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 4المـذآـرة رقـم 

 الصـادرة عن سلـطة االئتـالف المـؤقـتـة 
 

 إجـراءات تـرسـية العـقود وتقـديم المنـح 
 المنـطبقـة على المـمتلـكات العـراقـية  المكـتسـبة والمصـادرة 

 وعلى صنـدوق تنـميـة العـراق 
 

 3تنـفيـذ الـالئحـة التنـظيـميـة رقـم 
 مجـلس مـراجعـة البـرامـج 

(CPA/REG/18 June 2003/03) 
 
 

وانين      ى الق ة، وعل تالف المؤقت لطة االئ دير اإلداري لس ي بصفتي الم ة ل لطة المخول ى الس اًء  عل بن
رار         ا الق ا فيه لة، بم دولي ذات الص ن ال س األم رارات مجل ع ق يًا م رب، وتمش ي الح ة ف راف المتبع واألع

1483) 2003(، 
 
 

انية             على وجوب استخدام صندوق ا     وإذ أشدد   ة االحتياجات اإلنس لتنمية للعراق على نحو شفاف لتلبي
اد وإصالح     اء االقتص ادة بن ل إع ن أج ي، وم عب العراق ةللش ى التحتي الح  البن زع س لة ن راق، ومواص  للع

عب           ى ش دة عل ود بالفائ ي تع رى الت راض األخ ة، ولألغ ة المدني اليف اإلدارة العراقي ة تك راق، وتغطي الع
راق؛ ددالع ى   وإذ أش م  عل ة رق ة التنظيمي ا فّوضته الالئح رامج، آم ة الب س مراجع ن 3أن مجل  الصادرة ع

ة   /  حزيران 18المؤرخة  (سلطة االئتالف المؤقتة،     اق       )2003يوني ديم توصيات بشأن اإلنف ، مسؤول عن تق
 من موارد صندوق التنمية للعراق،

 
ابات   ينص على أن    ) 2003 (1483إذ أالحظ أن القرار     و  راق     يقوم بمراجعة حس ة للع صندوق التنمي

ة              دولي للمشورة والمراقب ة محاسبون عموميون مستقلون يقرهم المجلس ال ي         المالي ارير الت نهم التق ويتلقى م
راق     يرفعونها إلى المجلس لضمان عدم استخدام         ة للع رار            صندوق التنمي ا الق ي نص عليه  إال لألغراض الت

1483) 2003( ، 
 

ة أو النظام            وإذ أؤآد مجددًا التزام سلطة اال       ه الدول ا تملك ة بضمان عدم استخدام أي مم ئتالف المؤقت
وات                       د صادرتها ق من أموال نقدية أو غير نقدية أو أوراق مالية يجوز تحويلها إلى أموال نقدية والتي تكون ق
وانين واألعراف في الحرب، إال لمساعدة الشعب العراقي                             ع الق ى نحو يتماشى م راق عل االئتالف في الع

 م إعمار العراق،ودع
 

ـم      ـة رق ـة التنـظيـمي ذًا لالئح ة      3وتنفي ة، المعنون تالف المؤقت لطة االئ ن س ادرة ع ـلس  "، الص مج
 ،(CPA/REG/18 June 2003/03)" مراجعة البرامج
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 : أعلن بموجب ذلك ما يلي 
 
 

 1القســم 
 الغــرض 

 
ا         تحدد هذه المذآرة إجراءات تنطبق على تنفيذ العقود والمنح الت           ة، آم وال العراقي ي ُتستخدم فيها األم

ة الشعب العراقي             يًال للشعب              . هي معرفة هنا، من أجل منفع ة، بوصفها وآ تالف المؤقت تقوم سلطة االئ وس
ة الشعب العراقي                   ا لمنفع اق منه ومع أن   . العراقي، بإدارة األموال العراقية التي تعود للشعب العراقي واإلنف

ن     دمها حكومات          األموال العراقية ال تخضع ل ي تق وال الت ى األم ة عل ة المنطبق وائح التنظيمي وانين والل فس الق
ى نحو شفاف يتفق            وال عل االئتالف مباشرة لسلطة االئتالف المؤقتة، فإنه يتعين على السلطة إدارة هذه األم

 .1483تمامًا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القرار 
 
 

  2القسـم 
 ـاق االنـطـب

 
ة                            ذ نياب ي ُتنفَّ ك الت ة، أو تل تالف المؤقت ذها سلطة االئ ي تنف تنطبق هذه المذآرة على العقود والمنح الت

نح              ود والم ود        . عنها، عند تخصيص وإنفاق األموال العراقية في إطار تنفيذ هذه العق ذآرة العق ذه الم نظم ه وت
 :والمنح التي تنفذ من جانب

 
ين    المدراء اإلقليميين لسلط  - 1 دراء اإلقليمي ة االئتالف المؤقتة الذين ينفذون برنامج استجابة الم

 لحاالت الطوارئ؛ 
امج     - 2 ار لبرن ادرات اإلعم ذون مب ذين ينف ة ال تالف المؤقت لطة االئ ين لس دراء اإلقليمي الم

 العراق؛ 
ذون   - 3 دما ينف وزارات عن اري ال ار مستش ع آب ون م ذين يعمل ؤقتين ال وزارات الم مسؤولي ال

 تطلبات ليست ممولة من ميزانية الوزارات الوطنية؛م
 رئيس أنشطة التعاقد التابع لسلطة االئتالف المؤقتة أو من يفوضه نيابة عنه؛  - 4
 . اآلخرين الذين يفوضهم المدير اإلداري لممارسة هذه السلطة - 5
 

 : ال تنطبق هذه المذآرة على 
 
ة         - 1 ة العراقي االت الحكومي ات جرت               الوزارات والوآ اء بمتطلب ًا للوف ودًا أو منح ذ عق ي تنف الت

دير اإلداري، أو من يفوضه، أن إجراءات                    رر الم الموافقة عليها في الميزانية الوطنية إذا ق
ا    ة وإدارته وال العراقي تخدام األم ة لضمان اس ة آافي وزارة أو الوآال ا ال ي اتبعته د الت التعاق
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فافية راءات الت . بش رر أن إج ه إذا تق د أن ا  بي ة بعينه ا أو وآال ا وزارة بعينه ي اتبعته د الت عاق
 ليست آافية، فإنه يتعين تطبيق هذه المذآرة، و

 
وارئ     - 2 االت الط ادة لح تجابة الق امج اس ذون برن ذين ينف تالف ال وات االئ ادة ق تخدم . ق وسيس

ي      واردة ف راءات ال وارئ اإلج االت الط ادة لح تجابة الق امج اس اء (برن ذييل ه ق ) الت الملح
ا ي ب ر  FRAGO 89) ( 89ألمر التكميل ن األم دِّل م ًا ُيع در الحق ه يص  أو أي توجي

 . المذآور
 
 

  3القسـم 
 تعـريـف المصـطـلحـات 

 
مجموعة العروض المؤهلة لترسية عقد معين أو منحة معينة، وفقًا لما يقرره ": المجال التنافسي" - 1

لمذآورة في إعالن طلب تقديم عروض مسؤول التعاقد على أساس التكلفة والعوامل األخرى ا
 . التعاقد أو طلبات الحصول على منح

 
ى سلع               ": العقد" - 2 تالف عل اتفاق مكتوب تحصل بموجبه سلطة االئتالف المؤقتة أو قوات االئ

اعدة       رض مس ددة بغ روط مح ام وش ًا ألحك ان وفق ن شخص أو آي ار م دمات أو إعم أو خ
 . إعمار العراقالشعب العراقي أو تقديم المساعدة في 

 
ود " - 3 ية العق ة ترس ة      ": لجن ن ثالث ة م ذآرة مجموع ذه الم ي ه تخدمة ف يغتها المس ي بص تعن

ة    ذه اللجن ولى ه د؛ تت ؤول التعاق ت مس ي عين لطة الت ارهم الس ر، تخت ؤولين  أو أآث مس
د                        ر للتأآ د شراء آبي ة بعق ود المتعلق ية العق ة لترس رارات األولي ى الق ة عل مسؤولية المراجع

ليمة         من   ة الس ع      . امتثاله ألحكام هذه المذآرة ولقرارات األعمال التجاري وال يشترط أن تجتم
ة أعضاء   ه غالبي ق علي ية يجب أن تواف رار الترس ة؛ إال أن ق ود آمجموع ية العق ة ترس لجن

 . أدناه7اللجنة قبل أن تتم عملية الترسية، باستثناء ما ينص عليه القسم 
 
دير             "قدمسؤول التعا "يعني مصطلح    - 4 رد فوضه الم ذآرة، ف ، بالصيغة المستخدمة في هذه الم

نح            4اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة، بموجب القسم        ديم الم ود أو تق رام العق  أدناه، سلطة إب
 . التي تستخدم أمواًال عراقية

 
ة" - 5 ة أو  ": منح تالف المؤقت لطة االئ ن س ة م وال عراقي ل أم ه تحوي تم بموجب وب ي صك مكت

ه الشعب                 قوات ا  تفيد من الئتالف إلى متلق حاز على المنحة بغية تنفيذ برنامج أو مشروع يس
 . العراقي مباشرة أو يساعد على إعمار العراق

 
ديم العطاءات   " - 6 دعوة لتق ات        ": ال ديم عروض تستوفي متطلب ين لتق دين المحتمل دعوة للمتعاق

ة تالف المؤقت لطة االئ اءات ال . س ديم العط دعوة لتق ون  وتصف ال ين أن تك ي يتع روط الت ش
ك السلع أو الخدمات             ا في ذل د، بم متوفرة في المتعاقد المحتمل وتشرح طبيعة فرصة التعاق
ات             ا إلثب ألداء، والشروط الواجب توفره وب، والوقت المحدد ل التي ستوفر، واألداء المطل
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دعوة ا   . أن المصدر المحتمل لتوفير السلع والخدمات يتسم بالمسؤولية        لمقتضيات  وتوضح ال
ك من المعلومات الضرورية ألي                  ر ذل ول العطاءات، وغي اريخ لقب الفريدة للتعاقد، وآخر ت

اء دم عط د يق دعوة   . طرف ق تجابة ل رد اس اء ي ى أي عط د عل ية العق رار ترس ًا ق تند آلي يس
 . لتقديم العطاءات، على السعر المعروض في العطاء أو العوامل المتعلقة بالسعر

 
ا " - 7 رآة مقره راقش رآة ": الع ة (أي ش رآات الفرعي ك الش ي ذل ا ف ا ) بم ان عمله ون مك يك

 .الرئيسي موجودًا في العراق
 
ة من           ": األموال العراقية " - 8 دات  ) أ(هي األموال الموجودة تحت سيطرة السلطة والمكون العائ

لة            انون ذي الص ًا للق ادرتها وفق ابها أو مص رى اآتس ي ج راق الت ة الع ات دول ن ممتلك م
راق؛                   وأتي ار الع ة لمساعدة الشعب العراقي وللمساعدة في إعم تالف المؤقت حت لسلطة االئ

ن  رار      ) ب(وم ي الق ائه ف ى إنش ار إل ذي يش راق ال ة للع ندوق التنمي وال ص  1483أم
ة   "وال يشتمل مصطلح     ). 2003( وال العراقي ذآرة،           "األم ذه الم ، بصيغته المستخدمة في ه

ادات    ن اعتم دم م ي تق وال الت ى األم تالف  عل اء االئ ات أعض ال،  ( حكوم بيل المث ى س عل
تالف  لطة االئ دة مباشرة لس ة المتح دة والمملك ات المتح ا الوالي دمها حكومت ي تق وال الت األم

 ).المؤقتة
 
 .دوالر أمريكي) 500 000(عقد تزيد قيمته على خمسمائة ألف ": عقد مشتريات آبير" - 9
 

 . دوالر أمريكي أو أقل) 5 000(مته خمسة آالف عقد تبلغ قي": عقد مشتريات صغير جدًا" - 10
 

ديم عرض" - 11 ب تق ديم  ": طل ن أجل تق م م نح له ديم الم م أو تق د معه ل التعاق ن يحتم وة لم دع
ة   تالف المؤقت ات سلطة االئ توفية لمتطلب ادًة . عروض مس ديم العرض ع ويتضمن طلب تق

ديم المن             ه أو تق ة الفرصة          شرطًا يجب أن يستوفيه من يحتمل التعاقد مع ه، ويفسر طبيع حة ل
ه من سلع أو خدمات، واألداء                           تم تقديم ا ي ك م ا في ذل المتاحة من خالل العقد أو المنحة، بم
ات أن         يات إثب د، ومقتض ية العق يم لترس ايير التقي ألداء، ومع دد ل ت المح وب، والوق المطل

ار   ر ت د، وآخ دة للتعاق ات الفري ؤولية، والمتطلب م بالمس ل يتس در المحتم ول المص يخ لقب
 . العروض، وغير ذلك من المعلومات الضرورية للطرف الذي قد يقدم عرضًا

 
غير" - 12 تريات ص د مش ة آالف ": عق ه خمس اوز قيمت د تتج ي ) 5 000(عق دوالر أمريك

 . دوالر أمريكي فما دون) 500 000(وتساوي قيمته خمسمائة ألف 
 

ديم العروض        ": تاإلعالن عن الدعوة لتقديم العروض أو العطاءا      " - 13 ه تق إعالن يطلب بموجب
د    دمات بموجب عق لع أو الخ ن الس وب م وفير المطل اءات لغرض ت ديم . "أو العط ب تق طل

ات      " الدعوة لتقديم العطاءات"و  " العروض ع الهيئ د م نوعين من اإلعالن عن فرص التعاق
 . الحكومية
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  4القسـم 
 تعـييـن مسـؤولي التـعـاقـدات 

 
ات عام  - 1 رة    . ةمعلوم ي الفق ددين ف ؤولين المح وز للمس ذين   2يج د ال ؤولي التعاق ين مس  تعي

رامج                           ذ ب ة تنفي ة بغي تالف المؤقت ة عن سلطة االئ نح نياب ديم الم ود أو تق يجوز لهم إبرام العق
ة  وال العراقي تخدام األم راق باس ار الع ي إعم اعدة ف ي والمس اعدة الشعب العراق يظل . لمس

ى أن    ذًا إل ويض ناف ذا التف ع      ه ا المجتم رف به ه ويعت ة تمثل ي حكوم عب العراق كل الش يش
 . الدولي، ما لم يقم المدير اإلداري بإنهائه بوسيلة ما

 
ديريات أو  - 2 ي الم د ف ين مسؤولي التعاق ي صالحية تعي ا يل درجون فيم يخول المسؤولون الم

ة بصي رارات مكتوب ين بق ذا التعي تم ه ي يرأسونها، وي ات الت ادات أو المنظم ددها القي غة يح
ام        انوني الع ع المستشار الق ة بالتشاور م تالف المؤقت ابع لسلطة االئ د الت يس نشاط التعاق رئ

 :لسلطة االئتالف المؤقتة
 

اعد الرئيسي    -أ  ة أو المس تالف المؤقت لطة االئ ابع لس د الت اط التعاق يس نش رئ
 المسؤول عن التعاقد في سلطة االئتالف المؤقتة؛

 
لطة -ب  ي س ديرون ف نفط؛  الم ة ال ن سياس ؤولون ع ة المس تالف المؤقت  االئ

ة    ة الدولي ة التنمي ادية؛ ووآال ة االقتص ة؛ والتنمي ؤون المدني ؛ )AID(والش
اص؛        اع الخ ة القط ة؛ وتنمي ؤون الداخلي ة؛ والش ى التحتي ات والبن والعملي

 .والشؤون األمنية
 

ؤو  -ج  ورة لمس دمون المش ذين يق ة ال وزارات العراقي اري ال ار مستش لي آب
 .التعاقد آل في وزارته، بالتنسيق مع الوزراء العراقيين المؤقتين

 
 . أي اشخاص آخرين يفوضهم المدير اإلداري تحديدًا لتولي هذه السلطة -د 

 
رة  - 3 ي الفق ذآورون ف ين مسؤولي 2يراعي المسؤولون الم لطة تعي تهم س ي ممارس  أعاله، ف

ام        ام بمه ه المرشحون للقي ا يتسم ب د، م رة، ويراعي      التعاق دريب وخب د من ت مسئولي التعاق
د         ؤولي التعاق نح لمس ي تم نح الصالحية الت ي م و عمل ا ه دود م ي ح ؤولين ف ؤالء المس ه

تالف و      رة   / للمسؤولين الذين يحملون بالفعل تراخيص التعاقد من حكومات االئ ديهم خب أو ل
دات ميد   ؤولي توري ين أو مس د محتمل ؤولي تعاق ال بوصفهم مس ذا المج ي ه ةف وز . اني ويج

