليمات  من   )3( املادة  يف  عليه  املنصوص  التعاقد  اساليب  احد  وفق 

تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 .
هذه  قبل  من  الصادرة  املباشرة  االحالة  ضوابط  اىل  نشريكم 
 2019 لسنة   )341( املرقم  الوزراء  جملس  قرار  اىل  استنادا  الوزارة 
يف   )4/7/30972( العدد  ذي  الوزارة  هذه  كتاب  مبوجب  واملعممة 

9/12/2019

بتنفيذ 41 إلخفاقها  شركة  من  العمل  سحب  مت 
فقرات  بتنفيذ  وتعهداتها  التعاقدية  إلتزاماتها 
ملتطلبات  ختميين  جدول  إعداد  مت   ، العقد 
األمنية  األوضاع  بسبب  أنقاض  وجود  و  أمنية 
بعد صدور قرار سحب العمل ، يرجى بيان هل 
الكميات  جبدول  احملدد  املبلغ  سحب  باألمكان 
مت  أنه  علمًا  التنفيذ  حسن  تأمينات  من  أعاله 
باملشروع  اخلاصة  الضمان  خطابات  مصادرة 
الدرجة  وأكتسب  حكم  قرارات  وصدرت 
القطعية ومت فتح مذكرة أخبار بالتنفيذ حبق 
للمشروع  الضمان  خلطابات  املصدر  املصرف 

أعاله .  

طاملا مت مصادرة خطاب الضمان  مصادرة نهائية اىل اخلزينة العامة 
واستخدامها  املصادر  الضمان  خطاب  من  مبالغ  سحب  ميكن  فال 
لغرض رفع االنقاض وغلق الفتحات بني البنايتني لعدم وجود سند 
وتنفيذه  العمل  مالي هلذا  طلب ختصيص  وبإمكانكم  بذلك  قانوني 

حسب الصالحيات املالية اخلاصة بوزارتكم  . 

فهل 42  )2( عدد  شركاء  للمناقصة  تقدم  إذا 
املماثل  العمل  معيار  تلبية  شريك  كل  على 
للخربة التخصصية أم يكفي تلبية املعيار ألحد 

الشريكني . 

 7/10/2019 يف   )4/7/24537( العدد  ذي  أعمامنا  اىل  نشريكم 
الشركاء  احد  تقديم  حال  يف   ( على  منه  )ث(  الفقرة  نصت  حيث 
ألي من املعايري  املطلوبة  ومت استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء 
املشرتك دون النظر اىل الشريك االخر, اال اذا نص يف الوثيقة نسبة 
مت  ما  يعتمد  ذلك  عند   , الشريك  يف  توفرها  ينبغي  معينة  وشروط 
اخلربة  اعتماد  يتم    , أعاله  يف  تقدم  وملا  عليه   ). الوثيقة  يف  تثبيته 
اخلاصة املقدمة من أحد الشركاء يف العطاء املشرتك يف حال عدم 

النص يف الوثيقة على نسبة معينة جيب توفرها يف  كل شريك  . 
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العامة 43 الشركة  مشول  مدى  بيان  يرجى 
لتجارة السيارات من القيمة املضافة املشاراليها 
العامة  املوازنة  قانون  من  )ثالثًا/أ(  املادة  يف 

األحتادية لعام 2019 من عدمها 

بتحديد  معنية  حمايدة  جلنة  بتشكيل  قامت  قد  الوزارة  هذه  ان 
لتقيم  العامة  الشركات  منتجات  اىل  املضافة  والقيمة  املواصفات 
جودة املنتج احمللي ونشريكم بهذا الصدد اىل إعمام هذه الوزارة ذي 
العدد )3/1/20758( يف 28/8/2019 الذي تضمن الدليل احملدث 
ملنتجات الشركات العامة املستوفية لشروط املنتوج الوطين والذي 
من  )3/1/أ(  املادة  نص  اىل  استنادا  منها  الشراء  التعاقد  جهات  الزم 

تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لسنة 2019.

يرجى بيان ما يأتي :44
إمكانية إعتماد إسلوب الدعوة املباشرة يف توجيه 
يف توجيه الدعوة اىل الشركات املتخصصة أو 
أحد وكالئها بأعتبار إن هذه العجالت تتطلب 

السرية .
إجراءات التعاقد هل تتم من قبلنا أم عن طريق 
التأييد  الوزارة ويكون علينا  العقود يف  مديرية 
اجلدوى  دراسة  وتوفر  املالي  األعتماد  بتوفر 
والكلف التخمينية وحتديد املواصفات الفنية . 
لتجارة  العامة  الشركة  مع  التعاقد  إمكانية   
إعتمادها  أو ميكن  السيارات مباشرة من عدمه 

كشركات القطاع اخلاص .

واملتعلقة  اعاله  كتابكم  من   )1( الفقرة  يف  ورد  مبا  يتعلق  فيما 
بامكانية اعتماد اسلوب الدعوة املباشرة لغرض شراء العجالت مدار 
الدعوة  اسلوب  اىل  اللجوء  يتم  اعالمكم  نود  حيث   ، كتابكم  حبث 
عليها  املنصوص  املربرات  من  اكثر  أو  واحد  توفر  حالة  يف  املباشرة 
 )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من  )3/خامسًا(  املادة  يف 

لسنة 2014 .
خبصوص الفقرة )2( من كتابكم أعاله واليت تستفسرون مبوجبها 
تتم  ان  دائرتنا  ترى  حيث  التعاقد  إجراءات  تتوىل  اليت  اجلهة  حول 
وزارتكم  يف  املختص  العقود  تشكيل  طريق  عن  التعاقد  اجراءات 
لغرض توحيد االجراءات التعاقدية وباعتباره اجلهة املختصة بذلك 
وعلى مكتبكم تهيئة واستكمال كافة املتطلبات املنصوص عليها يف 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 بأعتباركم 

اجلهة املستفيدة من تلك العجالت .
بأمكانية  أعاله واخلاصة  )3( من كتابكم  بالفقرة  يتعلق  فيما  اما 
التعاقد مع الشركة العامة لتجارة السيارات مباشرة نشريكم اىل 
تنفيذ  تعليمات  من  الشراء/أ(  عامة/1/صالحيات  )3/احكام  املادة 
املوازنة االحتادية لعام 2019 واليت نصت )تلتزم الوزارت االحتادية 
من  احتياجاتها  بشراء  واحملافظات  بوزارة   املرتبطة  غري  واجلهات 
املضافة   القيمة  نسبة  التقل  ان  على  االحتادية   الوزارات  منتجات 
ال  ان  على  و   )20%( على  املصنعة  املنتجات  هلذه  االنتاج  قيمة  اىل 
تزيد  بنسبة  املستوردة  مثيالتها  عن   الوزارات  منتجات  اسعار  تزيد 
وزارة  وتتوىل  واجلودة  النوعية  مواصفات  مراعاة  مع   )10%  ( عن 
النوعية  و  اجلودة  ومواصفات  املضافة  القيمة  حتديد  التخطيط 
العامة  الشركات  ملنتجات  السنوي  الدليل  وفق  سنوي  بشكل 
املستوفية لشروط تشجيع املنتوج الوطين استنادا الحكام املادة )24( 
من قانون املوازنة االحتادية رقم )1( لسنة 2019( مع االخذ بنظر 
املختص/او رئيس اجلهة غري  الوزير  االعتبار ماورد يف )صالحيات 
الفقرة )2/هـ/ثانيًا( من  او امني بغداد(  املرتبطة بوزارة/او احملافظ 
التعليمات أعاله واليت نصت على )يكون مفاحتة الوزارات االنتاجية 
مائة   ( دينار   )100  000  000( على  اليزيد  مبا  االحتياجات  لشراء 
التعاقد  اساليب  احد  يتبع  ذلك  عن  زاد  وما  (ابتداًء  دينار  مليون 
لسنة   2/ رقم  احلكومية  عقود  تنفيذ  تعليمات  يف  عليها  املنصوص 

/2014 والضوابط امللحقه بها( .
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الشركات 45 من  رمسية  كتب  إلينا  ترد 
واملعادن  الصناعة  وزارة  اىل  التابعة  احلكومية 
نسبة  لديها  الشركات  بأن  فيها  تؤيد  واليت 
املواد  %20 من  مساهمة يف اإلنتاج ال تقل عن 
، هل باألمكان  آنفًا  املراد شراءها من الشركات 
عدم  أو  إلينا  ترد  اليت  الرمسية  الكتب  إعتماد 

إعتمادها . 

من  الشراء/أ(  عامة/1/صالحية  )3/احكام  املادة  اىل  نشريكم 
تعليمات تنفيذ املوازنة لعام 2019 واليت نصت على )تلتزم الوزارت 
بشراء  واحملافظات  بوزارة   املرتبطة  غري  واجلهات  االحتادية 
نسبة  التقل  ان  على  االحتادية   الوزارات  منتجات  من  احتياجاتها 
القيمة املضافة اىل قيمة االنتاج هلذه املنتجات املصنعة على )20%( 
املستوردة  مثيالتها  عن   الوزارات  منتجات  اسعار  تزيد  ال  ان  على  و 
واجلودة  النوعية  مواصفات  مراعاة  مع   )10%  ( عن  تزيد  بنسبة 
وتتوىل وزارة التخطيط حتديد القيمة املضافة ومواصفات اجلودة و 
النوعية بشكل سنوي وفق الدليل السنوي ملنتجات الشركات العامة 
املستوفية لشروط تشجيع املنتوج الوطين استنادا الحكام املادة )24( 
ترى  تقدم  ملا   )2019 لسنة   )1( رقم  االحتادية  املوازنة  قانون  من 
العامة  الشركات  ملنتجات  السنوي  الدليل  وفق  العمل  يتم  دائرتنا 
وزارتنا  تتوىل  والذي  الوطين  املنتوج  تشجيع  لشروط  املستوفية 
اعتماد  يتم  وال  أعاله  استفساركم  مبوضوع  يتعلق  فيما  اصداره 
الدليل  مع  مطابقتها  يتم  مامل  الشركات  تلك  عن  الصادرة  الكتب 

ونرافق ربطًا قرص مدمج )CD( متضمن الدليل السنوي أعاله  .

املوازنة 46 تنفيذ  تعليمات   يف  جاء  ما  اىل  إشارة 
االحتادية لعام 2019 املادة )16( الفقرة )أواًل( 
واملراقبة  اإلشراف  مبلغ  )حتديد  املتضمنة 
كلفة  ضمن  العامة  واألشغال  املقاوالت  عقود 
املقاولة  كلفة  من   )5%( بنسبة  املشروع 
أمانة  التنفيذ  وأعمال  املباشر  التنفيذ  وأعمال 
يرجى  دينار(  مليار  على  مبالغها  تزيد  ال  اليت 
إعالمنا إمكانية صرف جزء من مبالغ اإلشراف 
وفق  املنفذة  للمشاريع  املباشرة  عند  واملراقبة 
اجلارية  املوازنة  ضمن  أمانة  التنفيذ  إسلوب 
واإلتصاالت  النقل  نفقات  لتغطية   2019 لعام 
للجان املنفذة وصرف اجلزء املتبقي عند إنتهاء 

العمل . 

إن الفقرة )16( من صالحيات السيد الوزير او السيد احملافظ والواردة 
ضمن تعليمات وصالحيات تنفيذ نفقات املشاريع االستثمارية لعام 
الصرف  اوجه  وبينت  واملراقبة  االشراف  نسب  حددت  قد   2019  /
ضمن هذه املبالغ يف البند )ب( خبصوص النقل والبند )ز( خبصوص 
الفقرة اعاله وعليه فباالمكان الصرف  االتصاالت اهلاتفية من ذات 

من هذه املبالغ لتغطية النفقات املشار اليها بكتابكم اعاله .
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مت سحب العمل من شركة نظراً لتجاوز املدة 47
وبلوغ   25% بنسبة  العقد  لتنفيذ  التأخريية 
والبالغ  األقصى  احلد  التأخريية  الغرامات 
العمل  إكمال  وعدم  العقد  مبلغ  من   )10%(
مبوجب ما ورد يف العقد ، قدمت الشركة طلبًا 
بإلغاء سحب العمل وبعد دراسته من قبل جلنة 
وذلك  الطلب  رفض  مت  واملصادقة  املراجعة 
ملضي املدة القانونية احملددة مبوجب املكادة )5/

ثانيًا/و/2( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
إلغاء  بطلبات  واخلاصة   2014 لسنة   )2( رقم 
بيان  راجني  يومًا،   )30( خالل  العمل  سحب 
املطلوبة  املدة  بشأن  والقانوني  التعاقدي  الرأي 
قد  الشركة  لكون  املتبقية  األعمال  إلكمال 

استوفت كافة املدد العقدية والقانونية .  

أشارت الفقرة )ثانيًا / و/ 1( من املادة )5( من تعليمات تنفيذ العقود 
الغاء  بطلب  البت  أن  اىل   2014 لسنة   )2( رقم  العامة  احلكومية 
واملصادقة  للمراجعة  املركزية  اللجنة  العمل من صالحية  سحب 
سحب  قرار  بالغاء  طلبا  املخل  املتعاقد  يقدم  ان  على  االحالة  على 
العمل  سحب  بقرار  تبليغه  تاريخ  من  يوم   )30( مدة  خالل  العمل 
اىل رئيس التشكيل االداري للعقود يف جهة التعاقد مع تقديم تعهد 
تقدم  جبدول  ومعززة  حمددة  مدة  خالل  املتبقية  الفقرات  باجناز 

عمل تفصيلي مصادق عليه من اجلهة الفنية ...اخل( .
مبا ان البت بطلب الغاء سحب العمل جتاوز الفرتة املنصوص عليها 
يف )ثانيًا / و/ 2( من املادة )5( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
العامة رقم )2( لسنة 2014 فيتم استحصال موافقة جملس الوزراء 
القانونية  الشكلية  من  االستثناء  على  لالقتصاد  الوزاري  اجمللس   /

اخلاصة بفرتة )30( يوم للبت بطلب الغاء قرار سحب العمل .
)2( اعاله يتم االتفاق مع  الفقرة  مما تقدم وبعد مراعاة ما ورد يف 
من  املقدم  التعهد  وفق  االعمال  الكمال  حمددة  مدة  على  املقاول 

قبله مع توقيع ملحق عقد مع املقاول بهذه املدة .

الشركات 48 من  رمسية  كتب  إلينا  ترد 
واملعادن  الصناعة  وزارة  اىل  التابعة  احلكومية 
نسبة  لديها  الشركات  بأن  فيها  تؤيد  واليت 
املواد  %20 من  مساهمة يف اإلنتاج ال تقل عن 
، هل باألمكان  آنفًا  املراد شراءها من الشركات 
عدم  أو  إلينا  ترد  اليت  الرمسية  الكتب  إعتماد 

إعتمادها .

من  الشراء/أ(  عامة/1/صالحية  )3/احكام  املادة  اىل  نشريكم 
تعليمات تنفيذ املوازنة لعام 2019 واليت نصت على )تلتزم الوزارت 
بشراء  واحملافظات  بوزارة   املرتبطة  غري  واجلهات  االحتادية 
نسبة  التقل  ان  على  االحتادية   الوزارات  منتجات  من  احتياجاتها 
القيمة املضافة اىل قيمة االنتاج هلذه املنتجات املصنعة على )20%( 
املستوردة  مثيالتها  عن   الوزارات  منتجات  اسعار  تزيد  ال  ان  على  و 
واجلودة  النوعية  مواصفات  مراعاة  مع   )10%  ( عن  تزيد  بنسبة 
وتتوىل وزارة التخطيط حتديد القيمة املضافة ومواصفات اجلودة و 
النوعية بشكل سنوي وفق الدليل السنوي ملنتجات الشركات العامة 
املستوفية لشروط تشجيع املنتوج الوطين استنادا الحكام املادة )24( 
ترى  تقدم  ملا   )2019 لسنة   )1( رقم  االحتادية  املوازنة  قانون  من 
العامة  الشركات  ملنتجات  السنوي  الدليل  وفق  العمل  يتم  دائرتنا 
وزارتنا  تتوىل  والذي  الوطين  املنتوج  تشجيع  لشروط  املستوفية 
اعتماد  يتم  وال  أعاله  استفساركم  مبوضوع  يتعلق  فيما  اصداره 
الدليل  مع  مطابقتها  يتم  مامل  الشركات  تلك  عن  الصادرة  الكتب 

ونرافق ربطًا قرص مدمج )CD( متضمن الدليل السنوي أعاله  .
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املوازنة 49 تنفيذ  تعليمات   يف  جاء  ما  اىل  إشارة 
االحتادية لعام 2019 املادة )16( الفقرة )أواًل( 
واملراقبة  اإلشراف  مبلغ  )حتديد  املتضمنة 
كلفة  ضمن  العامة  واألشغال  املقاوالت  عقود 
املقاولة  كلفة  من   )5%( بنسبة  املشروع 
أمانة  التنفيذ  وأعمال  املباشر  التنفيذ  وأعمال 
يرجى  دينار(  مليار  على  مبالغها  تزيد  ال  اليت 
إعالمنا إمكانية صرف جزء من مبالغ اإلشراف 
وفق  املنفذة  للمشاريع  املباشرة  عند  واملراقبة 
اجلارية  املوازنة  ضمن  أمانة  التنفيذ  إسلوب 
واإلتصاالت  النقل  نفقات  لتغطية   2019 لعام 
للجان املنفذة وصرف اجلزء املتبقي عند إنتهاء 

العمل . 

إن الفقرة )16( من صالحيات السيد الوزير او السيد احملافظ والواردة 
ضمن تعليمات وصالحيات تنفيذ نفقات املشاريع االستثمارية لعام 
الصرف  اوجه  وبينت  واملراقبة  االشراف  نسب  حددت  قد   2019  /
ضمن هذه املبالغ يف البند )ب( خبصوص النقل والبند )ز( خبصوص 
الفقرة اعاله وعليه فباالمكان الصرف  االتصاالت اهلاتفية من ذات 

من هذه املبالغ لتغطية النفقات املشار اليها بكتابكم اعاله .

مت سحب العمل من شركة نظراً لتجاوز املدة 50
وبلوغ   25% بنسبة  العقد  لتنفيذ  التأخريية 
والبالغ  األقصى  احلد  التأخريية  الغرامات 
العمل  إكمال  وعدم  العقد  مبلغ  من   )10%(
مبوجب ما ورد يف العقد ، قدمت الشركة طلبًا 
بإلغاء سحب العمل وبعد دراسته من قبل جلنة 
وذلك  الطلب  رفض  مت  واملصادقة  املراجعة 
ملضي املدة القانونية احملددة مبوجب املكادة )5/

ثانيًا/و/2( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
إلغاء  بطلبات  واخلاصة   2014 لسنة   )2( رقم 
بيان  راجني  يومًا،   )30( خالل  العمل  سحب 
املطلوبة  املدة  بشأن  والقانوني  التعاقدي  الرأي 
قد  الشركة  لكون  املتبقية  األعمال  إلكمال 

استوفت كافة املدد العقدية والقانونية .  

أشارت الفقرة )ثانيًا / و/ 1( من املادة )5( من تعليمات تنفيذ العقود 
الغاء  بطلب  البت  أن  اىل   2014 لسنة   )2( رقم  العامة  احلكومية 
واملصادقة  للمراجعة  املركزية  اللجنة  العمل من صالحية  سحب 
سحب  قرار  بالغاء  طلبا  املخل  املتعاقد  يقدم  ان  على  االحالة  على 
العمل  سحب  بقرار  تبليغه  تاريخ  من  يوم   )30( مدة  خالل  العمل 
اىل رئيس التشكيل االداري للعقود يف جهة التعاقد مع تقديم تعهد 
تقدم  جبدول  ومعززة  حمددة  مدة  خالل  املتبقية  الفقرات  باجناز 

عمل تفصيلي مصادق عليه من اجلهة الفنية ...اخل( .
مبا ان البت  بطلب الغاء سحب العمل جتاوز الفرتة املنصوص عليها 
يف )ثانيًا / و/ 2( من املادة )5( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
العامة رقم )2( لسنة 2014 فيتم استحصال موافقة جملس الوزراء 
القانونية  الشكلية  من  االستثناء  على  لالقتصاد  الوزاري  اجمللس   /

اخلاصة بفرتة )30( يوم للبت بطلب الغاء قرار سحب العمل .
)2( اعاله يتم االتفاق مع  الفقرة  مما تقدم وبعد مراعاة ما ورد يف 
من  املقدم  التعهد  وفق  االعمال  الكمال  حمددة  مدة  على  املقاول 

قبله مع توقيع ملحق عقد مع املقاول بهذه املدة .

رأي( 51 )بيان   2/5/2019 يف   )9662( كتاب 
القياسية  الوثيقة  تطبيق  امكانية  خبصوص 
غري  اخلدمات  عقود  على  الصغرية  لالشغال 
املماثلة  االعمال  تقديم  بسبب  االستشارية 
واحلسابات اخلتامية مما جيعل العمل احتكاريا 

على بعض الشركات. 

االعمال  تقديم  فان  االستشارية  غري  اخلدمات  بعقود  يتعلق  فيما 
طبيعة  تقتضيه  ما  وحسب  التعاقد  جلهة  جوازيا  امرا  هو  املماثلة 
العمل استناد اىل الفقرة)ثالثا/3/ج( من االعمام الصادر عن دائرتنا 
بالعدد)4/7/18256( يف 29/8/2019 واخلاص باملعايري اخلاصة 

بالوثائق القياسية املرافق ربطا.
تقديم  الشركة  على  فيتوجب  اخلتامية  للحسابات  بالنسبة  اما 
حسابات ختامية تكون معدالتها راحبة مع مراعاة الفقرة )اوال/3( 
من االعمام اعاله واملتضمنة تقديم احلسابات اخلتامية آلخر سنتني 

واليت تسبق االزمة املالية اي قبل عام 2014. 
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52 )46/2007( املرقمة  املقاولة  اعمال  مت سحب 
الشعب  يف  صف   18 ابتدائية  مدرسة  انشاء 
كافة  واختاذ  انفا  الشركة  بعهدة  واحملالة 
االجراءات القانونية حبق الشركة واملنصوص 
احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  يف  عليها 
اجلهات  مفاحتة  يرجى  امللحقة  والضوابط 
املختصة بشان ادراج الشركة القائمة السوداء. 

العقود  تنفيذ  بتعليمات  امللحقة  )18/ثانيا/4(  الضوابط  اشارت 
احلكومية اىل ) على جهة التعاقد يف حالة تلكؤ الشركة يف تنفيذ 
االلتزام  بضرورة  يوم   )15( خالل  انذار  توجيه  التعاقدية  التزاماتها 
ولدى  حبقها(  القانونية  االجراءات  اختاذ  يتم  وخالفه  بالتنفيذ 
االطالع على مضمون كتبكم اعاله تبني لنا ان االنذارات مت توجيهها 
يف االعوام السابقة )2008/2013/2014( وقد تضمنت مدة حمددة 
هلذه الشركات يف حني ان سحب العمل قد مت يف عام 2019 يرجى 
اعالمنا اسباب عدم اختاذ االجراءات طيلة هذه الفرتة اليت تلت تاريخ 

توجيه االنذارات. 
العدد)4/7/23966(  ذي  دائرتنا  عن  الصادر  االعمام  اىل  نشريكم 
يف 18/11/2017 واملرافق ربطا والذي تضمن )على جهات التعاقد 
كافة مفاحتة اللجنة املركزية لالدراج يف القائمة السوداء خالل 
فرتة ال تتجاوز ستة اشهر من تاريخ النكول او االخالل لغرض ادراج 
الشركة يف القائمة السوداء وخبالفه يتعذر على اللجنة االدراج ....( 

 .
املنفذة 53 شركة  طلب  حول  رايكم  بيان  يرجى 

مت  داخليةحيث  شوارع  تبليط  مشروع  ألعمال 
وقدمت  املشروع  من   40% من  أكثر  تنفيذ 
ومل  للمشروع  األولية  السلفة  الشركة 
مستحقات  أي  وصرف  عليها  املصادقة  يتم 
للشركة املنفذة ، قدمت الشركة طلبًا يطلب 
حلني  املشروع  أعمال  توقف  على  املوافقة  فيه 

توفر السيولة النقدية وصرف مستحقاتها . 

مبوجب  العامة  للمقاوالت  الشرق  مشس  شركة  طلب  خبصوص 
اعالمكم  نود  وبصدده   1/8/2019 يف  العدد)114(  ذي  كتابها 
السلفة  رفع  ومت  املشروع  من   )40%( بنسبة  اعمال  اجناز  مت  طاملا 
ومصادقتها ومل تتوفر السيولة املالية لتسديد مستحقات الشركة 
عن تلك االعمال فيتم منح الشركة مدة توقف حلني توفر السيولة 
املالية وملصلحة املشروع استنادا اىل الضوابط )6/اوال /2/أ( بأعتبار 

ان التوقف ضروري لتنفيذ العقد بصورة صحيحة .

يرجى بيان الرأي بشأن:54
امكانية تسديد دفعة مقدمة اىل الطرف الثاني 
وهل  العقد  توقيع  عند  تسدد   20% بنسبة 
تعفى شركات القطاع العام من تقديم خطاب 
الدفعة  تلك  لقاء  او كفالة مصرفية  الضمان 

املقدمة
امكانية استقطاع مبلغ %5 من قيمة العقد عن 
االعمال  اجناز  بعد  تطلق  االداء  حسن  كفالة 
تعفى  وهل  نهائيا  استالما  واستالمها  بالكامل 
شركات القطاع العام من تقديم كفالة حسن 

االداء.

ان تعليمات  اعالمكم  نود  )1( من كتابكم  بالفقرة  االمر  قدر تعلق 
 ( التشغيلية  السلفة  منح  على  تنص  مل   2019 لعام  املوازنة  تنفيذ 
الدفعة االولية ( اال يف عقود التسليح وعليه الميكن تضمني العقود 
املربمة مبوجب هذه التعليمات اي نص يسمح مبنح سلفة تشغيلية 
بتقديم  مسحت  السابقة  املوازنة  تنفيذ  تعليمات  ان  علما  هلا  خالفا 
 )10%( نسبة  و  العامة  للشركات   )20%( بنسبة  مقدمة  دفعات 
املبلغ  بكامل  تقديم خطاب ضمان  القطاع اخلاص مقابل  لشركات 
ضمان  خطاب  تقديم  من  معفية  العامة  الشركات  ان  العرض  مع 

السلفة التشغيلية .
قدر تعلق االمر بالفقرة)2( من كتابكم نشريكم اىل نص املادة )9/

 2014 لسنة   2 رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من  /د(  اوال 
والنهائية  االولية  التأمينات  من  العامة  الشركات  اعفاء  واملتضمن 
من  االداء  حسن  كفالة  عن  مبلغ  اي  استقطاع  ميكن  ال  وعليه 

الشركات العامة.
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حتديد 55 كيفية  خبصوص  راي  بيان  يرجى 
الكلفة التخمينية من قبل اللجنة يف حال عدم 
توفر مواد مماثلة او مشابهة للمواد او االجهزة 

املراد استريادها حسب ما جاء براي وزارتكم. 

خبصوص حتديد الكلفة التخمينية للعقود االحتكارية وبهذا الصدد 
نود اعالمكم انه يف حال عدم امكانية حتديد الكلفة التخمينية من 
 )8( رقم  الضوابط  اىل  نشريكم  وزارتكم  يف  خمتصة  جلنة  قبل 
 2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  بتعليمات  امللحقة 
الكلفة  لتحديد  االستشارية  املكاتب  مع  بالتعاقد  االمر  تعلق  قدر 

التخمينية للمشاريع .

مت التعاقد مع شركة لتنفيذ مشروع جماري 56
)تسليم مفتاح( ومت سحب العمل منها لتلكؤها 
العامة  األمانة  موافقة  حصلت   ، التنفيذ  يف 
من  العمل  سحب  قرار  بإلغاء  الوزراء  جمللس 
 ، عقد  ملحق  مبوجب  إلغاءه  ومت  الشركة 
الشركة  العقد على عدم مشول  ونص ملحق 
لسنة   )347( املرقم  الوزراء  جملس  بقرار 
األضرار  بأحتساب  الشركة  طالبت   ،  2015
واإلندثارات احلاصلة يف األعمال املنفذة خالل 
إمكانية  إعالمنا  راجني   ، العمل  سحب  فرتة 
إحتساب األضرار واإلندثارات لصاحل الشركة 

من عدمه ليتسنى لنا العمل مبوجبه . 

سحب  ومت  املشروع  بتنفيذ  متلكئة  الشركة  ان  طاملا  إعالمكم  نود 
العمل منها السباب تعود للشركة ومت الغاء قرار سحب العمل فإن 
كونها  املنفذة  الشركة  مسؤولية  من  تكون  واالندثارات  االضرار 

املتسببة بتلك االضرار 

57 2019- لسنة   239 رقم  الوزراء  جملس  قرار 
شركة  ادخال  يتضمن  عقد  ابرام  يتم  هل 
الوراق كشريك للطرف الثاني يف العقد املربم 
استنادا لقرار جملس الوزراء انفا ام االبقاء على 
النهرين  شركة  باعتبار  عليه  هو  كما  احلال 
الرتبوية  املستلزمات  وانتاج  لطباعة  العامة 
كطرف ثاني )وحيد يف العقد( مع العرض انه 
يوجد عقد مشاركة بني الطرفني اعاله وعلى 
من  الشريك  اىل  الطبع  اعمال  احالة  يتم  ضوء 
قبل الشركة العامة انفا.ويف حال ابرام ملحق 
العقد انفا هل يتوجب على وزارتنا طلب تامينات 

حسن التنفيذ للشريك استنادا لكتابكم اعاله.

البحث  مدار  للمناقصة  عدمه  من  شريك  ادخال  امكانية  موضوع 
وبصدده نود اعالمكم بعدم امكانية ادخال شركة الوراق كشريك 
الوزراء )239(  النهرين العامة استنادا اىل قرار جملس  مع شركة 
الوراق  شركة  اىل  املوافقة  اعطى  انفآ  القرار  باعتبار   2019 لسنة 
بالدخول مع الشركة العامة النتاج املستلزمات الرتبوية وليس مع 

شركة النهرين.

نقدية 58 وسيولة  مالية  ختصيصات  ورود  لعدم 
توقف مشروع )مستشفى احلسينية( وفق قرار 
2015, راجني بيان  347 لسنة  جملس الوزراء 
الراي حول امكانية مباشرة الشركة قبل ورود 
مالحق  توقيع  باالمكان  وهل  التخصيصات 
انفا  باملشروع  العمل  استئناف  لغرض  العقود 
مباشرة  تكون  هل  املباشرة  آلية  عن  واعالمنا 
لكافة  كلية  ام  املخصصة  املبالغ  وفق  جزئية 
العمل  مدة  احتساب  الية  بيان  مع  املشروع 

املتبقية. 

نود بيان اآلتي :ـ 
بااللتزامات  والدخول  واالستئناف  الشركة  مباشرة  امكانية  عدم 

التعاقدية قبل ورود التخصيص املالي والسيولة النقدية .
فيما خيص اعتماد التخصيص السنوي لعام 2019 من املبالغ املتبقية 
الكمال املشروع فيتم االستئناف كليا حتى وان كان التخصيص 

املالي غري كايف إلجناز العمل .
يف حال مت استئناف العمل البد من حتديد مدة جديدة بأتفاق طريف 
املوقع مع  االندثارات وتهيئة  الالزمة الجناز  املدة  اضافة  العقد مع 
مراعاة قرار جملس الوزراء )342( لسنة 2018 اخلاص باالندثارات 

واالضرار.
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التامينات 59 إطالق  بشأن  الرأي  بيان  يرجى 
املكتبة  واجهة  تاهيل  ملشروع  النظامية 

املركزية يف الوزيرية. 

خبصوص اطالق التأمينات النظامية وبهذا الصدد نود بيان اآلتي :ـ 
من   )5%( والبالغ  التنفيذ  حسن  الضمان  خطاب  حجز  خبصوص 
مبلغ العقد  نشريكم اىل قانون التجارة حيث نصت املادة )293( من 
القانون رقم )30( لسنة 1984 واليت نصت على ) الجيوز للمستفيد 
الغرض احملدد  اخر غري  الضمان عن غرض  املطالبة بقيمة خطاب 
العاشرة  املادة  املدنية  اهلندسة  العمال  املقاولة  شروط  كذلك  له( 
واليت نصت على )يبقى خطاب الضمان نافذا واليطلق اال بعد اصدار 
الغرض  الضمان لغري  النهائي والجيوز حبس خطاب  القبول  شهادة 

الذي صدر من اجله ( وعليه ال ميكن حجزه للعقود االخرى .
فال  اخر  لعقد  العقد  عن  الشركة  مستحقات  حلجز  بالنسبة  اما 
اىل  استنادا  صدر  قد  احلجز  يكون  مامل  احلجز  بذلك  السري  ميكن 

قانون حتصيل الديون احلكومية رقم )56( لسنة 1977.

يرجى تزويدنا بالتعليمات اليت ختص معاجلة 60
قرار  وفق  املعاجلة  املطروحةللمشاريع  املواد 
 2015 )347(لسنة  املرقم  الوزراء  جملس 

ليتسنى لنا اكمال باقي االجراءات. 

واملتعلق مبوضوع تصفية املشاريع وفق قرار جملس الوزراء )347( 
املواد  معاجلة  يتم  انه  اعالمكم  نود  الصدد  وبهذا   2015 لسنة 
 2019 الوزراء )170( لسنة  املطروحة للمشاريع وفق قرار جملس 

واملرافق صورة عنه ربطا.

فتح 61 جلان  )مهام   3 رقم  الضوابط  اشارت 
من  و(  )اوال/  الفقرة  العطاءات(  وحتليل 
2 لسنة  العقود احلكومية رقم  تنفيذ  تعليمات 
اعالمنا  بها،راجني  اخلاصة  والضوابط   2014
)ختم  باخلتم  العطاءات  فتح  اللجنة  تلتزم  هل 
جلنة الفتح ( والتوقيع من قبل اعضاء اللجنة 
وثائق  على   ) اللجنة  واعضاء  )رئيس  كافة 
؟ وما هي  املناقصني  املقدمة من قبل  العطاءات 

الوثائق اليت تستثنى من ذلك؟ 

اعالمكم  نود  وبصدده  العطاءات  وحتليل  فتح  جلان  مهام  مبوضوع 
تنفيذ  بتعليمات  امللحقة   )3( رقم  الضوابط  من  )اوال/و(  الفقرة  ان 
العقود احلكومية واضحة وصرحية حيث اقتضت ان يتم ختم مجيع 
وتوقيع  ختم  يتم  وكذلك  العطاءات  مقدمي  من  املقدمة  االوراق 
اللجنة  واعضاء  رئيس  قبل  من  الكميات  جداول  صفحات  مجيع 
مقدمي  من  املقدمة  االوراق  كافة  توقيع  من  مينع  ما  يوجد  وال 

العطاءات .

ما هي الوثائق اليت تقوم السفارات والقنصليات 62
الزام  لغرض  مبصادقتها  اخلارج  يف  العراقية 
من  منها  بتصديقها  العراقية  غري  الشركات 

عدمه.
شركتنا  به  تقوم  الذي  االجراء  هو  ما   -
الوثائق  صدور  صحة  من  التاكد  خبصوص 
املقدمة من قبل الشركات االجنبية )مطلوبة 
ومن  مصدقة  غري  لكنها  املناقصة(  شروط  يف 
والقنصليات  السفارات  تقوم  اليت  الوثائق  غري 

بتصديقها. )رائد( 

قدر تعلق االمر بتصديق الوثائق املرافقة للعطاءات اليت يتم طلبها 
من قبل جهات التعاقد احلكومية نود بيان االتي :-

جهات  تطلبها  اليت  الوثائق  كافة  تصديق  العطاءات  مقدمي  على 
السفارات  يف  العراق  خارج  من  ترد  واليت  املناقصات  يف  التعاقد 
والقنصليات العراقية يف بلدان إصدار تلك الوثائق إلعطائها الصفة 

الرمسية0
قبل شركات غري مصدقة  مقدمة من  وثائق  اعتماد  إمكانية  عدم 
العراقية  والقنصليات  بالسفارات  املتمثلة  الرمسية  اجلهات  من 
الربيد  طريق  عن  صدورها  صحة  طلب  على  اعتمادا  العراق  خارج 
االلكرتوني املثبت عليها خاصة يف حال كانت صادرة من جهات غري 

رمسية.
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جامعتنا 63 يف  أبرم  عقد  مبوجب  مواد  جتهيز  مت 
ضمن املوازنة التشغيلية لعام 2011 يرجى بيان 
وخبصوص فقرة 2 من كتابكم 4/7/16429 
2 من كتابكم  23/7/2018 طبقا للفقرة  يف 
العمل  سحب  بالغاء  قرارا  اصدار  اىل  يصار  هل 

حاليا؟
النهائي  االستالم  اعمال  الكمال  نظرا 
الواجب  االلية  هي  فما  حال  كواقع  للمشروع 
فقره  ضوء  يف  املشروع  لتصفية  حاليا  اتباعها 
اكمال  اىل  يصار  هل  اعاله؟  كتابكم  من   2
ام يصار  املتبقية من حساب الشركة  االجهزة 
املتبقية كون موازنة  مباشرة حلذف االجهزة 
وصعوبة  واحدة  لسنة  تقر  تشغيلية  املشروع 
توفر ختصيصات املالية الكمال املشروع حاليا 

يف ظل الظروف الراهنة.

نود بيان االتي:- 
يف   )4/7/16429( العدد  ذي  كتابنا  مبوجب  بينا  وان  سبق 
الشركة  قبل  من  جمهزة  مواد  هناك  طاملا  انه    23/7/2018
املتعاقدة معكم ومت استالم تلك املواد استالما أوليا وعليه يكون سحب 
العمل غري صحيح وبالتالي بإمكانكم إلغاء سحب العمل شرط توفر 
الشكلية القانونية لسحب العمل املتمثلة بتقديم الشركة املسحوب 
ذلك   تقديم  عدم  حال  ويف  العمل  سحب  إلغاء  طلب  العمل  منها 
من  الوزراء  جملس  يف  لالقتصاد  الوزاري  اجمللس  مفاحتة  يتطلب 
قبلكم  لطلب االستثناء من الشكلية القانونية إللغاء سحب العمل 0

تقرير  يف  املبينة  النواقص  إكمال  يتم  العمل  سحب  إلغاء  حال  يف 
جلنة االستالم األولي من قبل املقاول أو يتم إكماهلا من قبلكم على 
حسابه يف حال رفض تنفيذها  أو يصار إىل حذفها يف حال عدم توفر 

التخصيص املالي لتنفيذها

مدير 64 كان  سواء  العقود  تشكيل  ميكن  هل 
التشكيل او اي موظف فيه او ان يكون عضوا يف 
او  املوقع  تسليم  ناحية  من  العقد  تنفيذ  جلان 
عضوا يف جلان  او  اكماله  بعد  املشروع  استالم 
النزاع اليت قد تشكل جراء االخالل يف العقد مع 
اجلهة املنفذة او اي عقد مهما كان نوعه بكل 

عام. 

ال يوجد مامينع من اشرتاك رئيس تشكيل العقود أو موظفي العقود 
اليها  املشار  املهام  مع  يتعارض  مل  طاملا  والتسليم  االستالم  جلان  يف 
 5/7/2007 يف  بالعدد)4/7/4632(  دائرتنا  عن  الصادر  باالعمام 
علما ان من مهام تشكيالت العقود إعداد العقد واملتابعة بالتنسيق مع 

اجلهات القانونية والفنية واملالية .

يف 65 تلكؤها  بسبب  شركة  من  العمل  سحب  مت 
تنفيذ بناية جملس البلدية وأثر األزمة املالية 
وصدور قرار جملس الوزراء رقم )347( لسنة 
2015 أدى اىل توقف املشروع ، أعتربته اللجنة 
املنفذة لقرار جملس الوزراء املرقم )432( لسنة 
األولوية  أن  بإعتبار  أولوية  ذي  غري   2015
األوىل ملشاريع البنى التحتية ، يف نية احملافظة 
أيتام للبنني وأخرى للبنات ومدرسة  إنشاء دار 
منوذجية على موقع القطعة املخصصة سابقًا 
، مت حذف املشروع املسحوب العمل منه وسقط 
الناكل  حساب  على  بتنفيذه  احملافظة  حق 
وذلك  باجراءاتنا  املضي  على  املوافقة  يرجى 

للحاجة املاسة لدور  االيتام املشار اليها اعاله.

واملتعلق   17/9/2019 يف  العدد)4128(  ذي  كتابكم  اىل  اشارة 
العمل يف عام  باملوضوع اعاله  وبصدده نود اعالمكم طاملا مت سحب 
احملافظة  نية  ويف  اوىل  اولوية  ذو  غري  املشروع  اعتبار  ومت   2014
حذف املشروع من اخلطة وتنفيذه لدور االيتام فيتم تصفية املشروع 
وفق قرار جملس الوزراء رقم )432( لسنة 2015 ونشريكم بذلك 
اىل اعمام دائرتنا ذي العدد)4/7/16134( يف 3/8/2017 واملرافق 

صورة عنه ربطا.
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العمل 66 تنفيذ  بشأنإمكانية  الراي  بيان  يرجى 
جلنة  طريق  عن  او  الشركة  حساب  على 
املقاول ودون  االسراع دون احلاجة اىل موافقة 
احلصول على اذن قضائي من احملكمة املختصة 
او اختاذ االجراءات بسحب العمل من الشركة .

اعمامنا  مبوجب  تنظيمها  مت  وان  سبق  االسراع  بلجان  العمل  آلية 
16/3/2009 واليت كانت سارية على  العدد)4/7/3024( يف  ذي 
 )1( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  ظل  يف  املربمة  العقود 
لسنة 2008 وطاملا ان إعمام وزارتنا قد مت الغاءه مبوجب الضوابط 
رقم )19( امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 
االجراءات  على  الضوابط  هذه  تطبيق  فباالمكان  وبالتالي   2014
االعمام  مع  تتعارض  ال  انها  طاملا  فيها  النافذة  الفرتة  يف  الواقعة 

السابق وال متس حقوق مالية أو مراكز قانونية .

يف 67 االفضل  العطاء  بشان  راي  بيان  يرجى 
جلنة  ان  اىل  االشارة  مع  املرافق  اجلدول 
التحليل قد استوفت كافة االجراءات املتعلقة 

بصحة الصدور والبيانات .

من  وهو  دائرتنا  اختصاص  من  ليس  االفضل  العطاء  حتديد  ان 
اللجنة  ان تقرتن مبصادقة  العطاءات على  اختصاص جلنة حتليل 

املركزية للمراجعة واملصادقة على االحالة.

خبصوص 68 راي  بيان   23/2005 املرقم  العقد 
اعاله  العقد  امانات  باطالق  الشركة  قيام 
استنادا للبيانات املبينة بكتابنا ذي العدد 4030 

يف 9/7/2019

واملعطوف   7/10/2019 يف  العدد)5952(  ذي  كتابكم  اىل  اشارة 
مبوضوع  املتعلق   9/7/2019 يف  العدد)4030(  ذي  كتابكم  على 
القرار  ان  اعالمكم  نود  وبصدده   )23/2005( املرقم  العقد  امانات 
القضائي اقتضى احلكم بتحديد نسبة االجناز والزام وزارتكم بتأدية 
مستحقات الشركة عن االعمال املنجزة وعليه يرجى اعالمنا موقف 
االجراءات  هي  وما  له  املالي  التخصيص  توفر  ومدى  حاليا  املشروع 

املتخذة طيلة تلك الفرتة.

االحتادية 69 الوزارات  التزام  ان  هل  بيان  يرجى 
االحتادية  الوزارات  منتجات  من  بالشراء 
 100 والبالغة  الشراء  بصالحية  مشروط 

مليوندينار . 

منتجات  من  الوزارات  احتياجات  شراء  بصالحيات  خيص  فيما 
املادة )3/أ( أحكام عامة من  الوزارات االحتادية  املنصوص عليها يف 
تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام 2019 , يف هذه احلالة يكون 
مبلغ  جتاوز  حال  ويف  دينار  مليون   )100( اليتجاوز  مببلغ  الشراء 
التعاقد  أساليب  الشراء بأحد  )100( مائة مليون دينار يكون  الشراء 
احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من   )3( املادة  يف  عليها  املنصوص 
رقم )2( لسنة 2014 استنادا إىل الفقرة )2/هـ/ثانيا( من صالحيات 
واليت  أعاله  االحتادية  املوازنة  تنفيذ  تعليمات  يف  املختص  الوزير 
االحتياجات  لشراء  اإلنتاجية  الوزارات  مفاحتة  )يكون  على  نصت 
مبا اليزيد على )100000000( مائة مليون دينار وما زاد عن ذلك 
يتبع احد أساليب التعاقد املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود 
احلكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها(على ان يتم 
املضافة  القيمة  توفر  شرط   )10%( لغاية  بالسعر  أفضلية  منحها 

البالغة )20%( 0 
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اصل 70 على  املطلوبة  املواد  منشا  اعتماد  يتم  هل 
املخل  العقد  يف  املثبت  املنشا  اعتماد  ام  املناقصة 
ضمن  املثبت  املنشا  اعتماد  حالة  يف  بانه  علما 
العقد املخل سيتم حتديد املنشا يف دولة واحدة 
فقط يف حني ان املنشا يف اصل اعالن املناقصة 

يكون من عدة جهات 

واملتعلق   12/11/2019 يف   )4540( العدد  ذي  كتابكم  إىل  إشارة 
, وبعد االطالع على مضمونه واملعطيات الواردة فيه  باملوضوع أعاله 
نود بيان انه طاملا تضمن العقد املربم مع الشركة املخلة على حتديد 
منشأ واحد فعند تنفيذ املناقصة على حساب الشركة املخلة يتوجب 
يف  اختالف  أي  وان  األول  العقد  متطلبات   بنفس  العقد  يكون  أن 
املتطلبات تتحمل جهة التعاقد فرق السعر عند إحالتها إىل شركة 
أخرى ونشريكم بذلك إىل إعمام دائرتنا الصادر مبوجب كتابنا ذي 

العدد )4/7/16134 ( يف 3/8/2017 0

باالندثارات 71 اخلاص  الغيار  امر  يصدر  مل 
اوليا  واستلم  اجنز  املشروع  ان  علما  ما  ملشروع 
فهل باالمكان اصدار امر غيار باالندثارات بعد 

االستالم االولي للمشروع .