ع       دير اإلداري، أن يض ة الم ة، بموافق تالف المؤقت لطة االئ ابع لس د الت اط التعاق رئيس نش ل
ل         ) مثل اشتراط إنهاء تدريب معين    (شروطًا إضافية    يجب أن يستوفيها هؤالء األشخاص قب

 . تعيينهم مسؤولي تعاقد
 
ام  - 4 رامج القي ذ الب د المسؤولين عن تنفي ى مسؤولي التعاق ل يجب عل ادرات التموي بتنسيق مب

نح في                     ديم الم د اآلخرين والمسؤولين عن تق المقترحة تنسيقًا فعاًال مع جميع مسؤولي التعاق
 . مناطقهم الجغرافية، لضمان تفادي االزدواجية وتكرار الجهود
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  5القسـم 

 اإلشـراف الفـني عـلى مسـؤولي التـعـاقـد 
 

ابع لسلطة ا            د الت ى                يكون رئيس نشاط التعاق وفير اإلشراف الفني عل ة مسؤوًال عن ت تالف المؤقت الئ
ات             .  أعاله 4مسؤولي التعاقد المعينين، عمًال بالقسم       د متطلب ى تحدي ويجوز أن يشتمل هذا اإلشراف الفني عل

ود      ية العق روض أو المناقصات وترس ديم الع ات تق ي طلب تخدامها ف بة الس اذج المناس د النم دريب وتحدي الت
ى                و. وتقديم المنح  ة عل ة والفني يقوم رئيس نشاط التعاقد التابع لسلطة االئتالف المؤقتة بمهام اإلشراف اإلداري

 .مسؤولي التعاقد المعينين للعمل في نشاط التعاقد التابع لسلطة االئتالف المؤقتة
 
 

  6القسـم 
 المبـادئ المنـطبـقة على الصـكـوك 

 
راف - 1 د األط ود  . تحدي تمل صكوك العق الي  يجب أن تش نص الت ى ال ارز عل كل ب نح بش والم

 :لتحديد األطراف
 

د    "  دير اإلداري لسلطة             / يتم إبرام هذا العق صك المنحة بموجب صالحية الم
ي    ة ف ارس الصالحيات الحكومي ي تم يس السلطة الت ة، بوصفه رئ تالف المؤقت االئ
ن        س األم رارات مجل رب وق راف الح وانين وأع ًال بق ة عم ورة مؤقت راق بص الع

اب رار    الت ا الق ا فيه لة، بم دة ذات الص م المتح ين ) 2003 (1483ع لألم ب
 "). المتعاقد ("- -  - - -  -و ") االئتالف("

 
 المنافسة - 2
 

دًا         . العقود -أ  تثناء عق م اس ود إال إذا ت تكون المنافسة إلزامية بالنسبة لجميع العق
ذآرة ذه الم ا بموجب ه ى عروض . م ة للحصول عل ود معقول تبذل جه وس

م    ت اءات، وُتعم روض أو العط ديم الع ا تق ب فيه ات ُيطل ر إعالن ية بنش نافس
ن      رات، وع ا النش ي ُتلصق عليه ات الت ق اللوح ن طري ات ع ذه اإلعالن ه
ـة                    ـع تنمي ة وموق ى الشبكة العالمي ة عل تالف المؤقت ع سلطة االئ طريق موق

دة  م المتح ة األم اه منظم ذي ترع اري ال اط التج ن )UNDB(النش ، وع
ق قوا م         طري يس قس دها رئ ي أع دمات الت لع والخ دمي الس ات مق د بيان ع

رى  ائل األخ د، والوس دون   . التعاق ا ب د م ية عق روف ترس وإذا اقتضت الظ
دون منافسة                  د ب ه مقتضيات التعاق منافسة، يتم إعداد تبرير مكتوب تحدد في

ر        . ويتم إدراجه في ملف العقد  دم أآب ذي يق دم العرض ال ع مق د م ويتم التعاق
دة لس عر فائ اس الس ى أس تالف، عل وات االئ ة أو ق تالف المؤقت لطة االئ

ديم العروض أو         واردة في إعالن طلب تق وجميع عوامل التقييم األخرى ال
 . العطاءات
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ا              . المنح -ب  ذ م ـى تنفي ـادرة عل سيبذل جهد معقول لتحديـد جميـع المنظمـات الق

ـح يه المن ا خم . تقتض ـاوز قيمته ـتي تتج ـح ال رح المن مائة وُتط  000(س
ا                ) 500 درة، إال م ديها ق ي ل دوالر أمريكي للمناقصة من قبل المنظمات الت

ّين مسؤول      ذي ع ه من المسؤول ال وب لسبب وجي ويض مكت ه تف يصدر ب
 .العقود المعني

 
راقيين - 3 دمات الع لع والخ دمي الس نح األفضلية لمق ذين . م دمات ال لع والخ دمو الس يحصل مق

رًا  راق مق ى نحو يتخذون من الع نح عل ود أو الم ذ مقتضيات العق ى تنفي ادرون عل م والق له
ة    ات أجنبي ع مؤسس ون م دما يتنافس ة عن ليات التالي ى األفض اوب عل ؤول ومتج وز . مس يج

راق               ذين يتخذون من الع لمسؤول التعاقد أن يقصر المنافسة على مقدمي السلع والخدمات ال
ذين يتخذون من            مقرًا لهم إذا قرر وجود ما ال يقل عن اثنين من م            دمي السلع والخدمات ال ق

دمي السلع والخدمات           . العراق مقرًا لهم   ى مق وإذا قرر مسؤول التعاقد أن قصر المنافسة عل
ارآة            دى مش تخدم م ه أن يس وز ل بًا، يج يس مناس م ل رًا له راق مق ن الع ذون م ذين يتخ ال

ارًا للت  ) آمتعاقدين من الباطن أو غير ذلك     (العراقيين في العقد     د من        معي يم ألغراض تحدي قي
 . الذي يحق له الحصول على العقد

 
ول      - 4 ا                       .السعر  المنصف والمعق د م ان سعر عق ا إذا آ رر م د أن يق ى مسؤول التعاق  يجب عل

والً  فًا ومعق عار     . منص فة بأس ا المنص دمات قيمته لع والخ عار الس اوز أس وز أن تتج وال يج
وق  د  –الس ؤول التعاق ددها مس بما يح د مرا– حس ة    بع ة الملح د أو األهمي ت التوري اة وق ع

 .والحيوية لتقديم الخدمات، والعوامل األخرى ذات الصلة
 
ي   . تضارب المصالح - 5 نح الت ود أو الم ن العق رة م ر مباش رة أو غي تفيد بصورة مباش ن يس ل

لطة    ي س ة وزارة أو ف ي أي ل ف ف يعم ؤول أو موظ ذآرة أي مس ذه الم ب ه دار بموج ت
تفيد                   االئتالف المؤقتة أو     ن يس نح، ول ديم الم ود أو تق إبرام العق ة ب مع قوات االئتالف له عالق

وظفين   ؤولين أو الم ؤالء المس ر ه راد ُأس ن أف رد م ا أي ف ذين  . منه خاص ال ى األش عل
ا                      اع عم ذه، االمتن اء تنفي ى انته د إل يشارآون في عملية التعاقد، ابتداء من وضع شروط العق

 :يلي
 

 . تتعارض مع أداء الواجبأن تكون لهم مصالح مالية -أ 
 

ة،              -ب  ر معلن ة غي ا معلومات حكومي ة ُتستخدم فيه امالت مالي االشتراك في مع
روع  ر مش و غي ى نح ات عل ذه المعلوم تخدام ه رين باس ماح آلخ أو الس

 .لتعزيز أية مصلحة خاصة
 

ان   -ج  ن أي شخص أو آي ة م ة نقدي ه قيم ة أو شيء آخر ل ول هدي ب أو قب طل
م   راًء رس تمس إج ات      يل ا عالق ه معه ة أو ل تالف المؤقت لطة االئ ن س يًا م

ه مصالح        ة، أو ل تالف المؤقت ا سلطة االئ ة أو يمارس أنشطة تنظمه تجاري
ي    دم أداء الموظف المعن ة أداء أو ع ر نتيج د آبي ى ح ن أن تتضرر إل يمك

 .واجباته
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تالف          -د  لطة االئ ة لس ا ملزم زعم بأنه دًا وال ود عم دات أو الوع ديم التعه تق

 .ؤقتة بدون الحصول على إذن بذلكالم
 

 . استخدام المنصب أو المرآز العام لتحقيق مكسب خاص -هـ  
 

ة         ه عالق تالف ل وات االئ ي ق ة أو ف تالف المؤقت لطة االئ ي س ؤول أو موظف ف ى أي مس ين عل يتع
 :بعملية التعاقد أن

 
ا أو                  -أ  ى غيره ة خاصة عل يتصرف بنزاهة وأن يمتنع عن تفضيل أي منظم

 . فرد على غيره من األفرادأي 
 

اءة   -ب  ال أو إس وارد أو احتي ذير للم ن أي تب ة ع لطات المختص ف للس يكش
 .تصرف أو فساد

 
ايير         -ج  انون أو المع ك الق ا تنته وحي بأنه ال ت ة أعم ام بأي ب القي عى لتجن يس

 .األخالقية
 
يمها     - 6 ود وتقس ا                 . ضم العق ات مشروع م ع متطلب ي، يجوز تجمي ا هو عمل در م  أو مشاريع    بق

د        ة التعاق بء اإلداري لعملي ف الع دف تخفي د به د واح ي عق بعض ف ها ب ل بعض وال . يتص
 .يجوز تقسيم المتطلبات بهدف تجنب تطبيق هذه القواعد

 
ؤولية - 7 م      . المس د يتس ه العق ى علي ذي رس د ال ود أن المتعاق ؤولو العق رر مس ب أن يق يج

 :ونوهذا يعني أن المتعاقد يجب أن يك. بالمسؤولية
 

ك            -أ  ى تل ول عل درة للحص ه الق د، أو لدي ذ العق ة لتنفي ة آافي وارد مالي ه م ل
 الموارد المالية؛

 
ع     -ب  رح، م وب أو المقت ذ المطل د أو التنفي دول التوري ال لج ى االمتث ادرًا عل ق

 مراعاة جميع االلتزامات التجارية أو االلتزامات الحكومية التجارية؛
 

 آان قد أنجز عقودًا في الماضي؛له سجل أداء مرٍض، إذا  -ج 
 
ات        -د  ات الممارس تقامة وأخالقي ث االس ن حي يًا م جله مرض ون س أن يك

 التجارية؛
 

بية   -هـ  وابط المحاس رة والض ن الخب الزم م روري وال يم الض ه التنظ لدي
 والتشغيلية والمهارات الفنية، أو لديه القدرة على الحصول عليها؛
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ة الضرورية،     لديه معدات ومرافق اإلنت    -و  اج والبناء والمعدات والمرافق الفني
 أو لديه القدرة على الحصول عليها؛

 
ة          -ز  وائح التنظيمي وانين والل د بموجب الق ة أخرى للتعاق مؤهًال وجديرًا بطريق

 .ذات الصلة
 
 

 
 

  7القسـم 
 العـقـود

 
 عقود الشراء الصغيرة جدًا - 1
 

د أن          يجوز ترسية عقود الشراء الصغيرة جدًا بد       رر مسؤول التعاق ون طرحها للمنافسة إذا ق
ة        فة ومعقول ة منص روط المعروض ول وأن الش روض منصف ومعق عر المع ا . الس إال أنن
ا أمكن                دًا للمنافسة حيثم ود الصغيرة ج ذه العق ويجوز  . نشجع مسؤولي التعاقد على طرح ه

ديم العط    دعوة لتق ى العروض أو عن ال فويًا عن طلب الحصول عل تم . اءاتاإلعالن ش وي
ة   ق المنافس وجزة توّث ات م ي ملف دًا ف غيرة ج راء الص ات الش جيل عملي دوين وتس إن (ت

ل األسعار    (، واألساس الذي منح العقد استنادًا إليه        )وجدت ه أق ، والشروط  )إذا آان عدا آون
 .ويوضع التوثيق على أساس حجم وطبيعة المشتريات. الهامة للتعاقد

 
 عقود الشراء الصغيرة - 2
 

ة عروض تنافسية                      ل عن ثالث ا ال يق يعمل مسؤولو التعاقد، إن أمكن، على الحصول على م
ـراء           . على األقل من أجل عمليات الشراء الصغيرة       ات الش فويًا عن عملي ويجوز اإلعالن ش

ين    ا ب راوح قيمته ي تت ـيرة الت ي و5000.01الصغ ي؛ 25 000 دوالر أمريك  دوالر أمريك
ديم العطاءات         إال أنه يجب على مسؤولي ال      ا تق ي طلب منه ا  . تعاقد أن يوثقوا المصادر الت أم

ا             ي تتجاوز قيمته تم اإلعالن عن     25 000عمليات الشراء الصغيرة الت  دوالر أمريكي، في
ة  ا آتاب اءات الخاصة به ديم العط ن   . تق ة تمكِّ ات آافي د معلوم ف العق ويجب أن يتضمن مل

ي ذ    ا ف فقة، بم ى الص ة عل ن المراجع ئولين م ة أو    المس ود منافس ت وج ي تثب ة الت ك األدل ل
ذي                      دون منافسة، واألسعار المعروضة، واألساس ال ه ب تنادًا إلي د اس األساس الذي منح العق

م يكن السعر هو العامل المحدد                   ه إن ل تنادًا إلي وب        . منح العقد اس ر مكت داد تبري ويجري إع
د أو الظروف الملحة ا       دة للمتعاق ين بالتفصيل المؤهالت الفري نح    يب ي اقتضت م ألخرى الت

 .وترد في التذييل ألف شروط المبررات. عقد شراء صغير بدون منافسة
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ة -أ  راء العام ات الش ات  . اتفاق تخدام اتفاق ى اس د عل ؤولو التعاق ّجع مس ُيش
ة         اء اإلداري يض األعب ررة لتخف تريات المتك بة للمش ة بالنس راء العام الش

 .والحصول على أسعار مواتية
 

دفع               تتضمن ج  -ب  ا جدول لل ا فيه دفع، بم ميع عقود الشراء الصغيرة شروط ال
األداء      (متفق عليه    الم مرتبطة ب ى مع ود   )  يفضل أن يشتمل عل بالنسبة لعق

عالوة  . الخدمات، ومتطلبات أداء تحدد بوضوح المسؤوليات ووقت األداء         
ي       ة ف بة المدرج ود المناس ام العق د أحك ؤول التعاق تخدم مس ك، يس ى ذل عل

د               التذيي ة أو عق ل باء المرفق بهذه المذآرة من أجل طلب تقديم مناقصة معين
 .معين

 
ا          -ج  ي تتجاوز قيمته ان        10 000تعرض المتطلبات الت  دوالر أمريكي في مك

ائط   ي وس ك اإلعالن ف ي ذل ا ف ة، بم زز المنافس و يع ى نح وزع عل ام وت ع
ا ال               نشرات  اإلعالم عندما يكون ذلك مناسبًا، من خالل لوحات تلصق عليه

دمي          ات مق ة وقواعد بيان وموقع سلطة االئتالف المؤقتة على الشبكة العالمي
 .السلع والخدمات التي يعدها رئيس نشاط التعاقد والوسائل األخرى

 
 عقود الشراء الكبيرة - 3
 

اه     -أ  ه أدن أذون ب و م ا ه تثناء م ة، باس رة للمنافس راء الكبي ود الش رح عق . تط
را   ود الش رص عق ع ف رض جمي ًا،   وتع ن عملي در ممك رة بأقصى ق ء الكبي

 .بغرض الحصول على ثالثة عروض تنافسية على األقل
 

د من            -ب  ى التأآ ة عل تالف المؤقت ابع لسلطة االئ د الت يس نشاط التعاق يعمل رئ
ديم                  ود تحت إشرافه وتق رام العق الخبرة إلب تعيين مسؤولي عقود يتمتعون ب

ود الم  ؤولي العق ع مس ة لجمي اعدة الفني طة  المس رين أو ألنش ين اآلخ عين
رة                   ات الشراء آبي ع طلب ق بجمي ا يتعل ة فيم وزارات العراقي التعاقد التابعة لل

 . الحجم
 

اوض       -ج  الل التف ن خ ة م ورة عام راء بص ات الش تم عملي ة  . ت وم الوآال وتق
ين،     دين المحتمل ه للمتعاق ديم العروض لتقديم داد طلب تق ى إع دة عل المتعاق

ات األ ه المعلوم دد في فًا  تح د وص ية الضرورية لوصف فرصة التعاق ساس
امًال روض    . آ ديم الع ل تق ًا قب ود اجتماع ؤولو العق د مس وز أن يعق ويج

ا ورد من                       د وتوضيح م دمون عروضًا للتعاق د يق ئلة من ق ى أس لإلجابة عل
دين  ع المتعاق اط جمي ريطة أن يح روض، ش ديم الع ب تق ي طل روط ف ش