وخبصوص   30/9/2019 يف   1854 العدد  ذي  كتابكم  اىل  إشارة 
اكمال  اجلهات  بامكان  بانه  اعالمكم  نود  وبصدده  اعاله  املوضوع 
االولي  االستالم  شهادة  صدور  بعد  التغيري  اوامر  اصدار  اجراءات 
لالعمال اليت مت توجيه املقاول بتنفيذها حتريريًا وكذلك لكميات 
الفقرات اليت تبني وجود زيادة فيها بعد اجراء الذرعة النهائية للعمل 
التغيري اليت ختص مبالغ االضرار واالندثارات  بأوامر  وفيما يتعلق 
العمل  استئناف  بعد  املقاولة  الشركات  قبل  من  تنفيذها  مت  واليت 
صدرت  وان  حتى  هلا  التغيري  امر  اصدار  اجراءات  اكمال  فيتطلب 
لآللية  وفقًا  اضافتها  يتم  وان  للمشروع  االولي  االستالم  شهادة 
املعتمدة والواردة ضمن قرار جملس الوزراء رقم )342( لسنة 2019 

.
اليت 72 الوثائق  خبصوص  الراي  بداء  يرجى 

املماثلة  االعمال  قبول  لدى  إعتمادها  باالمكان 
واملفاضلة  التقييم  الغراض  العطاءات  ملقدمي 

عند إداء جلان التحليل ملهامها كما يلي:
الوثيقة  العطاءات...ما هي  اوال: كافة مقدمي 

اليت تعتمد من الوثائق ادناه هل هي :
املهندس  دائرة  من  صادر  اجناز  تاييد  كتاب   -
املقيم الغراض البدء باجراءات االستالم االولي.

- حمضر استالم اولي
- شهادة استالم اولي

- حمضر استالم نهائي
- شهادة استالم نهائي/ قبول االعمال

اجلهة  من  صادر  اعمال  اجناز  تاييد  كتاب   -
وتسوية  الصيانة  مدة  انتهاء  بعد  املستفيدة 
بغلق  املتعلقة  االجراءات  وكافة  احلسابات 

ملف املشروع.
اعمال  لديهم  الذين  العطاءات  مقدمي  ثانيا: 
هل  الصندوق-  مع  منفذة  او  التنفيذ/  قيد 
االجيابية  املؤشرات  على  االعتماد  باالمكان 
الداء الشركة املنفذة معزز بتقرير من القسم 
اهلندسي مع مالحظة ان نسبة االجناز املتحقق 
املماثل املطلوب اضافة اىل  العمل  تتجاوز مبلغ 

مطابقة طبيعة العمل ودرجة تعقيده.

اي  ان  اعالمكم  فنود  اعاله,  كتابكم  من  )اوال(  بالفقرة  يتعلق  فيما 
وثيقة تشري اىل وجود عمل مماثل صادرة من جهة رمسية معتمدة 
حتليل  جلان  عند  واملفاضلة  التقييم  الغراض  اعتمادها  باالمكان 

العطاءات .
فيما يتعلق بالفقرة )ثانيا( من كتابكم اعاله, ترى دائرتنا يف حال 
كان لدى جهة التعاقد عمل مماثل او جتربة سابقة مع احد مقدمي 
العطاءات ناجحة فباالمكان اعتمادها واالشارة اليها بشكل صريح يف 
حمضر التحليل ,كما انه يف حال كانت هناك جتربة غري ناجحة 
مع شركة )متلكئة ,عدم التزامها بشروط العقد ,نوعية العمل ,املدد 
هلذا  العطاء  استبعاد  التحليل  جلنة  فبامكان  لالجناز,......(  الالزمة 

السبب.
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القانونية 73 الشكلية  من  االستثناء  منحنا  يرجى 
واملتمثلة  العمل  سحب  الغاء  طلب  يف  املتبعة 

باملدة الزمنية احملددة اللغاء سحب العمل.

صالحية  من  هو  العمل  سحب  الغاء  موضوع  ان  الوزارة  هذه  ترى 
تنفيذ  تعليمات  من   )5( املادة  اىل  استنادا  واملصادقة  املراجعة  جلنة 
املادة حددت  هذه  ان  وطاملا   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود 
بها  املسموح  املدة  حيث  من  املعنية  الشكلية  توفر  بضرورة  تطبيقها 
لغرض تقديم طلب االلغاء ونظرا ملضي هذه املدة فان من صالحية 
قرار  اىل  استنادا  الشكلية  هذه  من  االستثناء  منح  املوقر  جملسكم 
جملس الوزراء رقم )229( لسنة 2016 على ان يتم وقبل اخلوض 
يف منحها هذا االستثناء القانوني التأكد من توفر التخصيص املالي 
واالولوية االوىل للمشروع وخبالف ذلك يتم معاجلة املشروع وفق 
قرار جملس الوزراء رقم )432( لسنة 2015 بالرتيث باعادة االعالن 
القانونية  باالجراءات  املساس  دون  البدلني  فرق  عن  النظر  وغض 

االخرى الواجب اختاذها.

الغرامات 74 من  باالعفاء  مشوهلا  شركة  طلبت 
التاخريية إستنادا اىل قرار جملس الوزراء رقم 
)170( لسنة 2019 علما ان العقد غري مشمول 
بقرار رقم 347 لسنة 2015 ومت تصفيته وفق 
2 لسنة  العقود احلكومية رقم  تنفيذ  تعليمات 

.2014

نود بيان ان العقد غري مشمول بقرار جملس الوزراء رقم )170( لسنة 
2019 كون العقد مستلم استالما اوليا ومت تصفيته وفق تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 وذلك مبوجب كتابكم 
املشار اليه اعاله وال توجد سلف مالية مل تصرف له خالل الفرتة ما 
قبل االستالم األولي لذلك ترى هذه الوزارة ان يتم خصم الغرامات 
اعمام  من  وثالثا(  )ثانيا  للفقرتني  وفقا  العقد  ومعاجلة  التأخريية 
وزارة التخطيط الصادر مبوجب كتابنا ذي العدد )4/7/2647( يف 

املنفذة.  النهائية مع الشركة  31/1/2019 وتصفية احلسابات 

استشاري 75 مكتب  طلب  بان  راي  بيان  يرجى 
ينفذ  املشروع  كون  الضمان  خطابي  باطالق 
باسلوب تسليم مفتاح وهو يف فرتة الصيانة وال 
تارخيه  لغاية  مستلمة  غري  ابنية  هناك  زالت 
املكتب  وان  املنفذة  الشركة  اجراءات  بسبب 

االستشاري تعهد باكمال كافة املتعلقات

طاملا تضمنت الفقرة )6( من حمضر االجتماع املنعقد قيامكم باعادة 
كفاليت حسن التنفيذ لالستاري املرف فور االستالم االولي للمروع 
وطاملا متت عملية االستالم االولي ترى دائرتنا ان بامكانكم اطالق 
استالما  املستلمة  لالعمال  بالنسبة  التنفيذ  حسن  ضمان  خطاب 
بالنسبة لالعمال غري  التنفيذ  ابقاء خطاب ضمان حسن  اوليا ويتم 

املستلمة وغري املصادق عليها من قبل املكتب االستاري.

مت حجز مبالغ غرامات تاخريية من قبل جهات 76
باعادة  املنفذة  الشركة  طالبت  وقد  التعاقد 
املشاريع  وتسوية  التاخريية  الغرامات  احتساب 
الغرامات  احتساب  اعادة  التعاقد  جهات  رفضت 
قرار  او  املمنوحة  املدد  على  اعتمادا  التاخريية 

جملس الوزراء رقم )170( لسنة 2019 .

التأخريية قبل إصدار  ان املشاريع اليت بلغت احلد االعلى للغرامات 
نرى  املالية  االزمة  وقبل  املشروع  توقف  قبل  أي  العمل  سحب  قرار 
التأخريية املرتتبة عليها  الغرامات  عدم امكانية اعفاء الشركة من 

ولالسباب اعاله.
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مت 77 بغداد  حمافظة  خارج  مشروع  الوزارة  لدى 
األعمال  إكمال  لغرض  إسراع  جلنة  تشكيل 
املنفذة  الشركة  تنفيذها  عجزت  اليت  املتبقية 
مبيت  مصاريف  إعتبار  على  املوافقة  يرجى   ،
من  احملافظة(  )خارج  املشروع  يف  اللجنة 
املصاريف اللوجستية الالزمة إلدارة املشروع .   

احتسابها  يتم  اللجنة  اعضاء  ملبيت  املهمة  تتطلبها  اليت  االجور  ان 
التزيد  بنسبة  املقاول  على  تفرض  اليت  االدارية  التحميالت  ضمن 
االعمال  ضمن  وتكون  املنفذة  غري  االعمال  كلفة  من   )20%( عن 
استنادا  الصرف  بأوجه  احملددة  املشروع  الدارة  الالزمة  اللوجستية 
اىل الفقرة )رابعا( من الضوابط رقم )19( امللحقة بتعليمات تنفيذ 

العقود احلكومية رقم 2 لسنة 2014 . 

هل باإلمكان إصدار أمر غيار مبنح مدة جديدة 78
بعد إستئناف العمل يف مشاريع وتقديم جدول 
وحجم  تتناسب  جديدة  ومبدة  جديد  عمل 

العمل املتبقي تسبق إصدار ملحق العقد . 

ال يوجد ما مينع من إصدار أمر تغيري للمدة اجلديدة على أن يتم 
عكس أمر الغيار اخلاص باملدد االضافية مبلحق عقد لضمان حقوق 

والتزامات الطرفني .

رضائيًا 79 للوزارة  التابعة  املشاريع  أحد  إنهاء  مت 
وفق اجلدول رقم )1( من قرار جملس الوزراء 
عنها  اإلعالن  ومت   2015 لسنة   )347( رقم 
يرجى  العطاءات  حتليل  مرحلة  يف  حاليًا  وهي 
ومفاحتة  املناقصة  إلغاء  باإلمكان  هل  بيان 
األولوية  له  كون  للمقاولة  األصلي  املقاول 
 )13( بالفقرة  جاء  ما  وفق  العمل  إستكمال  يف 
من التوصيات اخلاصة بإستكمال قرار جملس 
التحليل  بإجراءات  األستمرار  أو  أعاله  الوزراء 
دون إلغاء املناقصة وإستكمال إجراءات التحليل 

جملس  قرار  وفق  بالرتاضي(  )االنهاء  بـ  املشروع  تسوية  مت  طاملا 
الوزراء )347( لسنة 2015 ومت االعالن عنه للفقرات املتبقية فيتم 
اكمال اجراءات املناقصة وليس للمقاول السابق احلق بطلب اكمال 
االعمال او العودة اىل العمل حيث كان من املفرتض ابداء رغبته قبل 

االعالن عنها. 

مباشرة 80 يتم  ومل  شركة  اىل  عمل  إحالة  مت 
لتوقيع  حتضر  ومل  بالعمل  فعليًا  الشركة 
العقد رغم تبليغها عدة مرات ، مت إجراء سحب 
)صفر(  املنجزة  األعمال  ذرعة  ومبلغ  العمل 
تسوية  إمكانية  بشأن  الرأي  بيان  يرجى   ،
حسابات الشركة ودفع مستحقاتها إستناداً اىل 
قرار جملس الوزراء املرقم )432( لسنة 2015.

طاملا مل يتم توقيع العقد من قبل الشركة احملال اليها املشروع مدار 
العمل وامنا يصار  التبليغات واالنذارات ال ميكن سحب  البحث رغم 
املادة  من   ) )اوال  بالفقرة  اليها  املشار  القانونية  االجراءات  اختاذ  اىل 
 2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من   )10(
واملتضمنة  )احالة املناقصة اىل املرشح الثاني وحتميلة فرق البدلني 
اجراءاتكم  فإن  يتم  مل  ذلك  إن  وطاملا   ) االولية  التامينات  ومصادرة 

بشإن سحب العمل منها  تعترب خمالفة ملا ورد اعاله .
واحالة  اعاله   )1( الفقرة  يف  الواردة  االجراءات  اختاذ  يتم  مل  طاملا 
املناقصة فيتم إلغاء املناقصة وإعادة االعالن للمرة الثانية عند توفر 
التخصيص املالي وال يتطلب االمر التسوية وفق قرار جملس الوزراء 

)432( لسنة 2015 لعدم وجود عقد رمسي بذلك.

ما 81 مشروع  نفذت  خاصة  شركة  طلبت 
إستحصال املوافقة على إنتفاء احلاجة خلطاب 
يتم  ومل  للمشروع  األداء  حسن  عن  الضمان 
والضمان  التقاعد  دائرة  من  الذمة  براءة  جلب 
التقاعد  دائرة  من  كتاب  ورد   ، اإلجتماعي 
)عدم  تضمن  للعمال  اإلجتماعي  والضمان 
ما  جلب  بعد  إال  للشركة  معاملة  أي  متشية 
الرأي  بيان  راجني  الشركة(  ذمة  براءة  يؤيد 

هل يتم إنتفاء احلاجة من عدمه . 

شروط  من  والستون(  الثانية   ( املادة  من  )ح(  الفقرة  اىل  نشريكم 
من  املتبقي  )اطالق  واملتضمنة  املدنية  اهلندسة  العمال  املقاولة 
االستقطاعات النقدية عند صدور شهادة القبول النهائي وبعد تقديم 
املقاول شهادة براءة الذمة من اهليئة العامة للضرائب ودائرة التقاعد 

والضمان االجتماعي ( .
 إستنادا اىل ما تقدم انفا ال يتم اطالق خطاب ضمان حسن التنفيذ 
براءة  تقديم  بعد  إال  النقدية  االستقطاعات  العقد واطالق  وتسوية 

ذمة من دائرة الضمان االجتماعي .
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هناك الكثري من من الشركات املنفذة للمشاريع 82
اليت مل تنجز وقسم منها متوقف ألسباب مالية 
بيان  يرجى  بها  البت  يتم  مل  أضرار  وجود  أو 
الرأي بصدد األستمرار بالطلب من الشركات 
املقاولني  وأن  خاصة  الضمان  خطابات  جتديد 
مل يقدمو طلبات لغرض مشوهلم بالقرار رقم 
)347( لسنة 2015 الذي حدد آلية التعامل مع 

خطابات الضمان . 

لسنة   )347( الوزراء  جملس  قرار  وفق  املشاريع  معاجلة  وجوب 
طرحه  أو  املشروع  جتميد  أو  الرضائية  بالتسوية  أما   2015
باالطالق  الضمان  خطابات  معاملة  يتم  وأن  إستثمارية  كفرصة 

وفق التعهدات املطلوبة مبوجب كل معاجلة.
يفرتض معاجلة تلك املشاريع من قبلكم بالتجميد واطالق خطابات 
الضمان وطاملا مل يتم معاجلة تلك املشاريع لغاية اآلن فيتم التعامل 
2019 بإعتباره القرار  معها وفق قرار جملس الوزراء )170( لسنة 
او  باالستئناف  املشاريع  هذه  موقف  حتديد  جيب  والذي  السائد 

التسوية.

تنفيذ 83 يف  القياسية  بالوثيقة  للعمل  نظراً 
كاملة  ورقية  الوثيقة  تسليم  يتم  املشاريع 
وخمتمة اىل املقاول مع قرص )CD( املتضمن 
املقاول  قبل  من  سحبه  لغرض  الرابع  القسم 
املتطلبات  وتقديم  األستمارات  وملئ  وتسعريه 
وتقدميها  األعالن  يف  املطلوبة  واملستمسكات 
عند غلق املناقصة حيث تقوم الشركة بتقديم 
الكميات  كافة املستمسكات واألوليات وجدول 
اليت  الوثيقة  تقدم  أن  دون  القرص  يف  املوجود 
لغرض  اإلجراءات  بيان  يرجى   ، إستالمها  مت 

إجناز يف مثل هذه احلالة . 
السيولة  بتقديم  الشركات  بعض  تقوم 
مع  وتسليمها  اإلعالن  يف  املطلوبة  النقدية 
العطاء باملبلغ املطلوب لكن يتم تقدميها أكثر 
من مرة يف أكثر من عطاء على عدة مناقصات 
يريد التقديم عليها يرجى بيان اإلجراء الواجب 

إختاذه . 
لتنفيذ  شركة  مع  التعاقد  مت  وأن  سبق 
مشروع عام 2013 وقد منحت الشركة سلفة 
تشغيلية ومل يتم تنفيذ العمل ألسباب خارجة 
 )347( قرار  ولصدور  الطرفني  إرادة  عن 
مبلغ  وإعادة  املشروع  إيقاف  مت   2015 لسنة 
النقدية  السيولة  ولتوفري  التشغيلية  السلفة 
بالعمل  إستئناف  طلب  الشركة  قدمت  حاليًا 
وأعيد العمل للشركة وقد روجت طلب سلفة 
تشغيلية كون املشروع من مشاريع عام 2013 
لعام  اإلحتادية  املوازنة  تنفيذ  تعليمات  وإن 
2019 مل جتوز منح السلفة التشغيلية ، يرجى 

بيان اإلجراء الواجب إقامته .    

قدر تعلق االمر بالفقرة )1( نشريكم اىل االعمام الصادر عن دائرتنا 
الوثائق  تطبيق  )آلية  بـ  واخلاص   26/4/2017 يف  بالعدد)8959( 

القياسية( واملرافق صورة عنه ربطا.
)السيولة  احلساب  كشف  قبول  يتم   )2( بالفقرة  االمر  تعلق  قدر 
كانت  حال  ويف  واحدة  ملناقصة  بالشركة  اخلاص   ) النقدية 
املقدرة املالية للشركة تغطي اكثر من مناقصة فباإلمكان اعتماد 
املتبقي منه ألكثر من مناقصة طاملا يليب املبلغ املطلوب ونشريكم 
العقود  تنفيذ  بتعليمات  امللحقة  )12/ثانيا/ج(  رقم  الضوابط  اىل 

احلكومية رقم 2 لسنة 2014 .
يف  سيكون  العقد  ملحق  ابرام  ان  ومبا   )3( بالفقرة  االمر  تعلق  قدر 
 2019 2019 وطاملا ان تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام  عام  
مل تنص على بند يتيح جلهات التعاقد منح السلفة التشغيلية فمن 

غري املمكن منحها حاليا سلفة تشغيلية .
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يف النية إعالن مناقصة حملية لتجهيز الوزارة 84
 ، العراق  يف  جمهزين  من  إستريادية  مبواد 
اليت  واجلهات  املطلوبة  الوثائق  بيان  يرجى 
الوثائق  لبعض  العراق  داخل  بتصديقها  تقوم 
)الفاتورة التجارية هل حتتاج اىل مصادقة ويف 
تقوم  اليت  اجلهة  هي  من  تصديقها  طلب  حال 
باملصادقة ، شهادة املنشأ هل حتتاج اىل مصادقة 
تقوم  اليت  اجلهة  هي  من  تصديقها  حال  ويف 

باملصادقة( .
بوليصة  الشحن،  )وثيقة  الوثائق  تطلب  هل 
شهادة   ، الدولية  الفحص  شهادة   ، التأمني 
جهة  لدى  موجودة  املواد  كانت  إذا   ، تغليف( 
اجملهز داخل العراق قبل التعاقد ويف حال طلبها 

هل تطلب نسخ أصلية أم نسخ ضوئية  

قدر تعلق االمر بالفقرة )1( طاملا إن املناقصة جتهيز ملواد استريادية 
من االسواق احمللية ال يتطلب االمر مصادقة تلك الوثائق ويتم اعتماد 
الوثائق استنادا  النسخ الضوئية وبأمكانكم طلب صحة صدور تلك 
اىل الفقرة )اوال /3( من الضوابط رقم )13( امللحقة بتعليمات تنفيذ 
وثائق  يثبت ذلك يف  ان  2014 على  2 لسنة  العقود احلكومية رقم 

املناقصة ابتداءا.
املناقصة حملية  قدر تعلق االمر بالفقرة )2( من كتابكم طاملا إن 

)جتهيز حملي( ال توجد ضرورة اىل طلب تلك الوثائق .

إشارة اىل ما جاء باملادة )1-5/أواًل( من تعليمات 85
 2018 لعام  الوزراء  جمللس  العامة  األمانة 
من  جزء  تنفيذ  على  التعاقد  )جيوز  واملتضمن 
العمل واملشروع املقرر تنفيذه أمانة عن طريق 
من   )40%( على  تزيد  ال  ثانوية  مقاوالت 
الكلفة املصدقة وفق العقود احلكومية رقم )2( 
لسنة 2014( والصادرة مبوجبها الوثائق (، هل 
أن التعاقد املشار اليه أعاله خيضع اىل تعليمات 
 2014 )2( لسنة  العقود احلكومية رقم  تنفيذ 

مع ضوابطها أو هناك تفسري آخر لذلك . 

من  جزء  احالة  ومت  احملافظة  قبل  من  امانة  االعمال  تنفيذ  عند 
والتزامات  حقوق  ينظم  عقد  وفق  يتم  ثانوي  مقاول  اىل  االعمال 
الطرفني وفق تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لسنة 2014 
والضوابط امللحقة بها استنادا اىل املادة )5/ اوال وثانيا( من تعليمات 

تنفيذ االعمال امانة 
يتم مراعاة املادة )3/ احكام عامة / صالحيات الشراء وتنفيذ االعمال 
( من تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية يف حال جتاوزت املبالغ اكثر 
املنصوص  التعاقد  اساليب  الحد  وفقا  يتم  فأنه  مليون   )100( من 
عليها بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية واذا كان مبلغ الشراء اكثر 
من )50( مليون يتم تنظيم عقد ينظم االلتزامات التعاقدية مبا فيها 
تنفيذ  تعليمات  حسب  التنفيذ  حسن  وضمان  التأخريية  الغرامات 

العقود احلكومية دون اللجوء اىل اساليب التعاقد.

من 86 )2/هـ/ثانيًا(  الفقرة  أحكام  اىل  إشارة 
تنفيذ  تعليمات  من  املختص  الوزير  صالحيات 
آلية  ماهي   ،  2019 لسنة  اإلحتادية  املوازنة 
ظل  يف  العام  القطاع  منتجات  مع  التعامل 
االشراء  يتم  وهل  أعاله  القانونية  النصوص 
قيمة  بلغت  مهخما  العام  القطاع  منتجات  من 
الشراء إذا توفرت يف منتجاتها الشروط املطلوبة 
لسنة  العامة  املوازنة  قانون  من   )24( املادة  يف 

 .  2019

العقود  تلك  مبالغ  جتاوز  حال  يف  العامة  الشركات  مع  التعاقد  ان 
يف  ورد  ما  اىل  نشريكم  دينار  مليون  مائة   )100.000.000(
بوزارة/ املرتبطة  غري  اجلهة  رئيس  املختص/او  الوزير  )صالحيات 

تنفيذ  تعليمات  من  )2/هـ/ثانيًا(  الفقرة  بغداد(  امني  او  احملافظ  او 
الوزارات  )يكون مفاحتة  2019 واليت نصت  لعام  املوازنة االحتادية 
 )100  000  000( على  يزيد  ال  مبا  االحتياجات  لشراء  االنتاجية 
دينار ) مائة مليون دينار (ابتداًء وما زاد عن ذلك يتبع اساليب التعاقد 
املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 
2014 والضوابط امللحقه بها ( مع مراعاة ما ورد يف تعليمات تنفيذ 
املوازنة االحتادية لسنة 2019  خبصوص هامش االفضلية والقيمة 

املضافة  للمواد اليت يتم شرائها من الوزارات االحتادية .  
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وردت 87 و  مواد  لتجهيز  مناقصة  إعالن  مت 
جلنة  اىل  إحالتها  ومت   )2( عدد  عروض 
توصيتها  قدمت  واليت  والتحليل  الدراسة 
واملطابقة  سعراً  األوطأ  العطاء  على  باإلحالة 
إجراءات  لكون   ، املطلوبة  الفنية  للمواصفات 
إلجنازها  وقت  إستغرقت  والتحليل  الدراسة 
متت  اليت  الشركة  عطاء  نفاذية  وإلنتهاء 
التوصية عليها مت مفاحتتها قبل إصدار كتاب 
افحالة لتمديد النفاذية وبنفس األسعار وردت 
األسعار  زيادة  مبوجبها  طلبت  واليت  إجابتها 
ومع زيادة أسعار هذه الشركة املوصي بعهدتها 
الطلب فإن عطائها ما زال أقل من أسعار عطاء 
املنافس الثاني ، يرجى بيان الرأي بشأن إمكانية 
بعد  الشركة  على  اإلحالة  إجراءات  إستكمال 
زيادة أسعارها أو يتم اإلحالة على املرشح الثاني 
رغم أن سعره أعلى من األول كون التعليمات 

ال جتيز زيادة يف األسعار .   

فرتة  إنتهاء  قبل  اإلحالة  إجراءات  إستكمال  التعاقد  جهة  -1على 
نفاذية العطاءات . 

وامللحقة   )  3  ( رقم  الضوابط  من   ) ثامنًا     ( الفقرة  نصت    2-
على   2014 لسنة   )  2  ( رقم   احلكومية  العقود  تنفيذ  بتعليمات 
)مطالبة مقدمي العطاءات بتمديد مدة نفاذية عطاءاتهم اذا تطلب 
االمر ذلك باالضافة اىل مطالبتهم بتمديد نفاذية خطابات الضمان 

اخلاصة بالتأمينات االولية او جتديدها يف حالة انتهائها (  .
واملستجيبة  املنافسة  العطاءات  جلميع  يكون  التمديد  طلب  ان   3-

ودون أي تغيري يف االسعار .
فباالمكان  عطاءاتها  متديد  الشركات  بعض  رفضت  حال  يف   4-

الذهاب اىل العطاء الثاني يف حال مت قبول متديد نفاذية عطاءه .
اىل  الثاني  للعطاء  باإلحالة  التوصية  مسألة  فإن  تقدم  مما   5-
جوازية  صالحية  االحالة(هي  على  واملصادقة  املراجعة  )جلنة 
ممنوحة للجنة )حتليل وتقييم العطاءات ( وحبسب توفر شروطها 
املراجعة واملصادقة  اما قبوهلا من عدمه فهي من صالحية  )جلنة 

على االحالة ( . 

احلسابات 88 إستكمال  إمكانية  بيان  يرجى 
الواجب  الرتجيح  معايري  من  كونها  اخلتامية 
الفقرات  ضمن  وليست  بتقدميها  األلتزام 
 )3( رقم  الضوابط  يف  اليها  املشار  اجلوهرية 
تنفيذ  بتعليمات  امللحقة  )ثانيًا/ج(  الفقرة 

العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 . 

إستناداً اىل الفقرة ) ثانيًا / 2 / ب( من الضوابط رقم ) 12( واخلاصة 
لعقود  العامة  احلكومية  العطاءات  يف  والرتسية  التأهيل  مبعايري 
على  نصت  واليت  االستشارية  اخلدمات  وعقود  والتجهيز  االشغال 
السنتني  خالل  االرباح  حتقيق  تظهر  اليت  اخلتامية  احلسابات   (
تقييم  على  يعكس  مببلغ  معدالتها  متوسط  وحتديد  االخريتني 
واليت  منها  االدنى  احلد  حتقيق  ومدى  العطاءات  مقدمي  مؤهالت 
السليم للمعيار  التطبيق  , عليه فأن  املناقصة(  تطلب ضمن شروط 
املتقدم يقتضي ان يتم مراعاة معدل االرباح واخلسائر يف احلسابات 
امكانية  يعين  مما  املناقصة  شروط  يف  احملددة  لألعوام  اخلتامية 
املقدمة راحبة  املعيار يف حال كانت احلسابات اخلتامية  قبول هذا 

يف املعدل وان كانت احداهما خاسرة .
غري  إنها  وطاملا  اخلتامية  احلسابات  بإستكمال  االمر  تعلق  قدر   2-
إبتداًء  امتالكها  حالة  يف  إستكماهلا  فباإلمكان  االسعار  يف  مؤثرة 
ونشريكم بهذا الشأن اىل الضوابط رقم ) 3 ( الفقرة ) سادسًا ( من 

تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 .   
العامة 89 املوازنة  قانون  من   )4( املادة  اىل  إستناداً 

إجراءات  غستكمال  لعدم  ونظراً   2018 لسنة 
ورود  عدم  بسبب  باملناقصة  اخلاصة  التعاقد 
اخلاصة  واملستمسكات  الوثائق  صدور  صحة 
بالشركات قبل تاريخ 15/12/2018 وإلقرار 
لسنة  املالي  التخصيص  وتوافر  العامة  املوازنة 
إستكمال  إمكانية  إعالمنا  راجني   ،  2019
آنفًا  اليها  املشار  باملناقصة  اخلاصة  اإلجراءات 
واألقسام  واإلحالة  التحليل  جلنة  قبل  من 

واملديريات ذات العالقة .

مدار  موضوع  باملناقصة  اخلاصة  االجراءات  استكمال  باإلمكان 
البحث ونشريكم بهذا الشأن اىل املادة ) 4 ( من قانون املوازنة العامة 

االحتادية لسنة 2018 مع مراعاة متديد نفاذية العطاءات
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الفيتنامية 90 العراقية  الشركة  مع  التعاقد  مت 
لعقد  املوقعة  األتفاقية  اىل  إستناداً  )املؤسسة 
الفيتنامية خالل  العراقية  الشركة  التأسيس 
عراقية  سفارة  وجود  ولعدم   )2001/ آب 
من  )ثانيًا/2(  الفقرة  اىل  وإشارة  فيتنام  يف 
تنفيذ  بتعليمات  امللحقة   )13( رقم  الضوابط 
أبدت   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود 
األقرب  )كونها  ماليزيا  يف  العراقية  السفارة 
أن  إال  التصديق  اىل فيتنام( عدم ممانعتها من 
ألي  تصديق  على  توافق  ال  اخلارجية  وزارة 
مستندات من دول البند الثالث مما يتسبب عن 
طلبت  تقدم  مما   ، التصديقات  إستكمال  عدم 
من  إستثنائها  الفيتنامية  العراقية  الشركة 
رقم  الضوابط  من  )ثانيًا/2(  الفقرة  تطبيق 

)13( امللحقة بالتعليمات أعاله .  
  

قدر تعلق األمر باإلستثناء من الفقرة ) ثانيًا / 2 ( من الضوابط رقم  
) 13 ( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ) 2 ( لسنة 2014 
حتقيق  لغرض  ُأسست  الفيتنامية  العراقية  الشركة  ان  وطاملا 
إسترياد  يف  والوقت  واملال  اجلهد  توفري  شأنها  من  إقتصادية  منافع 
يف  عراقية  سفارة  وجود  ولعدم   ) الرز  مادة   ( للبلد  ضرورية  مادة 
فيتنام وللحد من حتميل الدولة رسوم إضافية بسبب شهادة املنشأ 
من الدول اجملاورة نرى بإمكانية احلصول على إستثناء من الفقرة 

املذكورة انفًا خدمة للمصلحة العامة .  
-2 إَن منح اإلستثناء هو خارج صالحيات دائرتنا وباإلمكان مفاحتة 
جلنة الشؤون اإلقتصادية يف جملس الوزراء ملنح األستثناء للموضوع 

مدار البحث .  

من 91 هـ(  )ثانيًا/  البند  يف  ورد  ما  على  بناًء 
تنفيذ  بتعليمات  امللحقة   )3( رقم  الضوابط 
واىل   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود 
يف   )4/7/11279( العدد  ذي  دائرتكم  إعمام 
اإلحالة  إمكانية  إعالمنا  يرجى   28/5/2017
على العطاء املستجيب واألوطأ سعراً على الرغم 
أقل   )26%( ما مقداره  املقدم ميثل  السعر  من 
من الكلفة التخمينية علمًا أن العقد هو تقديم 

خدمات وليس جتهيز مواد أو معدات .
  

العقود  تنفيذ  تعليمات  من   ) هـ   / ثانيًا   (  )  3  ( رقم  الضوابط  بأن 
العطاء  )إستبعاد  على  نصت  قد   2014 لسنة   )  2  ( رقم  احلكومية 
الذي يقل مبلغه او يزيد عن ) %20 ( فأكثرمن الكلفة التخمينية 
مدار  للعطاء  املقدم  السعر  إن  ومبا   )  ... اإلحالة   لغرض  املخصصة 
حبث كتابكم املذكور آنفًا ميثل إحنراف بنسبة ) %26 ( أقل من 

الكلفة التخمينية بالتالي فأنه غري مستويف ويتم إستبعاده .  

الكتاب 92 مبوجب  الصادر  األعمام  اىل  إستناداً 
  24/2/2016 يف   )4/7/4185( العدد  ذي 
وبالنظر لورود بعض املشاريع من قبل اجلهات 
املستفيدة واملدرجة ضمن اخلطة اإلستثمارية 
وتنفيذ(  وتنصيب  وفحص  )جتهيز  بصيغة 
راجني  اإلعالن  بغجراءات  السري  ولغرض 

حتديد نوع الوثيقة الواجب إتباعها .  

ان اختيار الوثيقة القياسية املناسبة اليت تنطبق على مشاريع )جتهيز 
تتوقف على  االعالن عنها  بالنية  والذي  وتنفيذ(  وتنصيب  وفحص 
نسبة االعمال املوجودة يف جدول املتطلبات واليت تعدها جهة التعاقد 
فأن  التجهيز  نسبة  من  اكرب  املدنية  االعمال  نسبة  كانت  فاذا 
والعكس  العقد  مبلغ  وحسب  العامة  االشغال  هي  املناسبة  الوثيقة 

صحيح . 

للمشاريع 93 املقيم  املهندس  )دليل  إعتماد  مدى 
اإلنشائية( الصادر عن وزارة اإلعمار واإلسكان 
األختصاص  ذات  املرجعية  اجلهة  بإعتبارها 
اىل  األستناد  وإمكانية  اإلنشائية  بالعملية 
قبل  من  الدليل  هذا  يف  اليها  املشار  الضوابط 
                                                                                               . اخلالفية  املشاكل  حل  يف  الوزارات  باقي 
-2 هل هناك شروط خاصة أو ضوابط معتمدة 
املشروع  بأسلوب  املشروع  تنفيذ  يف  قبلكم  من 

اجلاهز )تسليم مفتاح( .  

حلل  اإلنشائية  للمشاريع  املقيم  املهندس  دليل  اعتماد  ميكن  ال 
املشاكل اخلالفية بني جهات التعاقد كونه دليل إسرتشادي فقط 

وال يعترب من التشريعات النافذة .
 /1 2019 الفقرة )  -2  نشريكم اىل تعليمات تنفيذ املوازنة لسنة 
املرتبطة  او رئيس اجلهة غري  الوزير املختص /  ب ( من صالحيات 
بوزارة / او احملافظ او امني بغداد واملتضمنة الفقرات الواجب التقييد 

بها ومراعاتها عند العمل بأسلوب ) تسليم مفتاح(.
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اخلدمات 94 بتقديم  اخلاصة  املشاريع  تنفيذ  إن 
وفق  احملررة  املناطق  وتأهيل  العائدة  للعوائل 
يرجى  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات 
األسلوبني  أحد  إعتماد  على  باملوافقة  التفضل 
صالحية  احملافظ  وختويل  املشاريع  تنفيذ  يف 

إعتماد أيهما أنسب :
 طريقة الدعوة املباشرة /لوجود شركات سبق 

للمحافظة التعامل معها وأثبتت جناحها .
طريقة التنفيذ املباشر أو التنفيذ أمانة / لوجود 
املشاريع  لتنفيذ  للمحافظة  مادية  إمكانيات 
تنفيذ  تعليمات  من  وإستثنائها  الطريقة  بهذه 
لسنة   )1( رقم  امانة  التنفيذ  بأسلوب  األعمال 
واملادة  رابعًا-أ(   1-( املادة  خيص  فيما   2018

)-1 رابعًا-ب( .  

عاجلة  اشغال  او  جتهيز  اعمال  املنفذة  االعمال  تكون  ان  حالة  يف 
ألحكام  وفقًا  املباشرة  الدعوة  استخدام  باالمكان  اخلدمات  لتقديم 
 )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من  )3/خامسا/ج(  املادة 

لسنة 2014 ويف حالة الطوارئ حصريًا.
اما خبصوص استخدام اسلوب التنفيذ املباشر وفقًا ألحكام تعليمات 
يستخدم  االسلوب  هذا  فأن   2011 لسنة   )3( رقم  املباشر  التنفيذ 
لالعمال  استخدامه  ميكن  وال  حصراً  االستثمارية  املوازنة  ملشاريع 
وموافقة  املتطلبات  توفري  بعد  التشغيلية  املوازنة  ضمن  تنفذ  اليت 

وزارة التخطيط.
واما خبصوص اسلوب التنفيذ امانة فباإلمكان العمل بهذا االسلوب 
امانة  التنفيذ  تعليمات  ألحكام  وفقًا  دينار  مليون   )250( ولغاية 
رقم )1( لسنة 2018 ولكل حالة على حدة ولنفس االسلوب ضمن 
املبلغ  زيادة  اىل  احلاجة  حالة  ويف  واالستثمارية  التشغيلية  املوازنة 

يتطلب مفاحتة اجمللس الوزاري لالقتصاد لغرض زيادته.
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لعقود اخلدمات 95 القياسية  بالوثائق  العمل  عند 
 )5( دون  تكون  اليت  للعقود  اإلستشارية  غري 
القانونية  األهلية  ))معيار  املتضمن  مليار 
)مطلوب(  املالية  السيولة  معيار  )مطلوب(، 
مطلوب  )غري  السنوي  األيراد  معدل  معيار   ،
 ، مطلوب(  )غري  اخلتامية  احلسابات  معيار   ،
 )) مطلوبة(  )غري  التخصصية  اخلربة  معيار 
والسيولة(  )األهلية  معايري  اعتماد  حالة  ويف   ،
عند  احلال  هو  فما  األخرى  املعايري  دون  فقط 
تقديم )5( عطاءت يف مناقصة قدمت أسعارها 
بنسبة %20 أقل من الكلفة التخمينية وتتمتع 
سيولة  وقدمت  القانونية  باألهلية  مجيعها 
األفضل  العطاء  هو  فما  املطلوب  باملبلغ  مالية 
قبل  من  أعاله  العطاءات  تقييم  يتم  وكيف 
ما  وكذلك   ، األفضل  للعطاء  التحليل  جلنة 
هو العمل يف حالة تقديم أكثر من )10-15( 
عطاء كون عدم إعتماد املعايري األخرى جيعل 
الشركات واملكاتب اخلاسرة تدخل يف املناقصات 
تقييم  إجراء  للحصول على عقد ومع صعوبة 
وصحة صدور والتأخر يف إجناز العمل املطلوب 
بالعمل  األستمرار  هو  شركتنا  رأي  وإن   ،
 )12( رقم  الضوابط  يف  املدرجة  للمعايري  وفقًا 
املصلحة  حتقق  كونها  القياسية  والوثائق 
الرصينة  الشركات  على  األحالة  يف  العامة 

املتعاقدة معنا . 

إن إعمام دائرتنا الصادر مبوجب كتابنا ذي العدد )4/7/24537( يف 
7/10/2019 اخلاص مبعايري التقييم واملفاضلة جاء للتخفيف من 
املعايري اليت تتطلبها املناقصات املعلن عنها يف جهات التعاقد ومتاشيا 
مع الوضع احلالي وكذلك ملساعدة الشركات حديثة التأسيس من 
الصغرية  املناقصات  يف  وخاصة  احلكومية   املناقصات  يف  املشاركة 

اليت تقل مبالغها عن )5( مليار دينار عراقي 0
تتطلبها  اليت  املهمة  املعايري  من  يعترب  املالية  السيولة  معيار  إن 
املناقصات ويتطلب تقدميها بغض النظر عن كون حركة السيولة 
خالل مدة قصرية ام طويلة طاملا هناك مايثبت توفر سيولة مالية 
وعدم امكانية احلكم على صحة مضمون كتب املصارف من عدمه 
دون وجود مايثبت ذلك اضافة اىل ان موضوع متابعة املعامالت املالية 
للمصارف االهلية ومدى صحتها هي من اختصاص البنك املركزي 

وجهات اخرى 0
ان معياري احلسابات اخلتامية ومعدل اإليراد السنوي غري مطلوبة 
عراقي  دينار  مليار   )5( عن  مبالغها  تقل  اليت  الصغري  املناقصات  يف 
لالشرتاك  التأسيس  واحلديثة  الصغرية  للشركات  فرصة  العطاء 
اكرب  مناقصات  يف  للدخول  وخربة  رصيد   هلا  ليكون  املناقصات  يف 
مير  البلد  ان  خاصة  الشركات  تلك  تطوير  يف  ومساهمة  مستقبال 
عام  من  واندثارها  املشاريع  مجيع  توقف  اىل  ادت  حرجة  بفرتة 
2014وقد جتاوزت مخسة سنوات مما جيعل من املناقصات ختلو من 
دون  االحتكار لدى شركات  نوع من  يولد  املتنافسة مما  الشركات 

اخرى 0  
 إن معيار اخلربة التخصصية يف املناقصات الصغرية اليت تقل مبالغها 
عن )5( مليار دينار عراقي يكون طلبها من مقدمي العطاءات اختياري 
ويف املناقصات التخصصية وبالتالي بإمكانكم طلب االعمال املماثلة 
طاملا ترى وزارتكم أهمية ذلك وحسب طبيعة املناقصة, اما بالنسبة 
العطاءات  مقدمي  قبل  من  املقدمة  العطاءات  مبلغ  تساوي  ملوضوع 
وتلبيتهم كافة املعايري االخرى , فنحن بصدد إصدار ضوابط  يتم 
الشركات  تلك  بني  من  بالعطاء  الفائزة  الشركة  اختيار  مبوجبها 

ملثل هذه احلاالت0
أما ما يتعلق بعدم العمل بأعمام دائرتنا املشار اليه أعاله واالكتفاء 
مبا ورد يف الضوابط رقم )12( اخلاصة مبعايري التأهيل واملفاضلة 
نود أن نبني بان كافة التعاميم الصادرة عن دائرتنا ملزمة جلهات 
سلطة  امر  مبوجب  لنا  املخولة  الصالحيات  اىل  استنادا  التعاقد 
سياسة  مع  تتماشى  انها  كما   2004 لسنة   )87( رقم  االئتالف 

الوزارة يف تقدير الوضع العام وحتقق العدالة واملصلحة العامة  0
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عند إستقطاع أمانات الصيانة يتم إعادتها بعد 96
إلجناز  األسراع  ولغرض  الصيانة  مدة  إنتهاء 
طلبت  هلا  املالية  السيولة  وتوفري  مشروع 
مبلغ  إستبدال  للمشروع  املنفذة  الشركة 
نافذ  يكون  ضمان  خبطاب  الصيانة  أمانات 
النظر  باإلمكان  فهل  النهائي  اإلستالم  لغاية 

بطلب الشركة .  

نصت املادة )62/أ( واخلاصة بتسليف على االعمال املنجزة )جيري 
تسليف املقاول على احلساب شهريا بالقيمة الكاملة لالعمال املنجزة 
اخلرائط   املسعروحسب  الكميات  جدول  يف  املدرجة  لالسعار  وفقًا 
املصدقة لالعمال املنجزة بصورة مرضية على ان تستقطع نسبة ) 
ان  املنجز وتستمر هذه االستقطاعات اىل  العمل  % ( من قيمة   10
يصل جمموعها ) 5 % ( من مبلغ املقاولة( كما ونصت الفقرة )ز( 
من نفس املادة آنفة الذكر على )يطلق نصف االستقطاعات النقدية 
شهادة  صدور  عند  املادة  هذه  من  )-1أ(  الفقرة  يف  عليها  املنصوص 

االستالم ....(.
استنادا ملا ورد يف الفقرة )1( اعاله جيب التفريق بني امانات الصيانة 
اطالقها  ويتم  املنجزة  االعمال  سلف  من  تستقطع  مبالغ  هي  واليت 
فهو  النهائية(  )االمانات  التنفيذ  حسن  ضمان  بينما  االستالم,  عند 
احالة  عند  تقدمية  يتم  العقد  مبلغ  من   )5%( بقيمة  خطابضمان 
املشروع  استالم  عند  اطالقه  ويتم  العقد  توقيع  وقبل  املناقصة 

استالمًا نهائيًا وتصفية حساب املقاول.
ملا ورد يف اعاله نؤكد إمكانية املقاول عند استالمه ألمانات الصيانة 
عند تسوية املشروع مسبقا ان يقدم مبالغ هذه االمانات عند استئنافه 
للعمل سواء كانت على شكل مبالغ نقدية او تقديم خطاب ضمان 
المانات  اجلديدة  االستقطاعات  تستمر  ان  على  املبلغ  ذلك  يغطي 

الصيانة من السلف املقدمة وحسب الضوابط والتعليمات.

يرجى إعالمنا هل حيتاج إلغاء سحب العمل اىل 97
الطرفني  إلتزامات  لتنظيم  عقد  ملحق  إصدار 
اإلكتفاء  يتم  أم  العمل  سحب  إلغاء  بعد  ما 

بأصدار كتاب مباشرة بإستئناف التنفيذ . 

بإجناز  تعهد  املقاول  تقديم  يتطلب  العمل  سحب  إلغاء  قرار  إن 
عمل  تقدم  جبدول  معززاً  حمددة  مدة  خالل  املتبقية  الفقرات 
مع  التعاقد  جهات  لدى  الفنية  اجلهة  من  عليه  مصادق  تفصيلي 
التنفيذ وبذلك يتطلب  الضمان اخلاص حبسن  مراعاة نفاذ خطاب 
املدة مبلحق عقد  تلك  االتفاق على مدة عمل جديدة وعكس  االمر 

إلكمال الفقرات غري املنفذة.

شركة 98 مستحقات  من   )70%( صرف  مت 
قبل  من  صرفها  مت   30%  ، ملشروع  منفذة 
يرد  ومل  وطنية  كسندات  و40%  الوزارة 
من  املتبقي  و  املركزي  البنك  من  إشعار  بها 
املبالغ املستحقة بنسبة %30 مل تصرف لغاية 

تأرخيه ، يرجى بيان رأيكم مبا يأتي :
الوزراء  جملس  قراري  سريان  إستمرار 
لسنة  و)109(   2016 لسنة   )7( املرقمني 
العام  القطاع  شركات  )إعفاء  املتضمن   2017
عدم  نتيجة  التأخريية  الغرامات  من  واخلاص 
الغرامات  فرض  وعدم  هلا(  املستحقات  صرف 

التأخريية على العقد .
يف حال إستمرار فرض الغرامات فهل يتم إعادة 
إحتسابها وفق معادلة جديدة مع األخذ بنظر 

األعتبار وجود مبغ غري مصروف للشركة .

الشركات  اعفاء   2017 )7( لسنة  الوزراء رقم  تضمن قرار جملس 
صرف  عدم  عن  الناجتة  التأخريية  الغرامات  من  واخلاصة  العامة 
املستحقات استثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم 

)2( لسنة 2014.
صرفها  يف  التعاقد  جهة  تأخرت  سابقة  مالية  سلف  لوجود  نظراً 
بسبب نقص السيولة املالية اضافة لتحويل القسم االخر منها على 
شكل سندات وطنية وعدم تسديد نسبة %30 لغاية االن ففي هذه 
التأخريية  الغرامات  من  باألعفاء  مشمولة  الشركة  تكون  احلالة 

استنادا اىل احكام قرار جملس الوزراء اعاله. 
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سبق وأن أبدت دائرتكم رأيها بكون قرار سحب 99
العمل من املكتب اإلستشاري املنفذ ألحد العقود 
الواجب  اإلجراءات  بيان  يرجى   ، صحيح  غري 
إختاذها ملعاجلة صدور قرار سحب العمل غري 

الصحيح .   

مما  صحيحة  غري  كانت  العمل  سحب  بشأن  إجراءاتكم  ان  طاملا 
يتطلب االمر الغاء قرار سحب العمل بعد أن يتم إستحصال موافقة 
اللجنة  منح  بشأن  الوزراء  جملس  يف  االقتصادية  الشؤون  جلنة 
وزارتكم  يف  املشكلة  االحالة  على  واملصادقة  للمراجعة  املركزية 
طلب  يف  النظر  عند  اتباعها  الواجب  القانونية  الشكلية  من  إستثناء 
الغاء قرار سحب العمل واخلاصة باملدة املطلوب خالهلا تقديم طلب 
الغاء قرار سحب العمل من قبل الشركة املنفذة واملنصوص عليها يف 
املادة )5/ ثانيا/و( من التعليمات املشار اليها اعاله والبالغة )30( يوم 

من تاريخ تبلغه بقرار سحب العمل.

املشاريع 100 من  عدد  بإعالن  شركتنا  قامت 
ومت  العامة  املناقصة  بإسلوب  لتنفيذها 
بتقديم  املالي  التأهيل  متطلبات  حتديدها 
الثالثة  للسنوات  اخلتامية  احلسابات  تقرير 
 ، للمشاريع  القياسية  الوثيقة  ضمن  السابقة 
املقدمة  العطاءات  ودراسة  حتليل  مرحلة  ويف 
األقتصادي  والركود  املالي  للوضع  ونظراً 
العام يف السنوات السابقة كانت أغلب التقارير 
عدم  تبني  للشركات  اخلتامية  للحسابات 
 ، املطلوبة  للفرتة  لألرباح  الشركات  حتقيق 
يرجى إعالمنا إمكانية طلب تقارير احلسابات 
لتعزيز   2014 عام  ماقبل  للسنوات  اخلتامية 
التقييم  ألغراض  للشركات  املالية  الكفاءة 
وإحالة  األمثل  للعطاء  للوصول  واملفاضلة 
املناقصة  إعالن  بإعادة  األجتاه  وعدم  العمل 
لكون املشاريع املطلوب تنفيذها عاجلة ومهمة .

 

بآلية  واخلاص  دائرتنا  اعمام  من   )3 )اوال/  الفقرة  اىل  نشريكم 
يف   )4/7/18256( العدد  ذي  القياسية  الوثائق  معايري  مع  التعامل 
مدار  احلالة  تعاجل  واليت  ربطًا(  عنه  صورة  )املرافق   29/8/2017
حسابات  بتقديم  السماح  خالل  من  الذكر  آنف  كتابكم  حبث 
وبأمكانكم   )2014( عام  تسبق  واليت  سنتني  آلخر  راحبة  ختامية 

استكماهلا متى ما حتقق لكم امتالك مقدم العطاء هلا.

املؤجلة 101 الفقرات  خبصوص  الرأي  بيان  يرجى 
يف الذرعة النهائية للمشروع واليت مت تأجيلها 
من قبل دائرة املهندس املقيم اخلاص باملشروع 
النهائية  الذرعة  يف  فقراتها  صرف  يتم  ومل 
خارج  املنفذة  للشركة  مستحقات  ولكونها 
مل   ، والنظامية  النقدية  اإلستقطاعات  أمانات 
األزمة  بسبب  الفقرات  هذه  مبالغ  صرف  يتم 
النقدية  الشركة  أمانات  اىل  إضافة  املالية 
هذه  مع  للتعامل  آلية  هناك  هل   ، والنظامية 
إستالمًا  مستلم  كونه  من  بالرغم  املستحقات 

نهائيًا . 

معه  التعامل  يتم  اصوليًا  اوليًا  أستالمًا  مستلم  مشروعكم  ان  طاملا 
فرتة  إىل  املشاريع  هذه  وختضع  النافذة  والتعليمات  الضوابط  وفق 
إثناء  املقاولة ويف حال وجود مالحظات  الواردة يف شروط  الصيانة 
نتيجة  اإلعمال  هذه  تنفيذ  على  املقاول  قدرة  وعدم  الصيانة   فرتة 
فيتم  املالية  االزمة  بسبب  تسديدها  يتم  مل  له  مستحقات  وجود 
اخلاصة  الصيانة   مستحقات  من  املالحظات  هذه  أقيام  استقطاع 
ثم  ومن  املستحقات  باقي  إطالق  ويتم  التعاقد  جهة  لدى  باملقاول 
يتم استالم املشروع  بعد انتهاء فرتة الصيانة استالما نهائيا وبشكل 

أصولي.
النهائي  القبول  وان شهادة  نهائيا  املشروع إستالما  أنه متإستالم  مبا 
يف  املطلوب  بالوفاء  واعرتاف  العمل  على  مصادقة  مبثابة  تعترب 
قامت  قد  النهائي  االستالم  جلنة  ان  املفرتض  من  وكان  املقاولة 
من  تثبيتها  مت  أن  سبق  اليت  للنواقص  املقاول  اجناز  من  بالتأكد 
قبل جلنة االستالم األولي على ان يتم اطالق التأمينات بعد صدور 

شهادة االستالم النهائي.
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بصرف 102 اخلاصة  بالصالحيات  تزويدنا  يرجى 
مشاريع  على  للعاملني  اإلستثمارية  املكافآت 

اخلطة اإلستثمارية وحتديد مبالغها . 

إستناداً اىل املادة )5/أ( اخلاصة بصرف املكافآت من املوازنة اجلارية 
صرف  املختص  للوزير  فأن   2019 لعام  املوازنة  تنفيذ  تعليمات  يف 
التقيد  دون  االستثمارية  اخلطة  مشاريع  ضمن  نقدية  مكافآت 
بالسقف املالي هلا علما ان تعليمات تنفيذ املوازنة االستثمارية لعام 
2019 مل تتضمن ما ينظم تفصيل هذه الصالحية بالصرف علما ان 
وزارتنا قامت بوضع ضوابط خاصة لتنظيم عملية الصرف مساواة 
السابقة  للسنوات  املوازنة  تنفيذ  تعليمات  يف  به  معمول  كان  مبا 

وسيتم إعمام ذلك على مجيع جهات التعاقد حال االنتهاء منها .

جتهيز 103 مشروع  لتنفيذ  شركة  مع  التعاقد  مت 
أن  وكون  الناقلة  اخلطوط  وإستبدال  ومد 
جتهيز  وهي  إستريادية  فقرات  يتضمن  العقد 
األنابيب فقد مت فتح اإلعتماد املستندي وقامت 
الشركة بتجهيز املواد اإلستريادية ومت صرف 
إل  املستندي  األعتماد  طريق  عن  املستحقات 
املدنية  وذلك  تباشر باألعمال  الشركة مل  أن 
للمشروع  املالية  السيولة  توفر  عدم  بسبب 
قدمت   ، البلد  بها  مر  اليت  املالية  األزمة  بسبب 
وفقًا  املشروع  معاجلة  لغرض  طلب  الشركة 
لقرار جملس الوزراء رقم )347( لسنة 2015 
ولغرض حسم موضوع تاريخ إحتساب التوقف 
تستحق  الشركة  أن  هل  الرأي  بيان  يرجى 
ولغاية  العقد  توقيع  تاريخ  من  الكلي  التوقف 
تاريخ فتح اإلعتماد املستندي بالنسبة للفقرات 
فتح  تاريخ  من  جزئيًا  وتوقف  اإلستريادية 
املواد  املستندي ولغاية إكمال جتهيز  اإلعتماد 
اإلستريادية وتوقفًا كليًا من تاريخ جتهيز املواد 
وذلك  املستندي  افعتماد  مبوجب  اإلستريادية 
بسبب عدم توفر السيولة املالية لتنفيذ األعمال 
املدنية أم أن التوقف من تاريخ إجراء التسوية . 

 )4/7/8846( العدد  ذي  الوزارة  هذه  اعمام  من   )2( الفقرة  نصت 
25/4/2017  على )يف حالة عدم وجود سلفة مقدمة من قبل  يف 
املالية  االزمة  بسبب  املالية  السيولة  توفر  وعدم  املنفذة  الشركات 
فعلى جهات التعاقد الطلب من الشركات املنفذة التوقف عن السري 
واحلاكمة  الضرورية  الفقرات  حالة  يف  )اال  االعمال  تنفيذ  يف 

للمشروع( ومعاجلة املشروع باحدى معاجلات القرار اعاله(.
أشارت الفقرة )ثانيا/ت( من توصيات جلنة االمر الديواني رقم )30( 
لسنة 2015 بأن مشاريع االشغال او التجهيز او اخلدمات االستشارية 
رقم  الوزراء  جملس  قرار  من   )3( الفقرة  وفق  معها  التعامل  يتم 
)124( لسنة 2015 واملتضمن منح الشركات مدد متديد او توقف 
احلكومية  العقود  تنفيذ  بتعليمات  امللحقة   )6( رقم  الضوابط  وفق 

العامة .
يف  الوارد  بإستفساركم  االمر  تعلق  وقدر  اعاله  يف  ورد  ملا  استناداً 
البحث  مدار  للمشروع  التوقف  تاريخ  حتديد  فأن  اعاله  كتابكم 
يتم وفق قرار جملس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 وطاملا ال توجد 
سلفة مقدمة من قبل الشركة عن االعمال املدنية )اليت مل يباشر 
من  التوقف  فرتة  إعتماد  فيتم  النقدية(  السيولة  لنقص  بتنفيذها 
املالية  السيولة  توفر  لعدم  وذلك  االول  التوقف  طلب  تقديم  تاريخ 

بسبب االزمة املالية.

قدمت شركة طلب مشوهلا بالفقرة )2،1( من 104
 2019 لسنة   )93( املرقم  الوزراء  جملس  قرار 
بالقرار رقم )7( لسنة  ونشري اىل عدم مشوهلا 
يرجى   ،  2017 لسنة   )109( والقرار   2016
بيان مدى مشول الشركة بالقرار )93( لسنة 

 .  2019

 )109( وقرار   2016 لسنة   )7( رقم  الوزراء  جملس  قرار  تضمن 
لسنة 2017  اعفاء الشركات العامة واخلاصة املنفذة ملشاريع على 
املوازنة االستثمارية او التشغيلية او اجلارية من الغرامات التأخريية 
تنفيذ  تعليمات  من  استثناءاً  املستحقات  صرف  عدم  عن  الناجتة 
العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014, ويتم تطبيقه يف حال 
وجود سلف مالية سابقة تأخرت جهة التعاقد يف صرفها اىل الطرف 

الثاني بسبب نقص السيولة املالية.
باألطفاء  واملتعلق    2019 لسنة   )93( قرار  تطبيق  وخبصوص 
الضرييب فنشريكم اىل اعمام هذه الوزارة ذي العدد )2/8/14489( 
يف 19/6/2019 )املرافق صورة عنه ربطًا( والذي يوضح الية العمل 

بالقرار انف الذكر.
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إلزام 105 فقرة  إضافة  إمكانية  مدى  بيان  يرجى 
كافة  اإلشراف  وجلان  املقيم  املهندس  دوائر 
املقيم  املهندس  بدليل  ماجاء  مبوجب  للسري 
ودرجه  واإلسكان  اإلعمار  وزارة  من  والصادر 
رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  ضمن 
املواصفات  تطبيق  أجل  من   2014 لسنة   )2(
وفق ما رمسه الدليل املشار اليه أعاله وملا له من 

فائدة كبرية يف مراحل تنفيذ املشاريع .  

إن تعليمات تنفيذ العقود احلكومية تتضمن أحكام قانونية جلميع 
أنواع التعاقدات وإن مسألة إدراج دليل املهندس املقيم ضمن نصوص 
التعليمات غري ممكن كونه دليل إسرتشادي وغري ملزم وال يتضمن 
خيص  فيما  به  واالستئناس  االستفادة  وباإلمكان  قانونية  احكام 
العملية التنفيذية يف املوقع وبإمكانكم )على اعتباركم جهة تعاقد( 

إضافة فقرة يف العقود املوقعة من قبلكم تشري اىل تطبيقه.

106 )150,000,000( قدره  مبلغ  وزارتنا  منح  مت 
مادة  جتهيز  لغرض  مليون  ومخسون  مائة 
القانوني  رأيكم  بيان  يرجى   ، بالوزارة  خاصة 
عن  الشراء  ميكن  وهل  العقد  إبرام  آلية  بصدد 
)جتزئة  دفعات  بثالث  املشرتيات  جلنة  طريق 
العقد( أو يتم إبرامه دون جتزئة وهل خيضع 
 )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  لتعليمات 
من  العامة  املوازنة  وقانون   2014 لسنة 
العقد  إبرام  عن  املسؤولة  اجلهة  ومن  عدمه 
ضمن  ليس  املالي  التخصيص  أن  العرض  مع 

املوازنة العامة اإلحتادية . 

من  الشراء/ب/رابعا(  صالحية  عامة/  )3/احكام  املادة  اشارت 
تعليمات تنفيذ املوازنة لعام 2019 انه يف حالة جتاوز املبلغ اكثر من 
التعاقد  اساليب  احد  اعتماد  يتم  دينار  )100000000( مائة مليون 
الواردة يف املادة )3( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم 
)2( لسنة 2014 عماًل مبا ورد بالفقرة )2/هـ/ثانيًا( من صالحيات 
احملافظ  او  بوزارة  املرتبطة  غري  اجلهة  رئيس  او  املختص  الوزير 

الواردة يف تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لسنة 2019.
التعليمات  من  الشراء/د(  صالحية  عامة/  احكام   /3( املادة  نصت 
املذكورة اعاله على )ال جيوز جتزئة املشرتيات للسلع واخلدمات او 
مبالغ املناقصات بقصد ادخاهلا ضمن الصالحيات الواردة يف الفقرة 
/ب اعاله ويعد الشراء جمزءاً اذا تكرر شراء مادة معينة ألكثر من 
مرة خالل الشهر الواحد ويف حال كان هناك تشكيالت عدة ضمن 
الدائرة الواحدة وهلا موازنات فرعية داخل موازنة الدائرة او القسم 
من  الكثر  معينة  ملادة  الشراء  تكرار  فيجوز  املوازنة  بقانون  الواردة 

مرة خالل الشهر الواحد(
مما تقدم فأن على وزارتكم االلتزام مبا ورد يف تعليمات تنفيذ املوازنة 

العامة االحتادية قدر تعلق االمر بعملية الشراء

يرجى إعالمنا هل يتطلب تقديم هوية تصنيف 107
املقاولني من مقدم العطاء يف عقود التجهيز . 

إن  الفقرة )أوال / س( من الضوابط رقم )1( امللحقة بتعليمات تنفيذ 
العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 نصت على ) تقديم واحدة أو 
أكثر من البيانات اآلتية )شهادة التأسيس , عقد التأسيس ، النظام 
هوية  التوقيع،  و  باملراجعة   التخويل  كتاب  للشركة,  الداخلي 
تصنيف املقاولني ، هوية غرفة التجارة ، إجازة ممارسة املهنة.... اخل( 
البيانات  القانون مع  املعلن عنه مصدقة وفق  العمل  وحسب طبيعة 
أخرى  بيانات  أية  تقديم  و  أدنى  كحد  األخريتني  للسنتني  املالية 
مدار  العقد  إن  ومبا  النافذة(  التشريعات  و  املناقصة  لشروط  وفقا 
مطالبة  االمر  اليتطلب  عليه  جتهيز  عقد  أعالههو  كتابكم  حبث 
عطاءاتهم  ضمن  املقاولني  تصنيف  هوية  بتقديم  العطاءات  مقدمي 
وإمنا يتم مطالبتهم بتقديم هوية غرفة التجارة استنادا إىل ما ورد 

أعاله 0 
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بعقود 108 اخلاصة  بالتعليمات  تزويدنا  يرجى 
الشراكة .

نود بيان عدم وجود تعليمات يف الوقت احلاضر تنظم عقود الشراكة 
املادة  اىل  إستناداً  اإلسلوب  هلذا  وفقًا  بالتعاقد  املضي  وبأمكانكم   ،
)15( من قانون الشركات العامة املرقم )22( لسنة 1997 والنظام 

الداخلي لشركتكم. 

لعدم 109 العمل  سحب  قرار  حبقها  صدر  شركة 
نسبة  وكانت  العقد  بنود  كافة  تنفيذها 
افنجاز )%92( ولديها متعلقات خاصة بالعقد 

يرجى بيان اآلتي : 
إمكاني إستالم املواد املشحونة من الشركة بعد 

صدور قرار سحب العمل واملواد قيد الشحن . 
آلية التعامل مع مستحقات الشركة عن املواد 
بقرار  التبلغ  تاريخ  قبل  املرفأ  اىل  املشحونة 
سحب العمل وعن املبلغ الذي ميثل مستحقات 
اجملهزة  املواد  قيمة  من   5% بنسبة  الشركة 
لكافة  الشركة  إكمال  بعد  تسدد  واليت 

إلتزاماتها التعاقدية وإنتهاء فرتة الضمان .
اخلاص  الضمان  خطاب  مع  التعامل  آلية 
حبسن التنفيذ وخطاب الدفعة املقدمة بنسبة 
القانونية  اإلجراءات  إختاذ  حال  يف   )10%(
مستحقات  مع  التعامل  وآلية  الشركة  حبق 

الشركة .

املواد  استالم  بإمكانكم   , أعاله  كتابكم  من   )1( الفقرة  خيص  فيما 
اجملهزة واملشحونة من قبل الشركة بعد صدور قرار سحب العمل 
استنادا إىل املادة )65( من شروط املقاولة ألعمال اهلندسة املدنية   0

فيما يتعلق بالفقرة )2و3( من كتابكم أعاله فيتم حصر مستحقات 
املمنوحة  التشغيلية  السلفة  من  ماتبقى  إطفاء  ثم  ومن  املقاول 
إطالق  يتم  وال  التعاقد  جلهة  مستحقة  مبالغ  وأي  للشركة 
بالنسبة  وأما  املشروع  حسابات  تسوية  بعد  إال  الشركة  مستحقات 
التعاقد  جلهة  جوازية  مسألة  فهي  التنفيذ  حسن  ضمان  خلطاب 
املشروع  به وإطالقه بعد تسوية حسابات  أو االحتفاظ  أما مصادرته 
العقود  تنفيذ  بتعليمات  امللحقة   )17( رقم  الضوابط  إىل  استنادا 
احلكومية رقم )2( لسنة 2014 اخلاصة ُاليه  التعامل مع التأمينات 

األولية والنهائية 0
رغبة  هناك  كانت  حال  ففي   )92%( بلغت  االجناز  نسبة  ان  طاملا 
مبوجب  الصادر  وزارتنا  اعمام  اىل  العمل فنشريكم  إلغاء سحب  يف 
كتابنا ذي العدد )4/7/27272( يف 28/11/2018 )املرافق صوره 
عنه ربطا ( والذي حيث جهات التعاقد على الرتوي وعدم اصدار قرار 
والقانونية حلل  الودية  الطرق  استنفاذ مجيع  اال بعد  العمل  سحب 
املادة  الشروع يف ذلك استنادا اىل  التعاقدية حيث بامكانكم  النزاعات 

)5( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 0

العمل 110 تنفيذ  إمكانية  حول  الرأي  بيان  يرجى 
على حساب الشركة عن طريق جلنة اإلسراع 
دون احلاجة اىل موافقة املقاول ودون احلصول 
على أذن قضائي من احملكمة املختصة أو إختاذ 
اإلجراءات اخلاصة بسحب العمل من الشركة 
امللحقة   )19( رقم  الضوابط  اىل  إستناداً 
 )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  بتعليمات 
هو  العقد  إبرام  تاريخ  إن  علمًا   ،  2014 لسنة 

قبل صدور التعليمات آنفًا . 

امللحقة   )19( رقم  الضوابط  من  د(   / )ثانيا  الفقرة  إىل  نشريكم 
بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 واليت بينت 
يكون ممثال يف  أن  املقاول  إمتناع  إتباعها يف حال  الواجب  اإلجراءات 
جلنة اإلسراع املشكلة يف دائرتكم لتنفيذ األعمال املخل بها وكذلك 
أحكام الفقرة )أوال / 2( من إعمام دائرتنا الصادر مبوجب كتابنا ذي 
الواجب  اإلجراءات  تبني  اليت   3/8/2017 يف   )4/7/16134( العدد 
جلان  خالل  من  املقاول  قبل  من  بها  املخل  األعمال  لتنفيذ  اختاذها 

اإلسراع 0

املباشرة 111 الدعوة  توجيه  إمكانية  بيان  يرجى 
خموهلم  أو  )اإلحتكارية(  املصنعة  للشركة 
تنفيذ  إسلوب  يف  الرابعة  وللمرة  الرمسي 
)اإلحتكاري( مبوجب  الواحد  بالعطاء  الطلبيات 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )1( لسنة 

 .  2014 2008 ورقم )2( لسنة 

والدعوات  العامة  املناقصة  إسلوب  على  ينطبق  اإلعالن  إعادة  إن 
تنفيذ  تعليمات  من  )5/خامسا(  املادة  يف  اليه  مشار  كما  املباشرة 
أسلوب  على  ينطبق  وال   2008 لسنة   )1( رقم  احلكومية  العقود 
واحدة  لشركة  يكون  فيه  الدعوة  توجيه  كون  الوحيد  العطاء 
األسلوب   هذا  يف  الشركة  لتلك  الدعوة  توجيه  اعادة  وان  احتكارية 
يعتمد على موافقة رئيس جهة التعاقد ومل يتم حتديد عدد مرات 

حمددة لتوجيه الدعوة للشركات االحتكارية  يف التعليمات أعاله 
0
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اخلاصة 112 التسوية  إستمارة  وإعتماد  إجناز  مت 
املشروع  ، بغية إجناز  العقد  إنهاء  مبشروع ومت 
األعمال  تنفيذ  لغرض  كشوفات  إعداد  مت 
بيان  راجني   ، أمانة   التنفيذ  بإسلوب  املتبقية 
الرأي بإمكانية إعتماد تلك الكشوفات والشروع 

بإعمال التنفيذ أمانة لغرض إكمال املشروع.

المانع من تنفيذ الفقرات املتبقية واملندثرة نتيجة التوقف بأسلوب 
التنفيذ أمانة مع مراعاة تعليمات رقم )1( لسنة 2018 للتنفيذ بهذا 
دائرة  مفاحتة  العمل  تنفيذ  يف  البدء  قبل  منكم  ويتطلب   , األسلوب 
لغرض  األوليات  بكافة  وتزويدهم  وزارتنا  يف  القطاعات  ختطيط 

إدراج إكمال تنفيذ املشروع  بأسلوب التنفيذ أمانة . 

الصناعة 113 وزارة  منتجات  توريد  جيوز  هل 
واملعادن من اخلدمات والسلع إضافة اىل إحالة 
نفسه  بالعمل  اخلاصة  واألشغال  املقاوالت 
حسب  مناقصة  إعالن  وبدون  مباشر  وبشكل 

قرار جملس الوزراء رقم )51( لسنة 2017 .
 ) خدمات   / )سلع  املباشر  الشراء  صالحيات 
املتطلبات  حتقق  مع  احلكومية  الشركات  من 
اإلحتادية  املوازنة  تنفيذ  تعليمات  يف  الواردة 
لسنة 2019 واخلاصة بالقيمة املضافة واحلد 
السوق احمللية هل  األسعار عن  بزيادة  املسموح 
دليل  الواردة يف  بالسلع واخلدمات  هي حمددة 
املنتجات الوطنية الصادرة عن وزارتكم حصراً. 

 )1( الفقرة  يف  الواردة  الشراء  صالحية  أن  هل 
أم  دينار(  مليون   100( مببلغ  حمددة  أعاله 
ميكن جتاوز هذا املبلغ حسب األحتياج ويف حال 
احلد  ميثل  دينار  مليون   )100( املبلغ  كون 
األفضلية  هي  فما  الشراء  لصالحية  األعلى 
التعليمات  بها  تسمح  اليت  الشركات  لتلك 
والضوابط النافذة وذلك ألن تأمني األحتياجات 
سيكون بأحد إسلوب التعاقد الواردة التعليمات .

احلكومية  الشركات  أحد  قيام  إمكانية  بيان 
اللجوء  بتنفيذ مقاولة أشغال دون  املتخصصة 
التعاقد  أساليب  أحد  أو  مناقصة  إعالن  اىل 
احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  يف  الواردة 

النافذة . 

احلكومية  للجهات  بان  نبني  ان  نود   )3  ,1( بالفقرتني  يتعلق  فيما 
اعالن  اىل  اللجوء  بدون  واخلدمات  السلع  من  إحتياجاتها  شراء 
مناقصة يف حال عدم جتاوز مبلغ الشراء )100( مليون وما زاد عن 
املادة  يف  عليها  املنصوص  التعاقد  اساليب  احد  اىل  اللجوء  يتم  ذلك 
 2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من   )3(
الشركات  مع  كمنافس  الدخول  العامة  الشركات  وبامكان 
اخلاصة للحصول على املناقصة استنادا اىل الفقرة )2/هـ/ثانيا ( من 
صالحيات الوزير املختص يف تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لسنة 
تعليمات  يف  عليها  املنصوص  االفضلية  منحها  مراعاة  مع   2019
تنفيذ املوازنة والبالغة )%10( يف حال كانت هلذه الشركات قيمة 
مضافة التقل عن )%20( وحسب الدليل االرشادي الصادر من وزارة 

التخطيط 0
من  واخلدمات  السلع  شراء  صالحية  فان   )2( بالفقرة  يتعلق  فيما 
تلك  ملنتجات  املضافة  القيمة  حتقيق  يف  مرهون  العامة  الشركات 
تعليمات  يف  الشراء  صالحيات   )3( املادة  يف  اليها  واملشار  الشركات 
تنفيذ املوازنة االحتادية ومبا اليزيد عن )100( مليون دينار ويعتمد 

على السلع الواردة يف دليل املنتجات الوطنية  0
بطريقة  اما  يكون  املقاوالت  تنفيذ  فان   )4( الفقرة  خيص  فيما 
التنفيذ امانة يف حال عدم جتاوز مبلغ املقاولة )250( مليون ومازاد 
عن ذلك يتم التنفيذ وفق احد اساليب التعاقد املشار اليها يف املادة )3( 
من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 او باسلوب 

التنفيذ املباشر وفق التعليمات رقم )3( لسنة 2013 0

يرجى بيان الرأي يف إمكانية تنفيذ مالحظات 114
أمتنعت  واليت  للمقاوالت  النهائي  اإلستالم 
الكشوفات  تلك  تنفيذ  عن  املعنية  الشركات 
واليت قيمتها تتجاوز قيمة األمانات املتبقية هلا 
الكشوفات من مبالغ موازنة  تنفذ تلك  أن  على 
املديرية على أن يتم تسديد املبالغ والوصوالت 
النهائي  افستالم  مالحظات  لكشوفات  املالية 
أو  املقاول  مستحقات  من  قبلهم  من  املعدة 
الضمانات العائدة له عن طريق قانون حتصيل 

الديون احلكومية.

العدد  ذي  كتابنا  مبوجب  الصادر  دائرتنا  إعمام  إىل  نشريكم 
31/1/2019 اخلاص تنفيذ املالحظات والعيوب  )4/7/2647( يف 
املدرجة على  املشاريع  للمشاريع يشمل كافة  الصيانة  خالل فرتة 

اخلطة االستثمارية واجلارية 0  
قدر تعلق االمر تنفيذ أعمال الصيانة واملالحظات اليت عجز املقاول 
املديرية  موازنة  مبالغ  من  قبلكم  من  تنفيذها  ويتم  تنفيذها  عن 
العامة لرتبية النجف فاألمر يعود إىل صالحية االمر بالصرف على 
أن يتم حتميلها يف كل األحوال على الشركة املخلة  بعد مراعاة 

ماورد يف الفقرة )1( أعاله0
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وتلكئت 115 عامة  شركات  مع  عقود  توقيع  مت 
 ، التعاقدية  إلتزاماتها  تنفيذ  يف  الشركات 
يرجى إعالمنا هل يتم إحالتها ضمن الشركات 
املتلكئة من عدمه وما هي اآللية املتبعة لذلك 
العقود  تنفيذ  تعليمات  اىل  ختضع  ال  كونها 

احلكومية رقم )2( لسنة 2014. 

أعاله نرى انها تتعلق باعمال جتهيز مواد ومعدات وبالتالي فهي غري 
خاضعة اللية ادراج الشركات املتلكئة يف قائمة الشركات املتلكئة 
استنادا اىل نص الفقرة ) ثانيا /1( من الضوابط رقم )18( امللحقة 
وكذلك   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  بتعليمات 
)4/7/22241( يف  العدد  الصادر مبوجب كتابنا ذي  دائرتنا  اعمام 

  0  2014 املوقعة قبل عام  17/9/2013 قدر تعلق االمر بالعقود 

مع 116 املباشر  التعاقد  إمكانية  مدى  بيان  يرجى 
الشراء  مبلغ  كان  إذا  احلكومية  الشركات 
اىل  إستناداً  دينار  مليون   )100( الـ  يتجاوز 
أحكام املادة )3/1/أ( من تعليمات تنفيذ املوازنة 
من  الشراء  إن  علمًا   2019 لسنة  اإلحتادية 

املوازنة التشغيلية .  

وأحكام  عامة  أحكام   )3( املادة  يف  إليها  املشار  الشراء  صالحيات  إن 
تعليمات  يف  املختص  الوزير  صالحيات  من  )2/هـ/ثانيا(  الفقرة 
تنفيذ املوازنة االحتادية تنطبق على شراء املواد سواء كان التمويل 

من املوازنة االستثمارية أو التشغيلية او اجلارية 0

مت التعاقد مع شركة لتجهيزنا بأجهزة تكييف 117
تتضمن  منشأ  بشهادة  تزويدنا  مت   ، متنوعة 
املتعاقد  األجهزة  من  أقل  وبعدد  واملوديل  النوع 
عليها حيث مت جتهيزها من األسواق احمللية مع 
العرض بينت اللجنة الفنية املختصة مطابقة 
 ، عليها  املتفق  الفنية  للمواصفات  األجهزة 
شهادة  إعتماد  إمكانية  مدى  إعالمنا  يرجى 
اىل  الرجوع  دون  واملوديل  النوع  املتضمنة  املنشأ 

العدد. 

يف حال شراء األجهزة املتعاقد عليها من األسواق احمللية واليت كان 
من املفروض شرائها من خارج البلد حسب بنود العقد فيتطلب ذلك 
توقيع ملحق عقد يتم مبوجبة تغري شراء تلك األجهزة من األسواق 
احمللية  بدال من إستريادها من اخلارج مع مراعاة فرق السعر إضافة 
التجهيز من األسواق احمللية جوازي  املنشأ عند  إىل إن طلب شهادة 
جلهة التعاقد وحسب أهمية األجهزة واملكائن اجملهزة والتأكد من 
من  للتأكد  املصنع  مفاحتة  طريق  عن  األجهزة  هذه  منشأ  صحة 
0اوال/4( من  الفقرة  استنادا إىل ماورد يف  للجهاز  التسلسلي  الرقم 
الضوابط رقم )13( امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 
)2( لسنة 2014  وكذلك يتطلب قبول تلك األجهزة من قبل اللجنة 

الفنية املعدة للمواصفات من حيث مطابقتها للمواصفات املطلوبة

مواد 118 لتجهيز  وزارة  مع  التعاقد  مت  وأن  سبق 
لتمديد  طلبات  عدة  الشركة  قدمت  مطلوبة 
خاصة  مستلزمات  تأخر  حبجة  وذلك  العقد 
العقد  متديد  إمكانية  يف  الرأي  بيان  يرجى   ،
تنفيذ  لتعليمات  خضوعه  شرط  من  إستثناًء 
اجملهزة  الشركة  وبأعتبار  احلكومية  العقود 
هي شركة عامة وقد أوفت جبميع إلتزاماتها 

وقامت بتجهيز الكميات املتعاقد عليها . 

تنفيذ  بتعليمات  امللحقة   )6( رقم  الضوابط  من  )ثانيا(  الفقرة  إن 
العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 قد حددت احلاالت اليت يتم 
التعاقد  وأعطت جلهة  للعقود  الشركات مدد متديد  مبوجبها منح 
, شرط  التمديد  أو رفض أسباب طلب  التقديرية يف قبول  السلطة 
أن يتم تقديم طلب التمديد ضمن املدة احملددة لتقديم الطلب , علما 
إن الشركة أبدت حسن نيتها وأوفت بالتزاماتها التعاقدية وجهزت 
طلب  يف  النظر  إمكانية  دائرتنا  ترى  وبالتالي  املطلوبة  الكمية 

الشركة ومتديد مدة العقد 0
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القطاع 119 شركات  مع  جتهيز  عقود  إبرام  عند 
اخلاص والعام لتجهيز مواد أساسية وحاكمة 
يف العملية اإلنتاجية عند دخول العقد مرحلة 
الغرامات التأخريية يتم إحتساب هذه الغرامات 
على ضوء قيمة األلتزامات غري املنفذة وحسب 
العقود  تنفيذ  تعليمات  يف  املذكورة  املعادلة 
وبالتالي   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية 
للغرامات  األعلى  احلد  العقد  بلوغ  مدة  إن 
مدة  تساوي  جدا  طويل  وقت  تأخذ  التأخريية 
الطريقة  عن  إعالمنا  راجني   ، األصلية  العقد 
اليت يتم إختاذها لتجنب هذا اإلشكال احلاصل . 

يتم  مراحل  وفق  أو  زمين  برنامج  وفق  تنفذ  اليت  التجهيز  عقود 
حتديد كلفة ومدة كل مرحلة ويتم استقطاع الغرامات التاخريية 
)9/رابعا /  املادة  استنادا إىل  انتهاء مدتها  بكل مرحلة عند  اخلاصة 
 2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من  ج/2( 
العمل وتنفيذه  املراحل يتم سحب  الوصول للحد األعلى لكل  وعند 
على حساب اجملهز املخل بالتزاماته التعاقدية استنادا إىل املادة )10/

رابعا ( من التعليمات أنفة الذكر0 
من اجل حث املتعاقد معكم اإلسراع يف تنفيذ العقد وعدم التأخري فيه 
بإمكانكم اختيار النسبة األعلى يف فرض الغرامات التاخريية ابتداًء 
عند إعداد املناقصة وحلث اجملهز على التنفيذ خالل مدة العقد دون 

تاخري0

املناقصات 120 عن  باإلعالن  شركتنا  قيام  عند 
الوثائق  حتديد  يتم  املناقصة  وثائق  وإعداد 
يف  باإلشرتاك  الراغبة  الشركات  من  املطلوبة 
العطاء  وثائق  ضمن  إرفاقها  لغرض  املناقصة 
حيث جند قيام بعض الشركات تقديم وثائق 
إضافية غري مطلوبة أو بعدد أكثر من املطلوب 
صحة  من  التأكد  يتوجب  هل  بيان  يرجى   ،
أو  للعطاء  املرافقة  الوثائق  تلك  مجيع  صدور 
األقتصار على طلب صحة صدور الوثائق اليت 

مت حتديدها مسبقًا يف وثائق املناقصة . 

على مقدمي العطاءات االلتزام مبا هو مطلوب تقدميه ضمن العطاء 
إضافة  العطاء  مقدم  قبل  من  إضافية  وثائق  تقديم  مت  حال  ويف 
صحة  من  بالتحقق  التعاقد  جهة  فتلتزم  التعاقد  جهة  ملتطلبات 
صدور الوثائق املطلوبة وال يتطلب االمر التأكد من صحة صدور 
الوثائق اإلضافية املقدمة من قبل مقدمي العطاءات غري املطلوبة من 
قبل جهة التعاقد ومن ضمنها األعمال املماثلة حيث يكتفي التحقق 
من صحة األعمال املقدمة للعدد املطلوب وال يستوجب التحقق من 

صحة صدور كافة األعمال املقدمة من قبل مقدمي العطاءات0

هل باإلمكان منح السلفة التشغيلية من عدمه 121
للشركات يف حال إستئناف العمل يف املشاريع 
اليت مت جتميدها وفق قرار جملس الوراء رقم 
تبقى  ما  إطفاء  واليت مت    2015 لسنة   )347(

منها عند جتميد املشاريع . 

إن تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية أجازت منح السلفة التشغيلية 
فقط يف عقود جتهيز األجهزة واملعدات األمنية والعسكرية استنادا 
اجلهة  رئيس  أو  املختص  الوزير  صالحيات  من  )12/أ(  الفقرة  إىل 
أعاله  التعليمات  بغداد من  أمني  أو  أو احملافظ  بوزارة  املرتبطة  غري 
التشغيلية  السلفة  مبنح  التعليمات  هذه  تسمح  مل  طاملا  وعلية   ,
للمشاريع اجلديدة أو املشاريع اليت يتم استئنافها واملعاجلة مبوجب 
قرار جملس لوزراء رقم )347( لسنة 2015 فمن غري املمكن منحها 

هذه السلفة 0
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يرجى اإلجابة على مايأتي :122
املنفذة  الشركة  من  العمل  سحب  حال  يف 
جيوز  هل  أخرى  شركة  قبل  من  تنفيذه  ومت 
اىل   20% من  اإلدارية  التحميالت  ختفيض 
%10 يف حال عدم صرف أي مبلغ من اللجنة 

املنفذة والشركة اليت نفذت العمل .
يف حال عدم احلاجة اىل خطاب الضمان وبعد 
منها  العمل  املسحوب  الشركة  حساب  تصفية 
يصادر  فهل  مدينة  غري  الشركة  بأن  وظهر 
خطاب الضمان أم يتم إعادته اىل الشركة عند 

تصفية حساب الشركة .
الغرامات  يف  الشركة  دخز  عدم  حال  يف 
يستقطع  فهل  العمل  سحب  ومت  التأخريية 
والبالغة  الشركة  من  التأخريية  الغرامات 

   . %15 عند تصفية حساب الشركة 

العقود  تنفيذ  تعليمات  من  )10/ثانيا/د(  املادة  بان  نبني  أن  نود 
اإلدارية   التحميالت  نسبة  2014 حددت  لسنة   )2( رقم  احلكومية 
بينت  وقد  بها  املخل  األعمال  كلفة  من   )20%( على  اليزيد  مبا 
الفقرة )رابعا / 2( من الضوابط رقم )19( امللحقة بتعليمات تنفيذ 
للتحميالت  الصرف  أوجه   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود 
من   )1( الفقرة  يف  الوارد  باالستفسار  االمر  تعلق  وقدر   , اإلدارية 
فال  أخرى  شركة  قبل  من  منفذ  العمل  إن  وطاملا  أعاله  كتابكم 
استقطاع  املمكن  غري  من  وبالتالي  الصرف  أوجه  لتحقق  هنا  جمال 

أية مبالغ بهذا الشأن 0
يف حال سحب العمل من الشركة املنفذة وإحالته إىل شركة أخرى 
وحتميل الشركة املسحوب منها العمل فرق البدلني إن وجد وعلى 
جهة التعاقد حسم موضوع خطاب ضمان حسن التنفيذ  فلمحافظتكم 
ما  الضمان من عدمه متى  الصالحية اجلوازية يف مصادرة خطاب 
حتققت الشروط الواردة يف الفقرة )أوال/ 2( من الضوابط رقم )17( 
 2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  بتعليمات  امللحقة 

اخلاصة بالية التعامل مع التأمينات األولية والنهائية 0 
الغرامات  يف  دخوهلا  قبل  الشركة  من  العمل  سحب  مت  حال  يف 
إىل  استنادا  التاخريية  الغرامات  استقطاع  لكم  جيوز  فال  التاخريية 
املادة )9/رابعا /ج/1( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( 

لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها 0

للسادة 123 اإلحالة  صالحيات  الوزير  السيد  منح 
و  دوالر  مليون   )100( لغاية  العامني  املدراء 
)2( مليون دوالر يرجى  الوزارة لغاية  لوكالء 
الوكالء  السادة  بصالحية  اإلحالة  جواز  بيان 
من  وأقل  دوالر  مليون  من  أكثر  للمبالغ 
اللجنة  على  عرضها  دون  دوالر  مليون   )2(

املركزية للمراجعة واملصادقة. 

قدر تعلق االمر بالصالحيات املمنوحة من قبل رئيس جهة التعاقد 
لرؤساء التشكيالت التابعة له يف إحالة العقود  فنشريكم إىل قرار 

جملس الوزراء رقم )90( لسنة 2009 )املرافق ربطا صورة عنه( 0

تتضمن 124 خمتلفة  مشاريع  لوجود  نظراً 
أحيانًا  تنفيذ(   + )جتهيز  فقرات  كشوفاتها 
يكون فيها وزن فقرات التجهيز أعلى من فقرات 
الوثيقة  حتديد  يرجى   ، وبالعكس  التنفيذ 
احلالة  هذه  يف  إعتمادها  جيب  اليت  القياسية 
هل باإلعتماد على وزن الفقرة األعلى أو توجد 

وثيقة أخرى مشرتكة بهذا اخلصوص . 

الكشف فقرات خمتلفة )جتهيز- انه يف حال  تضمن  إعالمكم  نود 
تنفيذ( فيتم حتديد نوع الوثيقة  باالعتماد على الوزن املادي  للفقرة 
حسب ما مثبت يف جدول الكميات( ويعتمد بذلك على الوزن األعلى .
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قامت دائرتنا بتشكيل جلنة إسراع ملشروع تلكأ 125
وأستمر  املنفذة  الشركة  قبل  من  به  العمل 
جمدداً  التوقف  حلني  اللجنة  قبل  من  العمل 
البلد  بها  مر  اليت  اإلقتصادية  الظروف  بسبب 
 )70.85%( الفعلية  اإلجناز  نسبة  وصلت  و 
القرار  وفق  العقد  إلنهاء  طلبًا  املقاول  قدم 
)347( لسنة 2015 عليه مت العمل باإلجراءات 
من  نفذت  اليت  األعمال  بتصفية  اخلاصة 
قبل  من  نفذت  اليت  واألعمال  الشركة  قبل 
املفرتض  اآللية  إعالمنا  يرجى  اإلسراع،  جلنة 
املشروع  يف  العمل  إستئناف  لغرض  إتباعها 
واجلهة اليت ستقوم بإكمال العمل إن كانت 
اإلسراع  أو جلنة  املنفذة سابقًا  الشركة  نفس 
لألعمال  اجلداول  أن  علمًا  جمددا  اإلعالن  أو 

املتبقية سعرت وبنفس املبالغ العقدية .    

اللجنة  اجتماع  حمضر  من  عشر(  )ثالثة  الفقرة  اىل  نشريكم 
العامة جمللس  األمانة  قبل  من  إقراره  والذي مت  وزارتنا  يف  املشكلة 

الوزراء مبوجب قرارها املرقم )170( لسنة 2019 للعمل مبوجبها.

126 )150( مبدة  طبية  أجهزة  لتجهيز  التعاقد  مت 
املطابقة  يوم ومل تقم الشركة بإجراء فحص 
أولي  إستالم  جلنة  تشكيل  ومت  املنشأ  بلد  يف 
للفرتة  تأخريية  بغرامات  الشركة  دخلت   ،
الواقعة بني إنتهاء املدة العقدية وتاريخ اإلجناز 
من  الشركة  إعفاء  بشان  الرأي  بيان  يرجى   ،
الغرامات التأخريية إستناداً اىل قراري جملس 
لسنة  و)109(   2016 لسنة   )7( رقم  الوزراء 

 .  2017

2016 ورقم )109( لسنة  إن قراري جملس الوزراء رقم )7( لسنة 
ملعاجلة  صدرا  التاخريية  الغرامات  من  باإلعفاء  اخلاصني   2017
الظرف املالي االستثنائي الذي مير به البلد , وعليه فان احلكم الوارد 
املستحقات  الغرامات ناجتة عن عدم صرف  تلك  بكون  فيهما مقيد 
املالية للشركات املنفذة للمشاريع نتيجة عدم توفر السيولة املالية 

لدى جهات التعاقد0 
السيولة  توفر  عدم  بسبب  املستحقات  صرف  عدم  فان  تقدم  مما 
لدى جهة التعاقد يعفي الشركات من الغرامات التاخريية املرتتبة 
بذمتها بسبب تأخر الصرف وفيما عدا ذلك يتم التعامل مع الغرامات 

التاخريية وفق التعليمات الضوابط اخلاصة بهذا الشأن 0
يتعلق  ال  أعاله  كتابيكما  مبوجب  معطيات  من  ذكره  مامت  إن 
املالية  األزمة  نتيجة  املالية  املستحقات  بصرف  التأخر  مبوضوع 
 )7( رقم  الوزراء  جملس  بقرار  الشركة  مشول  الميكن  وبالتالي 
امللحقة   )6( رقم  الضوابط  وفق  معاملتها  يتم  وإمنا   2014 لسنة 
يتم  2014 حيث  لسنة   )2( رقم  العقود احلكومية  تنفيذ  بتعليمات 
املطلوبة  لألجهزة  الشركة  جتهيز  مابني  الواقعة  الفرتة  معاجلة 
بتاريخ 28/5/2015 وتاريخ االستالم األولي هلا فرتة توقف بسبب 

اإلجراءات اخلاصة بكم كجهة تعاقد0
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واملالحظات 127 اإلستفسارات  على  اإلجابة  يرجى 
األشغال  وثيقة  وضوابط  بتعليمات  اخلاصة 
والصغرية  واملتوسطة  الكبرية  لألعمال  العامة 

ما يأتي :
واملتضمنة  املالي  الوضع  معايري  سقوف  إرتفاع 
كذلك  النقدية(  والسيولة  السنوي  )اإليراد 
مبلغ العمل املماثل ضمن معيار اخلربة اخلاصة 

مما كل أحد أسباب عزوف الشركات. 
إحدى  اىل  معني  مشروع  إحالة  فرضنا  لو 
املطلوبة  النقدية  السيولة  وكانت  الشركات 
نفس  إعتماد  يتم  فهل  دينار(  مليون   )200(
ممكن  آخر  ملشروع  نقدية  كسيولة  املبلغ 
بسيولة  يطالب  أم  الشركة  نفس  اىل  إحالته 

نقدية إضافية .
السيولة  توفر  العمل ضمان  كيف ميكن لرب 
معها  التعاقد  مت  اليت  الشركة  جلى  النقدية 
الشركة  إمتالك  العمل  لرب  تأكد  بعدما 
لتلك السيولة قبل التعاقد حبيث توظف لتنفيذ 
املشروع وليست ألعمال أخرى ختص الشركة 
. هل جيوز إعتماد مبلغ مودع يف البنك من قبل 
إحدى الشركات بعد موعد اإلعالن كسيولة 
نقدية حيث مت تعريف السيولة النقدية بأنها 
حركة التدفق املالي للمدة اليت حيددها صاحب 
التعريف  أن  علمًا  األعالن  تسبق  واليت  العمل 
ومل  الصغرية  و  املتوسطة  املشاريع  خيص  هذا 
  . الوثائق  يف  ورد  كما  الكبرية  املشاريع  ختص 
هل جيوز إعتماد قيمة العقارات الغري مرهونة 
لشركة معينة والديون املستحقة وأية موارد 
النقدية  السيولة  معيار  يف  ورد  )كما  أخرى 

لوثيقة املشاريع الكبرية( كسيولة نقدية . 
السيولة  معيار  يف  الوارد  بالنص  املقصود  ما 
)متطلبات  الكبرية  املشاريع  وثيقة  يف  النقدية 
النقدية  السيولة  النقدية،متطلبات  السيولة 

للمشروع واأللتزامات األخرى( .