اع ًا باالجتم ين علم دد عوا. المحتمل ب  وتح ود حس ية العق يم ترس ل تقي م
ل  ذه العوام د ه ون أح ب أن يك عر يج ة، إال أن الس تريات المطلوب . المش

رى       يم األخ ل التقي ين عوام ن ب د م ة للمتعاق رة الفني ون الخب وز أن تك ويج
ي      ه ف ة وأدائ ه المالي ة بيانات اس مراجع ى أس الي، عل تقراره الم ذلك اس وآ

ابقة  ود الس د أ  . العق ؤول التعاق وز لمس ديم    ويج دين تق ن المتعاق ب م ن يطل
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ال التنافسي ي المج ة ف د . عروض نهائي ية العق ي بترس رار األول ذ الق ويتخ
 .بناًء على مراجعة تلك العروض

 
ود   -د  ؤول العق رر مس ديم    ) 1(إذا ق ب تق ن طل اإلعالن ع مح ب ت يس أن الوق

ا؛       م تقييمه ن ث ة، وم اريف مغلق ي مظ روض ف اءات أو الع وأن ) 2(العط
ط؛                عملية ترس  رتبط بالسعر فق ية العقد ستتم على أساس السعر أو عوامل ت

اءات أو  ) 3( ديم العط امهم بتق ل قي ن يحتم ع م ات م راء المحادث وأن إج
ر من         ) 4(العروض غير ضروري؛      ة تلقي أآث ع بصورة معقول ه يتوق وأن

اءات    ديم العط دعوة لتق تخدم ال دة أن تس ة المتعاق وز للهيئ ق، يج اء مغل عط
افس       بدًال من طلب     ق شرط التن ديم      . تقديم العروض لتحقي دعوة لتق وتحدد ال

د وصفًا  ية الضرورية لوصف فرصة التعاق ات األساس العطاءات المعلوم
امًال اءات   . آ ديم العط ل تق ًا قب ود اجتماع ؤولو العق د مس وز أن يعق ويج

دعوة             لإلجابة على أسئلة مقدمي العطاءات وتوضيح الشروط الواردة في ال
اء ديم العط اء  لتق ديم عط امهم بتق ل قي ن يحتم ع م اط جمي ريطة أن يح ات ش

اع  ًا باالجتم د     . علم ي تحدي اءات تقتض ديم العط دعوة لتق رًا ألن ال ونظ
تخدم     اءات، ال يس ديم العط دعوة لتق دار ال ل إص وح قب ات بوض المتطلب
يس       ن رئ ر م راف مباش اءات إال بإش ديم العط دعوة لتق ود ال ؤولو العق مس

 .سلطة االئتالف المؤقتةنشاط التعاقد التابع ل
 

دون     -هـ  ا ب د عليه تم التعاق ي ي رة الت راء الكبي ات الش ع عملي بة لجمي د بالنس يع
د أو        دة للمتعاق ؤهالت الفري يل الم ين بالتفص وب يب ر مكت ة تبري منافس

ة      دون منافس د ب نح العق ي اقتضت م رى الت ة األخ روف الملح رد . الظ وت
ف    ذييل أل ي الت ر ف يات التبري وم. مقتض ؤول   وتق ت مس ي عين لطة الت  الس

ه               ة أو من ينيب تالف المؤقت ابع لسلطة االئ د الت يس نشاط التعاق العقود أو رئ
 .عنه بمراجعة جميع مبررات عمليات الشراء الكبيرة وإقرارها آتابة

 
اط        -و  يس نش نهم رئ ذين عي د ال ؤولو التعاق ا مس ي يمنحه ود الت تثناء العق باس

ي الم  اعد الرئيس د أو المس تالف التعاق لطة االئ ي س ود ف ن العق ؤول ع س
راء        ود الش ية عق ة لترس رارات األولي ى الق ة عل ولى المراجع ة، يت المؤقت
نهم            ل، يعي ى األق ة أشخاص عل ة من ثالث الكبيرة لجنة ترسية العقود المكون
ذه   تم ه ي، وت بة للمشروع المعن د بالنس ين مسؤول التعاق ذي ع المسؤول ال

د      ية العق د       وتق . المراجعة قبل ترس ة العروض وملف العق ة بمراجع وم اللجن
د        ة، وأن العق ات المنافس ة ومتطلب ات اإلجرائي ا للمتطلب ن امتثاله د م للتأآ
فة   ت منص تخدمت آان ي اس ة الت ليمًا، وأن العملي ًا س رارًا تجاري ل ق يمث
ى عوامل                    تنادًا إل ة اس ل أفضل قيم يته يمث رح ترس ونزيهة، والعقد الذي يقت

يم را. التقي ق الق ي وستنس رة الت راء الكبي ود الش ية عق ة لترس رات األولي
ابع           د الت طة التعاق يس أنش ل رئ ن قب ون م ود المعين ؤولو العق ذها مس يتخ
تالف                  ابع لسلطة االئ د الت يس أنشطة التعاق ع رئ لسلطة االئتالف المؤقتة، م

 .المؤقتة أو مع من ينوب عنه قبل ترسية هذه العقود
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رة        -ز  رة            أ) هـ  (3بغض النظر عن الفق ود الشراء الكبي رام عق عاله، يجوز إب
رر             د، شريطة أن يق ية العق رار ترس بدون مشارآة لجنة ترسية العقود في ق
ة                    ائل بديل ه توجد وس ة أن تالف المؤقت ابع لسلطة االئ رئيس نشاط التعاقد الت
ديم      دعوة لتق روض أو ال ديم الع ب تق المة إدارة طل ن س د م ة للتأآ آافي

 .العطاءات
 

الغ            ُيشّجع م  -ح  ى تسديد المب دفع تنص عل داد جداول لل ى إع د عل سؤولو التعاق
 .المالية عندما ينجز المتعاقد معالم أداء محددة

 
ود - 4 يح العق ديل وتنق ا  . تع ي تخضع له ق الت ام التوثي نفس أحك ود ل يح العق ديل وتنق يخضع تع

لية  ود األص ديل ال      . العق اليف تع ون تك مان أن تك د ض ؤولي التعاق ى مس ب عل د أو ويج عق
ة ع خارج نطاق . تنقيحه منصفة ومعقول ي تق ديالت الت الج التنقيحات أو التع وينبغي أن تع

 . العقد أو التي تشكل متطلبات جديدة من خالل عقود جديدة
 
 
 
 
 
 

  8القسـم 
 متـابـعـة األداء وتنـفيـذ الـعـقـود 

 
ات      يتحمل مسؤولو التعاقد، تمشيًا مع مسؤولياتهم المبرمجة والمتمثل    ة الواجب ة في ضمان سالمة تأدي

د       ا بع ون عليه ي يوافق ود الت ع العق ذ جمي ة تنفي ة ومراقب ؤولية متابع نح، مس ي الم دين ومتلق ل المتعاق ن قب م
ديم السلع أو                 . ترسيتها بصورة منتظمة   د بتق ام المتعاق وتشتمل عملية المتابعة والمراقبة هذه على التأآد من قي

ار ال  ال اإلعم دمات أو أعم دد        الخ ت المح ي الوق دد ف دفعات تس د، وأن ال ام العق ًا ألحك ا وفق ق عليه ي اتف ت
د                   . لتسديدها نح بع دين أو متلقي الم ويضع مسؤولو العقود في ملفات العقود تقارير مكتوبة تصف أداء المتعاق

ال              د اآتم د بع ائي للعق يم نه ذه ترسية العقد عليهم أو حصولهم على المنحة، آما تتضمن ملفات العقود تقي .  تنفي
ع مشاريع اإلصالح                         يم جمي ًا في تقي وفرة محلي وارد الهندسية العسكرية المت ويعتمد مسؤولو التعاقد على الم

ار واد    . واإلعم ذلك الم ذي يتضمن آ د ال ف العق ي مل ذه ف د وتنفي داد العق ة بإع ائق المتعلق ع الوث ظ جمي وتحف
 . المذآورة في التذييل ألف الملحق بهذه المذآرة

 
 

  9القسـم 
 المـنـح 

 
ة           س مراجع يات مجل ع مقتض يًا م ة تمش ة وهام ادرات عام دعم مب ا ل نح وتوفيره ة الم وز إتاح يج
 .البرامج
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ائج                    - 1 ا والنت ة له ة المتوقع ادرة والتكلف يجب أن يرد في طلبات الحصول على المنح وصفًا للمب

ا وة منه ايير    . المرّج ًا مع ة أيض ى منح ات الحصول عل دد طلب ي أن تح الموضوعية وينبغ
 .لقياس نجاح المنحة

 
ا   - 2 ة وتأثيره يتأثرون بالمنح ذين س دد ال نح ع ى الم ات الحصول عل ة طلب ي مراجع يراعى ف

ا ينبغي               . على تنمية المجتمع   ذ، آم اء التنفي وينبغي على المسئولين المراجعة على المنحة أثن
أداء مه                   رتبط ب ًا لجدول م بًا، وفق ان مناس ا آ ة تحددها سلطة       أن توفر األموال، حيثم ام معين

 .االئتالف المؤقتة أو قوات االئتالف، وتكون مرتبطة بمعايير النجاح الموضوعية
 
ابع لسلطة                           - 3 د الت يس نشاط التعاق ًا لصيغة يحددها رئ اق المنحة وفق ذ اتف ة تنفي تتم مهام متابع

تال  لطة االئ ام لس انوني الع ار الق ع مكتب المستش يق م ة، بالتنس تالف المؤقت ة، االئ ف المؤقت
وات    ة وق تالف المؤقت لطة االئ ين س ة ب ديم المنح د تق ة بع ل بصورة عام م ضآلة التعام رغ

ق المنحة تالف ومتل د .  االئ ق المنحة للتأآ ة أداء متل ة ومراقب ئولين متابع ى المس ويجب عل
ة     دى مالءم يم م ة، ولتقي ع المنح روعة تتمشى م ق ألغراض مش ة تنف وال المنح ن أن أم م

ق المنحة تقبلمتل ي المس نح ف ي الم ود المسؤولون عن .  لتلق ين أن يضع مسؤولو العق ويتع
ا، ويتضمن                   د حصوله عليه المنح في ملف المنحة تقريرًا مكتوبًا يصف أداء متلق المنحة بع

 . آذلك تقييمًا نهائيًا للمنحة لدى اآتمال تنفيذها
 
 

  10القسـم 
 مـيزانـية الوطـنيـة األمـوال المعـتمـدة من خـالل عمـليـة إعـداد ال

 
ة،                - 1 ة الوطني داد الميزاني ُتتاح للوزارات العراقية المؤقتة األموال المعتمدة من خالل عملية إع

ة        ة الوطني ابع لسلطة           . وفقًا لما تنص عليه الميزاني ة الت وسيخصص مكتب اإلدارة والميزاني
ا ع           ة لتوزيعه ة العراقي ًا       االئتالف المؤقتة اعتمادات لوزارة المالي ة وفق وزارات العراقي ى ال ل

فافية المناسبة       ة     . للميزانية الوطنية وعلى نحو يضمن الش ة المؤقت وزارات العراقي ويجوز لل
ى وزارة                   وال إل ى األم أن تسحب من األموال المعتمدة عن طريق تقديم طلبات الحصول عل

 .المالية العراقية
 
و     - 2 ا ال ي تبرمه نح، الت ود أو الم ذ العق وز تنفي وانين   ال يج ًا للق ة، وفق ة المؤقت زارات العراقي

دير           رر الم وزارة، إال إذا ق ا في ال د المعمول به العراقية ذات الصلة ووفقًا إلجراءات التعاق
فافية                     ذه الضوابط سيكفل الش وزارة له ق ال ه أن تطبي وب عن د  . اإلداري أو من يفوضه لين بي

ة،    د أو منح ة لعق ية مقترح ي ترس ن ف ديم طع ة تق ي حال ه ف ن  أن روط الطع ام ش ق أحك  ُتطب
ذآرة            ذه الم اء الملحق به ذييل ب دير اإلداري أو من يفوضه         . الواردة في الت رر الم م يق وإذا ل

وزارة    ي ال ا ف ول به د المعم راءات التعاق ة ذات الصلة وإج وانين العراقي ه أن الق وب عن لين
ق       ين تطبي ه يتع ة، فإن وال العراقي تخدام األم ي اس فافية ف من الش ن أن تض ذه  يمك ام ه  أحك

 .المذآرة
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ة             - 3 تالف المؤقت وال سلطة االئ ة لضمان استخدام أم في إطار مسؤولية سلطة االئتالف المؤقت
ع                    ة، بالتنسيق م تالف المؤقت الي في سلطة االئ لتحقيق الغرض المنشود، يجوز للمراقب الم

را       ى إج ع عل ديره، أن يراج ب تق ة، حس تالف المؤقت لطة االئ د لس اط التعاق يس نش ءات رئ
 .التعاقد التي تطبقها الوزارات العراقية المؤقتة

 
 

  11القسـم 
 التـذيـيالت

 
ذآرة       ذه الم ًا له نح وفق ود وصكوك الم رام العق داد وإب ق بإع ة تتعل ات تكميلي ذييالت تعليم وفر الت . ت

ذ                        ذه الم ة به ذييالت الموجودة الملحق ديل الت ذآرة بتع ذه الم رامج بموجب ه ة الب آرة، وُيفوض مجلس مراجع
ل من أجل مصلحة الشعب العراقي                      ذ التموي . وإصدار تذييالت إضافية، حسبما يكون ضروريًا لضمان تنفي

م     ات القس ًا لمتطلب ك ملبي تم بموجب ذل ديل أو إصدار ي ر أي تع م  ) 5 (6ويعتب ة رق ة التنظيمي ن الالئح  3م
 .الصادرة عن سلطة االئتالف المؤقتة

 
 
 
 

  12القسـم 
 ـومـات المشـتروات حمـايـة سـرية معـل

 
د            ة التعاق ي عملي ارآين ف رين المش خاص اآلخ ى األش د أو عل ؤولي التعاق ى مس دًا عل ر تحدي يحظ

د                   ة التعاق ه بعملي ة ل ذا القسم،      . الكشف عن معلومات وردت في العروض ألي شخص ال عالق وألغراض ه
ي المصطلح  ة أو عروض اإلدار  " عرض"يعن روض الفني ك الع ي ذل ا ف ي أي عرض، بم ة، الت ة أو التكلف

ديم عرض تنافسي                ات طلب لتق ى       . يقدمها أحد طالبي التعاقد ردًا على متطلب ة من الكشف عل ق الحماي وُتطب
ا                             د م ائز ُأدرجت في عق ة بعرض ف ك المعلومات المتعلق ا في ذل أي معلومات سرية تتعلق بالمشتروات، بم

ام          ع أحك ى م و يتماش ى نح ة عل ذه الحماي ق ه ارة، وُتطب م باإلش دة    552القس ات المتح انون الوالي ن ق  م
 . من الالئحة التنظيمية األمريكية لتنظيم مشتريات الحكومة الفدرالية24 و 3، والفرعين 5األمريكية رقم 

 
 
  13القسـم 
 النـفــاذ

 
 . تنفذ هذه المذآرة اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 التوقيع 
 بول بريمير . إل 

 المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة 
20/8/2003  

 
 
 
 
 

 
 إجـراءات تـرسيـة العقـود وتقـديم المنـح 

 المنـطبـقة على الممـتلكـات العـراقيـة المكتـسبة والمصـادرة 
 وعلى صنـدوق تنمـية العـراق 

 
 متـطلـبات ملـف العـقـد 

 
 الملـحـق أ 

 
 ) دوالر امريكي أو أقل5,000(المشتريات الصغيرة جدا 

 :يجب أن يشمل ملف العقد ما يلي
مالحظات أو وثائق تعكس الجهود المبذولة إلتاحة فرص المنافسة لطالبي التعاقد، اذا آانت  •

وتشمل تلك المالحظات ملخص مكتوب للطلبات الشفوية لتقديم . مثل تلك الجهود قد ُبذلت
 . العروض في حالة ترسية العطاء بناء على طلب شفوي لتقديم عرض

 . األساس الذي تم بناء عليه ترسية العطاء اذا لم يكن هذا األساس السعر األقل •
 ) ما هو العمل ومن سيقوم به ومتى، وبأي سعر؟(الشروط المادية للعقد  •
حظات عن أداء المتعاقد مثل االيصاالت، واشعارات التسليم، ومال(معلومات توضح النتيجة  •

 ).للخدمات يدونها مسؤول العقود
يجب االحتفاظ بملفات المشتريات الصغيرة جدا لمدة عام واحد من تاريخ دفع وتسديد آخر  •

 . مبلغ مالي بموجب العقد
 
 