يف   )4/7/18256( العدد  ذي  دائرتنا  اعمام  اىل  نشريكم 
القياسية  الوثائق  معايري  مع  التعامل  بالية  اخلاص   29/8/2017
تبسيط  االعتبار  بنظر  ياخذ  جديد  اعمام  اصدار  بصدد  اننا  علما   ,
كما  االطراف  مجيع  حقوق  يضمن  الذي  بالشكل  االجراءات  تلك 
حركة  من  للتأكد  وضعت  املالي  الوضع  معايري  بان  نبني  أن  نود 
بالعمل  مستمرة  وهي  منفذة  مشاريع  لديها  وان  الشركة  أموال 
وغري منقطعة يف ممارسة أعماهلا يف املقاوالت كما إن طلب توفر 
إىل  وصوال  معينة  لنسبة  العمل  تنفيذ  لضمان  هي  املالية  السيولة 

استالم الدفعة األوىل الستمرارية العمل 0
بأمكان اعتماد السيولة املقدمة ملشروع معني اىل مشروع اخر يف حال 
كان مبلغ السيولة املقدم يغطي مجيع مبالغ السيولة املالية  لكال 
املشروعني وخبالفه الجيوز اعتماد السيولة ملشروعني يف حال عدم 

كفاية املبلغ املقدم لكال املشروعني 0
طاملا مت التأكد من وجود سيولة لدى الشركة فبإمكانكم التأكد 
مفاحتة  خالل  من  العقد  توقيع  قبل  السيولة  توفر  استمرار  من 

مصرف املعتمد من الشركة وتأييده استمرار توفر السيولة  0
مالية  كسيولة  املصرف  يف  مودع  مبلغ  اعتماد  من  مانع  اليوجد 
املناقصة  عن  اإلعالن  بعد  أو  قبل  اإليداع  كان  سواء  معني  ملشروع 

شرط ان اليكون بعد موعد الغلق 0
جيب ان تكون السيولة املالية مبلغ من املال ليتم اعتماده يف الصرف 

على املشروع وحلني استالم الدفعة االوىل عن االجناز يف العمل 0
السيولة  مبلغ  اىل  الوصول  كيفية  هو  العبارات  هذه  من  املقصود 

النقدية املطلوب يف وجود التزامات اخرى لدى املقاول 0
الوثيقة  يف  الفقرة  هذه  يف  اليها  املشار  املصطلحات  ذكر  يتم  مل 
مقدمي  اىل  تعليمات  يف  تضمينها  مت  لكون  والصغرية  املتوسطة 
العطاءات وورقة البيانات يف تلك الوثيقتني علما ان مامت ذكره يف 

هذه الفقرة يعترب من الشروط القانونية 0 
املقصود بالعقود غري املنفذة سابقا هي تلك العقود اليت اخفق املقاول 
يف تنفيذ التزاماته التعاقدية فيها وادى اىل سحب العمل منه او تلكأ 

فيها
إن املطالبات املوقوفة هي تلك املشاريع املختلف عليها واملعروضة امام 
القضاء للنظر بها ومل حتسم بعد حيث يتم اعتماد كافة املطالبات 
املوقوفة يف كافة املؤسسات احلكومية سواء يف احملافظة او خارجها 

وعن طريق تعهد يقدم بذلك 0
الشركة كخربة  املماثلة من قبل  باالمكان االعتماد على االعمال 

عامة يف معيار اخلربة العامة وكذلك يف اخلربة التخصصية 0
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وثيقة  يف  أدناه  التالية  املعايري  وردت  لقد 
كمعايري  ذكرها  يرد  ومل  الكبرية  املشاريع 
مت  بل  والصغرية  املتوسطة  املشاريع  وثيقة  يف 
إعتمادها  ميكن  فهل  إستبعاد  حاالت  إعتمادها 
مصاحل،القائمة  كمعايري)اجلنسية،تضارب 
األمم  من  الصادر  التأهل  السوداء،عدم 
سابقًا،املطالبات  املنفذة  غري  املتحدة،العقود 

املوقوفة( .
يف  سابقًا  املنفذة  غري  العقود  معايري  توضيح 

وثيقة األشغال الكبرية.
يتم  وهل  املوقوفة  املطالبات  معايري  توضيح 
إعتماد املطالبات املوقوفة ومستحقات الشركة 

يف املؤسسات احلكومية واحملافظات األخرى.
املنفذة  املماثلة  األعمال  إعتماد  ميكن  هل   .10
جمال  يف  عامة  كخربة  الشركة  قبل  من 
لوثيقة  العامة  اخلربة  )معيار  التعاقدات 

املشاريع الكبرية( .
من  الرابع  اجلزء  أو  القسم  يف  ورد  لقد   .11
وثيقة األشغال العامة العديد من اإلستماراتقد 
ال تعتمد يف مشروع معني فهل جيوز اإلستغناء 

عنها . 
12. لقد ورد يف جداول إستمارات القسم الرابع 
املعلومات  من  الكثري  العامة  األشغال  لعقود 
عن  األستغناء  جيوز  فهل  املستفيضة  والبيانات 
مبعلومات  واألكتفاء  املعلومات  هذه  بعض 

حمددة.
13.لقد ورد يف إعمامكم املرقم )4/7/18256( 
معايري  مع  التعامل  )آلية   29/7/2018 يف 
)إن  )أوال/1/أ(  مانصه  القياسية(  الوثائق 
اإليراد السنوي حيتسب للسنوات السابقة واليت 
..( ثم  ترتاوح ما بني )10-5( سنة إستثناءاً من 
حساباتها  تقديم  فعليها   ( )أوال/3/أ(  نصه  ما 
اخلتامية الراحبة آلخر سنتني واليت تسبق عام 
2014 ( والسؤال هل يوجد تناقض بني النصني 
حمدد  لعدد  السنوي  األيراد  إحتساب  أن  حيث 
اخلتامية  احلسابات  على  يعتمد  السنوات  من 

لنفس السنوات.

يف حال عدم احلاجة اىل اي استمارة باالمكان االستغناء عنها وحسب 
طبيعة املناقصة 0

إلبداء الرأي بشأن هذه الفقرة البد من توضيح تلك املعلومات املطلوب 
االستغناء عنها  0

على  املعايري  مع  التعامل  بالية  اخلاص  إعمامنا  يف  النص  مت  لقد 
تسبق  اليت  للسنوات  او  سنتني  ألخر  اخلتامية  احلسابات  تقديم 
األزمة املالية وجاء ذلك ملعاجلة األزمة املالية اليت مير بها البلد وال 

يوجد اي تناقض يف ذلك 0
ان املوضوع حتت الدراسة وسيتم إعالمكم بإعمام يصدر عن وزارتنا 
مقاول  على  العقد  إحالة  حال  يف  سلبية  نتائج  اي  نرى  وال  بذلك 
أما موضوع   ,  )10%( املقبولة  بالنسبة  توازن سعري  مع وجود عدم 
إعالن الكشف التخميين للفقرات فهناك دراسة للموضوع ويف حال 

اعتمادها سوف يتم إعمامه لكافة جهات التعاقد 0
جيوز تصحيح األخطاء احلسابية شرط أن يتم ذلك حبضور مقدم 
العطاء والتوقيع من قبله على التصحيح ونشريكم بذلك اىل فقرة 
)29( يف تعليمات إىل مقدمي العطاءات اخلاصة بتصحيح األخطاء 

احلسابية يف كل الوثائق القياسية املعمول بها حاليا 0
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)3/ثانيا/هـ(  رقم  الضوابط  يف  ورد  لقد   .14
مانصه )إستبعاد أي عطاء مستجيب وإن كان 
بالتحليل  إحنراف  وجود  حالة  يف  سعراً  أنسب 
متوازنة( )غري  الفقرات  بعض  يف  السعري 

لكل  نقصان  أو  زيادة   )20%( تتجاوز  بنسبة 
نسبة  مبجموعها  يشكل  واليت  حدة  على  فقرة 
ال تتجاوز )%10( من جمموع الفقرات الكلية( 
إن هذا النص بعد دراسته من قبلنا قابل للتأويل 
يعاجل  ال  للنص  كان  تفسري  وأي  واإلجتهاد 
عنها  يرشح  اليت  الفقرات  توازن  عدم  مشكلة 
أوامر  ترويج  عند  العقد  لطريف  سلبية  نتائج 
غيار أو عند سحب العمل وعليه نقرتح ما يلي :

أ- نقرتح التفاوض مع صاحب العطاء املستجيب 
املتجاوزة  متوازنة  الغري  الفقرات  تعديل  على 
الفقرات  أسعار  مع  يتناسب  مبا   )-+20( حدود 
تنفيذ  تعليمات  أن  علمًا  التخميين  الكشف  يف 
قد   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود 
خولت جلنة املصادقة املركزية للتفاوض مع 

صاحب العطاء املستجيب .
أو نقرتح إعالن أسعار فقرات الكشف التخميين 
التخميين  للكشف  الكلي  املبلغ  بإعالن  إسوة 
إحنراف  يتضمن  الذي  العطاء  إستبعاد  مع 
يتجاوز  الكميات  جدول  فقرات  من  فقرة  بأي 
يف  الفقرة  سعر  عن  نقصان  أو  زيادة   )20%(

الكشف التخميين .
مقدمي  أحد  كميات  جدول  يف  ورد  لقد   .15
الفقرة  سعر  أن  حيث  حسابي  خطأ  العطاءات 
املبلغ  أن  إال  معقول  غري  وكتابة  رقمًا  املبني 
جيوز  فهل  مقبول  املادة  سعر  بأن  يوحي  الكلي 
أم  املثبت  الكلي  املبلغ  ليطابق  السعر  تصحيح 

يتم تصحيح املبلغ الكلي .
مت 128 اليت  للمشاريع  بالنسبة  إعالمنا  يرجى 

رقم  الوزراء  جملس  قرار  مبوجب  معاجلتها 
العمل  إستئناف  يتم  هل   2015 لسنة   )347(
إكمال  بعد  بذلك  عقد  ملحق  وتنظيم  فيها 

املتطلبات اخلاصة بذلك . 

رقم  الوزراء  جملس  قرار  مبوجب  معاجلتها  متت  اليت  املشاريع  إن 
إكمال  يتطلب  بها  العمل  استئناف  حال  يف   2015 لسنة   )347(
كافة املتطلبات اخلاصة بذلك ونشريكم إىل الفقرة )ثالثة عشر 
 )170( رقم  الوزراء  جملس  قرار  مبوجب  الصادرة  التوصيات  من   )

لسنة 2019 .

من 136 املمولة  العقود  خضوع  مدى  بيان  يرجى 
تنفيذ  لتعليمات  للدولة  العامة  املوازنة  خارج 

العقود احلكومية .

خاضعة  غري  للدولة  العامة  املوازنة  خارج  من  املمولة  العقود  إن 
النظام  إىل  إبرامها  يف  وختضع  احلكومية  العقود  تنفيذ  لتعليمات 
التفاهم  مذكرات  أو  الطرفني  بني  املربمة  االتفاقيات  أو  الداخلي 
تنفيذ  تعليمات  يف  ورد  مبا  االسرتشاد  وباإلمكان  الشأن  بهذا  املنفذة 

العقود من أحكام تتعلق بتنفيذ تلك العقود 0 
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اإلسراع 129 جلان  تشكيل  جواز  عن  إعالمنا  يرجى 
إستناداً أعمامينا اخلاصني  بلجان اإلسراع ذوي 
يف   )4/7/19479( و   )4/7/3024( العددين 
16/3/2009 و 4/10/2012 على الرغم من 
اخلاصة   )19( الضوابطرقم  يف  الوارد  إلغائها 
بعمل جلان اإلسراع لتنفيذ اإللتزامات املخل بها 
من قبل املقاولني الصادرة عن وزارة التخطيط .

طاملا صدرت ضوابط خاصة بتشكيل جلان اإلسراع وألغت مبوجبها 
و   )4/7/3024( العددين  ذوي  اإلسراع  بلجان  اخلاصني   أعمامينا 
تشكيل  فيكون   4/10/2012 و   16/3/2009 يف   )4/7/19479(
على  رجعي  بأثر  يعود  وال  اجلديدة  الضوابط  وفق  اإلسراع  جلان 

اللجان املشكلة قبل صدور هذه الضوابط0

العراقية 130 املهندسني  نقابة  اعمام  اىل  إشارة 
املهندسني  إستخدام  عقد  منوذج  واملتضمن 
والنقابة  بينكم  بالتنسيق  إعداده  مت  والذي 
واملتضمن أحكام تعاقدية تنظم عملية التعاقد 
مجيع  وإلتزامات  حلقوق  ضامنة  وتكون 
إلحكام  السليم  التطبيق  يضمن  ومبا  األطراف 
يف  الدخول  من  وجتنبًا  املهندسني  نقابة  قانون 
اهلندسي  اللقب  يدعون  أشخاص  مع  تعاقدات 
دون أن تكون هلم جهة تؤيد ذلك ، يرجى إعالمنا 
فيما إذا كانت مناذج العقود طي إعمام النقابة 
لكون  )م.مهندس(  عقد  املوظفني  تشمل  أعاله 
والشركات  وزارتنا  يف  إبرامها  مت  اليت  العقود 
تنظيمها  مت  الشرحية  تلك  مع  كافة  العامة 
رقم  املنحل  الثورة  قيادة  جملس  قرار  إستناداً 
 )11( رقم  وتعليمات   1987 لسنة   )603(
لسنة 1987 الصادرة لتسهيل تنفيذه وكذلك 
التعاميم الصادرة من وزارتنا خبصوص إجازات 

العقود التشغيلية .

اشار كتاب االمانة العامة جمللس الوزراء/الدائرة القانونية ذي العدد 
)ق/07/37126( يف 23/10/2018 يف الفقرة )4( واليت نصت على 
هذه  اعمام  من  التكتسب  العقد  لنموذج  القانوني  اللزام  صفة  ان   “
االمانة وامنا من نص املادة )39( من قانون نقابة املهندسني العراقية 

رقم)51( لسنة 1979.
مبا ان االعمام قد صدر من نقابة املهندسني العراقية فقد اكتسب 
)م.  عقد  بصفة  املوظفني  مشول  ،وبامكانكم  القانوني  االلزام  صفة 
العقد مع قرار جملس  ان ال تتعارض فقرات منوذج  مهندس( على 
 )11( رقم  وتعليمات   1987 لسنة   )603( رقم  املنحل  الثورة  قيادة 

لسنة 1987.
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ما 131 ملشروع  املنفذة  الشركات  إحدى  طالبت 
مبعاجلته على املادة )5/ب/2( من قرار جملس 
مت  حيث   2015 لسنة   )347( املرقم  الوزراء 
توقيع أولي بالتجميد بني الطرفني ومت إرسال 
اإلتفاق اىل وزارتكم مع إستمارة املشروع ولكن 
حتديث  إكتمال  لعدم  موافقاكم  تكتمل  مل 
يف  القطاعات  ختطيط  لدى  الوزارة  خطة 
وزارتكم وإننا اآلن يف طور حتديث هذه اخلطة 
يرجى   ، املتختصني  مع  مستمر  تواصل  وعلى 

بيان :
 مت توفري مبالغ املشروع وأبدت الشركة الرغبة 
ملحق  توقيع  جيوز  فهل  األعمال  إستئناف  يف 
عقد اآلن باألعمال املتبقية واملدة اجلديدة دون 
على  لإلتفاق  للعقد  ملحق  توقيع  اىل  احلاجة 
الوزراء  جملس  لقرار  طبقًا  السابقة  املعاجلة 
املرقم )347( لسنة 2015 )5/ب/2(؟ أو ميكن 
إستئناف العمل اآلن مبلحق عقد جديد وتأجيل 
حلني  السابقة  للمعاجلة  عقد   ملحق  توقيع 
حتديث اخلطة لدى دائرة ختطيط القطاعات 
بإعتبار أن املوضوع جتميد أي أن نفس الشركة 

يف احلالتني هي من توقع ملحق العقد؟ 
توقف  بعد  الراهن  الوضع  ذرعة  تصفية  عند   
الوزراء  جملس  لقرار  طبقًا  ومعاجلته  املشروع 
املادة  حسب   2015 لسنة   )347( املرقم 
مستحقات  الشركة  لدى  تظهر  مل  )5/ب/2( 
واجبة الدفع فهل ميكن مشول الشركة املنفذًة 
بالفقرة )1( من قرار جملس الوزراء )93( لسنة 

    . 2019 واخلاص باإلطفاء الضرييب 

فيتم  املشروع  معاجلة  يف  رغبتها  حينه  يف  الشركة  تبدي  مل  طاملا 
عقد  ملحق  توقيع  فبإمكانكم   وبالتالي  جممداً  املشروع  اعتبار 
املدة  بنفس  جديدة  مدة  وفق  العقد   من  املتبقية  االعمال  يتضمن 
الواردة يف جدول الكميات املقدم سابقًا واملصادق عليه من قبلكم مع 
منح مدة مناسبة لتهيئة واستالم املوقع مع مراعاة احتساب االضرار 
واالندثارات وفقًا لقرار جملس الوزراء )342( لسنة 2018 على ان 
املمنوحة  التوقف  فرتة  مبعاجلة  يشري  ما  اىل  العقد  ملحق  يتضمن 

للشركة وفقًا لقرار جملس الوزراء رقم )347( لسنة 2015 “.
 يتم مشول الشركة آنفًا بقرار جملس الوزراء )338( لسنة 2019

الوزراء 132 بقرار جملس  املذكورة  الضوابط  بيان 
شريك  إدخال  يف   2013 لسنة   )492( بالرقم 
هل  العامة  الشركات  مع  اخلاص  القطاع  من 
حيكمها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية أم عقد 
خاص وكذلك بيان إمكانية تنازل الشركات 
املتوقفة عن العمل حسب لقرار جملس الوزراء 
املرقم )347( لسنة 2015 عن العقد لشركة 
أخرى سواء ألسباب ختص الشركة أو ختص 
العقود  بعض  لدينا  أنه  حيث  املتعاقدة  اجلهة 
املربمة مع شركات مت مشوهلا باحلظر الدولي 
املذكورة  العقود  التنازل عن  آلية  بيان  ، نرجو 
هل  عقد  ملحق  أو  العقد  إبرام  وكيفية  آنفًا 
يكون حسب نسبة اإلجناز للعقد السابق أم بناًء 
كون  اجلديدة  املنفذة  الشركة  تغيري  على 

التغيريات أحيانًا تكون جوهرية .  

القطاع  من  شريك  بإدخال  اخلاص  باستفساركم  األمر  تعلق  قدر 
املرقم  الوزراء  جملس  لقرار  وفقا  العامة  الشركات  مع  اخلاص 
الغي  آنف الذكر قد  القرار  أن  2013 ونود أعالمكم   )492( لسنة 
السادس  2018/احملور  لسنة   )336( املرقم  الوزراء  جملس  بقرار 
منه واملرافق صورة عنه ربطًا مع العرض أن تعليمات تنفيذ العقود 

احلكومية رقم )2( لسنة 2014 التسري على عقود الشراكة.
خبصوص تنازل الشركات املتوقفة عن العمل فانه الميكن التنازل 
العمل  استكمال  تعذر  حالة  ويف  أخرى  شركة  حلساب  العقد  عن 
فباإلمكان   2015 لسنة   )347( املرقم  الوزراء  جملس  لقرار  وفقًا 

معاجلة العقد مبوجب الفقرة ) 5/أ( التسوية الرضائية.
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يرجى بيان األتي :133
إمكانية إعالن الكلف التخمينية لكل فقرة من 
فقرات جداول الكميات للمشروع باإلضافة اىل 
الكلفة التخمينية اإلمجالية املعلنة يف شروط  

و وثائق املناقصة .
)مكونات  الفقرات  مجيع  مبالغ  دمج  إمكانية 
وعدم  احليود  ذات  الفقرات  بضمنها  املشروع( 
ذرعات  مقابل  املقاول  اىل  سلف  أية  تسديد 
بعد  املقاول  مستحقات  تسديد  ويكون  منجزة 
تقديم  يتم  أن  بعد  للمشروع  األولي  اإلستالم 
لألحالة  املؤهلة  املنفذة  الشركة  من  تعهد 

بعدم املطالبة بأي سلفة خالل فرتة التنفيذ . 

قيد  االمر  ان  بيان  نود  اعاله  كتابكم  من   )1( الفقرة  خبصوص 
املراجعة والدراسة هلذا املقرتح وسنعلمكم فور اختاذ القرار اخلاص 

بهذا االمر .
اجحاف  وبه  للتنفيذ  قابل  غري   )2( الفقرة  يف  الوارد  مقرتحكم  ان 
كبري للشركات املنفذة وسيتم العزوف عن التقديم هلكذا نوع من 
املناقصات بشروط الدفع هذه كما ان هذا النوع من الشروط ينطبق 
ينطبق  او قطعي( وال  الدفع )مجلة  ذات شرط  االعمال  تنفيذ  على 
االسلوب  هذا  ان  اىل  باالضافة  املتعددة  الفقرات  ذات  االعمال  على 
تنفيذ  بتعليمات  امللحقة   )16( رقم  الضوابط  مع  يتعارض  بالدفع 
آلية  بتنظيم  واخلاصة   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود 

صرف املستحقات املالية .

مع 134 التعاقد  إمكانية  حول  الرأي  بيان  يرجى 
شركة عامة متخصصة يف التصميم والتنفيذ 
ضمن  تقع  اليت  للمشاريع  مباشرة  بصورة 
ختصصها مونها إحدى شركات القطاع العام .

ان التعاقد املباشر مع شركات القطاع العام يكون للمبالغ اليت تقل 
املبلغ  هذا  عن  زاد  وما  دينار(  مليون  )مائة  دينار  مليون   )100( عن 
يدخل يف اطار املنافسة من خالل اساليب التعاقد املنصوص عليها يف 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 استناداً 
اىل الفقرة )هـ / ثانيًا( من صالحيات الوزير املختص الواردة ضمن 
2019مع  لعام  االستثمارية  املشاريع  تنفيذ  وصالحيات  تعليمات 
نسبة  التقل  ان  على   10% بنسبة  االفضلية  هامش  منحها  مراعاة 

القيمة املضافة عن 20% .

لسنة 135  )30( رقم  الديواني  األمر  اىل  إشارة 
مشاريع  وجود  حالة  يف  أن  املتضمن   2015
داعش  تنظيم  عليها  سيطر  اليت  املناطق  يف 
إطالق  يتم  أولي  إستالم  مستلمة  اإلرهابي 
تقديم  اىل  احلاجة  دون  الصيانة  تأمينات 
حمضر اإلستالم النهائي ، يرجى بيان هل يتم 
والزمين  والوقت  أعاله  بالتوجيه  اإلستمرار 

احملدد لذلك . 

سيطرة  خارج  باملناطق  تنفذ  كانت  اليت  املشاريع  خيص  فيما 
الصادر  اعمامنا  من  )ثانيًا/2(  الفقرة  وفق  العمل  فيتم  احلكومة 
مبوجب كتابنا ذي العدد )4/7/2647( يف 31/1/2019 والذي ال 
يتعارض مع ما جاء باالمر الديواني رقم )30( لسنة 2015 حيث يتم 
اطالق امانات الصيانة وخطاب الضمان بعد خصم قيمة املالحظات 
والنواقص اليت وردت يف حمضر االستالم االولي كما نشريكم اىل 
قرار جملس الوزراء رقم )170( لسنة 2019 واملعمم مبوجب كتاب 
االمانة العامة جمللس الوزراء / دائرة شؤون جملس الوزراء واللجان 

ذي العدد )ش.ز.ل/10/1/اعمام/16735( يف 15/5/2019 .
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سبق وأن مت إبرام عقد أصولي مع أحد املكاتب 136
اإلستشارية اهلندسية احلكومية املعتمدة وبعد 
بإجراءات  السري  وعند  حينه  يف  إجنازه  مت  أن 
متطلبات  وضع  مت  البناء  إجازة  على  احلصول 
الدفاع  ومديرية  بغداد  أمانة  قبل  من  جديدة 
املدني يتطلب أحدها تعديل التصميم وجداول 
ملحقي  إبرام  مت  لذلك  العالقة  ذات  الكميات 
عقد مع املكتب اإلستشاري املصمم واليت الزالت 
املبالغ  كافة  أستنفذت  وواليت  املفعول  سارية 
كلفة  ضمن  ختصيصها  ميكن  اليت  املالية 
وحسب   )20%( الـ  نسبة  وفق  األصلي  العقد 

التعليمات ، راجني بيان رأيكم حول ما يأتي :
 بيان مدى مشول العقد أعاله بإعمامكم املرقم 
التعاقد  حول   2017  /18/12 يف   )27081(
مع مدقق معتمد وفق ما مذكور من إجراءات 
أصولية أو مشوله بالضوابط رقم )8( امللحقة 
 )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  بتعليمات 
على  املفعول  ساري  العقد  لكون   2014 لسنة 
مدقق  مع  التعاقد  لغرض  العقد  ملحقي  ضوء 
مباشر  جديد  عقد  إبرام  يتطلب  وهذا  معتمد 
مع املصمم األصلي إلجراء التعديالت املطلوبة 
كونها  الفنية  للضرورات  احلاجة  حالة  يف 
الذهاب  إمكانية  وعدم  للمشروع  املصممة 
بهذه  ماجاء  حسب  آخر  إستشاري  مكتب  اىل 

الضوابط .
كيفية إمكانية ختصيص املبالغ الالزمة هلذا 
العقد اجلديد وخاصة بعد إستنفاذ )%20( من 

مبلغ العقد األصلي وكما مشار اليه أعاله .
للمدقق  رصده  سيتم  الذي  املبلغ  كان  ما  إذا 
ال ضوابط  املعتمد للحالتني أعاله يتم إستناداً 
العقود  تنفيذ  بتعليمات  امللحقة   )8( رقم 

احلكومية رقم )2( لسنة 2014 .  

معتمد  مدقق  مع  التعاقد  يتطلب  االمر  فأن   )1( الفقرة  خبصوص 
اعد  للذي  مغاير  استشاري  مكتب  يكون  ان  على  التصاميم  لتدقيق 
 )27081( العدد  دائرتنا ذي  الوارد بكتاب  اعمامنا  التصاميم وحسب 

يف )18/12/2017( .
العدد  ذي  كتابكم  وبشأن   )2( بالفقرة  استفساركم  خبصوص 
من  منفذ  االصلي  العقد  بأن  بني  والذي   5/8/2019 يف   )4080(
املوازنة التخطيطية )متويل ذاتي( لشركتكم فأن االمر يتم معاجلته 
مع  وبالتنسيق  التخطيطية  املوازنة  تنفيذ  تعليمات  يف  ورد  ملا  وفقًا 
التعاقد مع اجلهة  املقاولة مبا حيقق  زيادة مبلغ  ليتم  املالية  وزارة 

املدققة .
الوارد  اعمامنا  اىل  فنشريكم   )3( بالفقرة  استفساركم  خبصوص 
)املرافق   17/3/2016 يف   )4/7/5970( العدد  ذي  دائرتنا  بكتاب 
امللحقة   )8( رقم  الضوابط  بأن  فيه  بينا  والذي  ربطًا(  عنه  صورة 
2014 تسري على  بتعليمات تنفيذ العقود احلكومة رقم )2( لسنة 

العقود اليت ابرمت مبوجب التعليمات السابقة .



وزارة التخطيط / دائرة العقود احلكومية العامة

الدليل اإلرشادي لإلستشارات التعاقدية احلكومية

52

مع 137 العقود  إبرام  عند  بأنه  إعالمكم  نود 
الزراعية  للمستلزمات  اجملهزة  الشركات 
تكون فيها عملية إطالق مستحقات الشركات 
الشحن  مستندات  بتقديم  مشروطة  اجملهزة 
اخلاصة باملواد املراد إستريادها وهذه املستندات 
ااضمن )قائمة جتارية ، شهادة منشأ، بوليصة 
صادرة  دولية  فحص  شهادة  تأمني،  وثيقة  أو 
وزارة  قبل  من  معتمدة  فاحصة  شركة  من 
، قائمة  الشحن  ، بوليصة  العراقية  التخطيط 
أو  واحد  تقديم  أحيانًا  يتم  ال  أنه  حيث  تعبئة( 
خمالفات  وجود  مع  املستندات  تلك  من  أكثر 
يف واحد أو أكثر منها ، على سبيل املثال : يتم 
تقديم بوليصة التأمني بشكل CIF  يف حني إن 
وصف  مطابقة  عدم   ،  CIP هو  البيع  إسلوب 
طريق الشحن يف بوليصة الشحن .. اخل وغريها 
قبلنا  من  مستلمة  املواد  وتكون  املخالفات  من 
ومطابقة للمواصفات الفنية املتعاقد عليها مما 
يعين إن اخلالفات ال تؤثر على وصول البضاعة 
خبصوص  الرأي  إعالمنا  يرجى   ، وإستالمها 
بإستقطاع  جزائية  غرامات  فرض  إمكانية 
مبالغ من مستحقات الشركة أو من خطابات 
مستندات  تقديم  يف  اإلخالل  عن  الضمان 
الرغم  على  فيها  الواردة  اخلالفات  أو  الشحن 
من إستالمنا لكامل كميات املواد املتعاقد عليها 

ومطابقتها للمواصفات الفنية املتعاقد عليها . 

إستريادها  املراد  باملواد  اخلاصة  الشحن  مستندات  كون  حالة  يف 
وفق  وتقدميها  بها  األلتزام  فيجب  العقد  شروط  ضمن  مذكورة 
األعراف  ومراعاة  النافذة  والتشريعات  العقد  يف  عليه  منصوص  ما 
إخالل  يكون  ذلك  وخبالف  لإلعتمادات  املوحدة  الدولية  واألصول 
ببنود العقد ويتم إختاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية وحسب ما ورد 

ببنود العقد يف حل اخلالفات .
من  فإن  الدولية  التجارية  البيوع  مصطلحات  أحد  إستخدام  عند 
اىل  البضائع  وصول  قبل  الشحن  مستندات  تسليم  يتم  أن  املفرتض 
وجهتها النهائية ، يرجى إعالمنا كيفية فحص املواد فنيًا وإستالمها 
من قبلكم ومستندات الشحن غري مطابقة ملا هو مطلوب مبوجب بنود 

العقد املربم .  

مستحقات 138 تصفية  آلية  عن  إعالمنا  نرجو 
مبلغها  واملودعة  أمانة  بإسلوب  املنفذة  املشاريع 
لدى املصارف بإسم أعضاء اللجنة املنفذة هلذه 

املشاريع .

تنفيذ  لتعليمات  وفقًا  املرسومة  اآللية  إتباع  بضرورة  إعالمكم  نود 
وتعليمات   2014 لسنة   )1( رقم  أمانة  التنفيذ  بأسلوب  األعمال 
املباشر وجلان تنفيذ األعمال بطريقة األمانة  التنفيذ  متويل جلان 

رقم )7( لسنة 1996 وحسب تأريخ تكليفها . 

املوازنة 138 على  الكهرباء  وزارة  مع  عقد  إبرام  مت 
اإلستثمارية ومعفي من ضريبة إعمار العراق 
ويف تاريخ توقيع العقد كانت مجيع الشركات 
بيان  نرجو   ، العراق  يف  مسجلة  غري  األجنبية 
رأي وزارتكم بشمول عقدنا بتعليمات وزارتكم 
)4/5/18463( يف  بالعـدد  القانونية  الدائرة   /
تنفيذ  ضوابط  تتضمن  واليت   31/8/2017
 )767( املرقم  املنحل  الثورة  قرار جملس قيادة 
لسنة 1987 ملعاجلة إعفاء الشركات األجنبية 
من الضرائب والرسوم ، مت إبرام ملحق للعقد 
من  معفي  العقد  ملحق  هل  بيان  يرجى   ،

الضريبة؟  

وإمنا  دائرتنا  إختصاص  من  ليس  كتابكم  يف  الوارد  اإلستفسار  إن 
وزارتنا  يف  احلكومية  اإلستثمارية  الربامج  دائرة  إختصاص  من 
وبإمكانكم مفاحتة الدائرة املذكورة لبيان الرأي وحسب العائدية . 
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كشف 139 إعتماد  بشأن  الرأي  بيان  يرجى 
األعلى يف  القضاء  مستعجل صادر من جملس 

تسوية حسابات الشركة املنفذة للمشروع . 
من  عليه  ومصادق  احملكمة  عن  الصادر  املستعجل  الكشف  أن  طاملا 
احلسابات  تسوية  ألغراض  إعتماده  التعاقد  جهة  فبإمكان  قبلها 
للمشروع مدار البحث ، ويف حال وجود إعرتاض من قبل أحد طريف 
واملطالبة  إعرتاضه  وتثبيت  بذلك  الدعوى  إقامة  فيإمكانه  العقد 

بتحديد املستحقات واألعمال املنجزة واملواد املطروحة.  

العمل مع شركة منفذة حسب قرار 140 إنهاء  مت 
 2015 لسنة   )347( املرقم  الوزراء  جملس 
 ، التخطيط  وزارة  قبل  من  التسوية  واعتماد 
راجني بيان مدى مسؤولية الشركة حبراسة 
مثبت  وكما  عدمه  من  البحث  مدار  املشروع 

بعقد إنهاء املقاولة اخلاص باملشروع .  

خالل  من  قبلكم  من  البحث  مدار  باملشروع  العمل  إستئناف  طاملا 
وإنتهاء  بعهدتكم  أصبح  املشروع  فإن  أمانة  التنفيذ  بإسلوب  التنفيذ 

مسؤولية احلراسة من قبل الشركة املنفذة 

يرجى بيان مدى مشول العقود املغطاة بالكامل 141
باإلعتماد املستندي بقرار جملس الوزراء املرقم 

)347( لسنة 2015 . 

املرقم  املستندي  باإلعتماد  بالكامل  مغطى  العقد  مبلغ  أن  مبا 
ميكن  وال  العقد  بتنفيذ  االستمرار  فيتوجب   )45471/2013(

معاجلته وفقا لقرار جملس الوزراء املرقم )347( لسنة 2015 . 

جمهزة 142 مواد  إعتبار  يف  الرأي  بيان  يرجى 
مت  حيث  أمريكي  منشأ  ذات  املنشأ  خمتلفة 
تزويدنا بشهادة منشأ ومصادقتها من قبل )وزارة 
التجارة / دائرة العالقات اإلقتصادية اخلارجية 
اىل  باإلضافة  الشمالية(  أمريكا  قارة  قسم   /
خصم )%20( من سعر هذه املواد وإستناداً اىل 
تنفيذ  بتعليمات  امللحقة   )13( رقم  الضوابط 

العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 .  

يف حال كانت شهادة املنشأ املقدمة مصادقة من قبل اجلهة املختصة 
)وزارة التجارة / دائرة العالقات اإلقتصادية اخلارجية / قسم قارة 
املذكورة  املنشأ  أن يتم إعتماد شهادات  الشمالية( فإننا نرى  أمريكا 
املالية  املستحقات  من  نسبة  خصم  حنو  لإلجتاه  مربر  ال  إذ  آنفًا 
 )13( رقم  الضوابط  من  )رابعًا/ب(  للفقرة  وفقًا  اجملهزة  للشركة 

امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 .  

يرجى إعالمنا مدى إمكانية مشول الشركات 143
 )18( رقم  بالضوابط  العراقية  أو  األجنبية 
يف  املتلكئني  املتعاقدين  إدراج  بآلية  اخلاصة 
تنفيذ إلتزاماتهم التعاقدية يف قائمة الشركات 
إلتزاماتهم  تنفيذ  يف  إخالهلا  عند  املتلكئة 
موضوعه  يكون  الذي  العقد  عن  التعاقدية 
كأن  معًا  والتجهيز  األشغال  ليشمل  أوسع 
جتهيز  تصاميم،  )إعداد  العقد  موضوع  يكون 
مواد ومعدات، تنفيذ األعمال املدنية واإلشراف 
حمطة(  من  ألكثر  والتشغيل  الفحص  على 
خاصة إذا كان اإلخالل يتعلق بتنفيذ األعمال 
على  عالوة  العمل  سري  بتقدم  االلتزام  وعدم 
جتهيز املواد واملعدات أم يتم مشوهلم بالضوابط 
املخلني  املتعاقدين  بإدراج  اخلاصة   )20( رقم 

بإلتزاماتهم التعاقدية يف القائمة السوداء .  

إن العقود مدار حبث كتابكم أعاله هي عقود أشغال طاملا أن النسبة 
تكون  فإنها  ثم  ومن  مدنية  أعمال  تنفيذ  هي  األعمال  من  األكرب 
ميكن  فال  وخبالفه   )18( رقم  بالضوابط  مشمولة  هذه  واحلال 
تطبيق تلك الضوابط  ألن طبيعة عقود التجهيز ال تتفق مع ما ورد 
يف الضوابط أعاله تأسيسًا على أن التلكؤ يقاس مبعيار مادي / زمين 

وفقًا للتوقيتات الواردة يف جدول تقدم العمل . 
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الالزمة 144 املدة  منح  كيفية  إعالمنا  يرجى 
بالنسبة  املتبقية  الفقرات  أعمال  لتنفيذ 
العمل فيها ويف  اليت سيتم إستئناف  للمشاريع 
حال عدم كفاية مدة العمل املتبقية من العقد 
تقدم  مناهج  إعداد  آلية  بيان  مع  إنتهائها  أو 

العمل .  

نشريكم اىل ما ورد يف الفقرة )5/ب/2( من قرار جملس رقم )347( 
لسنة 2015 واليت قضت بتشكيل جلنة من قبل اجلهة املنفذة أو أية 
املتبقية  الفقرات  الوزراء بإعادة  تسعري  جلنة أخرى يكلفها جملس 
الشركة  مع  باإلتفاق  و  إلجنازها  الالزمة  املدد  وحتديد  للمشروع 
املتعاقدة عليه يتم حتديد مدة جديدة وفق ما مثبت يف جدول تقدم 
العمل املقدم سابقًا واملصادق عليه من قبل جهة التعاقد مع إضافة 
مدة يتفق عليها الطرفان لغرض تهيئة وإستالم موقع املشروع من 
قبل اجلهة املنفذة ومعاجلة األضرار وفق قرار جملس الوزراء رقم 

)342( لسنة 2018 .  
شركاء 145 ثالث  من  متكونة  شركة  هناك   

ومن  مشرتك  كمشروع  معني  عمل  أجنزوا 
الشركاء اىل  ثم تقدم شريك واحد من هؤالء 
املنجز من قبل  العمل  أن  ، هل  مناقصة معينة 
للشريك  مماثل  عمل  يعترب  املشرتك  املشروع 

املتقدم للمناقصة املنفردة .
 ما قيمة العمل الذي نسبته تشكل عمل منجز 
عمل   )80%( البالغة  اإلجناز  نسبة  تعترب  هل 

منجز وميكن إعتباره عمل مماثل . 

املشرتك كعمل مماثل  املشروع  قبل  املنجز من  العمل  إحتساب  يتم 
املشاركة ونوعها وإن مل حتدد  لكل شركة على حدة بقدر نسبة 
 / القياسية  الوثائق  اىل  ونشريكم  بالتساوي  فتكون  النسبة  تلك 
القسم الثالث واليت نصت مبوجب املعايري حتديد نسبة كل شريك 
إستمارة  خبصوص  العطاء(  )إستمارات  الرابع  القسم  وكذلك 
العقد  من  الشركة  موقف  حتديد  تضمنت  واليت  املماثلة  األعمال 
)إدارة /مقاول رئيسي/مقاول ثانوي( مع حتديد نسبة الشركة من 

العقد.
العمل مماثاًل ما مل يكن منجزاً ومستلم إستالمًا  ال ميكن إحتساب 

أوليًا ويتم تأييد ذلك من قبل جهة التعاقد .   

ورد يف فقرة إستئناف العمل ضمن الفقرة )-5 146
 )347( املرقم  الوزراء  جملس  قرار  من   )-2 ب 
إلكمال  الالزمة  املدة  مراعاة   2015 لسنة 
كتاب  مبوجب  وكذلك  املتبقية  األعمال 
يف   )4/7/21575( املرقم  التخطيط  وزارة 
كلفة  إحتساب  منه   )1( 25/9/2019الفقرة 
ضمن  وتكون  للمشروع  املتبقية  األعمال  ومدد 
ملحق عقد ، نود أن نبني أنه توجد مشاريع قد 
التوقف  عند  أو  قبل  التعاقدية  مدتها  إنتهت 
ال  قليلة  مدة  متبقي  أو  أعاله  القرار  مبوجب 
حالة  يف  حتى  املتبقية  األعمال  إلجناز  تكفي 
ومعاجلة  التهيئة  أعمال  عن  مدة  إضافة 
إكمال  لغرض  مدة  اىل  وحتتاج  اإلندثارات 
 ، طويلة  مدد  بعضها  ومن  املتبقية  الفقرات 
يرجى إعالمنا هل أن املقصود مما ورد يف فقرة 
آنفًا  التخطيط  وزارة  وكتاب  العمل  إستئناف 
تضاف  األعمال  هلذه  جديدة  مدة  إحتساب  هو 
أم تنحصر  العقد مبوجب ملحق عقد  اىل مدة 
الالزمة  املنطقية  املدد  اإلضافية فقط يف  املدة 
ومعاجلة  العمل  إستءناف  مستلزمات  لتهيئة 

اإلندثارات إن وجدت . 

إن املقصود بـ )مدة إكمال األعمال املتبقية للمشروع( هي املدة اليت 
يتم إحتسابها إلكمال الفقرات غري املنفذة إستناداً اىل املدد الواردة 
أزاء كل فقرة يف جدول تقدم العمل للمشروع بغض النظر عن املدة 
املتبقية من العقد أي يتم اإلتفاق على منحها مدة جديدة إضافة اىل 
مدة أخرى بسيطة تتعلق بتهيئة املشروع و إستالمه وهو ما يتماشى 
مع ما ورد يف الفقرة )2( من املادة )احلادية واألربعون( من شروط 
سري  أوقف  ))إذا  على  نصت  اليت  املدنية  اهلندسة  ألعمال  املقاولة 
تسعني  تتجاوز  متصلة  ملدة  التوقف  بأمر  منها  جزء  أي  أو  األعمال 
والطرق  السبل  مجيع  ببحث  املقاول  و  العمل  صاحب  يقوم  يوما 
املمكنة إلستئناف العمل يف األعمال أو تبين صيغة جديدة للعمل(( . 
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إسلوب 147 إعتماد  إمكانية  عن  إعالمنا  يرجى 
التعاقد يف  املباشر من قبل رئيس جهة  التعاقد 
العقود  لتنفيذ  ذاتيًا  املمولة  العامة  الشركات 
اخلاصة بتطوير أعمال الشركة يف حالة عدم 
الداخلي  النظام  يف  املتعاقد  ألختيار  آلية  وجود 

للشركة .

يف حال عدم وجود آلية الختيار املتعاقد يف النظام الداخلي للشركة 
تعليمات  من   )3( باملادة  االستئناس  فباإلمكان  ذاتيًا  املمولة  العامة 
تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 واختيار أسلوب التعاقد 
املباشر عند حتقق الشروط الواجب توفرها استنادا اىل الفقرة )سابعًا( 

من املادة )3( أعاله. 

األعمال اإلضافية اليت يتم إدراجها ضمن أمر 148
تغيري عمل املنفذة ضمن قرتة الصيانة هل هي 
هلا  جديدة  شهر   )12( صيانة  بفرتة  مشمولة 
للعقد  األصلية  الصيانة  فرتة  إنتهاء  لغاية  أم 
أوليًا  إستالمها  يتم  هل  هلا  اإلستالم  وآلية 
ونهائيًا أم فقط إستالم نهائي مع باقي فقرات 

العقد األصلية .
صدور  قبل  الصادر  األولي  اإلستالم  يعترب  هل 
أمر تغيري عمل إستالمًا أوليًا كليًا أم إستالمًا 
أوليًا جزئيًا ويف حالة إستالم العمل أولي جزئي 
متى يتم إستالم العمل إستالمًا أوليًا كليًا فيما 

خيص الغرامات التأخريية . 
متديد  يتطلب  عمل  تغيري  أمر  إصدار  عند 
العقد مبا يالئم الفقرات املنفذة اجلديدة وهذا 
العقود احلكومية  تنفيذ  يتعارض مع تعليمات 
 /  6 رقم  ضوابط   /  2014 لسنة   )2( رقم 
التمديدات والتوقفات / ثانيًا )-3ج( حيث نصت 
بعد  تقدم  للتمديد  طلبات  أية  )التقبل  على 
يف  املذكورة  األولي  اإلستالم  شهادة  صدور 

شروط العقد( كيفية معاجلة هذه احلالة . 

عدم  هو  فاألصل  أعاله  كتابكم  من   )1( بالفقرة  األمر  تعلق  قدر 
وجود أعمال إضافية يتم إدراجها ضمن أمر تغيري عمل خالل فرتة 
الصيانة إال فيما يتعلق بأعمال الصيانة حصراً حيث جيري تكليف 
ظهرت  طارئة  أعمال  لتنفيذ  تغيري  أمر  إصدار  طريق  عن  املقاول 
وال  املقاول  واجبات  من  جزءاً  تكن  مل  حصراً  الصيانة  فرتة  خالل 
ب(   2-( الفقرة  )اخلمسون(  املادة  اىل  إستناداً  صيانة  بإعمال  تشمل 

من شروط املقاولة إلعمال اهلندسة املدنية .
الدائمة  األعمال  كانت  فإذا  كتابكم  من   )2( للفقرة  بالنسبة 
منها  اإلستفادة  ميكن  اليت  وبالدرجة  أساسية  بصورة  أكملت  قد 
للغرض الذي أنشئ من أجله وأنها إجتازت بنجاح أي فحص نهائي 
قد تنص عليه املقاولة فعلى املهندس عند تسلمه تعهداً حتريريًا من 
شهادة  إصدار  الصيانة  مدة  خالل  متبق  عمل  ألي  بإكمال  املقاول 
هلذه  الصيانة  مدة  بذلك  لتبدأ  املنفذة  لألعمال  كلي  أولي  إستالم 
األعمال  إكمال  قبل  األعمال  من  قسم  إكمال  حال  ويف  األعمال 
بأمجعها فعلى املهندس إصدار مثل هذه الشهادة وبذلك يكون إستالم 
العمل إستالمًا أوليًا جزئيًا إستناداً اىل املادة )التاسعة واألربعون( من 
الشروط أعاله ويكون إستالم العمل إستالمًا أوليًا كليًا عند إكمال 
مجيع األعمال املتعاقد عليها وبصدور شهادة االستالم األولي اجلزئي 
الثاني ، وفيما يتعلق بفرض الغرامات التأخريية فنشريكم اىل املادة 

)الثامنة واألربعون( الفقرة )2( من الشروط أعاله .  
خبصوص الفقرة )3( من كتابكم نود بيان إن إصدار أمر غيار خالل 
إنتهت  العقد  مدة  كون  العقد  مدة  متديد  يتطلب  ال  الصيانة  مدة 
بإستالم املشروع إستالمًا أوليًا وإن كل ما حيتاجه أمر الغيار هنا هو 

لتثبيت احلقوق املالية فقط . 
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)10/ثالثًا( من تعليمات تنفيذ 149 بالنسبة للمادة 
واليت   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود 
التحميالت  املخل  املقاول  ))يتحمل  على  نصت 
اإلدارية بنسبة ال تزيد عن )%20( من كلفة 

األعمال املخل بها يف عقود املقاوالت ..(( فهل :
يشمل ذلك مقاولني التجهيز )اجملهز( لألجهزة 
واملستلزمات  واألدوية  والكهربائية  الطبية 

الطبية .
ب- يشمل ذلك املقاول اجملهز لألغذية )تغذية 
وأعمال  املستشفيات(  يف  واخلفراء  املرضى 
اإلدارية  التحميالت  أو  التنظيف  مواد  وجتهيز 

تشمل فقط مقاوالت البناء والرتميم  
آنفًا  بالنص  الواردة  بالنسبة  التحكم  ت-جيوز 

بالتقليل أقل من 20% . 
شركات  على  الغرامات  إحتساب  يتم  -2هل 
يف  الواردة  املعادلة  حسب  والتنظيف  األغذية 
احلكومية  العقود  بتنفيذ  اخلاصة  التعليمات 
الفقرة   )9( املادة  )رابعًا:   2014 لسنة   )2( رقم 

)أ وب(( .  
حسب  مقطوعة  غرامات  فرض  جيوز  -3هل 
الدائرة )مبالغ مقطوعة( على خمالفات  رغبة 
الشركة مبوجب بنود بالعقد بدون اللجوء اىل 
التعليمات  من   )9( املادة  يف  املذكورة  املعادلة 

آنفًا؟
يف  الغرامات  إحتساب  آلية  خيص  -4فيما 
العقود اخلاصة بتجهيز أجهزة طبية أو أدوية 
املعادلة  حسب  فرضها  يتم  هل  مستلزمات  أو 

املذكورة؟ 
آنفًا  التعليمات  من  )5/أوال(  للمادة  -5إستناداً 
للمراجعة  مركزية  جلنة  تشكيل  يتم  هل 
توجد  علمًا  دائرتنا  يف  اإلحالة  على  واملصادقة 
واملصادقة  للمراجعة  الوزارة  يف  مشكلة  جلنة 

على اإلحالة . 

 )10( املادة  نصت  كتابكم  من  ،ب(  )1/أ  بالفقرة  األمر  تعلق  قدر 
)2( لسنة  العقود احلكومية رقم  تنفيذ  تعليمات  )ثالثًا( من  الفقرة 
ال  بنسبة  اإلدارية  التحميالت  املخل  املقاول  يتحمل   (( على   2014
تزيد عن )%20( من كلفة األعمال املخل بها فيعقود املقاوالت ..(( ، 
بذلك من غري املمكن مشول عقود التجهيز )اجملهز( لألجهزة الطبية 
والكهربائية واألدوية واملستلزمات الطبية وجمهز األغذية )تغذية 
التنظيف  مواد  وجتهيز  وأعمال  املستشفيات(  يف  واخلفراء  املرضى 

بالتحميالت اإلدارية كونها ُتفرض يف عقود املقاوالت فقط . 
اإلدارية  التحميالت  تكون  كتابكم  من  )1/ت(  للفقرة  بالنسبة 
 )  20%( عن  تزيد  ال  بنسبة  فقط  املقاوالت  عقود  يف  املفروضة 
وحسب حتقق أوجه الصرف اخلاصة بها الواردة يف الفقرة )رابعًا/2( 

من الضوابط رقم )19( امللحقة بالتعليمات أعاله  . 
مع  املربمة  العقود  فإن  كتابكم  من   )2،4( الفقرتني  خبصوص 
احلال  وكذلك  خاصة  طبيعة  ذات  والتنظيف  األغذية  شركات 
طبية  مستلزمات  أو  أدوية  أو  طبية  أجهزة  جتهيز  لعقود  بالنسبة 
اىل  إضافة  العقد  مدة  طيلة  تقصريية  غرامات  فرض  وبأمكانكم 
من   )9( املادة  اىل  إستناداً  الواحد  لليوم  التأخريية  الغرامة  إحتساب 

التعليمات أعاله على أن يتم بيان ذلك يف شروط املناقصة إبتداًء . 
الغرامة على شكل  تكون  )3( من كتابكم  بالفقرة  األمر  تعلق  قدر 

معادلة والميكن إحتسابها كمبلغ مقطوع . 
أما خبصوص الفقرة )5( من كتابكم فيتم تشكيل جلنة مركزية 
الرمسية  التعاقدية  اجلهات  يف  اإلحالة  على  واملصادقة  للمراجعة 
بذلك  ونشريكم  أعاله  التعليمات  من  )5/أواًل(  املادة  اىل  إستناداً 
يف   )4/7/18841( العدد  ذي  كتابنا  مبوجب  الصادر  اإلعمام  اىل 

        . )املرافق صورة عنه ربطًا(   8/9/2014

منح 150 إمكانية  خبصوص  الرأي  بيان  يرجى 
من  املمولة  للعقود  األولية  النقدية  السلفة 
املوازنة التشغيلية )التمويل الذاتي( للشركات 
العامة ضمن قطاع الوزارة حيث أن املنع ورد يف 
تعليمات تنفيذ املوازنة العامة اإلحتادية لسنة 
2019 ومل يرد يف تعليمات املوازنة التخطيطية 

اخلاصة بالشركات القطاع العام . 

تضمنت   2019 لسنة  اإلحتادية  العامة  املوازنة  تنفيذ  تعليمات  إن 
أو  بوزارة  املرتبطة  غري  اجلهة  رئيس  أو  املختص  الوزير  صالحيات 
منح  الوزير  صالحيات  ضمن  ترد  مل  وطاملا  بغداد  أمني  أو  احملافظ 
جتهيز  وعقود  التسليح  عقود  توقيع  عند  إال  التشغيلية  السلفة 
دائرتنا من  ، عليه ترى  والعسكرية فقط  األمنية  املعدات واألجهزة 
العامة  الشركات  موازنات  يف  املدرجة  للمشاريع  منحه  املمكن  غري 

)شركات التمويل الذاتي( . 
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التعاقد 151 أساليب  عرض  يتم  هل  بيان  يرجى 
جلان  على  املباشر(  التعاقد  و  الوحيد  )العرض 
جلان  تشكيل  إمكانية  أم  والتحليل  الفتح 
اليت  األختصاصات  مجيع  بعضويتها  تظم 
احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  عليها  نصت 
والضوابط الصادرة مبوجبها خبصوص تشكيل 
مقدم  مع  التفاوض  لغرض  املذكورة  اللجان 
اىل  للوصول  أعاله  األساليب  أحد  وفق  العطاء 
نتائج  وعرض  األسعار  وأقل  املواصفات  أفضل 
للمراجعة  املركزية  اللجنة  على  التفاوض 
واملصادقة على اإلحالة لغرض املصادقة سيما 
يف حالة وجود ضرورة للتفاوض خارج العراق 
و  اإلنتاج  خطوط  على  لإلطالع  احلاجة  عند 
وضع الشركة املؤسسي والقانوني يف بلد املنشأ 
إبرام  خبصوص  النهائي  اإلتفاق  اىل  والتوصل 

العقد   

والتعاقد  الوحيد  )العرض  بأسلوبي  التعاقد  اىل  اللجوء  حال  يف   
املباشر( فإن األمر ال يتطلب عرض العطاء على جلنة الفتح .

أو أي  العطاءات  التحليل وتقويم  العطاء من قبل جلنة   يتم دراسة 
جلنة أخرى تشكل هلذا الغرض .

على جلنة التحليل تثبيت نقاط اخلالف والنقاط الفنية اليت يتطلب 
موضوعها التفاوض ويتم التفاوض من خالل جلنة فنية خمتصة 
بذلك وترفع ما توصلت اليه من نتائج اىل جلنة التحليل لدراستها 
للمراجعة  املركزية  اللجنة  توصياتهااىل  ترفع  ثم  ومن  وتثبيتها 

واملصادقة إلختاذ القرار املناسب هلا . 

تتضمن 152 كشوفات  إعداد  إمكانية  بيان  يرجى 
باجلدول  كمية  )فقرة(  لكل  خمتلفة  أسعار 
قيام  عليه  يرتتب  مما  املذكور  املنشأ  وحبسب 
للفقرة  سعر  من  بأكثر  بالتقديم  املقاول 
من  واملقبول  املذكور  املنشأ  وحبسب  الواحدة 

قبل اجلهة املستفيدة .   

ومنشأ  مواصفات  حتديد  مع  واحدة  ختمينية  بكلفة  اإلعالن  يتم 
واحد ويف حالة احلاجة اىل طلب مواصفات ومناشئ أخرى فباإلمكان 
شروط  يف  ذلك  تثبيت  يتم  أن  على  البديل  العطاء  موضوع  إعتماد 

املناقصة إبتداًء . 

ورفع 153 التسريع  جلنة  اىل  ما  مشروع  إحالة  مت 
جلنة  إلغاء  ثم  ومن  املشروع  من  الشركة  يد 
التسريع بسبب األزمة املالية وعدم املباشرة من 
قبل اللجنة وإعادة املشروع اىل عهدة الشركة ، 
راجني بيان رأيكم حول إمكانية إحتساب الفرتة 
وإلغاءها  التسريع  جلنة  تشكيل  بني  احملصورة 

مدة قاطعة من عدمها . 

طاملا أن الفرتة اليت مت فيها تشكيل جلنة اإلسراع هي ضمن الفرتة 
اليت صدر فيها قرار سحب العمل وبالتالي تعترب املدة احملصورة بني 
سحب العمل وإلغاءه هي مدة توقف للمشروع وفقًا ملا ورد يف الفقرة 
)3( من اإلعمام الصادر مبوجب كتابنا ذي العدد )4/7/29074( يف 

   .4/12/2013

العقود 154 تنفيذ  تعليمات  من   )5( املادة  اىل  إشارة 
املتضمنة   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية 
تشكيل اللجنة املركزية للمراجعة واملصادقة 
على اإلحالة واملهام اليت تتوهلا اللجنة ، يرجى 
أعضاء  أحد  يكون  أن  إمكانية  يف  الرأي  بيان 
على  واملصادقة  للمراجعة  املركزية  اللجنة 
إعداد  جلنة  رئاسة  أو  عضوية  ضمن  اإلحالة 
املعلنة  باملناقصات  اخلاصة  التخمينية  الكلفة 
قبل  من  إحالتها  سيتم  اليت  الشركة  قبل  من 
اللجان املختصة فيما بعد اىل اللجنة املركزية 

أعاله من عدمه . 

إن تشكيل جلنة املراجعة واملصادقة إستناداً اىل املادة )5( من تعليمات 
إشراك  من  مينع  ال   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ 
التخمينية  الكلفة  إعداد  جلنة  رئاسة  أو  عضوية  يف  أعضاءها  أحد 

اخلاصة باملناقصات .
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املكاتب 155 أحد  مع  عقد  إبرام  مت  وأن  سبق 
اإلستشارية إلعداد التصاميم زجداول الكميات 
املكتب  قبل  من  املباشرة  ومتت  بناية  إلنشاء 
إرساهلا  ومت  املعمارية  املخططات  وتسليمنا 
املوافقاتاألصولية  إلستحصال  بغداد  أمانة  اىل 
املشروع  يف  العمل  وتوقف  البناء  إجازة  إلصدار 
اىل  وبالرجوع  املوافقات  إستحصال  عدم  بسبب 
 )6( رقم  الضوابط  من  )أوال/رابعًا-ب(  الفقرة 
امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 
2014 واليت حددت يف حالة جتاوز  )2( لسنة 
إختاذ  التعاقد  فلجهة  يوم   )60( التوقف  مدة 
اىل  ونظراً  املوضوع  حلسم  الكفيلة  اإلجراءات 
أن التأخري احلاصل من قبل أمانة بغداد راجني 
التوقف  فرتة  معاجلة  كيفية  عن  إعالمنا 
من  البناء  إجازة  ورود  عدم  نتيجة  احلاصلة 

أمانة بغداد .  

الفقرة )ثانيًا/-2 ب( من الضوابط رقم )6( امللحقة بالتعليمات أعاله 
تنفـيذ  تأخـري  كان  إذا  العـقـد  متـديد  التعاقد  جلهة   (( على  نصت 
جهة  أي  أو  التعاقـد  جلهة  تعـود  إجـراءات  أو  ألسـباب  يعـود  العـقد 
خمـولة قانـونًا أو ألي سـبب يعـود ملتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة 

التعاقد (( .
أعاله  كتابكم  حبث  مدار  املشروع  تنفيذ  توقف  أن  ومبا  تقدم  مما 
منح  يتم  أن  من  البد  فبالتالي  بغداد  إلمانة  تعود  إجراءات  بسبب 
اإلستشاري  املكتب  من  تعهد  أخذ  مع  للعقد  إضافية  مدة  الشركة 

يقضي بعدم حتمل شركتكم أية تعويضات مالية نتيجة ذلك .  

إشارة اىل البند )ثانيًا/هـ( من الضوابط رقم )3( 156
رقم  العقوداحلكومية  تنفيذ  بتعليمات  امللحقة 
النقاط  عن  اإلجابة  يرجى    2014 لسنة   )2(

التالية :
هل   ) جمموعها  يشكل  )واليت  عبارة  تفسري 
الفقرات  يف  احليود  مبالغ  جمموع  بها  يقصد 
السعري  بالتحليل  إحنراف  فيها  ورد  اليت 
أم  نقصان(  أو  )زيادة   )20%( تتجاوز  بنسبة 

عدد تلك الفقرات ؟ 
من   )10%( التتجاوز  )نسبة  عبارة  تفسري 
جمموع الفقرات الكلية( هل عدم جتاوز نسبة 
الـ )%10( هنا يشمل )زيادة أو نقصان( أم فقط 

الزيادة ؟ 
هل  الكلية(  الفقرات  جمموع   ( عبارة  تفسري 
فيها  ورد  اليت  الكلية  الفقرات  هوجمموع 
إحنراف بالتحليل السعري أم عدد تلك الفقرات 
، وإذا كان النص هنا يشري اىل جمموع الفقرات 
الكلية اليت ورد فيها إحنراف بالتحليل السعري 
مبالغ  جمموع  هنا  يقصد  هل  بيان  يرجى   ،
)الكلفة  يف  مبثيالتها  مقاونة  الكلية  الفقرات 
املقدم  العطاء  مبلغ  يف  مبثيالتها  التخمينية، 
التخمينية اإلمجالية  بالكلفة  من قبل اجملهز، 

للمناقصة أم باملبلغ اإلمجالي للعطاء( . 

بعبارة  املقصود  إن  أعاله  كتابكم  من   )1( بالفقرة  األمر  تعلق  قدر 
)اليت يشكل جمموعها( هو عدد الفقرات اليت ظهرت بها حيود بنسبة 
الكلية  الفقرات  عدد  اىل  نسبة  نقصان(  أو  )زيادة   )10%( تتجاوز 

جلدول الكميات . 
التتجاوز  )نسبة  عبارة  فإن  كتابكم  من   )2( الفقرة  خبصوص 
)%10( من جمموع الفقرات الكلية( تعين عدم جتاوز الفقرات اليت 
الكلية  الفقرات  ظهرت فيها احليود نسبة )%10( من جمموع عدد 

سواء كانت هذه الفقرات أقل من )%20( أو أكثر منها . 
الفقرة  يف  الواردة  إجابتنا  نؤكد  كتابكم  من   )3( للفقرة  بالنسبة 

)1( أعاله لتشابه مضمون الفقرتني .   
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يرجى بيان الرأي بشأن اجلهات اليت يتم  توجيه 157
الدعوة املباشرة اليها بعد اإلعالن عن املناقصة 
الغذائية  املواد  ونقل  وتفريغ  بتحميل  اخلاصة 
لعدة  إعالنها  وإعادة  إستشارية(  غري  )خدمات 
توجيهها  يتم  هل   ، خمتلفة  وألسباب  مرات 
نافذة  عقود  مبوجب  شركتنا  مع  للمتعاقدين 
العمل  موقع  من  القريبة  والفروع  وللمواقع 
أم  اإلختصاص  وبنفس  للمناقصة  عنه  املعلن 
املناقصة  يف  للمشرتكني  الدعوة  توجيه  يتم 
الدعوة  عن  السابقة  الثالثة  اإلعالنات  يف 
عدم  ومنها  أسباب  لعدة  أعيدت  واليت  املباشرة 
إستيفاء العطاءات املقدمة للشروط واملواصفات 

والوثائق والتعليمات . 

عند إستخدام إسلوب الدعوة املباشرة يتم توجيه الدعوة اىل مااليقل 
املواد  ونقل  وتفريغ  بتحميل  متخصصة  تكون  شركات   )3( عن 
الفنية  وكفاءتها  وقدرتها  برصانتها  لديكم  ومعروفة  الغذائية 
السرية  وهلم  اإلختصاص  بنفس  معكم  املتعاقدين  من  أو  واملالية 
احلسنة يف ذلك على أن ال يتم توجيه الدعوات اىل الشركات املقدمة 
للعطاءات السابقة واليت أعتربت غري مستوفية للشروط واملواصفات 

املطلوبة .         

يرجى إعالمنا عن إمكانية التعاقد مع شركة 158
أجنبية غري مسجلة يف العراق وهل يعد نشاط 
يف  أعماهلا  متارس  اليت  التجارية  الشركات 
من  )14/أواًل(  املادة  ألحكام  خمالفًا  العراق 
نظام فروع الشركات األجنبية رقم )2( لسنة 
2017 واملادة )8( من قانون التجارة رقم )30( 
حملي  العطاء  أن  علمًا   ، املعدل   1984 لسنة 

وبالدينار العراقي . 

الشركات  مع  التجهيز  عقود  بإبرام  التعاقد  جهات  قيام  حالة  يف 
يتطلب وجود فرع  املراد جتهيزها ال  املواد  األجنبية وكانت طبيعة 
فتح  اىل  احلاجة  دون  معها  التعاقد  فيتم  هلا  مستمرة  بصورة  قائم 
)14/أوال(  املادة  إلحكام  خمالفًا  ذلك  يعترب  وال  العراق  يف  هلا  فرع 
وفقًا   2017 لسنة   )2( رقم  األجنبية  الشركات  فروع  نظام  من 
لإلعمام الصادر من قبلنا مبوجب كتابنا ذي العدد )4/7/27972( 

يف 27/12/2017 )املرافق صورة عنه ربطًا( .    

يف حالة إستقطاع مبلغ املواد األحتياطية الغري 159
حسب  عليه  التعاقد  مت  جتهيز  لعقد  جمهزة 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )1( لسنة 
التحميالت  مبلغ  إستقطاع  يتم  هل   ،  2008
جمهزة  الغري  ملواد  عن   20% البالغة  اإلدارية 
على  شرائها  وعدم  مبلغها  إستقطاع  حالة  يف 

حساب اجملهز .  

نشريكم اىل الفقرة )ثالثًا( من املادة )10( من تعليمات تنفيذ العقود 
احلكومية رقم )2( لسنة 2014 واليت نصت على )) يتحمل املقاول 
املخل التحميالت اإلدارية بنسبة ال تزيد على )%20( عشرين من 
جهة  على  و  املقاوالت  عقود  يف  بها  املخل  األعمال  كلفة  من  املئة 
تثبيتها  و  املناقصة  شروط  فـي  ابتداء  النسبة  هذه  حتديد  التعاقد 
يف العقد(( وبالتالي من غري املمكن فرض التحميالت اإلدارية أثناء 

تنفيذ عقود التجهيز .     
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د( 160 و)-2ثانيًا-  د(  )-2أواًل-  املادة  اىل  إشارة 
اخلاصة  والتشغيلية  اإلستثمارية  للموازنتني 
الكلف  بإعداد  التخمينية  الكلفة  بإعداد 
التخمينية على أساس الدراسة الشاملة ألسعار 

السوق السائدة عند إعدادها نود بيان اآلتي :
يتم إعداد الكلف التخمينية من قبل جلان فنية 
خمتصة تشكل هلذا الغرض إعتماداً على أسعار 

السوق السائدة للمواد .  
والتجهيزات  املواد  بعض  تيسر  عدم  حالة  يف 
مواد  تكون  أن  أما  كونها  احمللية  األسواق  يف 
عسكرية أو مواد إستخبارية ذات طبيعة خاصة 
عندها يتم اإلعتماد على األسعار املوجودة ضمن 

عقود مربمة سابقة .
ملا ورد أعاله يرجى بيان إمكانية تزويدنا بنسبة 
عام  لكل  التجهيزات  أو  للمواد  السنوية  الزيادة 
ليتسنى إعتمادها عند إعداد الكلف التخمينية 

واملقارنات السعرية . 

يتم إعداد الكلف التخمينية من قبل جلان فنية خمتصة تشكل هلذا 
الغرض إعتماداً على أسعار السوق السائدة للمواد .  

يتم  أن  على  سابقًا  املربمة  العقود  أسعار  على  اإلعتماد  باإلمكان   
مراجعتها وفق أسعار السوق العاملية ونشريكم بذلك اىل الضوابط 
رقم )14( امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 
تعتمد  اليت  التخمينية  الكلف  مع  التعامل  بآلية  واخلاصة   2014

على أسعار البورصة أو اليت يصعب فيها حتديدها .
 خبصوص الزيادة السنوية للمواد أو التجهيزات لكل عام فإذا كان 
اجلهاز  مفاحتة  باإلمكان  سنويًا  هلما  التضخم  نسبة  بذلك  املقصود 
املركزي لإلحصاء يف وزارتنا لغرض تزويدكم بهذه البيانات كون 

األمر ليس من إختصاص دائرتنا .   

يف 161  )4/7/2637( املرقم  إعمامكم  اىل  إشارة 
اإلجراءات  واملتضمن   31/1/2019 2647( يف 
فيما  التعاقد  جهات  قبل  من  إختاذها  الواجب 
النهائي  اإلستالم  إجراءات  بإكمال  يتعلق 
للعقود املنجزة ، بينت عدد من الدوائر أن سبب 
النهائي للمشاريع  عدم إصدار شهادة اإلستالم 
املنجزة هو عدم تقديم الشركات براءة الذمة 
من دائرة التعاقد والضمان اإلجتماعي يف وزارة 
العمل والشؤون اإلجتماعية ، يرجى بيان الرأي 

يف كيفية التعامل مع احلالة . 

إن شهادة اإلستالم النهائي هي شهادة مربءة لذمة الطرفني إستناداً 
اهلندسة  إلعمال  املقاولة  شروط  من  والستون(  )الرابعة  املادة  اىل 

املدنية بقسميها األول والثاني .
مما تقدم فمن غري املمكن إصدار شهادة اإلستالم النهائي ما مل يتم 
الذمة  براءة  ومنها  واملالية  القانونية  اإلجراءات  كافة  إستكمال 
والضمان  التعاقد  دائرة   / اإلجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  من 

اإلجتماعي. 

هل باإلمكان إحتساب الغرامات التأخريية فقط 162
مل  وأن  حتى  واإلضافية  األصلية  املدد  إلنتهاء 
وجود  عدم  وكذلك  )ذرعة(  إجناز  هناك  يكن 
نهاية  تاريخ  مع  مضاهاته  ليتم  إجناز  تاريخ 

العقد . 

أو  إجناز  نسبة  بوجود  هلا  عالقة  ال  التأخريية  الغرامة  فرض  إن 
مستحقات مالية للمقاول عن أعمال منجزة حيث يتم فرضها عند 
إنتهاء مدة العقد األصلية مضافًا اليها املدد املمنوحة للعقد على أن ال 
تتجاوز نسبة %10 من مبلغ العقد مع مراعاة تطبيق قرار جملس 
الوزراء رقم )7( لسنة 2016 املتمثل بإعفاء الشركات من الغرامات 

التأخريية الناجتة عن عدم صرف مستحقاتها . 
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الواجب 163 اإلجراءات  حول  الرأي  بيان  يرجى 
مسبقًا  اإلتفاق  مت  قد  شركتني  حبق  إختاذها 
قرار  حسب  بالرتاضي  العقد  إنهاء  على  معها 
جملس الوزراء املرقم )347( لسنة 2015 ومن 
جملس  قرار  حسب  املشاريع  إستثناء  مت  ثم 
لغرض   2017 لسنة   )325( رقم  الوزراء 
اإلستمرار بالعمل علمًا قد مت إستدعاء ممثلي 
القرار  صدور  بعد  مرة  من  أكثر  الشركات 
اإلستمرار  رفضوا  لكنهم  باإلستثناء  اخلاص 
على  املباشرة  عن  ميتنعون  حاليًا  وهم  بالعمل 
للمشاريع  املالي  التخصيص  توفري  من  الرغم 
رغبتها  الشركات  تلك  وتأكيد  بعهدتهم  اليت 
رقم  الوزراء  جملس  قرار  حسب  العقد  بفسخ 

)347( لسنة 2015 .

طاملا مت اإلتفاق مسبقًا مع الشركات املنفذة للمشروعني على إنهاء 
بالتسوية  اخلاصة  والتعهدات  احملاضر  توقيع  ومت  بالرتاضي  العقد 
يتم  بالعمل  اإلستمرار  للشركات  املفوضني  املدراء  رغبة  ولعدم 
 )347( املرقم  الوزراء  جملس  لقرار  وفقًا  معهما  العقدين  تسوية 
لسنة 2015 ويصار اىل إعادة اإلعالن عنها وإستقدام العطاءات وفق 
أساليب التعاقد املنصوص عليه يف املادة )3( من تعليمات تنفيذ العقود 
احلكومية رقم )2( لسنة 2014 بعد حتديث وثائق املشروع إستناداً 
اىل الفقرة )أربعة عشر( من توصيات اللجنة اخلاصة مبوضوع تعديل 
واملصادق   2015 لسنة   )347( رقم  الوزراء  جملس  قرار  وإستكمال 
عليها مبوجب قرار جملس الوزراء رقم )170( لسنة 2019 واملعمم 
شؤومنجلس  دائرة   / الوزراء  جمللس  العامة  األمانة  كتاب  مبوجب 
يف  )ش.ز.ل/10/1/إعمام/16735(  العدد  ذي  واللجان  الوزراء 
15/5/2019 وكتابنا ذي العدد )4/7/13215( يف 30/5/2019 . 

الشركات 164 املباشر مع  التعاقد  نية شركتنا  يف 
العامة املنتجة لغرض جتهيزنا بالسلع املطلوبة 
إمكانية  إعالمنا  راجني   ، شركتنا  قبل  من 
التعاقد مع الشركات املذكورة يف حال جتاوز 
عماًل  مليون   )100( من  أكثر  التعاقد  مبلغ 
من  الشراء(  )3/1/أ/صالحية  املادة  بأحكام 
تعليمات تنفيذ املوازنة األحتادية لسنة 2019 . 

نصت الفقرة )2/ هـ - ثانيًا( من صالحيات الوزير املختص أو رئيس 
تعليمات  من  بغداد  أمني  أو  احملافظ  أو  بوزارة  املرتبطة  غري  اجلهة 
تنفيذ املوازنة اإلحتادية لسنة 2019 على ))يكون مفاحتة الوزارات 
اإلنتاجية لشراء اإلحتياجات مبا ال يزيد على )100000000( مائة 
مليون دينار إبتداءاً وما زاد عن ذلك يتبع أساليب التعاقد املنصوص 
 2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  يف  عليها 

والضوابط امللحقة بها (( . 
املنتجة يف  العامة  التعاقد مع الشركات  مما تقدم فمن غري املمكن 
دينار  مليون  مائة   )100000000( عن   التعاقد  مبلغ  جتاوز  حال 
ويتم إتباع أحد أساليب التعاقد املنصوص عليها يف التعليمات أعاله 
الدعوة  أو  املناقصة  املنتجة اإلشرتاك يف  العامة  الشركات  وبإمكان 
املباشرة حسب توفر شروطها ولديها أفضلية بالسعر بنسبة )10%( 
السنوي  الدليل  مراجعة  خالل  من  املضافة  القيمة  توفر  شرط 

ملنتجات الشركات العامة الصادر من وزارة التخطيط .  

العقود 165 بتوقيع  املخول  بيان مدى حتمل  يرجى 
الشركات  ختويل صادر عن  مبوجب  والوثائق 
أو  التسويق  مدراء  حتمل  مدى  أو  األجنبية 
املبيعات أو املفوضني بتوقيع عقد معني بصورة 
أثناء  الشركة  ممثلي  وباعتبارهم  حصرية 
مسؤوليات  ألية  والتنفيذ  والتوقيع  التفاوض 
قانونية أو تبعات املالية بصددها وعن صحة ما 
يدعيه بعدم جواز قانوني مبالحقتهم يف مسألة 
يف  تكون  واليت  التنفيذية  اإلجراءات  أو  الديون 
احلكومية  الديون  حتصيل  قانون  وفق  الغالب 
رقم  التنفيذ  وقانون   1977 لسنة   )56( رقم 

)45( لسنة 1980 .    

إن طبيعة التخويل هو الذي حيدد مسؤوليات وصالحيات الشخص 
لألشخاص  املمنوحة  اإلجازة  وكذلك  مسؤوليته  وحدود  املخول 
كممثلني  مبيعات  مدراء  أو  تسويق  كمدراء  يعملون  الذين 
للشركات األم وعلى أساس ذلك ترتتب اآلثار القانونية من عدمها 
التعاقدية  الوفاء باإللتزامات  على األشخاص املخولني يف حال عدم 
إستناداً اىل املواد من )945-940( إلتزامات املوكل من القانون املدني 

العراقي رقم )40( لسنة 1951 . 
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قرار 166 اىل  إستناداً  مشروع  جتميد  مت  وأن  سبق 
جملس الوزراء املرقم )347( لسنة 2015 ومت 
التنفيذ وحاليًا مت  إطالق خطاب ضمان حسن 
توقيع ملحق للعقد إلستئناف املشروع ، يرجى 
العامة  الشركة  مطالبة  بشأن  الرأي  بيان 
خبطاب ضمان حسن التنفيذ لألعمال املتبقية 
احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  تشري  حيث 
من  د(  أواًل-   /9( املادة   2014 لسنة   )2( رقم 
الشركات  تعفى   (( على  أعاله  التعليمات 
وخطاب  األولية  التأمينات  تقديم  من  العامة 
هذه  يف  عليها  املنصوص  التنفيذ  حسن  ضمان 

التعليمات(( .  

قبل  من  التنفيذ  حسن  ضمان  خطاب  تقديم  إشرتط  العقد  أن  مبا 
الشركة العامة املنفذة للمشروع إستناداً اىل تعليمات تنفيذ العقود 
املشروع  جتميد  عند  إطالقه  ومت   2008 لسنة   )1( رقم  احلكومية 
مبوجب قرار جملس الوزراء املرقم )347( لسنة 2015 وأخذ تعهد 
من الشركة بإعادته عند توفر السيولة املالية وإستئناف العمل،عليه 
يتطلب عند إستئناف العمل باملشروع أن تقدم الشركة املنفذة خطاب 
احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  اىل  إستناداً  التنفيذ  حسن  ضمان 
املوقعة يف ظل  العقود  2014 كونها ال تسري على  )2( لسنة  رقم 
وخبالف   2008 لسنة   )1( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات 
ذلك يتطلب األمر احلصول على إستثناء من جملس الوزراء إلعفاء 

الشركة من تقديم خطاب الضمان .   

اخلاصة 167 اإلجراءات  حول  الرأي  بيان  يرجى 
لفحوصات الطرف الثالث وعن اجلهة املخولة 

بتقديم شهادة فحص الطرف الثالث ؟ 

على  الدولية  الفاحصة  الشركات  إحدى  على  اإلعتماد  بإمكانكم 
املستوردة  املواد  فحص  لغرض   )IFIA( منظمة  يف  عضو  تكون  ان 
لوزارتكم وال ضري ان تكون احدى الشركات الفاحصة املتعاقد معها 
وزارتنا,  يف  النوعية  والسيطرة  للتقييس  املركزي  اجلهاز  قبل  من 
ونشريكم اىل اعمامنا ذي العدد )4/7/23407( يف 12/12/2014 

)املرافق نسخة منه طيا(.

أعمال 168 جتزئة  إمكانية  يف  الرأي  بيان  يرجى 
يف  اإلجناز  من  مراحل  اىل  الواحدة  املقاولة 
هلا  التخصيص  توفر  لعدم  وذلك  إكماهلا 
إجراءات  إستكمال  لنا  ليتسنى  السنة  هذه  يف 

التعاقد من عدمه.   

باإلمكان تنفيذ العقود اليت ال تتجاوز مبالغها )250( مليون بأسلوب 
للدولة  املوازنة االحتادية  تنفيذ  استنادا إىل تعليمات  أمانة  التنفيذ 
توفر  لعدم  األسلوب  بهذا  لتنفيذها  إمكانية  وجود  عدم  حال  ويف 
)1( لسنة  أمانة رقم  التنفيذ  املنصوص عليها يف تعليمات  شروطها 
يف  عليها  املنصوص  التعاقد  أساليب  احد  وفق  تنفيذها  فيتم   2018

تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2019 0
إن احلالة املعروضة يف مضمون كتابكم أعاله ال ميكن فيها التجزئة 

كونها مناقصة تتألف من عمل واحد غري قابل للتجزئة 0
شبق وأن مت معاجلة املشروع باألنهاء بالرتاضي 169

ومت إرسال كافة األوليات اىل وزارتكم لغرض 
املعاجلة ومت اإلجابة من قبل وزارتكم بضرورة 
أن  بعد  التنفيذ  حسن  الضمان  خطاب  إطالق 
اخلاصة  التعهدات  املنفذة  الشركات  قدمت 
املعاجلة  نوع  بتغيري  اللجنة  أوصت   ، باملعاجلة 
من إنهاء بالرتاضي اىل مباشرة بالعمل لتحسن 
املالية  التخصيصات  ورود  و  املالي  الوضع 
اخلاصة باملشروع ، يرجى بيان الرأي هل يعترب 
املشاريع  كتابكم أعاله مصادقة على معاجلة 
لسنة   )347( رقم  الوزراء  جملس  قرار  حسب 
املعاجلة حاليًا  2015 وهل باإلمكان تغيري نوع 
توقيع ملحق عقد بني اجلهة  يتم  أنه مل  علمًا 
املستفيدة والشركة املنفذة خبصوص معاجلة 

املشروع باإلنهاء بالرتاضي.

طاملا مل يتم إكمال إجراءات التسوية الرضائية مبوجب قرار جملس 
املعاجلة  نوع  تغيري  باإلمكان  لذا   2015 لسنة   )347( املرقم  الوزراء 
املالي  الوضع  لتحسن  نتيجة  التجميد  اىل  بالرتاضي  اإلنهاء  من 
وتوفر السيولة النقدية بعد أن يتم تقديم طلب من الشركة املنفذة 
للمشروع مدار البحث بتغيري نوع املعاجلة من التسوية )5/ب/1( اىل 

التجميد )5/ب/2( إستناداً اىل القرار آنفًا .
إعداد  يتم  التجميد  اىل  املعاجلة  نوع  تغيري  وبعد  أعاله  تقدم  ملا 
املطلوبة  التعهدات  كافة  تقديم  مع  بالتجميد  اخلاصة  اإلستمارة 
املالحظات  وإبداء  تدقيقها  لنا  ليتسنى  بها  وتزويدنا  آنفًا  للمعاجلة 

بشأنها إن وجدت . 
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جملس 170 قرار  من  )5/ب/2(  الفقرة  اىل  إشارة 
الوزراء رقم )347( لسنة 2015 واملتضمن آلية 
جلنة  أي  أو  املالية  األزمة  إنتهاء  بعد  املباشرة 
تسعري  بإعادة  حينها  الوزراء  جملس  يكلفها 
يف  السائدة  التسعرية  حسب  املتبقية  الفقرات 
السوق احمللية وذلك إعتماد على مبدأ التحليل 
ختصيصات  بعض  لورود  وبالنظر  السعري 
املتظاهرين  مبطالب  اخلاصة  األزمة  خلية 
معاجلتها  مت  اليت  باملشاريع  املباشرة  ولغرض 
وفق الفقرة أعاله ، راجني توضيح آلية املباشرة 
بني  اجلديدة  االلتزامات  معاجلة  يتم  وهل 
تعديل  مت  سواء  عقد  ملحق  مبوجب  الطرفني 
الكشف التخميين من عدمه وفق الفقرة أعاله . 

ال تؤيد وزارتنا زيادة أسعار الفقرات بسبب التوقف وذلك إلستقرار 
أسعار السوق وعدم إرتفاعها .

يتم اإلتفاق مع املقاول على مبالغ األضرار واإلندثارات وفق اآللية 
احملددة بقرار جملس الوزراء املرقم )342( لسنة 2018 وكتاب دائرة 

ختطيط القطاعات ذي العدد )2/5/25891( يف 12/11/2018 .
يتم االتفاق مع املقاول على مدة جديدة إلكمال األعمال غري املنفذة 
بضمنها األضرار واإلندثارات وفق جدول تقدم عمل يقدمه املقاول 
يف  الزمنية  املدة  االعتبار  بنظر  األخذ  مع  العمل  رب  عليه  ويصادق 

جدول تقدم العمل املقدم سابقًا بهذا الشأن واملتفق عليه .
يتم ذلك مبوجب ملحق عقد الستئناف العمل . 

به 171 املسموح  األعلى  احلد  عن  إعالمنا  يرجى 
على  واملصادقة  للمراجعة  املركزية  للجنة 
اليت  للعقود  التمديدات  منح  لغرض  اإلحالة 
مدة  من   )25%( متديداتها  جمموع  تتجاوز 

العقد األصلية .

اخلاصة   )6( رقم  الضوابط  من  )ثانيًا/4(  الفقرة  يف  ورد  ما  إن 
املسموح بها  التمديدات  ) ال يتجاوز جمموع  بالتوقف والتمديد وهو 
وفقًا ألحكام الفقرات )ثانيًا/أ- ب- ج( من هذه الضوابط )%25( من 
للمراجعة  املركزية  اللجنة  على  تعرض  عنها  زاد  وما  العقد  مدة 
املسموح  األعلى  احلد  حتديد  فيه  يتم  مل  اإلحالة(  على  واملصادقة 
وإمنا  التمديدات  جملموع  واملصادقة  للمراجعة  املركزية  للجنة  به 
هذه  يف  عليها  املنصوص  شروطها  حسب  مفتوحة  النسبة  تركت 
الضوابط و وفقًا لصالحيات اللجنة أعاله املنصوص عليها يف الفقرة 
)ثانيًا/د( من املادة )5( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( 

لسنة 2014 .                                             

املواد 172 مع  التعامل  يتم  كيف  بيان  يرجى 
 ، مغسول  رمل   ، طابوق   ، )حديد  املطروحة 
ضمن  وذرعتها  فحصها  مت  اليت   )....، سبيس 
املواد  هذه  وأغلب  للمشروع  احلال  واقع  ذرعة 
فرتة  طول  بسبب  واإلندثار  للتلف  تعرضت 
بقاءها باملوقع )طيلة فرتة توقف املشروع( فهل 
يتم بقاءها يف املوقع أو يوجد رأي آخر حيث أن 
موقع العمل ال يتسع لبقاء هذه املواد وطرح مواد 

جديدة إلكمال فقرات املشروع .
عدم  اىل  أدت  اليت  األمطار  موضوع  خبصوص 
باألستمرار  واملقاولني  الشركات  إمكانية 
نتيجة  التوقف  مبنحهم  والطلب  بالعمل 
تشري  حيث  التوقف  إمكانية  بيان  يرجى  ذلك 
التعليمات اىل منح التوقف لليوم الذي نزل فيه 
املطر بينما هناك مواقع الميكن إستئناف العمل 
األمطار  مياه  نتيجة  املطر  توقف  من  بالرغم 
العمل  مبوقع  وجودها  وإستمرار  املرتاكمة 

وقطع الطرق لعدة أيام . 

مت  طاملا  التعاقد  جهة  اىل  يرجع  املطروحة  املواد  مع  التعامل  إن 
املشروع  توقف  جراء  للتلف  ذلك  بعد  وتعرضت  وفحصها  جتهيزها 
ويف حال املباشرة بالعمل مرة ثانية فيتم التعامل معها حسب اعمام 
االمانة العامة جمللس الوزراء/ دائرة شؤون جملس الوزراء واللجان 
ذي العدد )ش.ز.ل/10/1/اعمام/32282( يف 16/9/2018 )املرافق 

نسخة منه طيا(.
بتوقف  واخلاصة   )6( رقم  الضوابط  من  )اوال/2(  الفقرة  أشارت 
ومتديد اعمال املقاوالت وعقود التجهيز وعقود اخلدمات االستشارية 
أحد  أن  اىل  وزارتنا  عن  الصادرة  االستشارية  غري  اخلدمات  وعقود 
تؤثر على  اليت  املناخية  االحوال  التوقف هي  اليت تستدعي  االسباب 
تاريخ  من  حتتسب  فهي  للتوقف  الالزمة  املدة  أما  التنفيذ  سالمة 

نشوء السبب لغاية زواله.
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يف 173 العقود  تشكيل  والية  مدى  إعالمنا  يرجى 
حالة تنفيذ اإلحاالت والعقود اليت مبالغها أقل 
تنفيذ  متابعة  حيث  من  دينار  مليون   100 من 
اجلهات  مفاحتة  وكذلك  العقد  أو  اإلحالة 
املعنية يف حال تلكؤ الشركة املنفذة بإلتزاماتها 
باإلدراج  اخلاصة  اإلجراءات  وإختاذ  التعاقدية 

يف القائمة السوداء وفق الضوابط . 

إن أقسام العقود تكون مسؤولة عن تنفيذ أية تعاقدات تربمها جهة 
التعاقد أيًا كانت مبالغها قدر تعلق األمر باجلانب التنظيمي للعقد 
التلكؤ  التنفيذ من حيث  التعاقد ومتابعة  القيام بإجراءات  من حيث 

واإلدراج يف القائمة السوداء وحسب الضوابط املتعلقة بهذا الشأن . 

بنسبة 174 لعقدين  إعتماديم  فتح  مت  وأن  سبق 
%50 من قيمة العقدين وحسب توفر السيولة 
نسبة  من   100% نسبة  إطالق  ومت  النقدية 
يتم  مل  حيث  لإلعتمادين  املفتوحة   50% الـ 
إستقطاع الغرامات التأخريية ، يرجى بيان الرأي 
بشأن تأجيل إستقطاعها عند تعزيز اإلعتمادين 
الغرامات  مبلغ  يغطي  التعزيز  مبلغ  أن  كون 
)9/رابعًا/ج3-(  املادة  اىل  وإستناداً  التأخريية 
 )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من 
التعاقد  2014 واملتضمنة )لرئيس جهة  لسنة 
تأجيل إستقطاع الغرامتات التأخريية بناًء على 
طلب من املتعاقد وملرتني فقط على أن تستقطع 

كاملة قبل إستحقاق السلفة النهائية( . 

/9( املادة  اىل  إستناداً  التأخريية  الغرامات  إستيفاء  تأجيل  باإلمكان 
لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من  رابعًا/ج/3( 
تعزيز  لعدم  صرفها  يتم  مل  اليت  املستحقات  بقية  وبضمان   2014
الوزراء  العامة جمللس  األمانة  اىل كتاب  املستندي إستناداً  األعتماد 
)ش.ز.ل/10/1/ العدد  ذي  واللجان  الوزراء  جملس  شؤون  دائرة   /

العدد  املعمم مبوجب كتابنا ذي   27/8/2017 إعمام/27636( يف 
)4/7/19229( يف 14/9/2017 . 

بأستخدام 175 مناقصة  عن  اإلعالن  مت  وأن  سبق 
الدفع  طريقة  تضمن  حيث  القياسية  الوثيقة 
قيمة  من   )90%( بواقع  التسديد  يتم  بأن 
الشحنة لقاء تقديم مستندات الشحن و)10%( 
املتبقية من قيمة الشحنة عند وصول الباخرة 
اىل  اإلحالة  مت  أنه  ،إل  قصر  أم  ميناء  اىل 
اإلعتماد  مبوجب  الدفع  يكون  بأن  الشركة 
املستندي بواقع )%100( بعد وصول البضاعة 
الفحص  نتائج  وظهور  قصر  أم  ميناء  اىل 
ومطابقتها  البشري  لإلستهالك  صاحلة 
مت  املناقصة  شروط  يف  املعتمدة  للمواصفات 
توجيه رسالة من اجملهز تضمنت إعرتاضه على 
شروط الدفع ويطلب أن تكون كما مذكورة 
يف شروط املناقصة الواردة يف الوثيقة بأن يكون 
التسديد بواقع )%90( من قيمة الشحنة لقاء 
املتبقية من  تقديم مستندات الشحن و)10%( 
قيمة الشحنة عند وصول الباخرة اىل ميناء أم 
قصر، يرجى إعالمنا بشأن إعتماد ما ورد بقرار 
اإلحالة أم االلتزام بشروط الوثيقة القياسية . 