 )  دوالر أمريكي500,000-5,000.01(المشتريات الصغيرة 
 : يجب أن يشمل ملف العقد ما يلي
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 دوالر 25,000لشفوية لتقديم العروض، بالنسبة للعقود التي تقل قيمتها عن توثيق للطلبات ا •
 دوالر أمريكي، 500,000 و 25,000.01أمريكي؛ وبالنسبة للعقود التي تتراوح قيمتها بين 

 . توثيق للطلبات المكتوبة لتقديم العروض
ان ظهور اإلشعار وُيذآر في الملف مك(دليل على إتاحة المنافسة، مثل اإلشعارات المنشورة  •

، والطلبات المباشرة لتقديم العروض، واإلعالنات، واإلعالن عن المنافسة )وطول مدة ظهوره
 . في صفحات الشبكة اإللكترونية للمعلومات

وتتم (بالنسبة لطلبات تقديم العروض التي يوجه فيها طلب تقديم العرض إلى جهة واحدة  •
، يجب أن يشمل ملف العقد تبريرًا )تي تقدمت بعرضترسية العقد مثًال على الجهة الوحيدة ال

 . مكتوبًا معد طبقا للمتطلبات الواردة في هذا الملحق
 . معايير التقييم، اذا آانت تلك المعايير تنطبق على العقد •
 .المراسالت الهامة المتبادلة مع المتعهدين •
 .اإلشعار المرسل للمتعهد الذى رسى عليه العطاء •
 10,000ي يحتوي على شروط االتفاق في حالة العقود التي تتجاوز قيمتها العقد المكتوب الذ •

دوالر أمريكي، أو ملخص لشروط االتفاق الجوهرية في حالة العقود التي تقل قيمتها عن 
 . دوالر أمريكي10,000

فواتير بالمبالغ المدفوعة مقابل ما تحقق من تقدم في تنفيذ العقد، ومالحظات عن التحقق من  •
 .ء، بما في ذلك مالحظات عن إجراءات التفتيش أو المراقبة أينما آان ذلك مناسبااألدا

ُتحفظ ملفات المشتريات الصغيرة لمدة عام واحد بعد تاريخ دفع وتسديد آخر مبلغ مالي  •
 . بموجب العقد

 
 

 )  دوالر أمريكي500,000تتجاوز قيمتها (المشتريات الكبيرة 
 قبل ترسيتها وتمكين ة العروضين لجنة منح العقود من مراجعيجب أن تكون الوثائق آافية لتمك

ويجب أن . المدققين الماليين من مراجعة حسابات ووثائق المتعاقد خالل فترة تنفيذ العقد وما بعدها
 : تشمل الملفات ما يلي

وقد يكون هذا البيان طلبا من الوآالة . بيان بالحاجة إلى المنتج أو الخدمة موضوع العرض •
 .  تطلب التعاقد مع جهة ما للحصول على خدماتالتي

وُيذآر مكان ظهور اإلعالن وطول مدة (دليل على إتاحة المنافسة، مثل االشعارات المعلنة  •
والطلبات المباشرة لتقديم العروض ، واالعالنات، واإلعالن على صفحات الشبكة ) ظهوره

رى لإلعالن عن فرصة التقدم اإللكترونية للمعلومات، أو استخدام أي من الوسائل األخ
 . بعرض

جميع العروض الواردة من المتعهدين المؤهلين استجابة لطلب تقديم العروض، وذلك من أجل  •
تمكين لجنة ترسية العقد من مراجعة الخيارات المتاحة للتعاقد بغية التأآد من اعتماد أساليب 

 . ار ترسية العقد المقترحاتخاذ القرارات المعمول بها في مجال األعمال عند اتخاذ قر
بالنسبة لطلبات تقديم العروض التي يوجه فيها طلب تقديم العرض الى جهة واحدة، يجب أن  •

 .يشمل ملف العقد تبريرا مكتوبا تم إعداده طبقا لهذا الملحق
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يجب أن يكون السعر أحد المعايير المستخدمة في تقييم . معايير تقييم العروض وترسية العقد •
قد تشمل المعايير األخرى الخبرة واألداء السابق لمقدم العرض والخبرة الفنية و. العروض

 . وشروط التسليم
مذآرة للسجل تسجل فيها اإلجراءات التي اتخذتها لجنة ترسية العقود عند اختيارها للمتعهد  •

وينبغي أن يرد في مذآرة السجل تعريف بأعضاء اللجنة، ومعلومات . الذي يرسو عليه العطاء
ن العروض التي نظروا فيها وعن المعايير المستخدمة لتقييم العروض واختيار العرض ع

 .الفائز وعن المتعهد الذي رسى عليه العطاء
 .المراسالت الهامة مع المتعهدين •
 .اإلشعار الصادر للمتعهد الذي وقع عليه االختيار •
 . عقد مكتوب يحتوي على الشروط المطلوبة •
 .تي ُتدخل على العقدالتنقيحات والتعديالت ال •
معلومات عن األداء بموجب العقد وعن نتيجة العقد، بما في ذلك الفواتير التي تم تسديدها  •

مقابل ما تحقق من تقدم في تنفيذ العقد، ومعلومات عن التحقق من األداء، بما في ذلك 
 .مالحظات عن إجراءات التفتيش أو المراقبة آلما آان ذلك مناسبا

 سنوات بعد تاريخ دفع وتسديد آخر مبلغ مالي بموجب 3مشتريات الكبيرة لمدة ُتحفظ ملفات ال •
 . العقد

 
 

 متطـلبات بيـانـات تبـرير التعـاقد مع جهـة واحـدة فقـط والموافـقة عليـها 
يجب على مسؤولي العقود توثيق األسباب القاهرة التي تبرر التعاقد مع جهة واحدة دون  •

وفيما يلي بعض األسباب . ي يبرمونها مع متعهد واحد دون غيرهغيرها في جميع العقود الت
 : القاهرة التي يمكن أخذها بعين االعتبار عند تبرير التعاقد مع مصدر واحد دون غيره

وجود مصدر واحد مسؤول فقط لتلبية هذه المتطلبات ال يمكن ألي امدادات أو خدمات  -
ة واحدة دون غيرها تأخير غير مقبول وقد يشمل تبرير التعاقد مع جه. أخرى أن تلبيها

في التسليم أو ظروف أخرى فريدة، مثل حقوق الملكية الفكرية او تطابق وتماشي 
 .أنظمة هذا المصدر مع األنظمة الموجودة

ال ُيستخدم هذا التبرير إال في . وجود حاجة ملحة وغير عادية لتلبية هذه المتطلبات -
وال يعتبر اإلخفاق في . را على أهداف الوآالةالحاالت التي تشكل فيها المنافسة خط

 . التنبؤ الدقيق باحتياجات الوآالة مبررا آافيا للتعاقد مع جهة واحدة فقط
. يجب أن يوضح التبرير الظروف التي تم بموجبها التخلي عن متطلب إتاحة المنافسة الكافية •

 وللقدرات الفريدة التي فإذا آانت الظروف ملحة وقاهرة، ُيقدم شرح محدد للقيود الزمنية
 . يمتلكها وحده دون غيره هذا المتعاقد

 . سوف يشمل التبرير وصفا للجهود المبذولة إلتاحة فرصة المنافسة •
سوف يشمل التبرير حقائق تدعم إفادة مسؤول العقود وتقديره بالحصول بموجب العقد على  •

 .سعر منصف ومعقول 
 دوالر 500,000لتبرير ترسية عقد تتجاوز قيمته بالنسبة للبيان المقدم من مسئول العقود  •

أمريكي على متعهد واحد دون غيره، يجب الحصول على الموافقة على هذا التبرير من 
 . المسئول عن تعيين مسؤول العقود أو من رئيس هيئة العقود التابع لسلطة االئتالف المؤقتة
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 المنح

مع المحلي لألغراض المنشودة من وراء يجب أن تحتوي الملفات على بيان بشأن حاجة المجت
ولكن يجب أن يحتوي الملف . وعلى العموم، يعتبر طلب الحصول على المنحة بيانًا آافيا. المنحة

 . ايضا على معلومات خاصة بنتيجة المنحة تشمل تقييمًا لوقعها وتأثيرها على المجتمع المحلي

 
 متطلبات خاصة لمشاريع البناء

مات الهندسية وبقرارات الموافقة على المخططات لحين االنتهاء من أداء يتم االحتفاظ بالرسو •
 .وتنفيذ جميع متطلبات العقد ومقتضياته

يجب الحصول على تقدير لتكلفة مشاريع المشتريات الكبيرة يتولى إعداده مهندسون مستقلون،  •
 .وذلك للمساعدة في عملية تقييم القيمة المنصفة والمعقولة للمشروع

 .لشروط التي تنص على اسعار ثابتة في عقود البناءُتفضل ا •
 .شهادات االنتهاء من العمل وإنجازه •
 . يجب توثيق أوامر التغيير والتعديل على نحو آامل وواف •
 

 
 

 إجـراءات تـرسـية العـقود وتقـديم المنـح
 المنـطبقـة على المـمتلـكات العـراقـية المكـتسـبة والمصـادرة

  العـراقوعلى صنـدوق تنـميـة

 
  عـالنات المناقصـةياسية إلقالشروط واإلجراءات ال

  دوالر أمريكي 5,000وللعقود التي تتجاوز قيمتها 

 
 " ب"الملحق 

 شـروط إعـالنـات المناقـصات  

 
 المتعاقد العطاءات الموقعة والمؤرخة إلى المكتب المحدد في يقدم: تقديم العطاءات .1

يجوز تقديم العطاءات على .  أو قبل هذا التاريخهد فيإعالن المناقصة في التاريخ المحد
ويجب أن يبين العطاء . القرطاسية الخاصة بالمتعاقد أو آما هو محدد في إعالن المناقصة

 : ما يلي آحد أدنى
 . رقم إعالن المناقصة -أ 
 .   الفترة الزمنية المحددة في إعالن المناقصة لتلقي العطاءات -ب 
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 . دم العطاء إسم وعنوان ورقم تليفون مق -ج 
 وصفا فنيا للمواد المعروضة في العطاء تكفي تفاصيلها لتقييم  -د 

وقد تتضمن تلك . االمتثال للمتطلبات المنصوص عليها في إعالن المناقصة
 .التفاصيل أدبيات عن المنتج المعروض أو وثائق أخرى إذا لزم األمر

 . الشروط الخاصة بأي ضمان صريح -ه 
 .ض السعر السعر وأية شروط خاصة بتخفي -و 
إن آان مختلفا عن ( عنوان موقع تسديد المبالغ المالية المستحقة  -ز 

 ). عنوان المراسالت البريدية
في حالة إجراء أي تعديل ( اإلقرار بأي تعديل إلعالن المناقصة  -ح 

 ).عليه
 معلومات عن األداء السابق تشمل، في حالة ذآرها آأحد عوامل  -ط 

المتصلة بنفس المواد أو بمواد تماثلها، وغير التقييم، العقود الحديثة وذات الصلة 
بما في ذلك أرقام العقود، نقاط (ذلك من المعلومات التي يجوز الرجوع إليها 

 ).االتصال مع أرقام التليفون، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة
بيانا يحدد مدى توافق العطاء مع جميع الشروط والفقرات الشرطية  -ي 

يجوز تنحية العطاءات التي ال ترد فيها . الن المناقصةوالبنود الواردة في إع
البيانات أو المعلومات المطلوبة، أو تلك التي ترفض الشروط التي يتضمنها إعالن 

 . المناقصة، ويجوز بالتالي عدم النظر فيها
يوافق مقدم العطاء على االلتزام باألسعار المذآورة في . فترة قبول العطاءات .2

 إذا يوم بعد اليوم المحدد الستالم العطاءات، إال 30 وعدم تغييرها لفترة العطاء الوارد منه
 . تم تحديد فترة زمنية أخرى في ملحق خاص ُيرفق بإعالن المناقصة

 
ُتقدم عينات من المنتج، اذا تطلب تقديمها إعالن المناقصة، في . عينات المنتج .3

 وال يتحمل الطرف المتلقي لتلك .التاريخ المحدد الستالم العطاءات أو قبل ذلك التاريخ
العينات تكاليف تقديمها، إال إذا نص إعالن المناقصة على خالف ذلك، وُتعاد العينات إلى 
المرِسل بناء على طلبه وعلى نفقته، إال إذا آانت قد ُأتِلـفت نتيجة اختبار ما تم إجراؤه 

 . عليها قبل ترسية العقد على العطاء الفائز

 
شَجع مقدمو العطاءات على التقدم بعطاءات متعددة يعرضون في آل ُي. تعدد العقود .4

وسيتم تقييم آل عطاء . منها شروطا بديلة لتلبية المتطلبات الواردة في إعالن المناقصة
 . على حدة

 
 . تعديل العطاءات وتنقيحها وسحبها وتقديمها بعد التاريخ المحدد الستالمها .5
 العطاءات وإجراء أي يتحمل مقدمو العطاءات مسؤولية تقديم -أ 

تعديالت عليها أو أي تنقيح لها، أو سحب لها، ومن ثم تسليمها إلى مسؤول العقود 
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وفي . المحدد في إعالن المناقصة بحلول الوقت المحدد لذلك في طلب تقديم العطاء
حالة عدم تحديد الوقت في إعالن المناقصة، يكون وقت استالم العطاءات هو 

بالتوقيت المحلي في موقع مكتب ) 16:30(نصف بعد الظهر الساعة  الرابعة وال
 . التعاقد في التاريخ المحدد الستالم العطاءات أو العطاءات المنقحة

  ُيعتبر أي عرض أو تعديل أو تنقيح للعرض، أو طلب سحبه، ُيسلم  -ب 
إلى مكتب التعاقد المحدد في إعالن المناقصة بعد الموعد المحدد لذلك في إعالن 

، لن ُينظر فيه إال إذا آان قد ُسِلم قبل ترسية العقد، "متأخرا"صة عرضًا المناق
ويكون مسؤول العقود قد قرر أن قبول العطاء المتأخر لن يعطل عملية شراء 

 :المواد أو الحصول على الخدمة المطلوبة على نحو غير مالئم، وإذا
آان قد تم إرسال العطاء عبر إحدى الوسائل  .1

ارية التي يسمح بها إعالن المناقصة، اإللكترونية التج
وأنه قد ورد إلى النقطة األولى الستالم العطاءات في 
مكتب التعاقد في ساعة ال تتجاوز الساعة الخامسة 

من يوم العمل السابق لتاريخ اليوم ) 17:00(مساء 
 المحدد الستالم العطاءات، أو 

آان هناك دليل مقبول يثبت ورود العطاء واستالمه في  .2
لمكان المحدد الستالم العطاءات وأنه آان تحت ا

سيطرة الحكومة قبل الموعد المحدد الستالم 
 العطاءات، أو 

اذا آان العطاء المتأخر هو العطاء الوحيد الذي تم تلقيه  .3
 . استجابة إلعالن المناقصة

ومع ذلك، يتم النظر في التعديل المتأخر الذي يتم إجراؤه على   -ج 
ن شأن هذا التعديل تحسين شروط العطاء بالنسبة للهيئة عطاء ناجح، إذا آان م

 . ويجوز أن  يحظى هذا العطاء بالقبول.  المتعاقدة التي أصدرت إعالن المناقصة
 تشمل األدلة المقبولة لتحديد موعد استالم العطاء في مكتب التعاقد  -د 

تفظ ختم المؤسسة على مغلف العطاء بتاريخ وساعة االستالم، أو وثائق أخرى تح
 .بها المؤسسة إلثبات االستالم، أو شهادة لفظية أو بيانات من موظفي مكتب التعاقد

 إذا أدت حالة طارئة أو حدث غير متوقع إلى تعطيل العمليات  -ه 
المعتادة وتعذر استالم العطاءات في مكتب التعاقد المخصص لذلك في الوقت 

بات الملحة دون تعديل المحدد المنصوص عليه في إعالن المناقصة، وحالت المتطل
إعالن المناقصة أو إصدار أي إشعار بتمديد الفترة المحددة الستالم العطاءات، 
تمتد الفترة المحددة الستالم العطاءات تلقائيًا، وُيعتبر آخر موعد لقبول العطاءات 
واستالمها هو نفس الساعة المحددة في إعالن المناقصة من يوم العمل األول الذي 

 . يه العمليات الطبيعية في مكتب التعاقدُتستأنف ف
يجوز سحب العطاءات في أي وقت قبل انتهاء الفترة الزمنية  -و 

المحددة الستالم العطاءات عن طريق إشعار مكتوب يتم تسلمه قبل انتهاء تلك 
ويجوز سحب العطاءات الشفوية، التي تقدم ردا على . الفترة الزمنية المحددة
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ويجوز سحب العطاء عن طريق بيان بسحب العطاء . العطاءات الشفوية، شفويا
ُيرسل بجهاز الفاآس وُيسلم قبل الموعد المحدد الستالم العطاءات، إذا آان إعالن 
المناقصة قد سمح باستخدام جهاز الفاآس لتقديم العطاء، شريطة خضوع ذلك 