الوثيقة  يف  املذكورة  الشروط  ضمن  الدفع  طريقة  وردت  طاملا 
أصبحت  فقد  املناقصة  عن  اإلعالن  خالهلا  من  مت  اليت  القياسية 
عنها  احليود  ميكن  ال  التعاقد  جلهة  ملزمة  شروطًا  هذه  واحلال 
باإلرادة املنفردة لتلك اجلهة حيث جيب أن يتم عكس تلك الشروط 

على بنود العقد املزمع توقيعه بعد اإلحالة. 
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الشركات 176 أحد  اىل  إحالة  يف حال إصدار قرار 
بعد  ملا  التأخر  مت  األعرتاض  عملية  وجراء 
البت  بعد  العقد  توقيع  جيوز  فهل   15/12

باإلعرتاض .
بالشكل  عملها  إداء  يف  الشركة  تلكؤ  حال  يف 
أحد  وإتباع  العقد  إنهاء  جيوز  فهل  املضبوط 
الشركة  اىل  العقد  إلحالة  التعاقد  أساليب 

األخرى .
يف حال طلب شركة إنهاء العقد فما هي اآللية 

للتعامل مع شركة أخرى . 
بعد إنتهاء السنة املالية عادة تكون التخصيصات 
أقل من مبلغ العقد فهل جيوز تعديل الشروط 
التخصيصات  وفق  الطرفني  بني  العقدية 

املتوفرة . 

 15/12 بعد  ما  العقد إىل  توقيع  وتأخر  إحالة  قرار  يف حال صدور 
التاريخ  هذا  بعد  العقد  توقيع  من  مانع  يوجد  فال  كان  سبب  ألي 

شرط استمرار توفر التخصيص املالي 0
يف حال تلكؤ الشركة ومت فرض غرامات عليها ووصوهلا إىل احلد 
األعلى املثبت يف العقد فيتم سحب العمل من الشركة واإلعالن عنه 
وفق أساليب التعاقد املنصوص عليها يف املادة )3( من تعليمات تنفيذ 
فرق  الشركة  وتتحمل   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود 
اخلاصة  القانونية  اإلجراءات  كافة  حتملها  إىل  إضافة  البدلني 

بسحب العمل 0
حال  يف  إال  العقد   طريف  قبل  من  فسخها  أو  املقاولة  إنهاء  جيوز  ال 
أو استحالة تنفيذ استنادا إىل أعمام وزارتنا  حتقيق مصلحة عامة 
الصادر مبوجب كتابنا ذي العدد )4/7/4031( يف 20/2/2013 0

على جهة التعاقد عدم ابرام اي عقد اال يف حال توفر التخصيصات 
تنفيذ  تعليمات  اىل  إستنادا  العقد  لكامل  املالية  والسيولة  املالية 
اما   , النافذة  احلكومية  العقود  تنفيذ  وتعليمات  االحتادية  املوازنة 
ويتم  الطرفني  باتفاق  ذلك  فيجوز  العقد  شروط  تعديل  موضوع 
عكس ذلك مبلحق عقد يكون جزا من العقد االصلي على ان اليؤثر 

هذا التغيري على الغرض الذي انشأ من اجله العقد 0

الفقرة أوال/أ( 177 املادة )9/  الثامن  ورد يف الفصل 
العامة  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من 
رقم )2( لسنة 2014 ))حتدد التأمينات األولية 
واحد   )  1%( تقل عن  بنسبة ال  مببلغ مقطوع 
املئة  من  ثالثة   )3%( على  تزيد  وال  املئة  من 
يف  وردت  حني  التخمينية((يف  الكلفة  من 
 )14( رقم  الضوابط  من  )ثانيًا/3/ب(  الفقرة 
بنسة  االولية  التأمينات  الصادرة))حتديد 
التقل عن )%1( وال تزيد عن )%3( من مبلغ 
ورد  ما  حول  الرأي  إعالمنا  راجني  العطاء(( 
الشركات  من  إستفسارات  عدة  لورود  أعاله 

العامة التابعة لوزارتنا . 

املادة )9/أوال/أ( من تعليمات  إن مبلغ التأمينات األولية حتدد وفق 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 ومببلغ مقطوع 
بنسبة ال تقل عن )%1( وال تزيد عن )%3( من الكلفة التخمينية 
املخصصة ألغراض اإلحالة ، هذا يف حال كانت الكلفة التخمينية 

ُمعلنة .
إمكانية  عدم  أو  ُمعلنة  غري  التخمينية  الكلفة  كانت  حال  يف  أما   
قبول  التعاقد  جهة  فبإمكان  للمناقصات  التخمينية  الكلفة  حتديد 
أوطأ العطاءات املشاركة يف املناقصة مع مراعاة أن تكون التأمينات 

األولية ال تقل عن )%1( وال تزيد عن )%3( من مبلغ العطاء . 
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جمهزة 178 مواد  قبول  باإلمكان  هل  بيان  يرجى 
دون  املطلوب  العقدي  للمنشأ  مغاير  منشأ  من 
رمسي  بشكل  املنشأ  تغيري  طلب  اجملهز  تقديم 
قبل  التعاقد  جهة  موافقة  إستحصال  لغرض 
املواد  وإستالم  الفعلي  التجهيز  بعملية  القيام 
 )10( رقم  للضوابط  خالفًا  التعاقد  جهة  من 
العقود  و)13( الصادرة مبوجب تعليمات تنفيذ 

احلكومية رقم )2( لسنة 2014 . 

  -1 نشريكم للضوابط رقم )13( اخلاصة بتصديق وتغيري شهادات 
لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  بتعليمات  امللحقة  املنشأ 
املنشأ( منها  املنشأ( و )رابعًا/آلية تغيري  الفقرات )ثالثًا/تغيري   2014

الواجب تطبيقها يف احلالة املعروضة من قبلكم .
-2 نود اإلشارة إىل إن الضوابط رقم )10( اخلاصة بقبول الفقرات 
او املواد اليت يظهر فيها حيود )احنراف( عن املواصفة املتعاقد عليها 
احلالة  على  تطبيقها  جيوز  ال  البحث  مدار  بالتعليمات  امللحقة 
املعروضة من قبلكم وذلك الن الضوابط مدار البحث تتعلق باختالف 
الشؤون  قسم  بكتاب  ورد  كما   املنشأ  بشهادة  وليس  املواصفات 
القانونية ذي العدد 3850 يف 18/10/2018 املرفق بكتابكم أعاله .

كتابكم  طي  املرفقة  األوليات  على  االطالع  خالل  من  يتبني   3-
املطلوب وقد مت جتهيزها قبل  للمنشأ  املواد اجملهزة خالفًا  إن  أعاله 
املنشأ  لتغيري  التعاقد  املقاول طلب الستحصال موافقة جهة  تقديم 
املشار  قبل التجهيز خالفًا للفقرة )رابعًا/أ( من الضوابط رقم )13( 
إليها أعاله واليت نصت ) ان يقدم طلب تغيري املنشأ من قبل املتعاقد 
بعملية  القيام  قبل  التعاقد  جهة  موافقة  الستحصال  رمسي  بشكل 
إن  نقرتح  وعليه  التعاقد(  جهة  من  املواد  واستالم   الفعلي  التجهيز 
يتم مفاحتة األمانة العامة جمللس الوزراء الستحصال استثناء بشأن 

اإلشكال احلاصل ومعاجلة األمر وحسب الصالحيات املناطة بهم .

يرجى بيان الرأي بشأن ما يأتي :179
سبق  واليت  التشغيلية  السلفة  إعادة  إمكانية 
الذرعة  يف  منها  تبقى  ما  إستقطاع  مت  وأن 

النهائية للمشروع .
اىل  العمل  بأستئناف  املخصص  املبلغ  تدوير 
السنة املالية القادمة لوروده يف األشهر األخرية 
العمل  إستئناف  وإن  احلالية  املالية  السنة  من 
يكون مسبوق بإجراءات حتديد افندثار من قبل 
ودائرة  املنفذة  الشركة  من  مشرتكة  جلنة 
والذي  غيار  كأمر  ومعاملته  املقيم  املهندس 
يتطلب تنظيم ملحق عقد لوجود زيادة أكيدة 

يف الكميات واملبلغ .
بالفقرات  واملباشرة  العمل  إستئناف  إمكانية 

الغري متأثرة باإلندثار . 

بشأن  الوزراء  جملس  يف  االقتصادية  الشؤون  جلنة  مفاحتة  سيتم 
اعادة منح السلفة التشغيلية من عدمه للشركات يف حال استئناف 
رقم  الوزراء  جملس  قرار  وفق  جتميدها  مت  اليت  للمشاريع  العمل 
)347( لسنة 2015 واليت مت إطفاء ماتبقى منها عند جتميد املشروع 

0
مت تضمني مادة يف مشروع قانون املوازنة العامة للدولة لعام /2019 
املراجعة  قيد  وحاليا  للمصادقة  النواب  جملس  أمام  املعروضة 

والتعديل من قبل جلان مشرتكة 0
يف حال استئناف العمل للمشاريع موضوع البحث فبإمكانكم استئناف 
العمل واملباشرة بالفقرات غري املتأثرة ) استئنافا جزئيا للعمل ( مع 
بنظر  املدة  واخذ  املندثرة  بالفقرات  خاص  كشف  إعداد  ضرورة 
االعتبار وإضافتها إىل عمر املشروع ومراعاة اآللية املعممة مبوجب 
يف   )2/5/28122 و   2/5/25891( العدد  ذي  وزارتنا  كتابي 
مبدة  االلتزام  على  التأكيد  مع   11/12/2018 و   12/11/2018
إليها  املشار  اآللية  الواردة ضمن  حسم كشف األضرار واالندثارات 

أنفا 0
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إشارة اىل البند )خامسًا( من قرار جملس الوزراء 180
باملشاريع  اخلاص   2015 لسنة   )347( رقم 

اإلستشارية يرجى بيان الرأي مبا يلي :
الشركات االستشارية  التعامل مع بعض  آلية 
استئنافها  على  اعرتضت  اليت  و  )املصممة( 
للعمل ومطالبتها لزيادة أسعر املراحل املتبقية 
أكثر  مبرور  ذلك  معلال  املشروع  عمر  من 
التوقف  تاريخ  على  متصلة  يوم   )90( من 
األزمة  بسبب  مادية  خلسائر  الشركة  وتكبد 
اإلستشاري  الكادر  رواتب  وتأخري صرف  املالية 
الذي  التعاقد  بني  الوقت  وإختالف  للشركة 
مت بالسنوات )2012 – 2014( والوقت احلالي 
بنفس  إستشاري  كادر  مع  التعاقد  وصعوبة 
املبالغ وقت التعاقد ، لذا يرجى إعالمنا إمكانية 

النظر بهكذا حاالت . 
بإلتزاماتها  خملة  الشركة  إعتبار  إمكانية 
وإجنازها  للعمل  )إستئنافها  لعدم  التعاقدية 
العقد  بنود  وتنفيذ  بالكامل(  املشروع  مراحل 
حبقها واليت تقضي على إنذارها رمسيًا وسحب 
معاجلته  تتم  مل  املشروع  ان  منها،علمًا  العمل 
 2015 )347( لسنة  الوزراء  قرار جملس  وفق 
توفري  على  وزارتنا  لسعي  تأرخيه  لغاية 
التخصيص املالي للمشروع من تاريخ توقفه يف 
املتبقي  املبلغ  ختصيص  ولغاية   30/6/2016
إلكماله بتاريخ 25/1/2018 علمًا بانه توجد 
املنفذة احلق أن  الشركة  فقرة عقدية تعطي 
إنهاء  أو  األعمال  بتنفيذ  االستمرار  بني  ختتار 
سنة  عن  تزيد  مدة  التوقف  استمر  إذا  العقد 

واحدة متصلة .  

املتبقية  املراحل  قدر تعلق االمر بالفقرة )1( واملتضمن زيادة اسعار 
اليت  املصممة  االستشارية  الشركات  لبعض  املشروع  عمر  من 
اعرتضت على استئناف العمل يتطلب االمر عرض كل حالة على 
ان  علما  بشأنها  والتوجيه  لدراستها  الزيادة  طلب  مربرات  مع  حده 
 )90( ألكثر من  التوقفات  بفرتة  مشمولة  االستشارية غري  العقود 
يوم لكون شروط املقاولة العمال اهلندسة املدنية مل تتضمن الفرتة 

املذكورة.
املشروع مل تتم معاجلته وفق قرار  ان  )2( طاملا  بالنسبة للفقرة  اما 
جملس الوزراء 347 لسنة 2015 ومبا انه توجد فقرة عقدية تعطي 
الشركة املنفذة احلق ان ختتار بني االستمرار أو االنهاء بالرتاضي 
إذا استمر التوقف مدة تزيد عن سنة وعليه ال ميكن اعتبار الشركة 
للعمل  إستئنافها  عدم  رغم  التعاقدية  بالتزاماتها  خملة  املنفذة 

واجنازها مراحل املشروع بالكامل .  
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مع 181  7/12/2016 بتاريخ  عقد  توقيع  مت 
تاريخ  من  يوم   )80( جتهيز  بفرتة  شركة 
 11/3/2018 بتاريخ  فتح  مت  اإلعتماد  فتح 
30/5/2018 ، قدمت الشركة  وتاريخ شحن 
خطاب ضمان )%10( دفعة مقدمة حسب بنود 
للتجارة  العراقي  املصرف  ختويل  ومت  العقد 
إال   3/6/2018 بتاريخ  لتسديد مبلغ اخلطاب 
للشركة  امُلراسل  البنك  بأن  بني  املصرف  أن 
يوجد عليه حجز تنفيذي مبوجب كتاب للبنك 
للتجارة  العراقي  املصرف  وطالب  املركزي 
تسديد  لغرض  لإلعتماد  املبلغ  البنك  لتعديل 
مبلغ الدفعة املقدمة ، مت تزويد املصرف بأسم 
مصرف  ليكون  لإلعتماد  املبلغ  البنك  وعنوان 
آخر بدال من املصرف األول ، يرجى بيان الرأي 
خبصوص إحتساب فرتة التجهيز البالغة )80( 
الذي  امُلراسل  البنك  إسم  تعديل  تاريخ  من  يوم 
مت بتاريخ 5/11/2018 أم إحتسابها من تاريخ 

فتح اإلعتماد األول خالل املصرف األول . 
   

تعديل  طلب  للتجارة  العراقي  املصرف  على  كان  بأنه  دائرتنا  ترى 
العقد  طريف  إرادة  خارج  كان  اإلجراء  أن  ومبا  املراسل  املصرف 
فباإلمكان معاجلة املوضوع من خالل إعتبار املدة من )11/3/2018( 
لغاية )5/11/2018 فرتة توقف يتم عكسها من خالل ملحق عقد 

يتم إعداده وفقًا للسياقات القانونية املعتمدة . 

الشكوى 182 حتريك  كان  إذا  فيما  بيان  يرجى 
اجلزائية عند ثبوت القيام بتحريف أي وثيقة 
كان  إذا  وفيما  املناقصة  مستندات  يف  مقدمة 
بأثر  يسري  السوداء  القائمة  على  اإلدراج  قرار 
السابقة  التعاقدية  األلتزامات  على  رجعي 
عند  التعاقدية  للجهات  ُملزمًا  يكون  أنه  أم  له 
جديدة  تعاقدات  أية  يف  الدخول  بعدم  صدوره 

مرة أخرى . 

إن قرار اإلدراج يف القائمة السوداء يسري على االلتزامات التعاقدية 
اليت  االلتزامات  بأثر رجعي على  القرار وال يعود  اليت تعقب صدور 
الضوابط  من   )1/ )سابعا  الفقرة  اىل  استنادا  القرار  صدور  سبقت 
رقم )20( امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 

0  2014

مت توقيع عقد لتجهيز مواد إحتياطية ومت فتح 183
األعتماد املستندي وجتهيز مجيع فقرات العقد 
تشكيل  ومت  جتهيزها  يتم  مل  فقرتني  عدا  ما 
يتم  مل  اليت  الفقرتني  هذه  موقف  لبيان  جلنة 
أو  حذفها  بإمكانية  اللجنة  وأوصت  جتهيزها 
اللجنة  توصية  وكانت  مبلغهما  إستقطاع 
الشحن  موعد  إنتهاء  قبل  مبلغهما  بإستقطاع 
اجملهزة  غري  الفقرات  أن  هل  إعالمنا  يرجى   ،
للغرامات  ختضع  مبالغها  حذف  مت  واليت 

التأخريية .  

بتاريخ  العقد  موضوع  املواد  جهزت  معكم  املتعاقدة  الشركة  إن  مبا 
يتم  مل  مادتني  باستثناء  العقد  تنفيذ  مدة  خالل   8/12/2016
جتهيزها ومت تشكيل جلنة من قبلكم لبيان موقف هاتني الفقرتني 
جدول  من  الفقرتني  هاتني  حذف  اللجنة  وأوصت  اجملهزتني  غري 
اجملهزة  الشركة  مسؤولية  أخالء  مت  اللجنة  هذه  وبقرار  الكميات 
اللجنة ضمن مدة  توصية  الفقرتني وطاملا كانت  تلك  من جتهيز 
التجهيز فال يوجد مربر لفرض الغرامات التأخريية كون التجهيز 

مت خالل مدة العقد . 
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تلتزم 184 ومل  شركة  على  مشروع  إحالة  مت 
الشركة بإلتزاماتها بإكمال العمل ومت أختاذ 
اإلجناز  نسبة  بأن  علمًا  العمل  سحب  إجراءات 
ذرعة  لغرض  جلنة  تشكيل  ومت   )60%(
إستحصال  ومت  املنجزة  وغري  املنجزة  األعمال 
 ، املختصة  احملكمة  قبل  من  القضائي  األذن 
عن  مستحقاتها  بصرف  طلبًا  الشركة  قدمت 
قرار  اىل  إستناداً  املنجز  العمل  ذرعة  األعمال 
 ،  2015 لسنة   )432( املرقم  الوزراء  جملس 
راجني بيان الرأي هل باإلمكان تصفية املشروع 

على القرار أعاله .  

االستثمارية   املوازنة  ضمن  مدرج  البحث  مدار  املشروع  حال  يف 
واخلاص   )432( املرقم  الوزراء  جملس  بقرار  مشوله  باالمكان 
بسحب العمل من الشركات املتلكئة بعد تقدير جهات التعاقد بالبت 
منها  العمل  سحب  مت  اليت  البحث  مدار  للمشاريع  االعالن  اعادة  يف 
بالتنسيق مع دائرة ختطيط القطاعات يف وزارتنا وان تكون االولوية 
اىل املشاريع ذات االهمية القصوى وفيما يتعلق ببقية املشاريع فيتم 
موضوع  عن  النظر  وصرف  عنها  االعالن  اعادة  اجراءات  يف  الرتيث 
وحسب  انفُا  املذكور  القرار  وفق  املشروع  وتسوية  البدلني  فرق 
يف   )4/7/5407( العدد  ذي  كتابنا  مبوجب  الصادر  دائرتنا  اعمام 

.10/3/2016
املوازنة اجلارية فيتم  البحث مدرج ضمن  املشروع مدار  أما يف حال 
التعامل مع املشروع وفق السياقات املتبعة وحسب الضوابط اخلاصة 

بسحب العمل والتنفيذ على حسابه . 

خلصوصية العقود املربمة من قبل الوزارة مع 185
أمنية  ولسباب  الرصينة  العاملية  الشركات 
يف  التعاقدية  الدوائر  باإلستثناء  للتفضل 
والعقود  املناقصات  إعالن  و  نشر  من  وزارتنا 
وجتهيز  التسليح  بعقود  القياسية  وثائقها  و 
املوحد  األلكرتوني  املوقع  يف  واألعتدة  املعدات 
للتعاقدات  األلكرتونية  احلقيبة  ملشروع 
احلكومية إستناداً اىل املادة )1/أواًل( الفقرة )ج( 
 )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من 

لسنة 2014 .  

االعالن  من  العفائها  السري  الطابع  حتمل  اليت  العقود  خبصوص 
نود  وبصدده  احلكومية  بالتعاقدات  اخلاص  االلكرتوني  املوقع  على 
ان نشريكم اىل الفقرة )أ.ب( من املادة )3/ خامسا( اساليب التعاقد 
من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لسنة 2014 للعقود اليت 
تتطلب السرية والسباب امنية يتم اللجوء اىل اسلوب الدعوة املباشرة 
االلكرتوني  املوقع  على  بالنشر  مشمول  غري  االسلوب  هذا  ان  علما 

اخلاص باحلقيبة وعليه ال يتطلب املوضوع اي استثناء.

إشارة اىل املادة )3/رابعًا / ز( من تعليمات تنفيذ 186
عقد  بتنظيم  واخلاصة  اإلحتادية  املوازنة 
للجان املشرتيات  واليت تزيد عن )50000000( 
عن  إعالمنا  يرجى   ، دينار(  مليون  )مخسون 
جلان  عقود  توقيع  عند  املطلوبة  املستمسكات 
أو  الشركة  هوية  صدور  )صحة  املشرتيات 
وشهادة  الضرييب  والتحاسب  التجارة  غرفة 
يتم  واليت  العالقة(  ذات  اجلهات  وإعالم  املنشأ 
تعليمات  اىل  إستناداً  املناقصة  حالة  يف  طلبها 
 2014 )2( لسنة  العقود احلكومية رقم  تنفيذ 

.يرجى بيان :
أن  خاصة  أعاله  املستمسكات  طلب  وجوب 
مدة  تتطلب  املستمسكات  هذه  صدور  صحة 

إضافية تزيد عن )30( يوم .
يديرها  مكاتب  طريق  عن  يتم  أحيانًا  الشراء 
تصنيف  أو  جتارة  هوية  لديهم  ليس  أشخاص 

شركة فهل ُيعد هذا مانعًا للتعاقد .   

عامة(  احكام   3-( املادة  من  ز(   /1( الفقرة  نص  اىل  نشريكم 
واخلاصة بصالحيات الشراء وتنفيذ االعمال  ) يف حال جتاوز مبلغ 
الشراء عن )50000000( )مخسون مليون دينار( فعلى جهة التعاقد 
فيها  مبا  التعاقدية  االلتزامات  ينظم  الطرفني  بني  عقد  تنظيم 
تنفيذ  تعليمات  حسب  التنفيذ  حسن  وضمان  التأخريية  الغرامات 
العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014( و طاملا مت توقيع عقد للجان 
قدر  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  مراعاة  فينبغي  املشرتيات 
والتحاسب  التأخريية  والغرامات  التنفيذ  حسن  بضمان  االمر  تعلق 
معها  املتعاقد  الشركة  او  للمكتب  التعريفية  واهلوية  الضرييب 

ضمانا حلقوق الطرفني.
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شركات 187 أحدى  هي  شركتنا  لكون  بالنظر 
 ، العمل  فرص  عن  وتبحث  الذاتي  التمويل 
تطبيق  إلزامية  خيص  فيما  إعالمنا  يرجى 
واليت  الثانوية  العقود  على  القياسية  الوثائق 
متثل فيها شركتنا الطرف األول )رب العمل( 
واليت  بها  املكلفة  املشاريع  من  فقرات  لبعض 
تربمها مع الشركات املقاولة عند اإلعالن عن 
املناقصات أم فقط على العقود اليت تربمها مع 
الطرف  فيها  متثل  واليت  احلكومية  اجلهات 

الثاني )املستفيد من العمل( .  

كتابنا  مبوجب  الصادر  اعمامنا  من  )رابعًا(  الفقرة  اىل  نشريكم 
بالوثائق  العمل  الية  فيه  البيان  مت  والذي   )4/7/8959( العدد  ذي 
القياسية قدر تعلق األمر بالشركات العامة واهليئات ذات التمويل 

الذاتي .

يرجى بيان رأيكم القانوني بصدد جواز إشرتاك 188
ممثل مالي من جهة التعاقد يف جلان  التنفيذ 
من  )أواًل(  بالفقرة  عمال  املقاول  حساب  على 
بأسلوب  االعمال  تنفيذ  تعليمات  من   )1( املادة 
التنفيذ امانة رقم )1( لسنة 2018 على إعتبار 
أن حسابات املشروع ضمن موازنة جهة التعاقد 
وأن املوظف املالي سيكون له دور الحق يف قبول 

املستندات اليت ختص أعمال التنفيذ . 

نرى انه ال يوجد مانع من اشراك ممثل مالي يف جلان التنفيذ على 
املستندات  قبول  عن  املسؤول  هو  يكون  ال  ان  بشرط  املقاول  حساب 
استنادا اىل نص املادة )-1اوال-أ( من تعليمات تنفيذ االعمال بأسلوب 
تشكل  )...ان  على  تنص  اليت   ,2018 لسنة   )1( رقم  امانة  التنفيذ 
جلنة تسمى بلجنة التنفيذ العمل امانة وتكون برئاسة مهندس من 
ذوي اخلربة وعضوين على االقل على ان يكون احدهما موظفا ماليا 
اليت تقدمها  املستندات  املالي مسؤوال عن قبول  العضو  ان ال يكون  و 

اللجنة للصرف(.

إشارة اىل تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 189
)2( لسنة 2014 والضوابط امُللحقة بها الفقرة 
الضمان  خطاب  تسديد  خيص  فيما  )رابعًا-ب( 
يف  الرأي  بيان  ُيرجى   ، اإلسراع  جلنة  حالة  يف 
خطاب  منه  الصادرة  املصرف  ُمفاحتة  حالة 
حتويله  يتم  ومل  املبلغ  حتويل  لغرض  الضمان 
هل ُيعترب خطاب الضمان مصادر لصاحل الوزارة 

من عدمه . 

قدر تعلق االمر خبطاب ضمان حسن التنفيذ وكيفية التعامل معه 
العمل  تنفيذ  الكمال  إسراع  جلان  وتشكيل  الشركة  تلكؤ  حال  يف 

نود بيان االتي :-
بينت الفقرة )رابعا( من الضوابط رقم )19( امللحقة بتعليمات تنفيذ 
خطاب  مع  التعامل  آلية    2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود 

ضمان حسن التنفيذ يف حال تشكيل جلان اسراع 0
بسبب  ما  مشروع  لتنفيذ  إسراع  جلنة  التعاقد  جهة  شكلت  حال  يف 
تلكؤ وعجز املقاول عن إكمال تنفيذ املشروع تطلب جهة التعاقد من 

املقاول متديد نفاذية خطاب ضمان حسن األداء 0
اىل  ُيصار  الضمان  خطاب  متديد  تعذر  أو  املقاول  رفض  حالة  ويف   
الضمان  خلطاب  املصدر  املصرف  مبفاحتة  ذلك  ويتم  به  االحتفاظ 
على  للصرف  ويستخدم  كأمانات  به  واالحتفاظ  تسييله  لغرض 
واملبالغ  للمشروع  املخصصة  املبالغ  كفاية  عدم  حال  يف  املشروع 

املستحقة للمقاول 0
تسييل  أو  حتويل  الضمان  خلطاب  املصدر  املصرف  رفض  حال  يف   
نتيجة  بهه  لالحتفاظ  التعاقد  جهة  حساب  لصاحل  الضمان  خطاب 
التعاقد إقامة دعوى ضد املصرف املصدر  املقاول فعلى جهة  إخالل 
خلطاب الضمان لعدم حتويل خطاب الضمان يف حساب جهة التعاقد.
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يف 190 األجنبية  الشركات  إشرتاك  حال  يف 
القياسية  الوثائق  بطريقة  املعلنة  املناقصات 
حركة  بتقديم  الشركات  هذه  قيام  وعند 
أجنبية  مصارف  من  صادر  هلا  مصريف  حساب 
املصريف  احلساب  إعتماد  إمكانية  بيان  راجني   ،
الصادر من املصارف األجنبية كمعيار للسيولة 
عند  األجنبية  الشركة  من  املطلوبة  النقدية 
أم  الشركة  من  املقدم  العطاء  تقييم  إجراء 
يشرتط وجود حساب مصريف لديها يف مصرف 
صحة  من  التحقق  كيفية  و  ُمعتمد  عراقي 

صدورها يف حال إعتماد املصرف األجنيب . 

يف حال صدور كشف احلساب املصريف من مصرف أجنيب معتمد يف 
العراق وفقًا للقوائم احملدثة اليت تصدر من البنك املركزي العراقي 
واليت  النقدية  للسيولة  كمعيار  تعتمد  ان  ميكن  احلالة  هذه  ففي 
املطلوبة  للشروط  إستيفاءها  بعد  للمناقصني   املالية  الكفاءة  حتدد 

من قبلكم .
ان الوثائق القياسية مل تنص على ضرورة تأييد صحة الصدور هلذه 

الوثيقة وان األمر يعود جلهة التعاقد يف ذلك .

يرجى بيان الرأي فيما يلي :191
قرار  بتطبيق  املشمولة  الشركات  قدمت  حال 
جملس الوزراء املرقم )347( لسنة 2015 طلبًا 
إستكماله  ثم  ومن  املشروع  جتميد  فيه  تروم 
اإلجراءات  وماهي  املالي  التخصيص  توفر  بعد 
واملعاجلات الواجب إختاذها بهذا الشأن واملوقف 
من خطابات الضمان ومن هي اجلهة املسؤولة 

عن جتميد املشروع .
لغرض  إستحصاهلا  الواجب  املوافقات  ماهي 

جتميد املشاريع .
اإلندثار واألضرار  آلية معاجلات حاالت  ماهي 

النامجة عن جتميد املشروع . 

االجراءات  خبصوص  كتابكم  من  )1و2(  بالفقرة  االمر  تعلق  قدر 
نرافق   2015 لسنة   )347( الوزراء  جملس  قرار  وفق  واملعاجلات 
يف  بالعدد)4/7/8846(  دائرتنا  عن  الصادر  االعمام  ربطا  لكم 

.  25/4/2017
اما خبصوص الفقرة )3( من كتابكم بصدد آلية معاجلة االندثارات 
التعميم  ربطا  لكم  نرافق  املشاريع  جتميد  عن  الناجتة  واالضرار 
الصادر عن وزارتنا/ دائرة ختطيط القطاعات بالعدد)2/5/25891( 

يف 12/11/2018 .

مت إنهاء مشروع وفقًا لقرار جملس الوزراء املرقم 192
2015 ، مت مصادقة اإلستمارات  )347( لسنة 
اخلاصة بإنهاء العقد من قبل دائرتكم و مل يتم 
السيولة  توفر  بعد   ، بذلك  عقد  ملحق  تنظيم 
مع  بالعمل  اإلستمرار  باإلمكان  هل  النقدية 
على  دائرتكم  مصادقة  بعد  الشركة  نفس 

إجراءات التسوية باإلنهاء بالرتاضي .    

طاملا مل يتم استكمال االجراءات اخلاصة بتسوية العقد مدار البحث 
رضائيًا ومل يتم توقيع ملحق العقد اخلاص بالتسوية نود اعالمكم 
املشروع  توقف  اىل  املعاجلة من تسوية رضائية  نوع  تغيري  باالمكان 
)جتميد( مبوجب قرار جملس الوزراء املرقم )347( لسنة 2015 بناًء 
املالية  السيولة  وتوفر  املنفذة  الشركة  قبل  من  املقدم  الطلب  على 

الالزمة إلكمال املشروع مدار البحث.

العقود 193 موظفي  وجود  أن  هل  إعالمنا  يرجى 
يف  ورد  كما  العضوية  بصفة  الفتح  جلان  يف 

تعليمات تنفيذ العقود أم بصفة املقررية . 

نود اعالمكم ان اشرتاك موظفي اقسام العقود بلجان الفتح والتحليل 
يكون بصفة )مقرر( وليس عضوا استنادا اىل الفقرة )2( من التعميم 

الصادر عن دائرتنا بالعدد)4/7/10723( يف 18/5/2016  . 
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إشارة اىل الضوابط رقم )3( امللحقة بتعليمات 194
 2014 )2( لسنة  العقود احلكومية رقم  تنفيذ 
البيانات  صدور  صحة  من  التأكد  املتضمن 
املطلوبة يف وثائق املناقصة ، يرجى بيان الرأي 
للبيانات  الصدور  صحة  إعتماد  إمكانية  حول 
الثاني  اإلعالن  يف  أعاله  الضوابط  يف  الواردة 
والثالث يف حالة إكماهلا من قبل جلنة حتليل 
ملناقصات  األول  اإلعالن  يف  العطاءات  وتقييم 
اخلدمات غري اإلستشارية ولنفس السنة امُلعلن 

فيها . 

املطلوب  البيانات  صدور  صحة  اعتماد  بامكانية  املتعلق  كتابكم 
امللحقة   )3( رقم  الضوابط  من  )تاسعًا(  الفقرة  مبوجب  تقدميها 
بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 يف االعالن 
قبل  من  صدورها  صحة  اكمال  مت  وان  سبق  واليت  والثالث  الثاني 
املناقصة  ولنفس  االول  االعالن  يف  العطاءات  وتقييم  حتليل  جلنة 
نفس  تقديم  مت  طاملا  إعالمكم  نود   ، املالية  السنة  نفس  وضمن 
البيانات دون اي تغيري واليت سبق وان مت تأييد صحة صدورها من 
الدوائر املصدرة هلا ضمن االجراءات املتخذة ضمن االعالن االول فال 
يوجد مانع من اعتمادها مع ضرورة تدقيق موقف املناقص من حيث 
انشطته  املعلقة  او  املتلكئة  الشركات  او  السوداء  القائمة  يف  ادراجه 

قبل االحالة و توقيع العقد .

يرجى بيان الرأي بشأن إمكانية قبول احلسابات 195
ظل  يف  الشركة  قبل  من  املقدمة  اخلتامية 
كونها  من  بالرغم  الوحيد  العطاء  إسلوب 
إجيابية لعام 2016 وسلبية لعام 2017 كون 
تأمني  لغرض  و  للمادة  املقدم  الوحيد  العرض 

توفري املادة . 

رقم  الضوابط  من  )ثانيًا/2/ب(  الفقرة  يف  ورد  ما  اىل  نشريكم 
احلكومية  العطاءات  يف  والرتسية  التأهيل  مبعايري  واخلاصة   )12(
العامة لعقود األشغال والتجهيز وعقود اخلدمات اإلستشارية واليت 
خالل  األرباح  حتقيق  تظهر  اليت  اخلتامية  ))احلسابات  على  نصت 
على  يعكس  مببلغ  معدالتها  متوسط  وحتديد  األخريتني  السنتني 
منها  األدنى  احلد  حتقيق  ومدى  العطاءات  مقدمي  مؤهالت  تقييم 
للمعيار  السليم  التطبيق  فإن  (( عليه  املناقصة  واليت تطلب شروط 
املتقدم يقتضي أن تتم مراعاة معدل األرباح واخلسائر يف احلسابات 
مع  خاسرة  أحدهما  كان  وأن  املعدل  يف  راحبة  املقدمة  اخلتامية 
مراعاة عدم تطبيق ما تقدم يف حال إشرتطت جهة التعاقد أن تكون 

احلسابات اخلتامية راحبة ولكل السنوات املطلوبة .
األضرار 196 تعاجل  اليت  بالضوابط  تزويدنا  يرجى 

منها  املسحوب  باملشاريع  اخلاصة  واإلندثارات 
وفقُا  واجملمدة  اليها  العمل  إعادة  ومت  العمل 
لسنة   )347( املرقم  الوزراء  جملس  لقرار 

 .2015

بالعقد  الصلة  ذات  الشركة  من  العمل  سحب  قرار  إلغاء  مت  طاملا 
الوزراء  جملس  قرار  اىل  إستناداً  جممداً  كان  املشروع  موقف  وإن 
جملس  قرار  اىل  الشأن  بهذا  نشريكم   2015 لسنة   )347( رقم 
الكتاب  مبوجب  وزارتنا  وإعمام   2018 لسنة   )342( رقم  الوزراء 
إحتساب  آلية  واملتضمن   12/11/2018 يف   )2/5/25891( املرقم 
التوقف  قيمة األضرار واإلندثارات اليت أصابت املشروع طيلة فرتة 
وفيما يتعلق مبوضوع حصر املفقودات فيتم تدقيقها مع آخر سلفة 
الفنية عن  مت صرفها للشركة دون اإلخالل مبسؤولية الشركة 

األعمال املنفذة سابقًا من قبلها .  
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يف 197 التعاقد  جهات  بعض  توسع  من  احلد  بغية 
التمديد  مدد  منح  يف  صالحيتها  إستخدام 
اإلطالع على حاالت  وبعد  للمقاولني  والتوقف 
أن  نرى  الوصف  هذا  ضمن  تقع  حمددة 
العقود  تنفيذ  تعليمات  تعديل  دائرتكم  تتوىل 
احلكومية النافذة أو الضوابط وحسب املقتضى 
مقيدة  غري  بنوعيها  املدد  تلك  كون  من  حيد 
حبد أعلى ال تتجاوزه بعد توافر شروط منحها . 

بتوقف  واخلاصة   )6( رقم  الضوابط  حددت  فقد  للتوقف  بالنسبة 
ومتديد اعمال املقاوالت وعقود التجهيز وعقود اخلدمات االستشارية 
وعقود اخلدمات غري االستشارية حاالت واسباب التوقف وقد حددت 
حالة  ويف  العقود  انواع  من  نوع  ولكل  جتاوزها  ميكن  ال  معينة  مدة 
وحسب  جديدة  حل  صيغة  على  املتعاقد  مع  االتفاق  يتم  جتاوزها 

التالي:-
املقاوالت فلجهة  )90يوم( يف عقود  التوقف   ففي حالة جتاوز مدة 
سواء  االجراءات  اختاذ  يوم(   60( تتجاوز  ال  مدة  وخالل  التعاقد 
العمل  باستئناف  أما  املوضوع  الكفيلة حلل  السبل  دراسة  او  باألنهاء 

بصورة كلية او جزئية.
وعقود  التجهيز  عقود  يف  يوم(   15( التوقف  مدة  جتاوز  حالة  ويف 
اخلدمات غري االستشارية و )60 يوم( لعقود اخلدمات االستشارية 
جهة  اىل  يعود  التوقف  سبب  كان  اذا  العقد  انهاء  التعاقد  فلجهة 
استئناف  يف  النظر  فيعاد  قاهرة  قوة  هو  السبب  كان  اذا  اما  التعاقد 
العمل اذا كان االمر ممكننا ويف حال استمرت القوة القاهرة فلجهة 

التعاقد احلق يف أنهاء العقد.
اعاله  اليها  املشار   )6( رقم  الضوابط  حددت  فقد  التمديد  بشأن  أما 
يف  التمديد  صالحية  التعاقد  جلهة  اعطت  حبيث  التمديد  حاالت 

حاالت معينة وهي:-
اذا تقرر وجود زيادة او تغيري يف االعمال موضوع العقد. 

اىل  تعود  إجراءات  او  اسباب  اىل  يعود  العقد  تنفيذ  تأخري  كان  واذا 
جهة التعاقد او اي جهة خمولة قانونا.

 اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية ليست للمتعاقدين فيها 
يد وال ميكن توقعها.

تتجاوز  ال  بالتمديد  التعاقد  جلهة  بها  املسموحة  الصالحيات  إنَّ   
%25 من مدة العقد استنادا اىل الفقرة )ثانيا/4( من الضوابط املشار 
اليها اعاله وما زاد عنها يكون من صالحية جلنة املراجعة واملصادقة 
واليت تكون برئاسة السيد الوزير او السيد احملافظ او رئيس اجلهة 
غري املرتبطة بوزارة وعضوية السادة الوكالء واملدراء العامون علما 
ان صالحيتهم بهذا الشأن تكون متوقفة على حتقق الشروط الواردة 

يف الفقرة املذكورة انفًا إضافة ملتابعة ومراقبة اجلهات الرقابية.
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رقم 198 احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  اىل  إشارة 
يرجى  هلا  التابعة  والضوابط   2014 لسنة   )2(

بيان اآلتي :
اإلعالن  بعد  اإلحالة  اىل  التوصل  عدم  حال  يف 
األول يف السنة التقوميية ومت إلغائها وإعالنها يف 

السنة الالحقة هل يتم إعادة الكلفة التخمينية .
الضابطة  من  )أواًل(  من   )3( الفقرة  اىل  إشارة 
مثل  إستريادية  مواد  شراء  جيوز  هل   )13( رقم 
يتم  وكيف  احمللية  األسواق  من  )القابلوات( 

تثبيت شعار الوزارة عليه .
مع  التعامل  )14(آلية  رقم  الضابطة  اىل  إشارة  
الكلفة التخمينية اليت تعتمد على أسعار البورصة 
للمواد  فقط   )LME( املعادلة  إعتماد  يتم  هل   ،
األسعار  إعتماد  يتم  وهل  إبتداًء  كلفتها  املعلنة 

النهائية يوم فتح العطاءات أم يوم اإلحالة . 

قدر تعلق االمر بالفقرة )1( فنشريكم الفقرة )سادسا/د(من الضوابط 
رقم )2( امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 

.
اما بالنسبة للفقرة )2( على وزارتكم ابتداًء بيان االمكانية للجهة اجملهزة 
ذلك  ان  ترى  دائرتنا  ان  العلم  مع  القابلوات  على  الوزارة  شعار  بوضع 

االجراء متعذر وميكن اللجوء اليه عند طلب املواد من اجلهة املصنعة .
رقم  الضوابط  من  )3/أ(  الفقرة  اىل  نشريكم   )3( للفقرة  بالنسبة  اما 
ليوم  البورصة  اسعار  اعتماد  يتم  حيث  اعاله  بالتعليمات  امللحقة   )14(
الكلية املدرجة يف  الكلفة  الفتح ويعتمد مبلغا لإلحالة على اال تتجاوز 

املوازنة .

يرجى بيان اآللية املقرتحة لتقديم خطاب الضمان 199
حسن التنفيذ يف حاليت اإلستئناف اجلزئي والكلي 

للمشاريع :
توجد  هل  والكلي  اجلزئي  اإلستئناف  حالة  يف   
بها  اإلسرتشاد  لغرض  مقرتحة  مئوية  نسبة 
ضمن املعاجلات املقرتحة ومن هي اجلهة املخولة 

يف تثبيت تلك النسبة .
وعدم  للمشروع  اجلزئي  اإلستئناف  حالة  يف   
اإلقتصار  أم  والنظامية  الصيانة  مبالغ  كفاية 

على أمانات الصيانة فقط .
يتم  قبلكم  من  مبوبة  خاصة  استمارة  توجد  هل   
أم  املقرتحة  اآللية  تطبيق  لغرض  بها  اإلسرتشاد 
اإلجراءات  وحسب  داخلية  إستمارة  تنظيم  يتم 

املتبعة لكل جهة . 

االسرتشاد  ميكن  مئوية  نسب  توجد  فال   )1( بالفقرة  االمر  تعلق  قدر 
بها خبصوص آلية استئناف املشروع كليًا او جزئيًا علمًا ان االستئناف 
على  احلفاظ  هو  العمل  من  اهلدف  كان  حالة  يف  فقط  يكون  اجلزئي 

املنشآت ويف حالة االستفادة من أجزاء معينة من العمل.
أما فيما خيص الفقرة )3,2( يف حالة االستئناف اجلزئي يقتصر االمر 
على استقطاع امانات الصيانة فقط وحسب ما ورد يف الشروط املقاولة 
ألعمال اهلندسة املدنية واليت تعترب ضمانا حلسن تنفيذ العمل باإلضافة 

اىل عدم وجود استمارة خاصة باملوضوع مدار البحث.

يرجى إعالمنا عن إمكانية مشول تشكيالت العقود 200
بنسبة  بوزارة  املرتبطة  غري  واجلهات  الوزارات  يف 
تعليمات  يف  عليها  املنصوص  واملراقبة  اإلشراف 
التعاقدي  الكادر  بإعتبار  السنوية  املوازنة  تنفيذ 
اإلستثمارية  اخلطط  تنفيذ  من  أساسي  جزء 

للحكومة العراقية . 

وفق  حتدد  واملراقبة  االشراف  ملبلغ  الصرف  اوجه  بأن  اعالمكم  نود 
تعليمات تنفيذ املوازنة االستثمارية السنوية .

خملة 201 شركات  اىل  حنالة  مشاريع  لدينا 
منها  العمل  سحب  ومت  التعاقدية  بإلتزاماتها 
على  لتنفيذه  اخرى  شركة  اىل  العمل  وإحالة 
حسابها فيرتتب عليها عدة إجراءات قانونية منها 
الشركة  حتميل  يتم  فهل  اإلدارية  التحميالت 
اإلدارية  التحميالت  العمل  منها  املسحوب  املخلة 
إذا مت تنفيذ العمل من قبل شركة أخرى أو تكون 
من ضمن مبلغ فرق البدلني بعد تصفية احلساب 

النهائي . 

العقد  ببنود  إخالله  عند  املقاول  من  العمل  سحب  قرار  إصدار  حال  يف 
وتنفيذ األعمال املخل بها عل حسابه عن طريق مقاول آخر وبأتباع أحد 
أساليب التعاقد املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود احلكومية دون 
التحميالت  املخل  املقاول  يتحمل  حيث   ، إدارية  حتميالت  أية  حتميله 
اإلدارية فقط يف حال تنفيذ األعمال املتبقية عن طريق جلان اإلسراع . 
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يرجى إجابتنا عن النقاط التالية : 202
هل أن إسلوب التعاقد )جلان املشرتيات( إلزامي 
ملشاريع التجهيز واخلدمات اليت تقل قيمتها عن 
)100( مليون دينار أم باإلمكان إعتماد أساليب 

أخرى كالدعوة العامة أو اخلاصة اخل . 
عند تطبيق إسلوب )جلان املشرتيات( يف التعاقد 
التعاقد  متطلبات  كافة  إعتماد  يلزم  هل 
و)2/ثانيًا(  )2/أوال(  املادة  يف  عليها  املنصوص 
 )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من 

لسنة  2014 املعدلة .
إجراءات  إكمال  على  وزارتنا  يف  العادة  جرت 
املستفيدة  اجلهات  قبل  من  املشرتيات  جلان 
اللجنة  )إجراءات تشكيل  السلع واخلدمات  من 
املالي  التخصيص  وتأييد  العروض  وجلب 
اىل  حتال  ثم  ومن  األسعار(  إعتدال  وجلان 
حال  يف  أنه  إال  العقد  ألبرام  القانونية  الدائرة 
العقود  من  النوع  هذا  بإبرام  العقود  قسم  قيام 
يرجى إعالمنا فيما إذا كانت املتطلبات الواردة 
يف   )4/7/10723( املرقم  إعمامكم  مبوجب 
هذا  تطبيق  عند  لنا  ملزمة   18/5/2016

اإلسلوب . 
ومتطلبات  إجراءات  إكمال  باإلمكان  هل 
التعاقد من قبل اجلهات املستفيدة )مع حتملهم 
املسؤولية القانونية الكاملة عن أي خلل يف هذه 
العقود  قسم  عمل  يقتصر  أن  على  اإلجراءات( 
قبل  من  توقيعه  ليتم  العقد  بنود  صياغة  على 

الطرفني . 
الوزارات  منتجات  من  الشراء  يتطلب  هل 
/  1/ عامة  احكام   /  3( مبوجب  اإلحتادية 

املوازنة  تنفيذ  تعليمات  من  الشراء(  صالحيات 
إبرام  تتضمن  تعاقدية  إجراءات  اىل  االحتادية 

عقد . 

ان جلان املشرتيات هي احد اساليب تنفيذ العقود الواردة يف املادة )3( 
واليت   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات  من 
تقوم بتجهيز السلع واخلدمات واالعمال املتعلقة بهذه املواد اجملهزة 
كأعمال النصب والتشغيل والصيانة وتكون صالحيات ومهام اللجنة 
احملددة يف املادة )3/احكام عامة/1/صالحيات الشراء( من تعليمات 
والصيانة  الرتميم  اعمال  اما   2019 لعام  االحتادية  املوازنة  تنفيذ 
/3( املادة  املبلغ احملدد يف  واالنشاء واليت ال تزيد مبالغ تنفيذها عن 

االعمال(  تنفيذ  االعمال/2/صالحية  وتنفيذ  الشراء  صالحيات 
من التعليمات املشار اليها أعاله فيتم تنفيذها بأسلوب التنفيذ امانة 

وحسب التعليمات رقم )1( لسنة 2018 الصادرة عن وزارتنا .
من  الشراء(  عامة/1/صالحيات  )3/احكام  املادة  اىل  نشريكم 
تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام 2019 تضمنت يف حال جتاوز 
مبلغ الشراء )50.000.000( مخسون مليون دينار علي جهة التعاقد 
فيها  مبا  التعاقدية  االلتزامات  ينظم  الطرفني  بني  عقد  تنظيم 
تنفيذ  تعليمات  حسب  التنفيذ  حسن  وضمان  التاخريية  الغرامات 
ويف  بها  امللحقة  2014والضوابط  لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود 
حال كون املواد املطلوب جتهيزها اقل من )50.000.000( مخسون 
مليون دينار فيرتك ابرام العقد جلهة التعاقد مع مراعاة طبيعة املواد 

واخلدمات املطلوب جتهيزها .
 ان اللجوء اىل اسلوب )جلان املشرتيات( وفقًا للصالحيات املشار اليها 
املطلوب  العمل  اجناز  احلكومية  للجهات  يتيح  أعاله   )1( الفقرة  يف 
انطباق  مع  اليها  اللجوء  التعليمات  واجازت  مبسطة  اجراءات  وفق 
 )3( املادة  يف  عليها  املنصوص  االساليب  باقي  وان  تطبيقها  شروط 
من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية ال تتناسب واجراءاتها مع قيمة 
تتضمنه  ملا  جتهيزها  املطلوب  السلع  وطبيعة  اجنازها  املراد  االعمال 

من اجراءات مطولة .
إن مهمة تشكيالت العقود هي تنفيذ اجراءات االحالة وإعداد مسودة 
املرتبطة  غري  اجلهات  او  الوزارات  مع  بالتنسيق  وتوقيعها  العقود 
بوزارة او االقليم او احملافظات  تقوم بأعداد مسودة العقود فيما يتعلق 
اعداد  مبهمة  القيام  من  مانع  وجود  نرى  وال  عام  بشكل  باملناقصات 
تتوىل  اليت  اجلهة  لتوحيد  وذلك  املشرتيات  بلجان  اخلاصة  العقود 

هذه املهمة يف جهة التعاقد
ملنتجات  السنوي  الدليل  من  بنسخة  تزويدنا 
 /  3( املادة  يف  اليه  املشار  العامة  الشركات 
املوازنة  تنفيذ  تعليمات  من  /1/أ(  عامة  احكام 
اعتماده  لنا  ليتسنى   2018 لسنة  االحتادية 

عند الشراء .

االحتادية  الوزارات  من  املنتجات  شراء  حول  استفساركم  بصدد 
نشريكم اىل املادة )1/ثانيًا/ب( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
عند  العامة  الشركات  على  التعليمات  هذه  تسري  )ال  نصت  واليت 
 ، الرمسية  التعاقدية  اجلهات  من  اليها  احملالة  للعقود  تنفيذها 
بصفتها مقاول او جمهز او استشاري وتعتمد يف ذلك الضوابط املقرة 
من جملس اإلدارة واملصادق عليها من رئيس اجلهة املرتبطة به يف 
اختيار اسلوب التعاقد املناسب وإجراء التفاوض السعري وعلى ان ال 

تتعارض مع التشريعات والقوانني اليت تنظم نشاطها( .
اما فيما يتعلق بالدليل السنوي ملنتجات الشركات العامة حيث يتم 
على  لالطالع  زيارته  وميكنكم  لوزارتنا  الرمسي  املوقع  على  نشره 

كافة التحديثات بشأنه .
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يرجى بيان اآلتي : 203
يف حال عدم وجود مبلغ احتياطي للمشروع من 

أين يتم التغطية املالية للتعويض .
 ما هو املعيار املعتمد يف حتديد مبلغ التعويض .

)السادسة  املادة  من   )2( الفقرة  تتضمن  مل   
ألعمال  املقاولة  شروط  من  والعشرون( 

اهلندسة املدنية اآللية اإلجرائية واملالية .

نبني  ان  نود  اعاله  اليه  املشار  كتابكم  من   )1( الفقرة  خبصوص 
)15/ج( من  املادة  املشاريع يوجد مبلغ احتياط أستنادا اىل  بأنه لكل 
بوزارة/  املرتبطة  غري  اجلهة  رئيس  أو  املختص/  الوزير  صالحيات 
أو احملافظ او امني بغداد من تعليمات تنفيذ املوازنة, ويف حالة نفاذ 
مبلغ  نسبة  زيادة  لغرض  وزارتنا  تفاتح  للمقاولة  االحتياط  مبلغ 

االحتياط وحسب الصالحيات والتعليمات املتعلقة بهذا اخلصوص 
حيدد مبلغ التعويض وفق الفرق يف املبالغ الذي يتحمله املقاول وبعد 

صدور التشريع بالزيادة مقارنة به عند تقديم العطاء.
الفارضة  اجلهة  رأي  على  الوقوف  فباإلمكان  اآللية  خبصوص  أما 
وحتديد  فرضها  وبعد  قبل  املبالغ  تلك  حلساب  الرسم  او  للضريبة 

الفرق املطلوب دفعه للمقاول.

كتابكم 204 سريان  مدى  عن  إعالمنا  يرجى 
 16/6/2015 يف   )4/7/14080( العدد  ذي 
)اإلعالن  التعاقد  إجراءات  يف  بالرتيث  واملتعلق 
ومستمرة  جديدة  ملشاريع  والتعاقد(  واإلحالة 
املوازنة  على  املدرجة  سواًء  احلاضر  الوقت  يف 
التشغيلية وهل يعتمد  املوازنة  أو  اإلستثمارية 

يف حالة توفر احلجز املالي للمشاريع ؟ 

توصيات  بتنفيذ  واخلاص  الوزراء  جمللس  العامة  األمانة  إعمام  إن 
اللجنة املؤلفة مبوجب األمر الديواني رقم )30( لسنة 2015 خاص 
للمشاريع  بالنسبة  أما  اإلستثمارية  املوازنة  على  املنفذة  باملشاريع 

املنفذة على املوازنة التشغيلية فإنها غري مشمولة بهذا اإلعمام.
أما بالنسبة للمشاريع اإلستثمارية فإن مسألة اإلعالن عنها متوقف 

على مدى توفر التخصيص املالي وإدراجه يف املوازنة .

نقل 205 عقود  كانت  إذا  فيما  الرأي  بيان  يرجى 
العقود  تنفيذ  تعليمات  إتباع  تستلزم  املوظفني 
تنفيذ  تعليمات  أن  علمًا  النافذة  احلكومية 
السقوف  حدد   2019 لسنة  االحتادية  املوازنة 
املادة  من  )رابعًا(  الفقرة  وفق  للتعاقد  املالية 
وتنفيذ  الشراء  )صالحيات   ) عامة  )3/أحكام 
لنقل  املالية  السقوف  أن  العرض  مع  األعمال( 

موظفيها هي أقل مما ذكر يف التعليمات آنفًا. 

االحتادية  املوازنة  تنفيذ  تعليمات  من  أحكام(   /3( املادة  حددت 
السقوف املالية للشراء , وبني الفقرة )رابعا( منها انه يف حال جتاوز 
مبلغ الشراء الـ )100000000( مائة مليون دينار يكون الشراء وفق 
أساليب التعاقد املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
أساليب  إىل  اللجوء  من  مينع  ال  هذا  ولكن   ,2014 لسنة   )2( رقم 
إمكانية  عدم  أو  ذلك  الشراء  تطلب  حال  يف  آنفا   املذكورة  التعاقد 

الشراء وفق اآللية املبينة يف الفقرة )ب( من املادة )3( أعاله 0
الوزارات ختضع لتعليمات  العقود اليت تربمها  مما تقدم فان كافة 
ومن  العقود  تلك  مبلغ  عن  النظر  بغض  احلكومية  العقود  تنفيذ 
ضمنها عقود النقل اخلاصة مبكتبكم, علما إن عقود النقل الداخلي 
ال ختضع إىل أحكام املادة )3/أحكام عامة ( الواردة يف تعليمات تنفيذ 

املوازنة االحتادية 0
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مبلغ 206 إستقطاع  باإلمكان  هل  بيان  يرجى 
الشركة  بذمة  املرتتبة  التأخريية  الغرامات 
املنفذة للعقد من مبلغ الضمان اخلاص حبسن 
لكون  العقد  مبلغ  من   )5%( والبالغ  التنفيذ 
كلسلفة  بالكامل  إطالقه  مت  قد  العقد  مبلغ 

تشغيلية  . 

العقد  من   )22-2( الفقرة   ) والقوانني  )22/التعليمات  البند  نص 
أعاله )تراعى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )1( لسنة 2008 
والتعليمات  العقد  مراحل  كافة  يف  التخطيط  وزارة  من  الصادرة 
اليت ستصدر الحقًا وبالشكل الذي ينسجم مع طبيعة العقد وتكون 

ملزمة للطرفني املتعاقدين( .
وفقًا ملا ورد بالفقرة )1( أعاله تسري تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
التعليمات  من  )9/ثانيًا/ج(  للمادة  واستناداً   2014 لسنة   )2( رقم 
املشار اليها أعاله واليت تضمنت )ال تطلق التأمينات النهائية اال بعد 
صدور شهادة القبول النهائي وتصفية احلسابات .... اخل (  ترى دائرتنا 
باالمكان استقطاع مبلغ الغرامات التاخريية املرتتبة بذمة الشركة 
من اي مبالغ مستحقة للشركة وعليه تستقطع من مبلغ الضمان 

احملجوز لديكم لصاحل الشركة .

ملشروع 207 منفذة  شركة  من  العمل  سحب  مت 
وقدمت الشركة طلبًا بإلغاء قرار سحب العمل 
للمراجعة  املركزية  اللجنة  أوصت  حيث 
شهرين  ملدة  بالرتيث  املركزية  واملصادقة 
املخلة  الشركة  من  العمل  سحب  بإجراءات 
بعض  بإكمال  التوصيات  بني  من  وكان 
األعمال ةاملتعاقد عليها خالل هذه املدة ملعرفة 
األعمال  تنفيذ  يف  وجديتها  إلتزامها  مدى 
املتبقية ومت إستئناف العمل ملدة شهرين فقط 
سحب  قرار  إلغاء  ومت  العمل  إيقاف  مت  بعدها 
العمل وإعادة اىل الشركة بعد مصادقة معالي 
الوزير على حمضر اللجنة املركزية للمراجعة 
واملصادقة املركزية وباشرت الشركة بالعمل 
لغاية حصول األزمة املالية ومت منح الشركة 
توقفًا رمسيًا طبقًا لقرار جملس الوزراء املرقم 
2015 وقامت اجلامعة بتصفية  )347( لسنة 
لقرار  طبقًا  للشركة  الراهن  الوضع  ذرعة 
)347( وقامت بفرض غرامات تأخريية للفرتة 
وحلني  العمل  سحب  قرار  إلغاء  بني  الواقعة 
يومًا   )136( والبالغة  الرمسي  التوقف  صدور 
)60( يومًا  والبالغة  الرتيث  باإلضافة اىل فرتة 
ومت قيد هذه الغرامات إيراداً نهائيًا يف احلسابات 
 ،  2016 لعام  اإلستثمارية  للموازنة  اخلتامية 
اإلجراءات  وسالمة  صحة  مدى  بيان  يرجى 
املتخذة حسابيًا وقانونيًا ولكافة مراحل العمل . 

 27/2/2017 يف  العدد)4/7/4132(  ذي  بكتابنا  ورد  ما  نؤكد 
واملرافق صورة عنه ربطا .

مل تشر تعليمات تنفيذ العقود ااحلكومية رقم 2 لسنة 2014 0املادة 
/5( اخلاصة بصالحيات جلنة املراجعة واملصادقة على االحالة اىل 

منح فرتة تريث بعد سحب العمل .
املنفذة  الشركة  على  تأخريية  غرامات  احتساب  عدم  دائرتنا  ترى 
االعمام  من  )اوال/3(  الفقرة  اىل  استنادا  العمل  سحب  فرتة  خالل 
لغاية   3/8/2017 يف  بالعدد)4/7/16134(  دائرتنا  عن  الصادر 
شهادة  صدور  بعد  اال  نهائيا  ايرادا  اخذها  عدم  وكذلك  تارخيه 
االستالم والقبول النهائي استنادا اىل الفقرة )ثانيا/6/ت( من االعمام 

انفا.
ملا تقدم فأن الغرامات التاخريية املفروضة على الشركة خالل فرتة 
سحب العمل غري صحيحة وجيب اعادتها باعتبارها من مستحقات 

الشركة .
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إعتماد 208 )وجوب  يلي  مبا  الرأي  بيان  يرجى 
حالة  يف  القياسية  والوثائق  التعاقد  اساليب 
جتهيز السلع من القطاع العام مببالغ تزيد عن 
)100( مائة مليون دينار أم يتم الشراء مباشرة 
التعليمات  اىل  اللجوء  دون  أعاله  اجلهات  من 
يرد  مبا  األلتزام  مع  الذكر  آنفة  والوثائق 
نسب  من  اإلحتادية  العامة  املوازنة  قانون  يف 

وشروط الفقرات اخلاصة بالتجهيز . 

 )100( عن  تزيد  مببالغ  العام  القطاع  من  السلع  جتهيز  خبصوص 
مائة مليون دينار وبصدده نود اعالمكم يف حال جتاوز املبلغ )100(

مائة مليون دينار فيتم اللجوء اىل اساليب التعاقد والوثائق القياسية 
املادة   2019 لعام  االحتادية  املوازنة  تنفيذ  تعليمات  اىل  ونشريكم 
الصادر  دائرتنا  واعمام  املختص  الوزير  صالحية  من  )2/هـ/ثانيا( 
واملرافق   26/4/2017 يف  العدد)4/7/8959(  ذي  كتابنا  مبوجب 

ربطا .

بسبب 209  2015 عام  إيقافها  مت  اليت  املشاريع  يف 
الوزراء  جملس  قرار  اىل  إستناداً  املالية  األزمة 

املرقم )347( لسنة 2015 يرجى بيان اآلتي:
خمالفة  حالة  يف  الضمان  خطابات  إطالق 
املعايري  )خمالفة  يف  املتمثل  العقد  بنود  املقاول 
املتفق  املشروع  إنشاء جزء من أجزاء  العاملية يف 

عليه يف بنود العقد( . 
اإلجراءات الواجب إختاذها يف حال كون مبلغ 
األعمال املعيبة اليت تسبب بها املقاول يف تنفيذ 
املقدم  العقد تتجاوز مبلغ خطاب الضمان  بنود 

من قبل املقاول . 

املواد غري  أو  املعيبة  األعمال  املقاول ألمر رفع  إمتثال  يف حالة عدم 
األمر  ذلك  تنفيذ  يف  احلق  العمل  لصاحب  يكون  فعندئذ  الصاحلة 
على نفقة املقاول وفقًا ملا ورد يف املادة )األربعون( من شروط املقاولة 
مستحقات  من  أقيامها  إستقطاع  ويتم  املدنية  اهلندسة  إلعمال 
املقاول ويف حال عدم كفاية املستحقات يتم تسييل خطاب الضمان 

وإستقطاع املبالغ املطلوبة وإطالق باقي مبلغ خطاب الضمان .
يف حال جتاوز مبلغ إصالح األعمال املعيبة مبلغ خطاب الضمان فيتم 
إستحصال املبالغ املتبقية وفقًا لقانون إستحصال الديون احلكومية 

رقم )56( لسنة 1977. 

اإلستثمارية 210 املوازنة  تنفيذ  تعليمات  يف  ورد 
الفقرة  الوزير  صالحيات  ضمن   2018 لعام 
خطاب  مبلغ  ختفيض  )يتم  بأنه  )سادسًا/ج( 
إستيفاء  األولية عن  بالسلفة  الضمان اخلاص 
املسرتد  املبلغ  بلوغ  وعند  مبلغها   من  أجزاء 
ومل  املمنوحة(  السلفة  قيمة  من   )30%(
املوازنة  تنفيذ  تعليمات  يف  الفقرة  ذكر  يتم 
هل  إعالمنا  راجني   ،  2019 لعام  اإلستثمارية 
خطاب  مبلغ  بتخفيض  االستمرار  بإمكاننا 
املبلغ  بلوغ  التشغيلية عند  السلفة  الضمان عن 

املسرتد )%30( من عدمه .  

نود ان نبني انه يتم العمل مبا جاء يف تعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية 
لسنة إبرام العقد.
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االجابة  األستفسار ت

يتم أعتماد الوثائق القياسية باملرحلتني األوىل والثانية ويتم تفعيل 
العقد  أرسال  عليه  ترتتب  مل  األوىل  املرحلة  طاملا   , الثالث  القسم 
تعد  الشروط  هذه  كون  للعقد  اخلاصة  العدادشروط  حاجة  فال 
لتقديم  مثن  مقابل  تتم  األوىل  املرحلة  أن  كما  الثانية  للمرحلة 

عطاءاتهم الفنية.

بأسلوب  مناقصة  أعالن  اىل  اللجوء  عند 
وثيقة  أعتماد  يتم  هل  مبرحلتني  املناقصة 
تفعيل  يتم  وهل  األوىل  باملرحلة  قياسية 
القسم الثالث يف املرحلة األوىل وهل يتم أعداد 
الشروط اخلاصة باملرحلة األوىل وهل يتم بيع 
املناقصة مقابل مثن مع طلب تأمينات األولية 

باملرحلة األوىل؟

1

مقدمي  وأن  اخلطأ  مسؤولية  تتحمل  اليت  هي  التعاقد  جهة  أن 
العطاءات غري مسؤولني عن ذلك لذا يتم السري بأجراءات التحليل . 

يف  النقدية  السيولة  مبلغ  تثبيت  حالة  يف 
املثبت  املبلغ  أن  حيث  خطأ  القياسية  الوثائق 
أقل من املبلغ املطلوب وقد مت تقديم الشركات 
األمر من  املثبت فهل يتطلب  املبلغ  أساس  على 
املبلغ أم  الشركات املرشحة لألحالة أستكمال 

يتم أعادة األعالن؟

 2

القائمة  يف  الشركات  أدراج  عن  املسؤولة  هي  التخطيط  وزارة  أن 
لذا  بالتزاماتها  واملخلة  واملعلقة  السوداء  الشركات  وقائمة  املتلكئة 
الميكن أعتبار وجود دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة هلا نفس 
اثار األدراج يف القوائم أعاله وعلى جهة التعاقد التأكد من سالمة 

موقف الشركات من خالل مفاحتة وزارة التخطيط .  

  )3( رقم  ضوابط  يف  )د/ثانيًا(  الفقرة  يف  ورد 
على )جلان التحليل املشكلة من جهات التعاقد 
القائمة  يف  املدرجة  املناقصة  وأستبعاد  تقويم 
املخلة(  أو  املتلكأ  أو  أنشطتها  املعلقة  أو  السوداء 
يرجى أعالمنا هل ان الشركة اليت توجدضدها 
دعوى جزائية منظورة أمام حماكم التحقيق 

مشمولة بالفقرة أعاله؟

 3

يف حالة وجود احلاجة بتنفيذ أمر الغيار الصادر سابقًا فيجب أصدار 
ملحق عقد عند أستئناف العمل لتثبيت حقوق الطرفني لكونه ضمن 

املدة التعاقدية  

مرور  بعد  عقد  ملحق  أصدار  باألمكان  هل 
ثالثة سنوات من املباشرة مبضمون أمر الغيار 

حيث مل يتم أصداره يف حينه؟

 4

الدولية هي اجلهة املختصة مبوضوع األنكوتريم  التجارة  أن غرفة 
وبأمكانكم األطالع على املوقع الرمسي للجهة املذكورة ملعرفة أخر 

أصدار األنكوتريم 

به  املعمول  األنكوتريم  بأصدار  تزويدنا  يرجى 
حاليُا ؟

5

يسمح للمناقصني الذين يرغبون باملشاركة يف املناقصة املعلن عنها 
وتقديم عطاءاتهم أبتدأ من تاريخ األعالن عن املناقصة ) اي ضمن 
أيام األعالن ( أما العطاءات بعد تاريخ الغلق فتعترب متأخرة واليتم 

أستالمها.

قبل  املقدمة  العطاءات  أستالم  باألمكان  هل 
باقي  ضمن  مناقصة   أي  لغلق  احملدد  املوعد 

األيام األعالن الرمسي  

6
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املالي للسنوات  الوضع  اليت تعكس  العطاء  العامة ملقدم  امليزانية  هي 
املطلوبة من حيث موجودات الشركة من أصل ثابته ومتحركة مع 

بيان مقرار نفقات الشركة وأيرادتها ونسب األرباح .

ما املقصود باحلسابات اخلتامية؟  7

جيوز أشراك مقرر جلنة التحليل ألي عنوان وظيفي شرط أن التقل 
واليدخل  التوصية  عن  املسؤولية  يتحمل  وال  السادسة  عن  درجته 

كطريق يف التصويت عن األختالف  يف الرأي

ماهو العنوان الوظيفي ملقرر جلنة التحليل وهل 
يدخل كطريق يف التصويت عن األختالف يف 

الرأي؟

 8

يتحملها  األعالن  نشر  أجور  فأن  مناقص  على  املناقصة  رست  أذا 
النشر تتحملها  الفائز أما يف حالة أعادة األعالن فأن أجور  املناقص 

جهة التعاقد

من يتحمل أجور نشر األعالن يف حال أعادته؟  9

الرابع  القسم  يف  الواردة  األستمارات  العطاءات  مقدم  ملء  عند 
حقل  تتضمن  واليت   ) والتخصصية  العامة  اخلربة   ( بـ  واخلاصة 
العمل فعلى مقدم  املباشرة وأسم صاحيب  العقد وسنة  خاص بأسم 
العطاء تقديم مايثبت ذلك عن طريق تأييد من صاحب العمل الذي 

يتم العمل به . 

اليت  الفنية  الكوادر  من  التأكد  يتم  كيف 
العامة  اخلربة  جمال  يف  املقاول  يقدمها 

والتخصصية يف الوثائق القياسية 

10

جدول  شكل  على  واحد  بأعالن  مناقصات  عدة  عن  األعالن  جيوز 
يتضمن معلومات املناقصات املراد األعالن عنها اما األحالة فال جيوز 
مجع املناقصات باألحالة واحدة وجيب أن يصدر كتاب األحالة  لكل 

مناقصة على حدة . 

أعالن  يف  مشروع  من  أكثر  مجع  ميكن  هل 
وأحالة واحدة؟

11

عطاء  من  أكثر  تقديم  شركة  من  بأكثر  املفوض  املدير  الجيوز 
واحد يف املناقصة أستناداً اىل الفقرة ) أوال / ش ( من ضوابط رقم 

واحد.

شركة  من  باكثر  املفوض  ملدير  جيوز  هل 
لتقديم على مناقصة واحدة؟

12

نشريكم اىل الفقرة ) أوال /ج ( من املادة ) 4( املتضمنة على مقدم 
يقدم  أن  أعالنها  املعاد  املناقصة  يف  األشرتاك  له  سبق  الذي  العطاء 
وصل الشراء السابق هلا مع وثائق املناقصة ويف حالة تعديل أسعار 
شراء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بني السعرين ويرافق 

مع عطاء الوصلني.

أذا مت أعادة أعالن املناقصة للمرة الثانية فمن 
املناقصة  وثائق  شراء  لوصل  أجراء  الواجب 

للمقدمني للمرة األوىل ؟

13

 الميكن السري بأجراءات التعاقد وامنا على جهة التعاقد اعادة األعالن 
يف حالة تقديم عطاء واحد فقط أستناداً اىل الفقرة ) أ/ خامسًا ( يف 

ضوابط رقم 2

حالة  يف  التعاقد  باجراءات  السري  باألمكان  هل 
تقديم عطاء واحد يف األعالن األول؟

14-

أن السيولة النقدية تقدم من مصارف معتمدة لدى البنك املركزي 
لتجنب عزوف مقدمي العطاءات من املشاركة . 

السيولة  طلب  على  األقتصاد  باألمكان  هل   
النقدية من املصارف احلكومية فقط 

15
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ج/  ان الوثائق القياسية غري ملزمة التطبيق على العقود اليت يربمها 
املقاول الرئيسي مع املقاول الثانوي.

يرجى اعالمنا الزامية تطبيق الوثائق القياسية 
للعقود اليت تربمها الشركة )متويل ذاتي( مع 

املقاول الثانوي ؟

16

مصارف  من  صادرة  تكون  ان  جيب  النقدية  السيولة  الكشوفات  ان 
معتمدة لدى البنك املركزي العراقي .

هناك بعض املشاريع االسترتاجية اليت تتضمن 
ومنها  االستريادية  املواد  من  عالية  نسبة 
كشوفات  اعتماد  يتم  فهل  اجملاري  مشاريع 
السيولة النقدية املقدمة من مصارف معتمدة  

لدى الشركة االجنبية.

17

جيب على مقدم العطاء تقديم عطاء اصلي وخمتوم اخلتم الشركة 
الفقرة  اىل  استناداً  الكميات  جدول  يف  الفقرات  اسعار  تدوين  مع 
العقود  تنفيذ  بتعليمات  امللحقة   )1( رقم  ضوابط  من  )اواًل/ي( 

احلكومية رقم 2 لسنة 2014

خمتوم  ولكن  استنساخ  عطاء  اعتماد  يتم  هل 
خبتم حي وموقع ام يتم استبعاده ؟

18

جيب ان يكون جمموع معدل االرباح و اخلسائر يف احلسابات اخلتامية 
للسنوات اليت حتددها جهة التعاقد يف الشروط املناقصة راحبة وان 

كانت احدى السنوات خاسرة .

ما املقصود باحلد االدنى الوارد يف الفقرة )2/ب( 
امللحقة   )12( رقم  ضوابط  من  ثانيًا  البند  من 
بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لسنة 

2014 ؟

19

اثبات  حال  يف  اخلتامية  احلسابات  تصديق  استكمال  باالمكان  نعم 
امتالكها ابتداءاً استناداً اىل الفقرة )سادسًا/جـ( من ضوابط رقم )3( 

امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2لسنة 2014 .

احلسابات  تصديق  استكمال  باالمكان  هل 
اخلتامية؟

20

ال جيوز تقديم نفس الكوادر املطلوبة من قبل صاحب العمل الكثر 
من مناقصة الن الغاية من طلب الكوادر هو ضمان توفرها يف املوقع 
مناقصة  من  الكثر  الكوادر  نفس  ورود  وعند  العقد  تنفيذ  عند 
املقدمة و االستفسار عن  الشركات  التعاقد مفاحتة  فبأمكان جهة 

امكانية استبدال الكادر من عدمه .

قبل  من  املهندس  نفس  تقديم  جيوز  هل 
الشركة لصاحب العمل الكثر من مناقصة؟ 
العمل  لصاحب  املهندس  نفس  تقديم  مت  واذا 

واملناقصني ماهو  اجراء جلنة التحليل ؟

21

ونشريكم  التحليل  جلنة  قبل  من  اهلوية  استكمال  باالمكان  نعم 
امللحقة بتعليمات تنفيذ   3 الفقرة )سادسًا/ج( من ضوابط رقم  اىل 

العقود احلكومية رقم 2لسنة2014 .

تقدمه  الذي  التعهد  او  التأييد  يقيد  هل 
قيد  التصنيف  هوية  بأن  املتضمن  الشركات 

التمديد كافية للتأهيل القانوني ؟

22

نشريكم اىل الفقرة )3/سادسًا( من ضوابط رقم 3 امللحقة بتعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لسنة 2014 واليت بينت البيانات اليت 
النقدية  السيولة  ان  التحليل وطاملا  استكماهلا من قبل جلنة  ميكن 

هي معيار للتأهيل فال ميكن استكماهلا . 

هل جيوز استكمال السيولة النقدية عند حتليل 
العطاءات؟

23

االعالن  مت  حال  يف  املثال  سبيل  على  فقط  العمل  جنس  يعتمد  ال 
يعتمد  فهو  لبناية  مماثلة  اعمال  تقديم  ومت  مدرسة  بناء  مناقصة 

مماثل.

نفس  من  يكون  ان  املماثل  بالعمل  املقصود  هل 
اجلنس العمل املطلوب مثاًل اذا كانت املناقصة 
يكون  ان  جيب  فهل  مدرسة  انشاء  هي  املعلنة 

العمل هو بناء مدرسة حصراً ؟

24
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على الشركات االلتزام باملعايري املوجودة يف كل وثيقة قياسية. اليت  املعايري  يرجى اعالمنا استمارة الرتجيح و 
ميكن اعتمادها لالشرتاك باملناقصات ؟

25

سنوي 26 ايراد  معدل  املستفيدة  اجلهة  طلبت  اذا 
املعدل  حساب  ميكن  هل  سنوات  سبع  الخر 
عمر  كان  اذا   2014 تسبق  اليت  للسنوات 

الشركة اقل من )7( سنوات ؟ 

االيراد  معدل  خبصوص  التعاقد  جهة  حتدده  مبا  االلتزام  جيب 
السنوي . 

يف النية االعالن عن مناقصة مبرحلتني لنقل 27
االوىل  املرحلة  يف  يتم  حيث  النفطية  املنتجات 
مدى  و  الفنية  الناحية  من  الشركات  تأهيل 
تلبيتها لشروط املناقصة و يتم اعالن احملاورو 
يرجى  الثانية  باملرحلة  املباشرة  الرتسية 
اعالمنا الية االعالن عن مثل هكذا مناقصات يف 

ظل تطبيق الوثائق القياسية ؟ 

بأمكانكم تطبيق الوثيقة القياسية للتأهيل املسبق ابتداًء طاملا ترمون 
الدعوات  توجيه  يتم  ثم  من  و  التعاقد  قبل  الشركات  تأهيل  اىل 

املباشرة و تطبيق الوثيقة القياسية للخدمات غري االستشارية.

يف 28 الواردة  الفنية  املتطلبات  نقل  باالمكان  هل 
لتبسيط  الرابع  القسم  اىل  السادس  القسم 

االجراءات على الشركات ؟ 

بامكان جهة التعاقد ادخال املتطلبات الفنية الواردة يف القسم السادس 
اىل القسم الرابع اخلاص باستمارات العطاء لتبسيط االجراءات على 

مقدمي العطاءات . 

مناقصة عامة مت نشرها يف الصحف الرمسية 29
جيوز  هل  املتنافسني  من  اثنان  تقديم  مت  و 

االستمرار بإجراءات االحالة ؟ 

طاملا مت تقديم للمناقصة اكثر من عطاء فباالمكان السري باجراءات 
الفقرة  اىل  استناداً  االفضل  العطاء  اىل  للتوصل  التحليل  و  الفتح 
)خامسًا/أ( من ضوابط رقم )2( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 

رقم )2( لسنة 2014 . 

يقصد بها التسهيالت املقدمة من املصارف مقابل ما يضمنها و اليت ما املقصود بالتسهيالت املصرفية ؟ 30
تؤيد توفر الكفاءة املالية للزبون كالعقارات غري املرهونة و الديون 
املستحقة لصاحلهم و الودائع او اي موارد اخرى عداالدفعات املتوقع 

استالمها .

هل يعتمد التأييد املقدم من املصرف مع تثبيت 31
عبارة ان املصرف ال يتحمل التبعات القانونية؟ 

ال جيوز اعتماد التأييد املصريف الذي تثبت فيه العبارة املذكورة . 

هل جيوز تقديم دعوة مباشرة  ل )11( شركة 32
عن  مباشرة  استشارية  خدمة  لتقديم  اجنبية 
طريق الوثيقة القياسية للخدمات االستشارية 

؟ 

ان توجيه الدعوات املباشرة تكون للشركات اليت مت ادراجها بالقائمة 
للفقرة  استناداً  شركات   )6( عن  تقل  ال  ان  جيب  اليت  املختصرةو 

)2,3,4( من دليل تنفيذ العقود احلكومية اجلزء الرابع .
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مبوجب 33 النقل  متعهدي  احد  مع  التعاقد  مت 
عقد يتجاوز )100( مليون دينار و بعد التعاقد 
استجدت احلاجة إلضافة خطوط مناوبةو ان 
مبلغ  من   20% يتجاوز  اخلطوط  هذه  مبلغ 
من   )2( الفقرة  ان  هل  اعالمنا  يرجى  العقد 
ضوابط رقم )1( املتضمنة )جيوز جلهة التعاقد 
غري  اخلدمات  او  املواد  او  السلع  كمية  زيادة 

االستشارية ....( تنطبق على هذه احلالة ؟ 

االستشارية  غري  اخلدمات  او  املواد  او  السلع  كمية  زيادة  جيوز  ال 
بنسبة تتجاوز %20 من مبلغ العقد . 

بناًء على الوثائق القياسية و اليت تلزم مقدمي 34
بعد  ورقيًا  يقدم  و  الرابع  القسم  مبلء  العطاء 
فتحه باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة 
للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء بينما تضمنت 
لنوع  تبعًا  و  احلكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات 
عرض  و  فين  عرض  يتضمن  املعلنة  املناقصة 
جاء  ما  تطبيق  كيفية  اعالمنا  ,يرجى  جتاري 
بالوثائق  جاء  ما  مع  العقود  تنفيذ  بتعليمات 

القياسية ؟

عند استخدام احد اساليب التعاقد اليت يتطلب فيها تقديم عرض فين 
و عرض مالي بصورة منفصلة فيتم وضع العرض الفين يف مغلف 
يتم وضعه يف مغلف  الذي  املالي  للعرض  بالنسبة  و كذلك احلال 
املغلفات املختومة على العرض الفين و  منفصل ومن ثم يتم وضع 

العرض املالي يف مغلف واحد . 

على 35 مقدمة  شركة  هناك  كانت  اذا  س/ 
اكثر من مناقصة و كانت مستوفية لشروط 
هذه  على  االحالة  باالمكان  فهل  االحالة 
الشركة بنفس الفرتة الزمنية و هل يتم اعتماد 

السيولة النقدية املقدمة لكال املشروعني ؟ 

جيوز  )ال  املتضمنة   )2( رقم  ضوابط  (من   5/ )اواًل  للفقرة  استناداً 
ثبوت  عند  اال  العطاء  مقدم  على  واحدة  مناقصة  من  اكثر  احالة 
ان  من  التحقق  التحليل  جلنة  على   )... املالية  كفاءته  و  قدرته 
مبلغ  جمموع  تليب  العطاء  مقدم  قبل  من  املقدمة  النقدية  السيولة 

السيولة النقدية للمشروعني . 

اسلوب 36 على  القياسية  الوثائق  تطبيق  يتم  هل 
التكليف ؟ 

ان الغرض من الوثائق القياسية هو تنظيم العملية التعاقدية لذا يتم 
اعتماد الوثائق القياسية و العمل بها مبا جاء بكتابنا )4/7/28105( 

يف 27/12/2017 . 

يف 37 مطلوب  اخلتامية  احلسابات  معيار  هل 
املشاريع الصغرية ؟  

ان احلسابات اخلتامية غري مطلوبة يف املشاريع االشغال الصغرية . 

بيان احلد االعلى ملبلغ اخلصم يف وثائق التأمني 38
؟ 

بامكانكم التنسيق مع شركات التأمني لالجابة عن االستفسار .

توضيح موضوع احلد االعلى للمسؤولية الكلية 39
اليت يتحملها املقاول جتاه صاحب العمل ؟ 

العقد  فقرات  كافة  تنفيذ  يف  الكلية  املسؤولية  يتحمل  املقاول  ان 
النص  بدل  ذلك  تثبيت  يتم  ان  على  العمل  صاحب  وبني  بينه  املربم 

الوارد يف الفقرة )17/6( من الشروط اخلاصة للعقد . 

فهل 40 تشغيل  و  ونصب  جتهيز  املشروع  كان  اذا 
يتم تصنيفه كأشغال ام جتهيز ؟ 

يتم حتديد الوثيقة الواجب التطبيق عن طريق احتساب نسبة اوزان 
الفقرات الفنية االعلى لالعمال اذا كانت اشغال او جتهيز . 
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اذا كان اسلوب التعاقد هو العرض الوحيد فهل 41
هناك حاجة اىل تشكيل جلنة حتليل؟ 

املقدمة  العروض  العطاءات هو دراسة  الغرض من جلنة حتليل  ان 
التعاقد تشكيل جلنة حتليل  العطاءات فعلى جهة  من قبل مقدمي 

العطاءات يف مجيع اساليب التعاقدات مبا فيها العطاء الوحيد . 

من 42 املقدم  الرابع  القسم  قبول  ميكن  هل 
الوثيقة  تقديم  يتطلب  ام  العطاء  مقدم  قبل 
يف  العطاء  استبعاد  يتم  وهل  كاملة  القياسية 

حال عدم تقديم الوثيقة القياسية كاملة ؟ 

نشريكم اىل الفقرة )اوال/4( من االعمام ذي العدد )4/7/8959( 
يف 26/4/2017 . كما انه ال يتم استبعاد مقدم العطاء يف حال عدم 

تقدميه الجزاء الوثيقة االخرى . 

هل يتم طلب االعمال املماثلة يف عقود اخلدمات 43
االستشارية بغض النظر عن مبالغها ؟ 

يف   )8256( كتابنا  من  )ثالثا(  الفقرة  يف  ورد  ملا  استناداً  نعم 
 .  29/8/2017

يف 44 الواردة  املعلومات  ارسال  الضرورة  من  هل 
الفقرة )سابعًا( من ضوابط رقم )4( عن العقود 

املربمة مع القطاع احلكومي حصرًا؟ 

الطرف  كان  سوًء  يسري   )4( رقم  ضوابط  من  )سابعًا(  الفقرة  ان 
الثاني للعقد من القطاع العام او اخلاص . 

ان دراسة موضوع املقاولني تتم وفق االلية املعممة مبوجب كتابنا ما هي االلية املتبعة يف تعويض املقاولني ؟ 45
ذي العدد )4/5/18642( يف 6/9/2017 . 

املشمولة 46 غري  او  املشمولة  املشاريع  عن  اعالمنا 
اليت ميكن ذكر مدير املشروع و الكادر القيادي 
القياسية  الوثيقة  من   ) د   4.4( الفقرة  يف  بها 

للخدمات غري االستشارية ؟ 

البعض من العقود حتتاج اىل مدير و كادر و البعض االخر ال حتتاج 
اما عقود  و كادر  اىل مدير  االنرتنت ال حتتاج  )عقود خدمات  مثاًل 

التنظيف حتتاج اىل مدير و كادر ( . 

ما هي مهام جلنة الفحص و القبول و مطابقة 47
املواصفات و جلنة االستالم النهائي ؟ 

من  االستالم  و  املطابقة  و  التدقيق  و  الفحص  يكون  ان  االساس  ان 
و  التدقيق  و  املطابقة  و  الفحص  جلنة  هي  و  واحدة  جلنة  خالل 
املواد  مطابقة  من  التأكد  و  املطلوبة  باالجراءات  لتقوم  االستالم 
اجملهزة للمواصفات و الشروط املطلوبة و كذلك تدقيق الوثائق من 
حيث البيانات الفنية اما التأكد من صحة صدورها فهي مسؤولية 

قسم العقود

من 48 و  عطاءات  مخسة  وردت  ما  مناقصة  يف 
حتليل  و  تقييم  جلنة  قبل  من  الدراسة  خالل 
عرضني  بني  عالقة  وجود  اتضح  العطاءات 
مقدم  الثاني  و  )س(   شركة  من  مقدم  االول 
من شركة )ص(  حيث اتضح ان شركة )ص( 

مملوكة للشركة )س(  ؟ 

استبعاد  فيتم  العرضني  بني  عالقة  وجود  من  التأكد  حال  يف 
العطاءين . 

العرض 49 العطاءات  يف حال عدم تقديم مقدمي 
وفق النماذج القياسية هل جيب استبعاده؟ 

يتم استبعاد العطاء املقدم اذا مت تقدميه خبالف النماذج القياسية . 
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من 50 اقل  نفاذيته  الذي  العطاء  استبعاد  يتم  هل 
املدة املطلوبة ؟ 

يتم استبعاد العطاء الذي مدة نفاذيته اقل من املدة املطلوبة . 

هل باالمكان ادراج نسب الرتجيح و املفاضلة يف 51
الوثائق القياسية ؟ 

يتم استخدام نسب الرتجيح يف عقود اخلدمات االستشارية فقط . 

كانت 52 اذا  املماثلة  االعمال  احتساب  يتم  هل 
باسم املدير املفوض و ليس باسم الشركة ؟ 

االشخاص  قبل  من  املقدمة  املماثلة  االعمال  احتساب  ميكن  ال 
املساهمني او املؤسسني للشركة . 

يف حال االعالن للمرة االوىل و التمديد ملرتني 53
و اعادة االعالن ملرتني الثانية و الثالثة هل يتم 
مراحل  لكافة  االعالن  و  النشر  اجور  استيفاء 

االعالن ؟ 

نشريكم اىل الفقرة )اواًل / أ( من ضوابط رقم )2( اليت نصت على 
)يتحمل من ترسو عليه املناقصات اجور النشر و االعالن الخر اعالن( 

.

حبذف 54 تسمح  العقود  تنفيذ  تعليمات  ان  هل 
املنشأ اثناء مدة االعالن و قبل تاريخ الغلق ؟ 

جيوز جلهة التعاقد تعديل وثائق املناقصة قبل الوعد النهائي لتقديم 
العطاءات على ان يتم ذلك باصدار ملحق بالتعديل و جعله جزًء من 

وثائق املناقصة و اعالم مجيع ذوي العالقة . 

للسنوات 55 ختامية  حسابات  وجود  حالة  يف 
كبديل  تقدميها  جيوز  هل   )  2015,2014(

الخر سنتني ؟ 

بهذا  املناقصة  شروط  تضمنته  مبا  االلتزام  العطاء  مقدم  على 
اخلصوص . 

هل باالمكان اعطاء القسم السادس من الوثيقة 56
لتاليف االخطاء  يف صيغة)word(؟

ال جيوز تزويد مقدمي العطاءات بالقسم السادس كما جيب االلتزام 
بصيغة )word(بكتابنا ذي العدد )4/7/8959( يف 26/4/2017 . 

هل باالمكان استكمال براءة الذمة الصادرة من 57
الضرائب ؟ 

للشروط  املستوفية  غري  العطاءات  استبعاد  التحليل  جلان  على 
القانونية بسبب عدم امتالك مقدم العطاءات هلا ابتداًء و االمر يسري 

على براءة الذمة

ام 58 السابع  الوثائق هل يتم ملء اجلزء  عند بيع 
قبل  و  االحالة  كتاب  صدور  بعد  ملؤها  يتم 

توقيع العقد ؟

عند بيع الوثائق جيب ملء مجيع االجزاء مبا فيها القسم السابع ليتم 
اطالع مقدمي العطاءات عليها ابتداًء.

س/ يف حال اشرتاك شركتني احداهما عراقية 59
ذات تصنيف دون الدرجة املطلوبة مع شركة 
هي  املطلوبة  التصنيف  درجة  ان  علمًا  اجنبية 

ممتازة ؟ 

جيوز الكثر من شركة من نفس الدرجة و االختصاص االشرتاك 
يف مناقصة تتطلب درجة واحدة على شريطة عدم السماح الي منهم 
عند رسو املناقصة بالتنازل او االنسحاب استناداً اىل احكام املادة )18/

ثانيا( من تعليمات تصنيف املقاوالت رقم )1( لسنة 2005 . 

املدارس 60 لدى حمافظة بغداد عدد من مشاريع 
يف  السرعة  لغرض  و  مدرسة   100 تتعدى 

االجناز يرجى بيان امكانية دمج املدارس ؟ 

يتم اعتماد اصل ادراج املشروع و مكوناته كما وردت يف املوازنة املدرج 
ضمنها املشروع عند االعالن . 
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ماهي الصيغة الواجبة لتقديم السيولة النقدية 61
و هل يشرتط ان تكون بنسختها االصلية و هل 
اخر  عطاء  على  تقدم  اليت  الشركة  تستبعد 
احالة  من  فرتة  بعد  السيولة  بنفس  قدمت 

املناقصة ؟ 

يف  عليه  املنصوص  بالشكلية  تكون  ان  جيب  النقدية  السيولة  ان 
الوثيقة املعتمدة و جيب ان تكون بالنسخة االصلية . 

ملعرفة 62 عمل  تقدم  جدول  عمل  جيب  هل 
االحنراف يف نسبة االجناز يف عقود التجهيز ؟ 

عقد التجهيز جيب ان يتضمن تاريخ املباشرة بتجهيز السلع و جدول 
التجهيز . 