قدمة للظروف المحددة في إعالن المناقصة والتي تنطبق تحديدًا على العطاءات الم
ويجوز لمقدم العطاء أو لشخص مخول منه ويمثله القيام . عن طريق جهاز الفاآس

شخصيًا بسحب العطاء، إذا قام بذلك قبل حلول الموعد المحدد الستالم العطاءات، 
وتم إثبات هوية الشخص الذي يطلب سحب العطاء والتحقق منها، وقام هذا 

 . ي آان قد تقدم بهالشخص بالتوقيع على وصل باستالم العطاء الذ
 

يعتزم مسؤول العقود تقييم العطاءات المقدمة وترسية العقد على أحد . ترسية العقد .6
وعليه، فإن العطاء األولي لمقدم العطاء يجب . مقدمي العطاءات من دون مناقشة أي منهم

ومع ذلك، يحتفظ مسؤول . أن يتضمن أفضل الشروط من ناحيتي السعر واألوصاف الفنية
ويجوز . د بحق مناقشة بنود العطاء مع مقدمه إذا قرر الحقًا أن القيام بذلك ضروريالعقو

لمسؤول العقود أن يرفض أي عطاء أو جميع العطاءات، إذا رأى أن هذا الرفض يخدم 
المصلحة العامة، آما يجوز له أن يقبل عطاء غير العطاء األدنى سعرا، ويجوز له أن 

راءات الرسمية وعن أي تجاوز ثانوي لإلجراءات يغض النظر عن عدم مراعاة اإلج
 .المتبعة في العطاءات التي تم تسلمها

 
يجوز لمسؤول العقود قبول أي بند أو مجموعة . ترسية العقد على عطاءات متعددة .7

وال يجوز تقديم . بنود وردت في عطاء معين، إال إذا ربط مقدم العطاء عطاءه بقيود محددة
ويحتفظ .  الكميات المحددة، اال اذا سمح جدول العطاء بذلكالعطاءات بكميات أقل من

مسؤول العقود بحق التعاقد مع أحد مقدمي العطاءات للحصول على أي آمية من أحد بنود 
العطاء تقل عن الكمية المعروضة فيه وبالسعر المعروض للوحدة منه، إال إذا حدد مقدم 

 .العطاء شروطا في عرضه تحول دون ذلك
 

 سيقوم مسؤول العقود بترسية العقد على من يقدم عطاءًا مسؤوًال استجابة .التقييم .8
إلعالن المناقصة ونتيجة له، ويكون العطاء الوارد منه مناسبًا لنشاط التعاقد أآثر من غيره 

وفيما . وملبيا لشروط السعر وغير ذلك من العوامل ذات الصلة التي تؤخذ بعين االعتبار
 :ي ينبغي استخدامها  في تقييم العطاءاتيلي قائمة بالعوامل الت

 
 )يقوم مسؤول العقود بوضع قائمة بالعوامل هنا، حسب أهميتها(

 
سيقوم مسؤول العقود بتقييم العطاءات بهدف ترسية العقد على أحدها . الخيارات .9

عن طريق إضافة السعر اإلجمالي لجميع الخيارات المعروضة إلى السعر اإلجمالي 
ذا آانت أسعار إوقد يقرر مسؤول العقود أن العطاء غير مقبول . سيةللمتطلبات األسا
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إن تقييم الخيارات ال يلزم مسؤول العقود على . الخيارات غير متوازنة بصورة ملحوظة
 .استعمال حقه في أن يختار شراء أي منها

 
يؤدي اإلشعار بقبول العطاء أو بترسية العقد على العطاء . إشعار بترسية العقد .10

جح، سواء تم إرساله بالبريد أو تسليمه إلى مقدمه بأية طريقة أخرى خالل فترة قبول النا
العطاءات، إلى نشوء عالقة تعاقدية ملزمة ال تقتضي من أي من الطرفين القيام بأي عمل 

قبل انتهاء موعد العطاء ) أو جزءا منه(ويجوز لمسؤول العقود أن يقبل عطاء . إضافي
لك مفاوضات عليه بعد استالمه أم ال، إال إذا تم تسلم إشعار بسحب المحدد، سواء آانت هنا
 .العطاء قبل ترسية العقد

 
إذا أراد أحد المتعاقدين أن يحتج على شروط إعالن المناقصة، أو على . االحتجاج .11

إلغاء إعالن المناقصة، أو على ترسية العقد، أو على إلغاء إجراءات ترسيته، يكون عليه 
مسؤول العقود من أجل اتخاذ قرار أولي بشأن االحتجاج الذي يجب أن رفع األمر إلى 

وإذا لم يتفق المحتج مع القرار األولي لمسؤول العقود، . ُيذآر فيه سبب االحتجاج وأساسه
يجوز له الطعن في هذا القرار األولي لدى رئيس نشاط التعاقد، التابع لسلطة االئتالف 

ويكون قرار رئيس نشاط التعاقد، التابع لسلطة االئتالف . المؤقتة، من أجل البت في األمر
 .المؤقتة، هو القرار النهائي في األمر

 
إذا تلقى مسؤول العقود عروضا أسعارها . تقييم العطاءات المقدمة بعمالت أجنبية .12

مذآورة بعدة عمالت، يقوم بتقييم العطاء عن طريق تحويل العمالت األجنبية إلى العملة 
 الذي يكون ساريا في اليوم المحدد -----------ستخدام سعر التحويل التالي األمريكية با

أما إذا آانت ترسية . الستالم العطاءات إذا آانت ترسية العقد قائمة على العطاءات األولية
العقد قائمة على العطاءات المنقحة، فيعتمد سعر التحويل الساري في التاريخ المحدد 

 . ةالستالم العطاءات المنقح
 
 

 شــروط العـقـد 
 

ال يقدم المتعاقد في عطاءه إال تلك البنود التي تتماشى مع .  القبـول/التـفتيـش .13
ويحتفظ مسؤول العقود بحق التفتيش على اإلمدادات أو الخدمات . متطلبات هذا العقد

ويجوز لمسؤول العقود أن يطلب إصالح أو . المعروضة في العطاء أو اختبار أي منها
ل اإلمدادات التي ال تتطابق مع الشروط، آما يجوز له أن يطلب إعادة أداء الخدمات إستبدا

ويجب على . التي لم تمتثل للشروط، بدون أن يترتب على ذلك أي زيادة في سعر العقد
 :مسؤول العقود أن يمارس الحقوق المكفولة له بعد قبول العطاء

الل الفترة التي خالل فترة زمنية معقولة بعد اآتشاف الخلل، أو خ -أ 
 .آان يجب اآتشاف الخلل فيها
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  قبل أن يحدث أي تغيير ملموس في حالة البند، إال إذا آان التغيير  -ب 
 . نتيجة الخلل في البند أصال

ال يحق للمتعاقد التنازل عن العقد أو تحويله . التصـرف في العقد أو التنازل عنه .14
حو آخر، من دون الحصول مسبقًا لغيره أو التصرف فيه أو في أي جزء منه على أي ن

 .على الموافقة الخطية على ذلك من مسؤول العقود
 

 .شروط هذا العقد إال عن طريق اتفاق خطي بين الطرفين ال يجوز تغيير. التغيير .15
 

، بصيغته 1978 ال يخضع هذا العقد لقانون النزاعات التعاقدي لعام .النزاعات .16
يعتبر إخفاق طرفي هذا العقد في ). 613-601م ، األقسا41القانون األميرآي (المعدلة 

التوصل الى اتفاق بشأن مطالبة أي منهما بإحداث تغيير منصف أو بشأن دعوى أو طعن 
أو أي إجراء قضائي آخر ناتج عن هذا العقد أو متعلق به، نزاعا يتم حله وحسمه وفقًا 

رالية األمريكية، القاعدة لقاعدة النزاعات الواردة في لوائح تنظيم مشتريات الحكومة الفد
 ، وهو بند مشمول هنا عن طريق اإلشارة، ولكن ال يجوز الطعن في 52.233-1رقم 

القرارات النهائية الصادرة عن مسؤول العقود إال أمام لجنة الطعن في العقود التابعة 
ذ العقد ويعمل المتعاقد على تنفي. ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا. للقوات المسلحة األمريكية

 .بنشاط وهمة حسب األصول، بانتظار الحل النهائي ألي نزاع ناجم عن هذا العقد
 

 يتحمل المتعاقد مسؤولية التأخير إال إذا آان سبب عدم األداء ال يعود .التأخير بعذر .17
لخطأ أو إهمال منه، أو إذا آان نتيجة حدث ال يمكن للمتعاقد السيطرة عليه والتحكم فيه، 

قضاء والقدر أو األعمال التي يقوم بها عدو عام، أو أفعال قامت بها الحكومة مثل أحداث ال
بصفتها السيادية أو التعاقدية، أو الحرائق أو الفيضانات أو األوبئة أو قيود الحجر الطبي أو 
. حاالت اإلضراب أو األحوال الجوية السيئة جدا أو تأخر وصول الوسائل العامة للنقل

 أقرب فرصة بعد بدء الحالة التي تبرر التأخير، بتبليغ مسؤول العقود يبادر المتعاقد، في
ويتعهد المتعاقد بمعالجة الوضع المؤدي . خطيا بهذا التأخير، موضحا تفاصيله الكاملة

للتأخير بسرعة معقولة، ويسارع بتقديم إشعار خطي إلى مسؤول العقود بانتهاء الوضع 
 . المؤدي للتأخير

 
متعاقد فاتورة أصلية وثالث نسخ منها إلى العنوان المحدد في العقد يقدم ال. الفواتير .18

ويجب أن تتضمن .) ويجوز له تقديم الفاتورة الكترونيًا إذا ُسمح له بذلك. (الستالم الفواتير
 : الفاتورة ما يلي

 .اسم وعنوان المتعاقد -أ 
 .   تاريخ الفاتورة ورقمها -ب 

لب، إذا آان رقم الطلب  رقم العقد، ورقم البند في العقد، ورقم الط -ج 
 .وارد
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وصف للبنود التي تم تسليمها وآميتها ووحدة القياس الخاصة بها  -د 
 .وسعر آل وحدة منها، والسعر الممتد لها

رقم الشحن وتاريخ الشحن، بما في ذلك رقم سند الشحن ووزن  -ه 
 . الشحنة في حالة الشحن على أساس سند الشحن

 .الموعد المحددشروط أي تخفيض للسعر مقابل الدفع في  -و 
إسم الشخص الذي ينبغي إبالغه في حال اإلشعار بوجود خلل أو  -ز 

 . عيب ومنصبه ورقم تليفونه
 

يعوض المتعاقد .  من أضرار التعدي على البراءات التجارية التعويض تأمين .19
الوآالة الحكومية الطرف في هذا العقد ويؤمنها هي ومسؤوليها والعاملين معها والعاملين 

ن أية خسارة أو ضرر ينشأ عن تحميلها المسؤولية القضائية عن ما قد يقع فعًال باسمها م
 براءة اختراع أو عالمة تجارية أو أيأو ُيزعم وقوعه من تعد مباشر أو غير مباشر على 

ويعوضها ويؤمنها آذلك في حالة . حقوق للطبع والنشر والتأليف ينتج عن تنفيذ هذا العقد
ا المباشر أو غير المباشر في مساعدة آخرين على التعد على تورطها أو الزعم بتورطه

براءات االختراع أو العالمات التجارية أو حقوق الطبع والنشر أو تحريضهم على القيام 
بذلك، بشرط أن يكون المتعاقد قد أبلغ بصورة معقولة عن مثل هذه االدعاءات 

 تحميل الوآالة الحكومية تلك ويشمل هذا التعويض التكاليف المترتبة على. واإلجراءات
 .المسئولية

 
يتم تسديد أسعار البنود التي قبلها مسؤول العقود وتم تسليمها إلى مواقع . الدفع .20

ويكون التاريخ المسجل على الفاتورة هو التاريخ المستخدم . التسليم المحددة في العقد
وُيعتبر . ستحقاقهاالحتساب أي خصم متاح مقابل تسديد المبالغ المستحقة قبل تاريخ ا

التاريخ المدون على شيك الدفع تاريخ التسديد ألغراض احتساب الخصم المستحق، وفي 
حالة تسديد المبلغ بالوسائل اإللكترونية لتحويل األموال يكون تاريخ التسديد هو التاريخ 

 . المحدد لتحويل المبلغ إلكترونيًا
 

 أو الضرر الذي يصيب يتحمل المتعاقد مخاطر الخسارة. مخاطر الخسارة .21
اإلمدادات المقدمة بموجب هذا العقد، ما لم ينص العقد على ذلك بصورة محددة، ويكون 

 : عليه تعويض مسؤول العقود عنها فور
تسليم اإلمدادات إلى متعهد النقل، إذا آانت عملية النقل تسليم ظهر  -أ 

 ).FOB" فوب("وسيلة النقل 
 أو من يمثله في المكان المحدد   تسليم اإلمدادات إلى مسؤول العقود -ب 

" فوب("في العقد، إذا آانت عملية النقل تسليم ظهر وسيلة النقل في مكان الوصول 
FOB destination(. 

 
 .يتضمن سعر العقد جميع الضرائب والجمارك ذات الصلة. الضرائب .22
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يحتفظ مسؤول العقود بحق إنهاء العمل . إنهاء العمل بالعقد لدواعي المصلحة .23

ويكون على المتعاقد، في حال . عقد أو أي جزء منه، من أجل مصلحة النشاط الحكوميبال
إنهاء العمل بالعقد، التوقف فورا عن القيام بجميع األعمال التي آان يقوم بها بموجب العقد 

ويتلقى المتعاقد، حسب شروط . وتوقيف أعمال جميع مورديه والمتعاقدين معه من الباطن
ئوية من سعر العقد تعكس نسبة العمل المنجز منه قبل استالمه إلشعار هذا العقد، نسبة م

إنهاء العمل بالعقد، ويضاف إلى هذا المبلغ مبلغًا آخر يمثل التكاليف المعقولة األخرى التي 
يستطيع المتعاقد إثباتها من واقع سجالته أمام مسؤول العقود أنها نتجت عن إنهاء العمل 

عقود، بعد تقديم إشعار مسبق بمدة معقولة، فحص السجالت ويجوز لمسؤول ال. بالعقد
المالية للمتعاقد الخاصة بهذا العقد، بما في ذلك المبالغ المدفوعة إلى المتعاقدين من الباطن 

آما يجوز لمسؤول العقود . والمواقع التي تم فيها تنفيذ أي جزء من العمل المتعاقد عليه
 . عندما يطلب المراجعة عليهامراجعة البيانات المالية للمتعاقد 

 
يجوز لمسؤول العقود إنهاء العمل بهذا العقد، أو . إنهاء العمل بالعقد لوجود سبب .24

بأي جزء منه، في حال حدوث أي تقصير من المتعاقد، أو إذا أخفق المتعاقد في االمتثال 
 الكافية ألي من شروط العقد أو إذا أخفق في تلبية طلب مسؤول العقود بتقديم الضمانات

وفي حال إنهاء العمل بالعقد لسبب ما، ال تتحمل الوآالة . الخاصة بأداءه في المستقبل
الحكومية المسؤولية أمام المتعاقد عن أي قدر من اإلمدادات أو الخدمات التي لم تقبلها، 
ويتحمل المتعاقد المسؤولية عن جميع الحقوق وعن جميع إجراءات تصحيح الوضع 

وإذا تقرر أن مسؤول العقود أنهى العمل بهذا . في القانون أو أي منهاالمنصوص عليها 
 . العقد لسبب غير وجيه، ُيعتبر إنهاءه للعمل بهذا العقد بمثابة إنهاء له لدواعي المصلحة

 
العقد على خالف ذلك في فقرات أخرى منه، تؤول  ما لم ينص. صكوك الملكية .25

عقد إلى الوآالة الحكومية عند قبولها لتلك المواد، ملكية جميع المواد المزودة بموجب هذا ال
 .بغض النظر عن مكان أو زمان تملك الوآالة الحكومية لتلك المواد وحيازتها المادية لها

 
يضمن المتعاقد على نحو صريح وضمني أن المواد الموردة بموجب هذا . الضمان .26

 .لمحدد في هذا العقدالعقد هي مواد يجوز االتجار بها وصالحة لالستعمال للغرض ا
 

باستثناء ما ينص عليه هذا العقد، لم تتخل حكومة العراق أو الجهات .  الحصانات .27
التي تمثلها، بما فيها سلطة االئتالف المؤقتة أو غيرها من الوآاالت الحكومية، عن أي من 

 .امتيازاتها أو حصاناتها
 

عتبر موظفوه موظفين إن المتعاقد طرف متعاقد مستقل، لن ُي.  الوضع القانوني .28
ويكون المتعاقد هو الطرف الوحيد المسؤول عن ما . حكوميين ألي غرض من األغراض

 . يتوصل إليه من اتفاقات التعويض مع موظفيه
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يتحمل المتعاقد مسؤولية توفر الكفاءة المهنية . مسؤولية المتعاقد عن الموظفين .29

اص الموثوق بهم الذين سيقومون والفنية لدى موظفيه، ويتحمل مسؤولية اختيار األشخ
بالعمل على تنفيذ العقد بصورة فعالة ويحترمون التقاليد المحلية ويلتزمون بمستوى عال 

ويجوز لمسؤول العقود أن يطلب من المتعاقد أن يفصل من . من السلوك األخالقي واألدبي
رهم في العمل موظفين يعرضون اآلخرين أو الممتلكات للخطر، أو من ُيعتبر استمرا
 . العمل في وظائفهم في ظل هذا العقد أمرًا يتعارض مع مصلحة األمن العسكري

 
باستثناء ما يجيزه هذا العقد، ال يجوز للمتعاقد أن يتعاقد من . التعاقـد من الباطـن .30

الباطن مع آخرين إلنجاز أي جزء من العقد من دون الحصول على إذن خطي مسبق من 
 أي عقد من الباطن إلى شروط وأحكام هذا العقد وتتماشى وتخضع شروط. مسؤول العقود

 . معها
 

يقوم المتعاقد بحماية جميع الوآاالت . التعويض عن الخسارة والتأمين منها .31
الحكومية األطراف في هذا العقد، ويعوضها عن الخسارة، ويؤمنها من األضرار التي قد 

أيا آانت، التي قد تنتج عن أي عمل تنشأ عن آافة الدعاوى أو المطالبات أو المسؤوليات، 
. قام به المتعاقد أو موظفيه أو المتعاقدين معه من الباطن أو أي تقصير من جانب أي منهم

 . وتشمل هذه الحماية والتعويض والتأمين مسؤولي هذه الوآاالت ومندوبيها وموظفيها
 

ل التأمين يضمن المتعاقد ويكفل أنه يحتفظ بعقد مناسب للتأمين، يشم. التأمين .32
التجاري العام ضد الغير، وتأمينًا يضمن للموظفين تغطية توفر لهم تعويضًا آافيًا لتغطية 

ويقدم المتعاقد دليال آافيا على . مطالبات أطراف أخرى تنشأ عن هذا العقد أو ترتبط به
 . وجود التأمين المطلوب بموجب هذه المادة من العقد، عندما ُيطلب منه ذلك

 
باستثناء ما يتطلبه هذا العقد، ال يقوم المتعاقد بنشر . سماء والرموزاستخدام األ .33

إعالن عام أو التصريح علنًا بأنه متعاقد مع الوآالة الحكومية ذات العالقة بهذا العقد، ولن 
 .يستخدم المتعاقد اسم الوآالة الحكومية أو شعارها ألغراض تجارية

 
على خالف ذلك ضمان صريح، لن ما لم ينص . محدودية المسؤولية القانونية .34

يتحمل المتعاقد المسؤولية القانونية أمام الوآالة الحكومية عن أي ضرر الحق ينتج عن أي 
 .عيوب أو قصور في المواد المقبولة

 
في حال . عدم التوافق بين نص العقد المكتوب باللغة اإلنجليزية ونصه المترجم .35

د في النص المكتوب باللغة اإلنجليزية عدم توافق نص أي شرط من شروط هذا العقد ور
مع النص المقابل له المترجم إلى لغة أخرى، ُيفسر النص وفقًا للمعنى المقصود من النص 

 . المكتوب باللغة  اإلنجليزية
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يتعهد المتعاقد بضمان أن تكون جميع . تحرير المراسالت باللغة اإلنجليزية .36

يان الحكومي الذي قام بترسية هذا العقد، المراسالت الخاصة بالعقد والموجهة إلى الك
 . مكتوبة باللغة اإلنجليزية أو أن ُيرفق بها نص للرسالة مترجم إلى اللغة اإلنجليزية

 
يضمن المتعاقد عدم حصول أي مسؤول حكومي على أي منفعة . تضارب المصالح .37

 تقديم أي مباشرة أو غير مباشرة تتصل بحصوله على هذا العقد، آما يتعهد بعدم عرض أو
. منفعة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مسؤول حكومي نتيجة حصوله على هذا العقد

ويوافق المتعاقد على أن أي إخالل بهذا البند هو إخالل بشرط أساسي من شروط هذا 
 .العقد

 
ُيحسم عدم توافق البنود الواردة في إعالن ). ما عدا عقود البناء(ترتيب األولويات  .38

، أو عدم توافق البنود الواردة في هذا العقد، باالعتماد على البنود التالية المناقصة هذا
 :حسب أولوية ترتيبها

 .الخدمات/جدول توريد اإلمدادات -أ 
 بنود العقد المتصلة بتحويل الملكية وبالنزاعات، والمدفوعات  -ب 

 . والفواتير وبأمور أخرى يقتضي العقد االمتثال لها
ة هذا أو للعقد، بما في ذلك أي اتفاق  أية إضافات إلعالن المناقص -ج 

 .ترخيص لبرامج تشغيل أجهزة الكمبيوتر
 ).إن آان هذا إعالن عن مناقصة( بنود وأحكام إعالن المناقصة  -د 

 .البنود القياسية األخرى في هذا العقد -ه 
 .  وثائق أخرى، ومستندات أو أدوات إثبات ومستندات مرفقة -و 

 ). الوصف التفصيلي للعمل(المواصفات  -ز 
 

يمتثل المتعاقد لجميع القوانين ذات الصلة، آما يمتثل . مقتضيات االمتثال األخرى .39
 . لجميع القواعد، واللوائح التنظيمية األخرى ذات العالقة بأداءه في ظل هذا العقد

 
األموال المخصصة بموجب هذا العقد هي أموال عراقية، وفقًا إن . مصدر األموال .40

 19 الصادرة عن سلطة االئتالف المؤقتة بتاريخ 4ة رقم للتعريف الوارد لها في المذآر
لم ولن تخصص لهذا العقد أي مبالغ مالية تعود ألية دولة من دول . 2003آب / أغسطس 
 . االئتالف

 
 . خيـار تمديد فترة العقد .41

للكيان الحكومي الذي منح هذا العقد مد فترة العقد بإشعار  يجوز -أ 
 انتهاء العقد أو قبل انتهاء أية فترة إضافية خطي ُيرسل إلى المتعاقد قبل موعد

ُيذآر (يوم ___ اختار الطرفان إضافتها لفترة العقد بموجب نصوصه وأحكامه بـ 
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، وذلك شريطة أن يكون الكيان الحكومي قد قدم للمتعاقد إشعارا خطيا )عدد األيام
 الفترات الزمنية بما في ذلك(أوليا بعزمه على تمديد فترة العقد قبل نهاية فترة العقد 

ُيذآر عدد (___ بما ال يقل عن ) اإلضافية التي اختار الطرفان إضافتها إلى العقد
وُيذآر أن اإلشعار الخطي األولي ال يلزم الكيان الحكومي بتمديد فترة . يوم) األيام
ولكن إذا اختارت الحكومة ممارسة حقها في مد فترة العقد، ُيعتبر العقد . العقد

 . منًا لهذا الشرطالممتد متض
 

  إذا تطلب الكيان الحكومي االستمرار في تأدية الخدمات المحددة  -ب 
في العقد باألسعار المحددة فيه عند انتهاء فترة العقد، أو عند انتهاء الفترة اإلضافية 
التي اختار الطرفان إضافتها لفترة العقد لتمديده، يجوز له مد فترة األداء بموجب 

إضافية ال تتجاوز ستة أشهر، وذلك عن طريق إرسال إشعار خطي هذا العقد لفترة 
بذلك إلى المتعاقد قبل انتهاء فترة العقد أو قبل نهاية الفترة اإلضافية األخيرة التي 

وُيرسل هذا . اختار الطرفان إضافتها إلى فترة العقد لتمديده، أيهما يأتي الحقًا
 . يوما___ ين بما ال يقل عن اإلشعار قبل انتهاء أي من الفترتين المذآورت

 
 . تسـديد قيمة التعـويض عن األضـرار .42

إذا أخفق المتعاقد في تأدية األعمال خالل الفترة المحددة في هذا  -أ 
العقد، يكون عليه تعويض الكيان الحكومي عن األضرار التي لحقت به نتيجة 

رار الفعلية، التأخير، ويدفع المتعاقد للكيان الحكومي، بدال من تعويضه عن األض
 .دوالر أمريكي عن آل يوم تأخير____ مبلغًا ماليًا قيمته 

  إذا قام الكيان الحكومي بإنهاء العمل بهذا العقد أو بأي جزء منه،  -ب 
بموجب بند إنهاء العمل بالعقد بسبب، يتحمل المتعاقد مسؤولية تصفية األضرار 

 على توريد مماثل ودفع التعويضات المتراآمة إلى أن يحصل الكيان الحكومي
وتضاف قيمة هذه األضرار والتعويضات إلى . للمواد أو أداء مماثل للخدمات

النفقات اإلضافية الناتجة عن إعادة شراء المواد أو الخدمات بموجب بند إنهاء 
 . العمل بالعقد بسبب

لن يتحمل المتعاقد أعباء تصفية األضرار ودفع التعويضات عندما  -ج 
تسليم المواد أو تأدية الخدمات بسبب خطأ أو إهمال من جانبه ال يكون التأخير في 

أو عندما يكون التأخير بسبب عوامل ال يستطيع المتعاقد السيطرة عليها، وفقًا 
 .للتعريف الوارد لها في بند التأخير بعذر

 
 

  البنـاء عـقـودشـروط ونصـوص 

 ) لعقـود البنـاء فقـط(
 

 : قد تنفيذ األعمال من قبل المتعا-43
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يقوم المتعاقد، مستعينًا بمؤسسته الخاصة وبالعاملين معه فيها، بتنفيذ أعمال البناء في  
. بالمائة من إجمالي حجم العمل الواجب تنفيذه بموجب العقد.... الموقع يبلغ حجمها ما ال يقل عن 

المتعاقد أثناء ويجوز تخفيض هذه النسبة المئوية بموجب إتفاقية إضافية ترفق بهذا العقد إذا طلب 
قيامه بتنفيذ أعمال البناء تخفيض تلك النسبة، وقرر مسوؤل العقود أن تخفيضها في مصلحة 

 . الحكومة
 

 :  إختالف األحوال في الموقع-44
يبادر المتعاقد بتقديم بالغ آتابي إلى مسؤول العقود حول ما يلي، وُيقدم هذا  - أ

 : والالبالغ بدون تأخير وقبل حدوث أي تغيير في األح
اختالف أوضاع الطبقة الواقعة تحت سطح األرض أو  -1

وجود أوضاع مادية آامنة فيها تختلف في واقعها اختالفًا آبيرًا عما هو مذآور 
 في العقد، أو 

وجود أوضاع ملموسة وغير معروفة في الموقع، ذات  -2
طبيعة غير عادية، وتختلف في واقعها اختالفًا آبيرًا عن األوضاع التي ُتشاهد 
عادة وُتعرف بشكل عام بمصاحبتها لألعمال المشابهة لتلك األعمال 

 . المنصوص عليها في العقد
  ويسارع مسؤول العقود بعد إستالمه لذلك اإلشعار بفحص الموقع والتعرف –ب 

فإذا ما تبين أن تلك األحوال تختلف فعال عن األحوال المذآورة أو .  على أحواله
ختالف من شأنه رفع تكاليف المتعاقد أو تخفيضها أو المفترضة في العقد وأن اال

مد أو تقليص الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ أي جزء من العمل بموجب هذا العقد، 
يتم إجراء تعديل منصف للعقد بموجب هذه الفقرة، ويتم آذلك تعديل العقد المكتوب 

نية المطلوبة للتنفيذ وفقا لذلك، سواء آان التغيير في التكاليف أو في الفترة الزم
 . بسبب تلك األحوال أو بسبب آخر

 لن يحظى طلب المتعاقد إجراء تعديل منصف للعقد بالموافقة عليه ما لم يتقدم –ج 
المتعاقد بإالشعار المكتوب المطلوب، وُيراعى مع ذلك أن الفترة الزمنية المذآورة 

ب هي فترة زمنية يجوز من هذا البند والخاصة بتقديم إشعار مكتو) أ(في الفقرة 
 . لمسؤول العقود تمديدها

 لن يحظى طلب المتعاقد إجراء تعديل منصف للعقد بسبب اختالف األوضاع -د 
في موقع البناء بالموافقة عليه إذا ورد هذا الطلب بعد تسديد الدفعة النهائية بموجب 

 . هذا العقد
 

 :  فحص الموقع واألوضاع التي تؤثر على العمل-45
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 المتعاقد بأنه اتخذ الخطوات المعقولة الضرورية للتحقق من طبيعة يقر - أ
العمل وموقعه، ويقر بأنه قد فحص بنفسه األوضاع العامة والمحلية التي قد تؤثر على 

تشمل هذه األوضاع، على سبيل المثال ال . العمل أو على تكلفته وأنه تحقق منها
 :الحصر ما يلي

واد والتصرف فيها األوضاع التي تؤثر على نقل الم -1
 . وتداولها وتخزينها

 توفر العمالة والمياه والكهرباء والطرق  -2
تقلبات في األوضاع الجوية وفي أحوال األنهار، وتقلبات  -3

 المد والجزر، أو أية أوضاع مشابهة في الموقع 
 تضاريس األرض وأحوال التربة  -4
طبيعة المعدات والمرافق المطلوب توفرها قبل وأثناء القيام  -5

 .  بالعمل
يقر المتعاقد آذلك بأنه اضطلع على حالة المواد الموجودة في الموقع على     و

سطح األرض وتحت سطح األرض وأنه مدرك لجودتها وآميتها أو أنه 
مدرك للعوائق التي قد يواجهها فيه، وأنه قد تحقق من تلك المعلومات بالقدر 

االستكشافية التي قامت الممكن من خالل فحصه للموقع ومن خالل األعمال 
بها الوآالة الحكومية صاحبة العالقة، ومن الرسومات والمواصفات التي تم 

لن ُيعفى المتعاقد من مسئوليته . تحضيرها وإدراجها في هذا العقد آجزء منه
بخصوص التوصل لتقدير سليم لتكاليف تأدية العمل بنجاح وصعوبة تأديته 

ي أقر أنه سيقوم بها في هذه الفقرة، أو إذا إذا أخفق في القيام باألعمال الت
بادر بتأدية العمل وإنجازه بنجاح بدون تحميل الوآالة الحكومية المعنية أي 

 . تكاليف إضافية
 

  ال تتحمل الوآالة الحكومية المعنية بهذا العقد أية مسؤولية تتعلق بأية  - ب
 التي أتاحتها له استنتاجات أو تفسيرات تصدر عن المتعاقد بناء على المعلومات

الحكومة، وال تتحمل الوآالة الحكومية أية مسؤولية عن أي تفاهم تم التوصل إليه حول 
األوضاع أو أي عرض لها تم تقديمه قد يؤثر على العمل الذي يقوم به أي من 
مسؤوليها أو مندوبيها قبل تنفيذ هذا العقد، ما لم يرد في هذا العقد نصًا صريحًا بهذا 

 . التفاهم
 

 :   المواد ومهارة الصنعة وجودتها-46
 تكون جميع المعدات والمواد والسلع المستخدمة في العمل موضوع هذا العقد جديدة –أ  

ومن أفضل الدرجات المناسبة لتحقيق األغراض المطلوبة منها، ما لم ينص هذا العقد على خالف 
السلع أو العمليات المسجلة لدى مكتب وُتعتبر اإلشارة إلى مواصفات المعدات أو المواد أو . ذلك
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براءة االختراع بأسماءها التجارية أو أسماء الصانع أو أرقام الكاتالوجات تحديدًا لمعيار الجودة، 
ويجوز للمتعاقد وفقًا الختياره، أن يستخدم أية معدات . وال ُتـفسر على أنها تقييد وتحديد للمنافسة

سؤول العقود متساوية مع تلك المذآورة في المواصفات، إال أو مواد أو سلع أو عمليات يعتبرها م
 . إذا نص العقد على خالف ذلك

 
 يقوم المتعاقد بالحصول على موافقة مسؤول العقود على اآلليات والمعدات الميكانيكية –ب  

والمعدات األخرى المزمع استخدامها في العمل عن طريق تقديم طلب له يتضمن اسم الصانع 
ديل ومعلومات أخرى تتعلق بأداء اآلالت أو األجهزة وقدراتها وطبيعتها، ويتضمن ورقم المو

ويقوم المتعاقد أيضا . الطلب آذلك تقييما ألداء اآلليات والمعدات الميكانيكية والمعدات األخرى
بالحصول على موافقة مسؤول العقود على المواد أو السلع التي يفكر المتعاقد في استخدامها في 