قبل 63 لسنة  النقدية  السيولة  طلب  حال  يف 
االعالن فهل هذا يعين بان على املقاول ان يقدم 

اي كشف بنكلديه صادر خالل هذه الفرتة ؟ 

على مقدمي العطاءات تقديم ما يبني امتالكه السيولة النقدية يف 
وثائق املناقصة و يكون تقدميها مبوجب كشف مصدق من مصرف 

معتمد باملدة و املبلغ املطلوبني . 

لالشغال 64 القياسية  الوثائق  تطبيق  حال  يف 
الشركات  االعالن على  يقتصر  الصغرية فهل 

احمللية ؟ 

نعم ان االعالن يقتصر على الشركات احمللية فقط .

معايري 65 استكمال  من  التحليل  جلان  امكانية 
 , ختامية  حسابات   , نقدية  )سيولة  التأهيل 

اعمال مماثلة (؟ 

ال جيوز استكمال معايري التأهيل املثبتة يف وثائق املناقصة و نشريكم 
اىل الفقرة )ثانيًا / ز ( من ضوابط رقم )3( من تعليمات تنفيذ العقود 

احلكومية رقم )2( لسنة 2014 . 

اعتماد 66 التحليل  جلان  صالحية  من  هل 
القياسية  الوثيقة  يف  اخلتامية  احلسابات 
لالشغال الصغرية على الرغم انها مل تذكر يف 
اصل الوثيقة املعممة من قبل وزارة التخطيط 

و امنا مت النص عليها يف االعالن ؟ 

على جلان التحليل االلتزام مبا ورد يف شروط املناقصة املعلنة . و قدر 
تعلق االمر باحلالة املعروضة فيتم التعامل مع احلسابات اخلتامية 

كوثيقة من الوثائق املكونة للعطاء و ليس معياراً للمفاضلة . 

ما هي النسبة اليت جيب حتديدها للشركاء يف 67
وثيقة االشغال الكبرية ؟

االمر مرتوك جلهة التعاقد يف حتديد النسب .

اذا كانت الشركة مل متارس اي نشاط خالل 68
السنة املالية 2018 هل تعترب الشركة خاسرة 

و ال جيوز احالة اعمال عليها ؟ 

لكي جتتاز الشركة معيار احلسابات اخلتامية للسنوات اليت حتددها 
جهة التعاقد يف شروط املناقصة راحبة و ان كانت احداهما خاسرة . 
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مناقصة 69 عن  أعالن  أعداد  النية  يف  كان  أذا 
هوية  طلب  يتم  كيف  العامة  لإلشغال 
لالشرتاك  التقديم  لغرض  املقاولني  التصنيف 
التخمينية  كلفتها  كمثال  باملناقصات 
)600000000( واذا أعلن عن مناقصة وطلب 
بيع  باالمكان  هل  ثالثة  بدرجة  تصنيف  هوية 
وثيقة املناقصة ملقاول تصفية اقل من املطلوب؟

تصنيف  تعليمات  من   )4( املادة  بأحكام  االلتزام  التعاقد  جهة  على 
 )1( رقم  السوداء  القائمة  يف  واالدراج  واملقاولني  املقاوالت  شركات 
كل  درجة  وحسب  املقاوالت  إحالة  بكلف  اخلاصة   2015 لسنة 

شركة او املقاول 
املؤهلة  الشركات  الستقطاب  هو  املناقصة  وثائق  من  الغرض  أن 
املشاركة وبذلك فأن بيعها يكون اىل كل من  وإلثبات اجلدية يف 
يرغب باالشرتاك يف املناقصة املعلن عنها ويف حالة التقديم ملناقصة 
جيب االلتزام بأحكام املادة )4( املشار اليها اعاله على ان يتم استبعاد 
العطاء غري املستويف لشروط اإلعالن من قبل جلنة التحليل استناداً 
اىل احكام املادة )ثانيًا( من ضوابط رقم )3( اخلاصة مبهام جلان فتح 

وحتليل العطاءات

توجيه 70 بعد  الوحيد  العطاء  أختيار  أن  هل 
خمالفة  فيه  الثانية  للمرة  املباشرة  الدعوى 
والبيانات  التأسيس  عقد  أستكمال  ميكن  هل 
املالية . كتاب براءة الذمة ام ال على إعتبار أنه 
عدم  حال  وفب  بأنه  مسبقًا  الشركة  تنبيه  مت 
ارفاقها للبيانات املطلوبة سيتم إستبعادعطاءها 
واحدة  لسنة  املالية  البيانات  اعتماد  جيوز  هل 
ان  جيب  ام  حديثًا  مؤسسة  الشركة  كون 
تكون تلك البيات كحد أدنى وهل جيوز احالة 
اعمال  اذا مل يكن لديها  الشركة  املشروع على 

مماثلة؟

الفقرة ) سادسًا / هـ ( من الضوابط رقم )2( امللحقة   نشريكم اىل 
2014 اليت نصت  بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 
على ) يف حالة األعالن للمرة الثانية أو أعتماد األساليب التعاقدية 
الثانية ( عدا أسلوب العطاء األحتكاري يتم أعتماد  األخرى ) للمرة 
والشروط  الفنية  للمواصفات  املستجيب  الواحد  املناقص  عطاء 
املطلوبة يف األعالن مع مراعاة البند )4( من هذه الضوابط واملتعلقة 

بالصالحيات اخلاصة باألحالة .
أستناداً للفقرة ) سادسًا  / ج ( من ضوابط رقم )3( امللحقة بالتعليمات 
أعاله فبأمكانكم أستكمال الشروط القانونية اجلوهرية شرط ثبوت 

أمتالكها أبتداًء  .
  فال جيوز جلهات التعاقد وجلان التحليل خمالفة معايري التقييم 
اىل  أستناداً  أبتداًء  املناقصة  شروط  يف  عليها  املنصوص  والتأهيل 
الفقرة ) أواًل /  3 ( من ضوابط رقم )12(  امللحقة بالتعليمات أعاله 

وذلك للمحافظة على مبدئني العدالة والشفافية.

يف 71 للمناقصات  التحليل  جلان  طلب  على  بناء 
مديريتنا يرجى بيان رأيكم بالنسبة للمرشحني 
الثالثة األوائل اذا ورد احد العطاءات براءة ذمة 
للضرائب  العامة  اهليئة  من  ممانعة  عدم  أو 
مديريتنا  اىل  معنونه  وغري  مصورة  نسخة 
تتطلب  املناقصة  شرط  أن  العلم  مع  العامة 
فهل  مديريتنا  اىل  ومعنونه  اصلية  نسخة 
اعتمادها  او  املناقصني  من  استكمال  باالمكان 
السعري  لالحنراف  بالنسبة  املقصود  وما 
والبالغ 10 % من جمموع الفقرات هل مقصود 
مبجموع الفقرات عدد الفقرات الكلي يف جدول 
الفقرات  جملموعة  الكلي  السعر  او  الكميات 
ويرجى بيان رائيكم حول تبويب مثن املناقصة 
بعد أستحصاهلا من املقاولني وكيفيه صرفها 

الفقرة ) سادسًا / هـ ( من الضوابط رقم )2( امللحقة   نشريكم اىل 
2014 اليت نصت  بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 
على ) يف حالة األعالن للمرة الثانية أو أعتماد األساليب التعاقدية 
الثانية ( عدا أسلوب العطاء األحتكاري يتم أعتماد  األخرى ) للمرة 
والشروط  الفنية  للمواصفات  املستجيب  الواحد  املناقص  عطاء 
املطلوبة يف األعالن مع مراعاة البند )4( من هذه الضوابط واملتعلقة 

بالصالحيات اخلاصة باألحالة .
أستناداً للفقرة ) سادسًا  / ج ( من ضوابط رقم )3( امللحقة بالتعليمات 
أعاله فبأمكانكم أستكمال الشروط القانونية اجلوهرية شرط ثبوت 

أمتالكها أبتداًء  .
التقييم  معايري  خمالفة  التحليل  وجلان  التعاقد  جلهات  جيوز  فال 
اىل  أستناداً  أبتداًء  املناقصة  شروط  يف  عليها  املنصوص  والتأهيل 
الفقرة )أواًل /  3 ( من ضوابط رقم )12(  امللحقة بالتعليمات أعاله 

وذلك للمحافظة على مبدئني العدالة والشفافية .
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اخلاص 72 احلساب  كشف  بالغرض  يفي  هل 
مبلغ  يغطي  كان  اذا  الشركتني  باحدى 
الوثيقة  ضمن  املطلوبة  املالية  السيولة 
جيوز  وهل  الشركة  دون  اخلاصة  القياسية 
دون  املفوض  املدير  باسم  حساب  كشف  قبول 
للشركة  جيوز  وهل  الشركة  السم  ذكر 
استكمال السيولة املالية للشركة اليت مل تقدم 

كشف حساب سابق

.
ال جيوز االعتماد على كشف احلساب  اخلاص باملدير املفوض  وامنا 
حركة  كشف  يبني  الشركة  تقدمه  كشف  على  االعتماد  يتم 
اىل  ونشريكم   , النقدية  معيارالسيولة  لتحقيق  املالي  التدفق 
وضحنا  الذي   29/8/2017 يف   )4/7/18256( العدد  ذي  تعميمنا 

فيه كيفية التعامل مع معايري الوثائق القياسية حسب مبالغها
وطاملا  استبعاده  يتم  وخبالفه  املناقصة  شروط  يف  املعايريالواردة 
االدنى  احلد  الشركات  ائتالف  ضمن  الشركتني  احدى  تقدم  مل 
املطلوب للسيولة املالية فيتم استبعاد االئتالف لعدم تلبيته املتطلبات 
لكون السيولة املالية هي معيارمن املعايري اجلوهرية اليت جيب على 
مقدم العطاء تلبيتها وفق الشروط املوضوعة من قبل جهة التعاقد 
استناداً اىل الفقرة )ثانيًا /ز( من ضوابط رقم )3( امللحقة بتعليمات 

تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014
للمرة 73 العامة  املناقصة  اعالن  اعادة  حالة  يف 

مدة  خالل  عطاءات  اي  تقديم  يتم  ومل  الثانية 
اىل  اللجوء  ميكن  هل  والثاني  االول  االعالنني 
للمرة  االعالن  ام  الثالثة  للمرة  االعالن  اعادة 
تبني  عطاءات  تقديم  حالة  يف  ينحصر  الثالثة 
غري  انها  حتليلها  خالل  من  التعاقد  جلهة 

مقبولة 

نصت الفقرة ) خامسا ( من ضوابط رقم 2 عن حاالت اليت يتم فيها 
اعادة اعالن عن املناقصات 

مما تقدم يف الفقرة 1 اعاله فان اعادة االعالن للمرة الثالثة التقتصر 
على عدم ورود عطاءات مستجيبة فنينًا لذا بامكان جهة التعاقد اعادة 

االعالن عند توفر احلاالت الواردة يف الفقرة املذكورة اعاله

 مت تعميم الوثائق القياسية الكبرية و الصغرية 74
كافة  على  باالشغال  اخلاصة  املتوسطة   –
اخلاصة  الوثائق  تعميم  يتم  مل  و  الوزارات 
بتجهيز السلع و اخلدمات االستشارية فما هي 
الوثائق املعتمدة يف تلك احلالة هل يتم الرجوع 
اىل النماذج املوحده الي مت تعميمها قبل سنوات 

؟ 

مبوجب  اعمامها  مت  اليت  الصغرية  و  املتوسطة  القياسية  الوثائق  ان 
15/11/2018 خاصة بعقود  كتابنا ذي العدد )4/7/26234( يف 
االشغال فقط اما الوثيقة القياسية اخلاصة بعقود جتهيز السلع مت 
 30/4/2017 )4/7/9128( يف  العدد  اعمامها مبوجب كتابنا ذي 
 5/2/2014 يف   )4/7/2867( العدد  ذي  كتابنا  اىل  نشريكم  و 
املتضمن الوثيقة القياسية لعقود اخلدمات االستشارية و بامكانكم 
 )WWW.MOP.GOV.IQ( االلكرتوني  دائرتنا  موقع  زيارة 
املعتمدة و  القياسية  الوثائق  لغرض حتميل اخر نسخة من كافة 

املعممة من قبلنا . 

تعلن 75 ان   النيه  يف  مشروع  وجود  حال  يف  س/ 
نصب  و  جتهيز  مشروع  العامة  الشركة  عنه 
ام جتهيز  وتشغيل فهل يتم تصنيفه كأشغال 
ان  ذلك  ملعرفة  نسب  او  حمددات  توجد  وهل   .
من   50% تتجاوز  مثاًل  التجهيز  نسبه  كانت 

املشروع حتتسب جتهيز او غريه ؟ 

الوثيقة  حتديد  يتم  تشغيل  و  نصب  و  جتهيز  املناقصة  كانت  اذا 
القياسية الواجبة التطبيق عن طريق احتساب نسبة اوزان الفقرات 

الفنية االعلى لالعمال اذا كانت لالشغال او للتجهيز . 
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استناداً 76 التخصصية  اخلربة  ملتطلبات  س/ 
 , القياسية  الوثائق  ضمن  املماثلة  لالعمال 
الشركات  ألحدى  مفوض  مدير  قام  اذا  هل 
هل   , جديد  باسم  اخرى  شركة  بتأسيس 
للشركة  العائدة  املماثلة  االعمال  سينتقل 
لكون  ذلك  و  اجلديدة  الشركة  اىل  القدمية 

الشركتني عائدتني لنفس املدير املفوض ؟

اىل  القدمية  للشركة  العائدة  املماثلة  االعمال  تنتقل  ان  ميكن  ال 
املدير  لنفس  تعودان  الشركتني  كانت  ان  و  اجلديدة  الشركة 

املفوض . 

س/ يف حال قيام شركتني بأبرام عقد شراكة 77
املشاركة يف مناقصة ما و لكن  بينهم لغرض 
قامت كل شركة بتقديم عطاء منفصل عن 
وضع  مع  املناقصة  بنفس  للمشاركة  االخر 
اوراق  ضمن  الشركتني(  بني  )الشراكة  عقد 
مت  اذا  حال  ففي   , الشركتني  الحد  العطاء 
استبعاد احد الشركتني , فان الشركة االخرى 
ستقوم   ) اليها  املناقصة  احالة  مت  اذا  حال  )يف 
)اليت  االخرى  الشركة  مع  مناصفة  بتنفيذه 
مت استبعادها لعدم ايفاءها للشروط املطلوبة ( ؟

عطاءات  تقديم  ميكن  ال  الشركتني  بني  الشراكة  عقد  ابرام  بعد 
استبعاد  يتم  منفصلني  عطائني  تقديم  مت  حال  يف  و  منفصلة 
الفقرة  اىل  استناداً  املصاحل  يف  تضارب  لوجود  ذلك  و  الشركتني 

)أ/6/6.1( من تعليمات ملقدمي العطاءات . 

ان عمل جلان التحليل و التقييم العطاءات مل ينحصر مبدة و حتى هل هناك مدة زمنية لعمل جلان التحليل ؟ 78
2014 و الضوابط  تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 
امللحقة بها مل تتطرق اىل ذلك و لكن ال مانع جلهة التعاقد من تثبيت 
فرتة زمنية لعمل اللجنة املذكورة انفًا مع االخذ بنظر االعتبار فرتة 

نفاذية العطاء . 

و 79 معينة  قياسية  وثيقة  اعداد  مت  حال  يف 
السباب متعلقة جبهة التعاقد )الطرف االول ( 
مل يتم امالء بعض احلقول املتعلقة بالشروط 
)حتدد  عبارة  بذكر  االكتفاء  مت  و  اخلاصة 
املناقصة على  اعلنت  و  او سقطت سهوا  الحقًا( 
تدون  مل  اليت  احلقول  ان  حيث  االساس  هذا 
تاريخ  او  املباشرة  تاريخ  بتحديد  تفاصيلها 
 , الشروط  ضمن  الدفع  نسب  او  املوقع  تسليم 
الشروط  بيانات  ادراج  و  حتديدها  ميكن  اين 
ذكرها  يتم  هل  ام   ) تذكر  )مل  اليت  اخلاصة 
العقد مع االشارة اىل مرجعيتها يف  اتفاقية  يف 

الشروط العامة ؟  

الوثائق  تطبيق  عند  بها  اخلاصة  االقسام  امالء  التعاقد  جهة  على 
مبا  و  للعقد  اخلاصة  الشروط  فيها  مبا  ما  مناقصة  على  القياسية 
ان هناك فقرات يف الشروط اخلاصة يتم حتديدها الحقًا على سبيل 
املثال مبلغ العقد واسم املتعاقد و غريها فيفرتض على جهة التعاقد 
بعد صدور كتاب االحالة تثبيت تفاصيل تلك الفقرات يف الشروط 
التعاقدية  التعاقد االستعانة باخلطة  , و على جهة  اخلاصة للعقد 

عند امالء الوثيقة لكي ال تضطر اىل ترك فقرات فارغة .
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هوية 80 تطلب  اليت  و  ما  ملناقصة  االعالن  يف 
تصنيف نافذة بدرجة )ثالثة ( ففي حال تقديم 
شريكني او ثالث شركاء و واحد من الشركاء 
حيقق درجة التصنيف و بقية الشركاء درجات 

تصنيف اقل , هل حيقق الشرط و يتم قبوله ؟ 

العطاء  مقدم  يقوم  ان  عنها  املعلن  املناقصة  شروط  تضمنت  طاملا 
بتقديم هوية تصنيف املقاولني نافذة بدرجة ثالثة فيجب على كافة 
اعضاء املشروع املشرتك تقديم هوية التصنيف وفق ما هو مطلوب مع 
مراعاة الفقرة )ثانيًا( من املادة )18( من تعليمات تسجيل و تصنيف 
املقاولني رقم )1( لسنة 2015 و اليت نصت على )جيوز الكثر من 
شركة مقاوالت او مقاول من نفس الدرجة و االختصاص االشرتاك 
يف مناقصة تتطلب درجة واحدة اعلى شريطة عدم السماح ألي منهم 

عند رسو املناقصة بالتنازل او االنسحاب خالل املدة القانونية (.

فيحال مل يقدم املقاول هوية التصنيف , و قدم 81
كتاب اىل جهة التعاقد ما مضمونه بان هويته 
التخطيط  وزارة  يف  التعديل  او  التجديد  قيد 
بأن  بعد  فيما  وتبني   , الحقًا  تصدر  سوف  و 
يتم  هل   , املناقصة  غلق  تاريخ  بعد  صدورها 

اعتمادها او استبعاده ؟ 

العطاء  مقدم  قبل  من  املقاولني  تصنيف  هوية  تقديم  عدم  حال  يف 
وتقدميه لكتاب يثبت امتالكها و ان هويته قيد التعديل او التجديد 
فباالمكان استكماهلا يف مرحلة التحليل و قبل التوصية باالحالة , و 
يف حالة مت استكمال هوية التصنيف و تبني بانها صادرة )الول مرة 
لعدم  ذلك  و  العطاء  مقدم  استبعاد  فيتم  املناقصة  غلق  تاريخ  بعد   )
التعديل على  , و يف حالة مت استكماهلا و تبني بان  ابتداًء  امتالكها 
الدرجة  لتالئم  التصنيف  درجة  تعديل  يف  ينصب  التصنيف  هوية 
املطلوبة وفق شروط املناقصة بعد تاريخ الغلق فيتم استبعاد مقدم 

العطاء و خبالف ذلك يتم قبوهلا و فقا لشروط املناقصة .

ما هي الية التعاقد مع استشاري فردي لغرض 82
ماهي  و  للوثيقة  املرجعية  الشروط  اعداد 
علمًا  االستشاري  من  تقدميها  املراد  األوليات 
املبلغ  يتجاوز  ال  االستشارية  اخلدمة  مبلغ  ان 

احملدد لغرض اعالنها كمناقصة ؟

 )100( من  اقل  مبلغه  االستشارية  اخلدمة  املشروع  كون  حالة  يف 
توجيه  ثم  ومن  املرجعية  الشروط  اعداد  فيتم  عراقي  دينار  مليون 
دعوات مباشرة ملكاتب استشارية او افراد لتقديم العروض الفنية و 
املالية الختيار افضلها من ناحية السعر و اجلودة بناًء على الشروط 
الطرفني  بني  عقد  تنظيم  و  التعاقد  جهة  قبل  من  املعدة  املرجعية 
ضمان  و  التأخريية  الغرامات  فيها  مبا  التعاقدية  االلتزامات  ينظم 
حسن التنفيذ حسب تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 

 .  2014

هل ميكن مطالبة الشركة املفلسة عن طريق 83
مببلغ   ) )املصفي  بالتصفية  القائمة  الشركة 
مبلغ  من   20% البالغة  االدارية  التحميالت 
االعمال الغري منفذة ام ان التحميالت االدارية 
قبل  من  العمل  تنفيذ  حال  يف  بها  املطالبة  يتم 
املخلة  الشركة  حساب  على  التعاقد  جهات 

وعن طريق جلنة االسراع فقط ؟ 

نصت املادة )16/خامسًا ( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 
)1( لسنة 2008 على ما يلي )حتدد نسبة التحميالت االدارية عند 
ألتزامات  اي من  بتنفيذ  اخر  التعاقد ومن خالل شخص  قيام جهة 
الفعلية  الكلفة  من   20% على  تزيد  ال  بنسبة  املتعاقد  او  املقاول 
الشروط  يف  ذلك  تثبيت  التعاقد  جهة  على  و  االلتزام  ذلك  لتنفيذ 

التعاقدية و مستندات املناقصة ( .

املتنافسة 84 الشركات  احدى  تقديم  حال  يف 
السيولة  لبيان  مصدق  صك  ما  مناقصة  على 

النقدية ؟ 

ال ميكن قبول السيولة النقدية املقدمة مبوجب صك مصدق فبالتالي 
جيب تقدميها مبوجب الشكليات اليت اشارة هلا الوثائق القياسية . 
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التأهيل لوثيقة 85 و  القييم  مل يرد ضمن معايري 
املناقصة العامة لتنفيذ عقود االشغال الصغرية 
معيار احلسابات اخلتامية , هل ميكن للوزارة او 
اجلهة او احملافظة اضافة هذا املعيار )احلسابات 
 2 اليت تزيد مبالغها عن  ( للمشاريع  اخلتامية 

مليار دينار مثاًل ؟ 

احلسابات  معيار  تتضمن  مل  الصغرية  االشغال  وثيقة  معايري  ان 
التأسيس  اخلتامية حيث حذف ألتاحة الفرص للشركات حديثة 

للتقديم يف املناقصات ذات املبالغ الصغرية . 

لو وجد تعارض بني نصوص الوثائق القياسية 86
اي  النافذة  العقود  تنفيذ  تعليمات  نصوص  و 

نص يتم تطبيقه ؟ 

تعليمات  و  القياسية  الوثائق  نصوص  بني  تعارض  وجود  حال  يف 
تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 فيجب اعتماد نصوص 

تعليمات تنفيذ العقود احلكومية . 

املكاتب 87 اىل  مباشرة  دعوة  توجيه  حال  يف 
االهتمام  ابداء  عن  ترشيحها  بعد  االستشارية 
شراء  رسم  دفع  بالدعوة  االشرتاك  تطلب  هل 

الدعوة ام ال ؟ 

من   ) خامسًا   /3( املادة  اىل  استناداً  جمانًا  توجه  املباشرة  الدعوة  ان 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 . 

كسيولة 88 معني  مبلغ  توفر  اشرتاط  حال  يف 
نقدية لدى الشركة املتقدمة للمنافسة خالل 
مدة سنة تسبق االعالن , هل يشرتط ان يكون 
تاريخ توفر هذا املبلغ مرتاكم خالل مدة السنة 
ام بأنه متوفر بتاريخ يسبق تاريخ االعالن مبدة 

عنه ؟

تسبق  سنة  مبدة  النقدية  السيولة  مبلغ  توفر  اشرتاط  مت  انه  مبا 
االعالن فيتم استبعاد مجيع مقدمي العطاءات الذين ال حيققون هذا 
الشرط استناداً اىل اعمامنا ذي العدد )4/7/4537( يف 7/10/2019 

.

اليت 89 و  االتية  املصطلحات  معاني  بيان  يرجى 
االشغال  وثائق  يف  السادس  القسم  يف  وردت 
)نطاق العمل , املواصفات , املخططات , املعلومات 

االضافية ( ؟ 

الغايات  و  االهداف  يتضمن  ان  جيب   / العمل  نطاق  خيص  فيما 
املتوقعة اليت جيب حتقيقها من خالل املشروع مبا يف ذلك املعلومات 
يكتب  ان  جيب  كما  املشروع  متطلبات  فهم  يف  املقاول  تساعد  اليت 
بشكل جيد واضح و كامل و منطقي وموجز حبيث ميكن فهمه من 
املسؤولني عن اجلزء االداري  اللذان هم  املشروع  املقاول و مدير  قبل 
و  املقاول  متوقع من  هو  ما  بالتفصيل ال  العمل  نطاق  حييث يصف 
يستخدم كأداة قياس ملدير املشروع لضمان تلبية متطلبات االشغال 
حتديد   ( املثال  سبيل  على  العمل  لنطاق  االساسية  العناصر  ومن 
مسؤوليات املقاول , حتديد اهداف العقد و متطلبات املشروع , تقديم 

تفاصيل كافية لتقدير تكاليف العمالة ... اخل(. 
املشروعات  اليت تستخدم يف  الفنية  الوسائل  املواصفات / هي احدى 
مكملة  املواصفات  تعترب  و  حتقيقها  املراد  االعمال  بنود  لتنفيذ 
بيانه  فيتم  الرسومات  يف  اظهاره  نستطع  مل  حالة  يف  للرسومات 
مرتفعة  اجلودة  كانت  اذا  لالعمال  الفنية  املواصفات  يف  تفصيليًا 

فأنه يتطلب كتابة املواصفات بطريقة تؤدي اىل حتقيق املطلوب . 
الداخلية  التفاصيل  و  الشكل اخلارجي  اليت تبني  املخططات / وهي 

لالعمال . 
املعلومات االضافية / هي املعلومات اليت متلؤها جهات التعاقد يف حال 

اضافة اي فقرة تراها مناسبة و حسب طبيعة العقد . 
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90 , املباشرة  الدعوة  توجيه  اعادة  جواز  حال  يف 
فهل ان ذلك يتطلب استحصال موافقة الوزير 
ان  اعتبار  على  التوجيه  اعادة  على  املختص 
كان  ابتداءاً  املباشرة  الدعوة  اسلوب  اختيار 

مبوافقة منه ؟ 

العقود  تنفيذ  ضوابط  من   ) )سادسًا  الفقرة  اىل  بذلك  نشريكم 
اتباع االجراءات الواردة  2014 حيث جيب  احلكومية رقم )2( لسنة 

يف الفقرة عند اعادة الدعوة .

ما هو منوذج الوثيقة القياسية الواجب اعتماده 91
يف  للمساعدة  استشارية  شركة  اختيار  عند 
املصريف  النظام  مشروع  وادارة  مواصفات  اعداد 

الشامل ؟

هذه  مثل  يف  االستشارية  للخدمات  القياسية  الوثيقة  اعتماد  يتم 
املشاريع . 

احلكومية 92 العقود  تنفيذ  تعليمات  تسري  هل 
العامة  الشركات  على   2014 لسنة   )2( رقم 
القطاع  تعاقدها مع شركات  ذاتيًا عند  املمولة 

اخلاص ؟ ام انها اسرتشادية ؟ 

نشريكم اىل املادة )1 / ثانيًا ( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
العامة رقم )2( لسنة 2014 املتضمنة حاالت عدم سريان التعليمات 

 .

فهل 93  , املباشرة  الدعوة  اسلوب  اعتماد  حالة  يف 
و يف حال  ؟  العطاءات علنية  فتح  تكون عملية 
مقدمي  عن  ممثلون  حضر  و  علنية  كانت 
بالتوقيع  يقومون  فهل  الفتح  عملية  العطاءات 
على حمضر فتح العطاءات اىل جانب اعضاء و 

رئيس جلنة الفتح ؟ 

ان اجراءات الفتح املنصوص عليها يف الضوابط رقم )3( تسري على 
الدعوات . 

التعاقد اىل 94 يف حال عدم االشارة من قبل جهة 
وجوب ان يكون العطاء باللغة العربية و ال اىل 
وجوب ان يكون السعر )العرض املالي ( بالدينار 
عطاء  تقديم  عند  االجراء  هو  فما   , العراقي 
بعملة  سعر  تقديم  عند  و  االنكليزية  باللغة 

الدوالر ؟ 

جيب على جهة التعاقد حتديد لغة و عملة العطاء يف ورقة بيانات 
املناقصة .

مركزية 95 جلنة  تشكيل  دائمًا  يتوجب  هل 
ذلك  ان  ام  االحالة  على  املصادقة  و  للمراجعة 
التشكيالت  يشمل  ال  و  الوزارات  على  يقتصر 
؟ و ما هو االجراء عند  مبستوى شركة عامة 
عدم توافر الدرجات الوظيفية )الدرجة الثالثة 
فأعلى ( او عدم توافر موظفني من ذوي اخلربة 

و االختصاص يف كوادر الشركة العامة ؟ 

تعليمات  عليها  تسري  اليت  احلكومية  التعاقد  جهات  على  يتوجب 
و  للمراجعة  املركزية  اللجنة  تشكيل  احلكومية  العقود  تنفيذ 

املصادقة على االحالة . 

مقدمي 96 احد  على  املشروع  تنفيذ  احالة  عند 
العطاءات , فهل يتوجب اعالم مقدمي العطاءات 
اذا  االجراء  هو  ما  و  ؟  بذلك  رمسيًا  االخرين 

اغفلت جهة التعاقد اعالمهم بذلك ؟ 

على جهة التعاقد اشعار بقية املناقصني حتريريًا عند اصدار كتاب 
االحالة لضمان حتقق مبدأ الشفافية .  
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يف 97 احملدودة  املناقصة  استخدام  ميكن  هل 
اخلدمات غري االستشارية و اليت مل يشري اليها 

تعليمات تنفيذ العقود احلكومية ؟ 

تلجأ جهة التعاقد اىل املناقصة احملدودة او املرحلتني وفقًا ملا نصت 
)2( لسنة  العقود احلكومية رقم  )3( من تعليمات تنفيذ  املادة  عليه 
عقود  النها  االستشارية  غري  اخلدمات  عقود  يذكر  مل  و   2014
منطية ال حتتاج تأهيل ملقدمي العطاءات اال انه يف حال ارتأت جهة 
االستشارية  غري  اخلدمات  لعقود  العطاءات  مقدمي  لتأهيل  التعاقد 

فبإمكانكم اللجوء اىل وثيقة التأهيل املسبق .

جلنة 98  ( و   ) املختصة  )اللجنة  ب  املقصود  هل 
/3( املادة  يف  ذكرها  الوارد   ) خمتصة  فنية 

تعليمات  من  التوالي  على  )3/رابعا/أ(  و  ثانيا( 
حتليل  جلنة  هي  احلكومية  العقود  تنفيذ 

العطاءات اذ ان املادة مل تشر اليها بالنص ؟ 

ان ) اللجنة املختصة ( و ) اللجنة الفنية املختصة ( املشار اليها باملادة 
)3/ثانيا و رابعا/أ ( هي جلنة حتليل العطاءات حيث تقوم هذه اللجان 
بدراسة املؤهالت الفنية للمناقصني فقط يف املرحلة االوىل )مرحلة 
التأهيل املسبق ( قبل ارسال الدعوات املباشرة اما بعد ارسال الدعوات 
على  باالحالة  التوصية  و  املالية  و  الفنية  العروض  بدراسة  فتقوم 

مقدم العطاء املستجيب. 

كيفية احتساب العمل املماثل / هل هو العمل 99
املنجز بـ شهادة استالم او هل املستمر ؟

يعترب العمل املماثل اذا كان منجزة بـ100مبوجب تأييد من اجلهة 
العمل  بتنفيذ  الشركة  )قيام  يتضمن  العمل  او  للمشروع  املنفذة 
 ) املشروع  اجناز  نسبة   / املشروع  /اسم  العقد  قيمة   / جيدة  بصورة 
او ان يكون قيد االجناز بشرط ان تكون نسبة اجناز املشروع او العمل 

العمل او  املنفذة للمشروع  او اكثرمبوجب تأييد من اجلهة   80%
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االستشارات اخلاصة
بالتعليق و االدراج و الرفع

من القائمة السوداء
وقائمة الشركات املتلكئة
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االجابةاالستفسارت
االجنية 1 الشركات  رصانة  حول  الرأي  بيان 

الفنية  الناحية  من  االولية  للمواد  املصنعة 
واملالية؟

العقود  تنفيذ  بتعليمات  امللحقة   )15( رقم  ضوابط  اىل  نشريكم 
الرصينة  بالشركات  واملختصة   2014 لسنة   )2( رقم  احلكومية 
معها  التعاقد  عند  الرصينة  الشركات  اعتماد  يف  اخلاصة  واملعايري 

لتنفيذ عقود االسترياد

ادراج شركات ضمن 2 امكانية  االستفسار حول 
القائمة السوداء يف حالة عدم استكمال االوليات 
شهادة  )حتديدا  االدراج  لغرض  املطلوبة 

التأسيس(؟

يتعذرعلى اللجنة ادراج الشركة يف القائمة السوداء كون املوضوع 
التنطبق عليه متطلبات االدراج القانونية املنصوص عليها يف ضوابط 
, وذلك  الشركة  تأسيس  توفر شهادة  لعدم  )ثانيا(  البند   )20( رقم 
على  مطلعة  غري  الشركة  وان  خصوصية  فيه  التعاقد  اساس  الن 

البينة القانونية للتعاقد داخل العراق.

من 3 )-1ح(  الفقرة  من  املقصود  عن  االستفسار 
تنفيذ  بتعليمات  امللحقة   )15( رقم  الضوابط 

العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014؟

استنادا اىل الفقرة )-1ح( من الضوابط رقم )15( امللحقة بتعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 قد اشرتطت )سالمة 
املوقف القانوني جلميع الشركات واملكاتب( بغض النظر ان كانت 
منتجة او مصنعة او وكالئها املعتمدين قانونا واليت بصدد التعاقد 
املتلكئة  الشركات  وقائمة  السوداء  القائمة  ضمن  االدراج  من 

والشركات احملضور التعامل معها.

الشركات 4 قائمة  يف  شركة  ادراج  امكانية 
املتلكئة الخالهلا بألتزاماتها التعاقدية ومل يتم 
تسليم العمل وهو حتت اشراف جلنة االسراع ؟

الشركة  فأن  االسراع  جلنة  اشراف  حتت  هو  حاليا  العمل  ان  مبا 
بألية  )18(اخلاصة  رقم  للضوابط  وفقا  املطبق  املفهوم  عن  خرجت 
قائمة  يف  التعاقدية  التزاماتهم  تنفيذ  يف  املتلكئني  املتعاقدين  ادراج 
بعمل  اخلاصة   )19( رقم  لضوابط  وفقا  وتعاجل  املتلكئة  الشركات 

جلان االسراع لتنفيذ االلتزامات املخل بها من قبل املقاولني.

الشركات 5 قائمة  يف  شركة  ادراج  امكانية 
من  االعمال  استالم  يتم  مل  حيث  املتلكئة 
يف  احلاصل  االختالف  بسبب  الشركة  قبل 
وجتاوزت  الثانوي  للسقف  اجملهزة  املواد  منشأ 
انتهاء  بعد  االعلى  السقف  التأخريية  الغرامات 
مدة العقد واملدد االضافية املمنوحة للشركة 
نسبة  ووصول  العقد  مدة  )%25(من  والبالغة 

االحنراف )%48( ؟

الشركة قد خرجت من مفهوم التلكؤ اىل مفهوم االخالل واالدراج 
يف القائمة السوداء استنادا اىل ضوابط رقم )20( من تعليمات تنفيذ 

العقود احلكومية رقم )2( لسنة )2014( 

عقد 6 هو  تأسيسها  عقد  شركة  ادراج  طلب 
للدعم الفين واالداري لسفن الدورية البحرية 

االربعة االيطالية الصنع يف القائمة السوداء ؟

العقود  تنفيذ  تعليمات  بأحكام  مشمول  غري  البحث  مدار  العقد 
احلكومية النافذة تأسيسا على ماورد يف البند )25( واليت نصت على 
انه )خيضع تفسري هذا العقد وحيكم وفقا للقانون السويسري( حيث 
العراقي  القانون  العقد قد حددت تطبيق  البند2( من   /26( املادة  ان 
على مسألة معينة تتصل حبل النزاعات حتت والية القضاء العراقي, 
دون ان خيل بأية اجراءات قانونية اخرى ميكن اختاذها يف مواجهة 

الشركة.
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االجابةاالستفسارت
الدعوات 7 يف  املشاركة  الشركات  موقف 

)مناقصات مفردات البطاقة التموينية ( كون 
احد  وهو  تأسيس  كعقد  املقدمة  الوثائق 

البيانات املطلوبة للمناقصة؟

بتعليمات  اخلاصة   )1( رقم  الضوابط  من  /س(  )اوال  الفقرة  نصت 
مقدمي العطاءات يف وثائق املناقصة واخلاصة بالشركات العراقية  
على تقديم واحدة او اكثر من البيانات االتية )شهادة تأسيس,عقد 
املوقف  سالمة  خبصوص  للشركة,...(اما  الداخلي  تأسيس,النظام 
هو   9/2/2017 يف   )4/7/3000( العدد  ذي  اعمامنا  فأن  القانوني 

املعتمد بذلك.

مدى امكانية ادراج شركات االدوية يف القائمة 8
الدوائي  الغش  حباالت  فيمايتعلق  السوداء 

وعمليات تقليد االدوية؟

يف  عليها  املنصوص  السوداء  القائمة  يف  االدراج  حاالت  ضمن  تشمل 
املناقصني  ورفع  ادراج  و  تعليق  بألية  اخلاصة   )20( رقم  الضوابط 
املتعاقدين املخلني بألتزاماتهم التعاقدية يف القائمة السوداء امللحقة 
(الفقرة   2014( لسنة   )2( رقم  العقوداحلكومية  تنفيذ  بتعليمات 
امكانية  دون  الحتول  االدراج  اجراءات  بأن  العرض  مع  )ثامنا/8( 

اختاذ اية اجراءات قانونية اخرى.

القائمة 9 يف  اماراتية  شركة  ادراج  امكانية 
علما  التعاقدية  بالتزاماتها  الخالهلا  السوداء 
اخلاص  العمل  سحب  قرار  الغاء  مت  قد  بأنه 

بالشركة؟

)الدائرة  التعاقد  جهة  من  العمل  سحب  الغاء  قرار  لصدور  نظرا 
املعنية(كما تبني وجود قرار متييزي صادر بشأن املوضوع , لذا يتعذر 

ادراج الشركة يف القائمة السوداء وانتفاء احلاجة لذلك. 

بأمساء 10 تزويدها  التعاقد   جهات  احدى  طلب 
الدراسة  لغرض  املعتمدة  االستشارية  املكاتب 
اخلاصة  االقتصادية  اجلدوى  على  واملصادقة 

مبشروع قطار بغداد املعلق

التوجد لدى دائرة العقود احلكومية العامة امساء او عناوين او قاعدة 
بيانات خاصة باملكاتب االستشارية موضوع البحث.

مع 11 شركة  بني  تعامل  عن  معلومات  وجود 
الكيان الصهيوني؟

قبل  للشركات  القانوني  املوقف  سالمة  بيان  هو  دائرتنا  مهام  ان 
التعاقد حسب احكام البند )_ثانيا/د( من الضوابط رقم )3( امللحقة 
2014 وبأمكانكم  بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 
كونها  العراقي  الوطين  املخابرات  جهاز   / الوزراء  جملس  مفاجتة 

اجلهة املختصة بسالمة املوقف االمين للشركات. 

يف 12 املدرجني  املقاولة  وشركات  املقاولني  هل 
التخطيط  بوزارة  اخلاصة  السوداء  القائمة 
قبل  من  نهائيا  معهم  التعامل  بعدم  مشمولة 
املصارف واملؤسسات املالية ,ام انها قائمة حضر 

الغراض التعاقد فقط؟

دخول  عدم  هو  السوداء  القائمة  يف  الشركات  ادراج  من  الغرض  ان 
الشركة يف أي التزام تعاقدي جديد وفق الحكام البند )سابعا( من 
الضوابط رقم )20( امللحقة بتعليمات تنفيد العقود احلكومية رقم 

)2( لسنة 2014
التعاقد  جبهات  يتعلق  احلظر  فأن  دائرتنا  مبهام  االمر  تعلق  قدر 

احلكومية ويف اطار انشطتها التعاقدية.

امكانية ادراج شركة  يف القائمة السوداء كون 13
العقد املربم معها بأسلوب املفتاح اجلاهز ضمن 

مذكرة تفاهم ؟

عقد  هو  العقد  الن  السوداء  القائمة  يف  الشركة  ادراج  الميكن 
القانونية  االجراءات  اختاذ  التعاقد  جهة  وبأمكان  التفاهم  مذكرة 

االخرى حبق الشركة.
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االجراءات 14 اختاذ  كيفية  عن  االستفسار 

واملستوردين  الشركات  حبق  القانونية 
املخالفني ؟

رقم  الضوابط  من  )ثانيا(  البند  يف  الواردة  احلاالت  اىل  نشريكم 
املتعاقدين  أو  املناقصني  ورفع  وادراج   تعليق  بألية  اخلاصة   )20(
يف  احلكومية  التعاقدية  اجلهات  مع  التعاقدية  بألتزاماتهم  املخلني 
القائمة السوداء امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( 

والضوابط امللحقة بها ونشريكم اىل )خامسا / ج( منها. 

بقائمة 15 تزويدها  التعاقد  جهات  احدى  طلب 
حمدثة تتضمن ادراج ورفع الشركات احمللية 

واالجنبية من القائمة السوداء؟  

يتم تزويد جهات التعاقد بالقوائم احملدثة على قرص )CD( وهي 
يتطلب  التعاقد  قبل  القانوني  املوقف  سالمة  ولبيان  فقط  لالطالع 
االمر مفاحتتنا بشكل رمسي لكل حالة على حدة استنادا اىل احكام 
الضوابط )3/ثانيا-د( امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 

)2( لسنة 2014النافذة.

شركة  16 الدراج  اختاذها  الواجب  االجراءات 
ان  حيث  املتلكئة  الشركات  ضمن  مقاوالت  

االعمال مت اكماهلا مبوجب جلنة اسراع؟

الميكن ادراجها يف قائمة الشركات املتلكئة النتهاء املدة التعاقدية مع 
املدد االضافية املمنوحة للشركة بالرغم من التنبيه واالنذاراملوجه 
للغرامات  االعلى  احلد  وبلوغها   28% االحنراف  نسبة  وبلوغ  هلا 
التأخريية ومت اكمال االعمال مبوجب جلنة اسراع وصدرت شهادات 
االستالم االولي والنهائي فيه,باالمكان املتابعة مع الدائرة القانونية 
الشروط  توفر  يف حال  السوداء  القائمة  يف  الدراجها  الوزارة  يف هذه 

القانونية بذلك.

ادراج شركة مقاوالت  ضمن قائمة الشركات 17
املتلكئة بعد انتهاء مدة املشروع واملدد االضافية 
ووصول نسبة االحنراف املادي اثناء فرتة تنفيذ 
املشروع اىل )20(%  او كانت نسبة االحنراف 
املادي اكثر من )5(% بعد انتهاء مدة املشروع 

واملدد االضافية,؟

ادراج  يتعذر  نهائيا,فأنه  واستالمه  بالكامل  تنفيذه  مت  املشروع  لكون 
رقم  ضوابط  اىل   استنادا  املتلكئة  الشركات  قائمة  على  الشركة 
لسنة   )2( رقم  احلكومية  العقود  تنفيذ  بتعليمات  وامللحقة   )18(

2014 واليت تضمنت ان يتم ادراج على قائمة الشركات املتلكئة

امكانية ادراج الشركة ضمن قوائم الشركات 18
املتلكئة مع وجود املتعلقات املالية على الشركة 
غرامات  ووجود  التشغيلية  السلفة  باقي  من 

تأخريية ؟

باالمكان معاجلتها وفقا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( 
2014 والضوابط امللحقة بها وليس من خالل االدراج ضمن  لسنة 

التلكؤ. 

السوداء 19 القائمة  ضمن  االدراج  لغرض 
وجود  عن  التعاقد  جهات  احدى  استفسرت 
املطلوب اختاذها من  نقص لديها يف االجراءات 
شركة  خبصوص  التحقيقية  اللجنة  قبل 
املفوض ومدى جواز  املدير  نتيجة عدم حضور 
افادة  تدوين   دون  من  اعاله  اللجنة  استكمال 

املدير املفوض للشركة؟  

البند )خامسا( من الضوابط )20(  ان متطلبات االدراج احملددة وفق 
املخلني  املتعاقدين  او  املناقصني  ورفع  وادراج  تعليق  بألية  اخلاصة 
احلكومية  العقود  تنفيذ  بتعليمات  وامللحقة  التعاقدية  بألتزاماتهم 

رقم )2( لسنة 2014
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االجابةاالستفسارت
القائمة 20 يف  الشركة  الدراج  القانوني  االثر 

السوداء ومدى تداخله مع قرار حجز االموال؟
التزام  اي  يف  الشركة  دخول  عدم  هو  لالدراج  القانزني  االثر  ان 
املطلوبة لالدراج احملددة  القانونية  املدة  انتهاء  تعاقدي جديد حلني 
وفق ضوابط  االدراج رقم )20 ( رقم )2( لسنة 2014 وليس حجز 

االموال.  

االدراج 21 شروط  انطباق  مدى  من  التحقق 
املخلني  املتعاقدين  على  السوداء  القائمة  يف 
توافق  عدم  ومدى  التعاقدية  بألتزاماتهم 
شروط االدراج يف القائمة السوداء  الدراجها يف 

قائمة الشركات املتلكئة؟ 

نص البند )ثانيا/4( من ضوابط )18( بأنه )على جهة التعاقد يف حالة 
االحنراف  نسبة  وصول  وقبل  التعاقدية  االلتزامات  تنفيذ  التلكؤيف 
املادي اىل )15(%  او قاربت مدة املشروع على االنتهاء وقبل وصول 
لغرض  الصحيح  باالجتاه  املتعاقد  لتوجيه   %)5( االحنراف  نسبة 
ويدخل  التلكؤ  مفهوم  من  خيرج  ذلك  وخبالف  االحنراف,  تاليف 
امللحقة   )20( رقم  ضوابط  عليه  وتنطبق  االخالل  مفهوم  ضمن 

بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية.
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