، عن طريق تقديم طلب يتضمن معلومات آاملة عن تلك المواد أو السلع، ويقدم المتعاقد العمل
لمسؤول العقود عينات للحصول على موافقته عليها إذا طلب منه مسئول العقود القيام بذلك، 

وفي حالة عدم الحصول . ويتحمل المتعاقد نفقات تقديم تلك العينات ويدفع تكاليف شحنها مسبقًا
على الموافقة المطلوبة على اآلليات والمعدات والمواد والسلع يكون ترآيبها أو استخدامها مسبقًا 

 . في موقع العمل معرضًا للرفض الحقا
 

وقد .  يتم إنجاز جميع األعمال التي يتم تنفيذها بموجب هذا العقد بمهارة وبشكل مهني-ج 
أن يقوم بفصل أي مستخدم يعتبره مسؤول يقدم مسؤول العقود للمتعاقد طلبًا آتابيا يطلب فيه منه 

 . العقود يفتقر للكفاءة أو مهمل أو غير مرغوب فيه ألسباب أخرى
 

 :  اإلشراف والتوجيه من قبل المتعاقد-47
يتولى المتعاقد مهمة اإلشراف المباشر على العمل وتوجيهه في جميع األوقات طوال مدة  

وله، أو يقوم بتكليف شخص آفء باستطاعته القيام بتلك تنفيذ هذا العقد وحتي يتم إنجاز العمل وقب
المهمة في موقع العمل ويكون مقبوال لمسؤول العقود ومخول للتصرف والعمل بالنيابة عن 

 . المتعاقد
 

 :  التصاريح والمسؤوليات-48
يتحمل المتعاقد مسئولية الحصول على آافة الرخص والتصاريح الالزمة إلنجاز العمل  

 الكيان الحكومي المانح لهذا العقد أية تكاليف إضافية، ويتحمل مسئولية االمتثال ألي بدون تحميل
آما يتحمل المتعاقد المسؤولية عن . قانون أو قواعد أو لوائح تنظيمية تنطبق على تنفيذ األعمال

جميع األضرار التي قد تلحق باألشخاص أو الممتلكات الناجمة عن أخطائه أو عن إهمال من 
، ويتحمل آذلك المسؤولية عن آافة المواد التي يتم تسليمها واألعمال التي يتم إنجازها حتى جانبه



CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04  

 
2003أغسطس /  آب 4/19المذآرة رقم /سلطة االئتالف المؤقتة  

32

االنتهاء تماما من إنجاز األعمال وقبول العمل بالكامل، وُيستثنى من ذلك أي عمل يتم إنجازه 
 . وقبوله آوحدة عمل بموجب العقد

 
 : افق  والتحسينات حماية المزروعات والمباني القائمة والمعدات والمر-49

يحافظ المتعاقد على جميع المباني والمعدات القائمة التي لن ُتزال ويحميها  - أ
من الضرر، ويحافظ أيضًا على جميع المزروعات الواقعة في موقع العمل أو بجواره 

التي لن يتم اقتالعها ويحميها من الضرر طالما ) مثل األشجار والشجيرات واألعشاب(
ى نحو غير مقبول وتحول دون قيامه بالعمل المطلوب بموجب هذا أنها ال تعيقه عل

لن يقوم المقاول باقتالع األشجار إال عندما ُيصرح له تحديدا القيام بذلك، وعليه . العقد
وإذا ما تعرض أيا من فروع . أن يتجنب اإلضرار بالمزروعات التي ستبقى في مكانها

ا انكسرت هذه الفروع بسبب إهمال العمال األشجار إلى الكسر خالل تنفيذ العقد أو إذ
أو بسبب اإلهمال في استخدام المعدات، يتولى المتعاقد تقليم تلك الفروع  بشكل جيد 

 . ويتخذ أية إجراءات أخرى قد يطلبها منه مسؤول العقود
 

في موقع ) 1(  يقوم المتعاقد بحماية جميع التحسينات والمرافق القائمة  - ب
تلك التي تقع في العقارات المجاورة لموقع العمل ) 2(العمل أو بجواره وآذلك 

والمملوآة ألطراف أخرى والتي تم تحديدها له وتعريفه به أو آانت مواقعها ينبغي أن 
ي ضرر يلحق  بتلك المنشآت، ومن بينها ويقوم المتعاقد بإصالح أ. تكون معروفة له

المنشآت المملوآة ألطراف أخرى، يكون ناتجًا عن إخفاقه في االلتزام بمتطلبات هذا 
ويجوز لمسئول .  العقد أو إخفاقه في مراعاة الحرص الالزم لدى قيامه بتنفيذ العمل

لعمل إذا العقود تكليف آخرين بمهمة إصالح األضرار وتحميل المتعاقد تكلفة هذا ا
 . رفض المتعاقد القيام به أو إذا عجز عن إصالح األضرار على وجه السرعة

 
 :  مناطق العمليات ومناطق التخزين-50

في المناطق المسموح له ) بما في ذلك تخزين المواد(  يقوم المتعاقد بتنفيذ جميع العمليات -أ 
كيان الحكومي المانح لهذا العقد ويوفر المتعاقد لل. بها أو التي وافق عليها مسؤول العقود

ولمسؤوليه ومندوبيه آذلك الحماية من أية مسؤولية أو ضرر قد يتعرض له أي منهم نتيجة ألداء 
 . المتعاقد
مثل حظائر أو سقائف التخزين والمحالت (  يجوز للمتعاقد تشييد البنايات المؤقتة -ب 

ي تشييدها العمال والمواد  التي يتولى هو والمرافق بموافقة مسؤول العقود ويستخدم ف) والمكاتب
وتبقى البنايات المؤقتة والمرافق . توفيرها بدون تحميل الكيان الحكومي المانح لهذا العقد تكلفة ذلك
ولن ُيطلب من المتعاقد إزالة . ملكا للمتعاقد وُتزال على نفقته لدى االنتهاء من إنجاز األعمال

ن إنجاز األعمال ويجوز له ترآها والتخلي عنها بموجب موافقة المباني والمرافق لدى االنتهاء م
 . آتابية من مسؤول العقود



CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04  

 
2003أغسطس /  آب 4/19المذآرة رقم /سلطة االئتالف المؤقتة  

33

 يراعي المتعاقد القواعد التي يضعها مسؤول العقود، وال يستخدم سوى الطرق القائمة -ج 
والمحددة أو الطرق المؤقتة التي يتولى هو تعبيدها عندما يوافق مسؤول العقود على إنشاءها 

يراعي المتعاقد عند نقل المواد المطلوبة لتنفيذ العمل عدم تجاوز . ها ويصرح له بذلكواستخدام
حمولة سيارات النقل الحمولة المقررة لها من قبل صانعيها أو الحمولة المنصوص عليها في 

وفي حالة اضطرار سيارات النقل السير على الرصيف أو عبور . القوانين أو اللوائح التنظيمية
يف يكون على المتعاقد حمايتها من الضرر، وفي حالة تعرض حافة الرصيف أو حافة الرص

 . الرصيف أو الطريق للضرر، يتولى هو إصالح هذا الضرر أو يتحمل هو تكاليف إصالحه
 

 :  التنظيف وإزالة المخلفات-51
يحافظ المتعاقد على نظافة موقع العمل في جميع األوقات، بما في ذلك مناطق التخزين،  

وُيزيل المتعاقد من موقع العمل جميع . ويراعي عدم تراآم المخلفات فيه وخلوه تماما منها
المخلفات واألدوات والسقاالت والمعدات والمواد التي ال تعود ملكيتها للحكومة قبل إنجازه للعمل، 

 نحو ولدى إنجازه للعمل، يغادر المتعاقد موقع العمل ويترآه نظيفا ومرتبا وحسن الترتيب على
 . يرضى مسؤول العقود ويكون مقبوال له

 
 :  منع الحوادث-52

 :  يوفر المتعاقد ظروف عمل وإجراءات عمل تؤمن ما يلي بصورة مستمرة-أ

 الحماية للجمهور ولمستخدمي الكيان الحكومي وللممتلكات والمواد  -1
 والتجهيزات والمعدات المعرضة لعمليات المتعاقد ونشاطه، و 

ليات الكيان الحكومي والتأخير في إنجاز المشروع تجنب تعطيل عم -2
 وتأجيل تاريخ اإلنتهاء من إنجاز المشروع، و

 .  السيطرة على تكاليف تنفيذ هذا العقد -3
  يقوم المتعاقد بما يلي لتنفيذ أغراض العقد الخاصة بتشييد أو تفكيك مبنى أو هدمه، أو -ب

 :إزالة التحسينات التي أجريت عليه

واجز الواقية المناسبة والالفتات واإلشارات الضوئية  توفير الح-1

 .المناسبة

 ضمان اتخاذ وتنفيذ أية إجراءات إضافية يعتبرها مسؤول التعاقد -2
 . ضرورية لألغراض المنشودة منها
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 سوف يحاط مسؤول العقود علمًا بوقوع أية مخالفات لتلك المتطلبات أو عدم -ج

شأنها تعريض صحة وسالمة الجمهور أو االمتثال ألي من الشروط يكون من 
ويقوم مسؤول التعاقد عندئذ . صحة وسالمة مستخدمي الكيان الحكومي للخطر

بإبالغ المتعاقد شفهيا، ويعزز ذلك البالغ الشفهي بإخطار آتابي، يطلب فيه من 
ويعتبر تسليم هذا اإلخطار إلى . المتعاقد المبادرة فورًا بتصحيح ذلك الوضع

و إلى مندوبه في موقع العمل، إخطارا آافيا بالمخالفة ُيلزم المتعاقد المتعاقد، أ
ويتخذ المتعاقد إجراءات التصحيح فور . باتخاذ إجراءات التصحيح المطلوبة

وفي حال رفض المتعاقد اتخاذ اإلجراءات التصحيحية . استالمه لهذا اإلخطار
مسؤول العقود أن يصدر المطلوبة فورا أو في حال إخفاقه في القيام بذلك، يجوز ل

أمرا بوقف العمل في المشروع بشكل آامل أو جزئي الى حين إتخاذ إجراءات 
ولن يكون من حق المتعاقد الحصول على أية تعديالت في . التصحيح المرضية

أسعار العقد تنصفه أو الحصول على تمديد لجدول التنفيذ نتيجة صدور أمر بتوقيف 
 . العمل بموجب أحكام هذا البند

 يقوم المتعاقد بإدراج هذا البند وتضمينه في العقود التي يبرمها من الباطن، بما في ذلك -د

 . منه، ويقوم بالتعديالت المناسبة المتصلة بتسمية المتعاقدين) د(هذه الفقرة 

 
 : جـداول العمل لعـقـود البنـاء والتـشـييد -53
و خالل أية فترة زمنية خالل خمسة أيام من بدء تنفيذ العمل المتصل بالعقد، أ -أ 

أخرى يحددها مسؤول العقود، يقوم المتعاقد بإعداد جدول عملي ويقدم إلى مسؤول العقود 
ويوضح المتعاقد في هذا الجدول تسلسل العمل ويبين فيه . ثالث نسخ منه للموافقة عليه

لى بما في ذلك الحصول ع(متى يعتزم البدء في تنفيذ جوانب العمل المختلفة وإنجازها 
ويتخذ هذا الجدول شكل الرسم البياني وتكون أبعاده مناسبة لغرض ). المواد والمعدات

توضيح تقدم المشروع والنسب المئوية التقريبية المزمع إنجازها من العمل بحلول تواريخ 
وفي حال تخلف المتعاقد عن تقديم الجدول في الوقت المحدد . معينة خالل فترة التعاقد

ول العقود االمتناع عن الموافقة على دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد عن لذلك، يجوز لمسؤ
 . األعمال التي أنجزها، الى حين قيام المتعاقد بتقديم الجدول المطلوب

  يمتثل المتعاقد للتعليمات الصادرة عن مسؤول العقود ويقوم بتبليغه بما تم من  -ب 
 العقود تباطؤ في سير العمل وأن فإذا رأى مسؤول. تقدم في سير العمل بموجب الجدول

التقدم فيه ال يتماشى مع الجدول الذي وافق هو عليه، يبادر المتعاقد باتخاذ الخطوات 
الالزمة لتحسين األداء وسرعة التقدم في العمل، بما في ذلك تلك التي يطلبها منه مسؤول 

وفي . فية تنشأ عن ذلكالعقود، وال يحمل الكيان الحكومي المانح لهذا العقد أية نفقات إضا
هذه الحالة، يجوز لمسؤول العقود أن يطلب من المتعاقد زيادة عدد ورديات أو نوبات 
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العمل، أو زيادة ساعات العمل، أو زيادة أيام العمل، ويجوز له أن يطلب منه بذل أي 
آما يجوز لمسؤول العقود أن يطلب من المتعاقد تقديم . جهود أخرى لتصحيح الوضع

 جداول إضافية مكملة يوافق هو عليها ويعتبرها ضرورية لتوضيح آيف جدول أو
سيستعيد المتعاقد سرعة التقدم في العمل وفقًا للجدول الذي آان مسؤول العقود قد وافق 

 . عليه
 يكون عدم امتثال المتعاقد لمتطلبات مسؤول العقود بموجب هذا البند أساسًا يبرر  -ج 

أن المتعاقد ال يجتهد في العمل بالقدر الكافي لضمان قرار يتخذه مسؤول العقود مفاده 
ويجوز لمسؤول العقود إنهاء حق . إنجازه للعمل في اإلطار الزمني المحدد في العقد

المتعاقد في مواصلة العمل في المشروع أو في أي جزء منفصل منه عند إتخاذه مثل هذا 
 . ي العقدالقرار، بموجب شروط القصور أو التقصير المنصوص عليها ف

 
 :مواصفات البناء والتشييد ورسـوماتها التصميمية -54

يحتفظ المتعاقد في موقع العمل بنسخة من الرسومات والمواصفات 
ويتيح لمسؤول العقود إمكانية االطالع ) الوصف المكتوب للعمل(

يكون ألي صفة يرد ذآرها في المواصفات ولم . عليها في أي وقت
و ألي صفة موضحة في الرسومات يتم توضيحها في الرسومات، أ

ولم يرد ذآرها في المواصفات نفس التأثير آما لو أنها آانت 
وفي حالة وجود اختالف بين البيانات . مذآورة ومبينة في آليهما

الواردة في الرسومات وتلك الواردة في المواصفات، يؤخذ بالبيانات 
 األرقام أما في حالة بروز اختالفات بين. الواردة في المواصفات

الواردة في الرسومات وتلك المذآورة في المواصفات، ُيحال األمر 
على وجه السرعة إلى مسؤول العقود الذي ينظر في األمر بدون 

ويتحمل المتعاقد مسؤولية وتكلفة أية .  تأخير ويحسمه بقرار مكتوب
. تعديالت يجريها هو قبل صدور القرار المكتوب من مسؤول العقود

ل العقود، من وقت آلخر، بتقديم الرسومات المفصلة ويقوم مسؤو
وغيرها من معلومات أخرى تعتبر ضرورية، ما لم ينص العقد 

 .  على خالف ذلك
 

 
 

 
 
 
 



CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04  

 
2003أغسطس /  آب 4/19المذآرة رقم /سلطة االئتالف المؤقتة  

36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راءات ترسيـة العقـود وتقـديم المنـح ـإج
 المنطبـقـة على الممتلـكات العـراقية المكتـسبة والمصادرة

 ـدوق تنمـية العـراق وعلى صن
 

 إرشـادات عامة خاصة بتقـديم المنح
 الملحق ج
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نقاط تؤخذ بعين االعتبار عند صياغة اتفاقيات المنح أو البيانات التي تلتمس تقديم العروض للحصول على  
 .المنح

 
ة  ُتحدد بدقة أي مشاآل مادية أو اقتصادية أو اجتماعي.ُتحدد أهداف المنحة والحاجة للمساعدة •

 .أو مالية أو مؤسساتية، أو أي مشاآل أخرى ذات صلة ستعالجها المنحة
 
 ُتحدد التكاليف والفوائد التي ستحققها المنحة، .يتم النظر في النتائج المرجوة أو الفوائد المتوقعة •

وُيبين، على سبيل المثال، آيف ستتحسن المشكلة نتيجة الحصول على المنحة، وُيقدم شرح 
 .يعود بها المشروع على الجمهورللفائدة التي س

 
 توضع قائمة باألنشطة ترتب عناصرها وفقًا لتسلسلها الزمني إلظهار .فحص نهج التنفيذ •

وُتحدد أنواع البيانات التي سيتم جمعها . جدول االنجازات وتواريخ االستكمال المتوقعة
ويتم شرح . لمشروعوالحفاظ عليها، وُتناقش المعايير التي ستستعمل لتقييم نتائج ونجاح ا

األسلوب الذي سيستعمل لتقرير مدى استيفاء االحتياجات التي جرى تحديدها ومناقشتها ومدى 
ويتم وضع قائمة بأسماء آل منظمة ومتعاون . تحقق النتائج والفوائد التي تم تحديدها

ومستشار، أو أي شخص رئيسي آخر يعمل في المشروع، وُيلحق بكل اسم وصف قصير 
 . جهودات أو مساهمات آل منهملطبيعة م

 
بالنسبة . يتم وضع معايير للحكم على فعالية المنحة وقيمتها  .وضع اجراءات للتقييم والضبط •

للمنح الكبيرة، ينبغي أن تشمل تلك المعايير المدفوعات المبنية على التقدم المحرز أو إجراءات 
 . أخرى للضبط بغية ضمان استعمال المنحة بطريقة فعالة

 
 نـفيـذ المنـح ت

 
وقد . يجوز تقديم المنح للكيانات الحكومية أو لمنظمات أخرى لتحقيق أهداف تفيد الصالح العام •

تكون مشاريع اإلعمار واألشغال العامة الصغيرة، وآذلك المشاريع التي تؤثر إيجابيا على 
 .التعليم والرعاية الصحية، مناسبة للمنح

 
ت يحددها ويعينها رئيس نشاط التعاقد في سلطة االئتالف تسجل اتفاقيات المنح على استمارا •

 . المؤقتة، بالتشاور مع مكتب المستشار العام التابع لسلطة االئتالف المؤقتة
 

عند تنفيذ المنح، ينبغي التأآد من إدراك من حاز على المنحة للغرض المنشود منها ولضرورة  •
 على إيصاالت بالمبالغ الكبيرة المدفوعة االلتزام بالمسؤولية المالية، بما في ذلك الحصول

 .وتوثيق استعمال األموال
 

 . يتم القيام بعمليات فحص دورية لنشاط المنحة للتأآد من استعمال المنحة بشكل سليم •
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 جـراءات تـرسيـة العقـود وتقـديم المنـح إ
 مصـادرة المنـطبقـة على الممـتلكـات العـراقيـة المكتـسبة وال

 وعلى صنـدوق تنـميـة العـراق 
  

 سـئلة ُتـطرح آثـيرًاأ
 
 "د"الملـحق 

 
 ما هي المشاريع المناسبة لصرف أموال  صندوق تنمية العراق؟

 
 :على التالي) 2003 (1483ينص قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 
 االحتياجات االنسانية للشعبيشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية . 14

 العراقي، ومن أجل إعادة بناء االقتصاد وإصالح الهياآل األساسية للعراق، ومواصلة نزع سالح العراق، 
 وتغطية تكاليف اإلدارة العراقية المدنية، ولألغراض األخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق؛ 
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ويجب استعمال مصادر أخرى .  تنمية العراقهذا هو المعيار الخاص باستعمال أموال صندوق

 يجوز استعمال أموال الو. للتمويل في حالة عدم تطابق متطلبات التعاقد آلية مع بنود هذه المعايير

 . صندوق تنمية العراق لدعم متطلبات قوات التحالف

 
 ما هي القواعد الخاصة التي تنطبق على العقود الممولة بأموال عراقية؟

 
وُيدرج في . ء االلتزامات الناجمة عن العقود الممولة بأموال عراقية بأموال عراقية فقطيتم استيفا

 .تلك العقود بندًا خاصًا لتعريف جميع األطراف بهذه النقطة الهامة وتذآيرهم بها

 
ال يجوز للوحدات العسكرية التوقيع على العقود وتنفيذها باسمها او باسم حكوماتها، : الوحدات العسكرية

 : ويجب أن تتضمن هذه العقود النص التالي. ال يجوز لها استخدام األموال العراقية لتنفيذ المشاريعو
 

يتم التوقيع على هذا العقد بموجب سلطات المدير اإلداري لسلطة االئتالف "

المؤقتة، بصفته المسئول الرئيسي في الهيئة التي تمارس مؤقتًا السلطات الحكومية 

 تمشيًا معلقوانين واألعراف المتبعة في حالة الحرب، وافي العراق بموجب 

بين ) 2003 (1483قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 

 ")المتعاقد("__________________________ ، وبين ")التحالف("

 

 هذا النص يجب أن يتضمن آل عقد النص المشار اليه أعاله، إذ يبين: سلطة االئتالف المؤقتة

 .بوضوح وجالء السلطة التي جرى تحرير العقد بموجبها
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إنهاء العمل بالعقد ألغراض تناسب "من األهمية بمكان أن يتضمن آل عقد بندًا خاصًا ينص على 

نظرًا ألن سلطة االئتالف المؤقتة تمارس سلطاتها لفترة زمنية محدودة وتنتهي " الطرفين

 . يل حكومة في العراق تمثل الشعب العراقي وُيعترف بها دولياممارستها لتلك السلطات عند تشك

 

ينبغي على وزارات الحكومة العراقية اتباع اجراءات التعاقد الخاصة : وزارات الحكومة العراقية

بالحكومة العراقية عند استعمال أموال سلطة االئتالف المؤقتة، وذلك اذا قرر المدير اإلداري أن 

وُتستعمل إجراءات التعاقد الواردة في هذه المذآرة اذا آانت . ية ومناسبةاجراءات التعاقد آاف

 .اجراءات التعاقد الخاصة بالحكومة العراقية غير آافية ومناسبة

 

 متى ينبغي علي استعمال منحة، ومتي ينبغي علي استعمال عقد؟

 

ع المحلي او برامج ُتقدم المنح للهيئات والمؤسسات األهلية دعما لبرامج تنمية وتطوير المجتم

إتاحة الدورات التدريبية والتثقيفية للجماهير عندما يكون الغرض الرئيسي المنشود منها دعم أو 

تتيح المنح قدرًا أآبر .  تنشيط جهود الطرف المتلقي للمنحة وليس الحصول على منتج أو خدمة

. دد من الرقابة واإلشرافمن المرونة في التنفيذ للحاصلين عليها الذين ال يخضعون إال لقدر مح

ومع ذلك، ينبغي تقييم فعالية المنحة، فإذا لم تتحقق األغراض المنشودة منها ال يقتضي ذلك السعي 

وتقدم المنح بصفة عامة إلى الكيانات . لدى مصدر آخر من أجل تحقيق تلك األغراض

 .والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية
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 .  بضائع أو خدماتتستخدم العقود للحصول على

 

 ما هي العوامل التي ينبغي استخدامها عند تقييم صـالحية طالبي التعاقد أو المرشحين للتعاقد؟ 

 

وينبغي مع ذلك . ينبغي أن ُتحدد متطلبات آل عقد بحيث تتناسب مع المنتج أو الخدمة المطلوبة

 : ة  بترسية أي عقدأخذ العوامل التالية في االعتبار عند اتخاذ جميع القرارات الخاص

 

السعر عنصر هام للغاية ينبغي أخذه في االعتبار عند اتخاذ قرار . القيمة •
بخصوص ترسية العقد، اال أن التأآد من تنفيذ العقد على نحو يتسم بالمسئولية هو 

 .أيضًا أحد العناصر الهامة التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار
 االستقرار المالي للمتعاقد في حالة يجب تقييم. االستقرار المالي للمتعاقد •

جميع عقود المشتريات الكبيرة أو العقود التي تتطلب دفع نسبة مئوية آبيرة من مبلغ 
وينبغي أن تتضمن عملية المراجعة على الوضع المالي للمتعاقد، بغية . العقد مسبقًا

جعة والتدقيق تقييم هذا الوضع، تحليال لميزانيته المالية وتقارير عن إجراءات المرا
على حساباته المالية آلما أمكن ذلك، وتقارير اإلئتمان، وبيانات أخرى تقيم صالحية 

 .الشرآة
ينبغي أخذ األداء السابق للمتعاقد بعين االعتبار اذا آان . األداء السابق •

 . الكيان المتعاقد قد أدى خدمات في الماضي
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  إجـراءات تـرسيـة العقـود وتقـديم المنـح
 المنـطبـقة على الممـتلكـات العـراقيـة المكتـسبة والمصـادرة 

 وعلى صنـدوق تنمـية العـراق 
 

 متـطلـبات ملـف العـقـد 
 

 الملـحـق أ 
 

 ) دوالر امريكي أو أقل5,000(المشتريات الصغيرة جدا 
 :يجب أن يشمل ملف العقد ما يلي

ص المنافسة لطالبي التعاقد، اذا آانت مالحظات أو وثائق تعكس الجهود المبذولة إلتاحة فر •
وتشمل تلك المالحظات ملخص مكتوب للطلبات الشفوية لتقديم . مثل تلك الجهود قد ُبذلت

 . العروض في حالة ترسية العطاء بناء على طلب شفوي لتقديم عرض
 . األساس الذي تم بناء عليه ترسية العطاء اذا لم يكن هذا األساس السعر األقل •
 ) ما هو العمل ومن سيقوم به ومتى، وبأي سعر؟(لمادية للعقد الشروط ا •
مثل االيصاالت، واشعارات التسليم، ومالحظات عن أداء المتعاقد (معلومات توضح النتيجة  •

 ).للخدمات يدونها مسؤول العقود
يجب االحتفاظ بملفات المشتريات الصغيرة جدا لمدة عام واحد من تاريخ دفع وتسديد آخر  •

 . ي بموجب العقدمبلغ مال
 
 

 )  دوالر أمريكي500,000-5,000.01(المشتريات الصغيرة 
 : يجب أن يشمل ملف العقد ما يلي

 دوالر 25,000توثيق للطلبات الشفوية لتقديم العروض، بالنسبة للعقود التي تقل قيمتها عن  •
 أمريكي،  دوالر500,000 و 25,000.01أمريكي؛ وبالنسبة للعقود التي تتراوح قيمتها بين 

 . توثيق للطلبات المكتوبة لتقديم العروض
وُيذآر في الملف مكان ظهور اإلشعار (دليل على إتاحة المنافسة، مثل اإلشعارات المنشورة  •

، والطلبات المباشرة لتقديم العروض، واإلعالنات، واإلعالن عن المنافسة )وطول مدة ظهوره
 . في صفحات الشبكة اإللكترونية للمعلومات

وتتم (لنسبة لطلبات تقديم العروض التي يوجه فيها طلب تقديم العرض إلى جهة واحدة با •
، يجب أن يشمل ملف العقد تبريرًا )ترسية العقد مثًال على الجهة الوحيدة التي تقدمت بعرض

 . مكتوبًا معد طبقا للمتطلبات الواردة في هذا الملحق
 . على العقدمعايير التقييم، اذا آانت تلك المعايير تنطبق  •
 .المراسالت الهامة المتبادلة مع المتعهدين •
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 .اإلشعار المرسل للمتعهد الذى رسى عليه العطاء •
 10,000العقد المكتوب الذي يحتوي على شروط االتفاق في حالة العقود التي تتجاوز قيمتها  •

 عن دوالر أمريكي، أو ملخص لشروط االتفاق الجوهرية في حالة العقود التي تقل قيمتها
 . دوالر أمريكي10,000

فواتير بالمبالغ المدفوعة مقابل ما تحقق من تقدم في تنفيذ العقد، ومالحظات عن التحقق من  •
 .األداء، بما في ذلك مالحظات عن إجراءات التفتيش أو المراقبة أينما آان ذلك مناسبا

خر مبلغ مالي ُتحفظ ملفات المشتريات الصغيرة لمدة عام واحد بعد تاريخ دفع وتسديد آ •
 . بموجب العقد

 
 

 )  دوالر أمريكي500,000تتجاوز قيمتها (المشتريات الكبيرة 
 قبل ترسيتها وتمكين ة العروضيجب أن تكون الوثائق آافية لتمكين لجنة منح العقود من مراجع

جب أن وي. المدققين الماليين من مراجعة حسابات ووثائق المتعاقد خالل فترة تنفيذ العقد وما بعدها
 : تشمل الملفات ما يلي

وقد يكون هذا البيان طلبا من الوآالة . بيان بالحاجة إلى المنتج أو الخدمة موضوع العرض •
 . التي تطلب التعاقد مع جهة ما للحصول على خدمات

وُيذآر مكان ظهور اإلعالن وطول مدة (دليل على إتاحة المنافسة، مثل االشعارات المعلنة  •
المباشرة لتقديم العروض ، واالعالنات، واإلعالن على صفحات الشبكة والطلبات ) ظهوره

اإللكترونية للمعلومات، أو استخدام أي من الوسائل األخرى لإلعالن عن فرصة التقدم 
 . بعرض

جميع العروض الواردة من المتعهدين المؤهلين استجابة لطلب تقديم العروض، وذلك من أجل  •
راجعة الخيارات المتاحة للتعاقد بغية التأآد من اعتماد أساليب تمكين لجنة ترسية العقد من م

 . اتخاذ القرارات المعمول بها في مجال األعمال عند اتخاذ قرار ترسية العقد المقترح
بالنسبة لطلبات تقديم العروض التي يوجه فيها طلب تقديم العرض الى جهة واحدة، يجب أن  •

 .اده طبقا لهذا الملحقيشمل ملف العقد تبريرا مكتوبا تم إعد
يجب أن يكون السعر أحد المعايير المستخدمة في تقييم . معايير تقييم العروض وترسية العقد •

وقد تشمل المعايير األخرى الخبرة واألداء السابق لمقدم العرض والخبرة الفنية . العروض
 . وشروط التسليم

سية العقود عند اختيارها للمتعهد مذآرة للسجل تسجل فيها اإلجراءات التي اتخذتها لجنة تر •
وينبغي أن يرد في مذآرة السجل تعريف بأعضاء اللجنة، ومعلومات . الذي يرسو عليه العطاء

عن العروض التي نظروا فيها وعن المعايير المستخدمة لتقييم العروض واختيار العرض 
 .الفائز وعن المتعهد الذي رسى عليه العطاء

 .عهدينالمراسالت الهامة مع المت •
 .اإلشعار الصادر للمتعهد الذي وقع عليه االختيار •
 . عقد مكتوب يحتوي على الشروط المطلوبة •
 .التنقيحات والتعديالت التي ُتدخل على العقد •
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معلومات عن األداء بموجب العقد وعن نتيجة العقد، بما في ذلك الفواتير التي تم تسديدها  •
ومعلومات عن التحقق من األداء، بما في ذلك مقابل ما تحقق من تقدم في تنفيذ العقد، 

 .مالحظات عن إجراءات التفتيش أو المراقبة آلما آان ذلك مناسبا
 سنوات بعد تاريخ دفع وتسديد آخر مبلغ مالي بموجب 3ُتحفظ ملفات المشتريات الكبيرة لمدة  •

 . العقد
 
 

 ـقة عليـها متطـلبات بيـانـات تبـرير التعـاقد مع جهـة واحـدة فقـط والمواف
يجب على مسؤولي العقود توثيق األسباب القاهرة التي تبرر التعاقد مع جهة واحدة دون  •

وفيما يلي بعض األسباب . غيرها في جميع العقود التي يبرمونها مع متعهد واحد دون غيره
 : القاهرة التي يمكن أخذها بعين االعتبار عند تبرير التعاقد مع مصدر واحد دون غيره

 مصدر واحد مسؤول فقط لتلبية هذه المتطلبات ال يمكن ألي امدادات أو خدمات وجود -
وقد يشمل تبرير التعاقد مع جهة واحدة دون غيرها تأخير غير مقبول . أخرى أن تلبيها

في التسليم أو ظروف أخرى فريدة، مثل حقوق الملكية الفكرية او تطابق وتماشي 
 .ةأنظمة هذا المصدر مع األنظمة الموجود

ال ُيستخدم هذا التبرير إال في . وجود حاجة ملحة وغير عادية لتلبية هذه المتطلبات -
وال يعتبر اإلخفاق في . الحاالت التي تشكل فيها المنافسة خطرا على أهداف الوآالة

 . التنبؤ الدقيق باحتياجات الوآالة مبررا آافيا للتعاقد مع جهة واحدة فقط
. التي تم بموجبها التخلي عن متطلب إتاحة المنافسة الكافيةيجب أن يوضح التبرير الظروف  •

فإذا آانت الظروف ملحة وقاهرة، ُيقدم شرح محدد للقيود الزمنية وللقدرات الفريدة التي 
 . يمتلكها وحده دون غيره هذا المتعاقد

 . سوف يشمل التبرير وصفا للجهود المبذولة إلتاحة فرصة المنافسة •
ئق تدعم إفادة مسؤول العقود وتقديره بالحصول بموجب العقد على سوف يشمل التبرير حقا •

 .سعر منصف ومعقول 
 دوالر 500,000بالنسبة للبيان المقدم من مسئول العقود لتبرير ترسية عقد تتجاوز قيمته  •

أمريكي على متعهد واحد دون غيره، يجب الحصول على الموافقة على هذا التبرير من 
 .  العقود أو من رئيس هيئة العقود التابع لسلطة االئتالف المؤقتةالمسئول عن تعيين مسؤول

 
 المنح

يجب أن تحتوي الملفات على بيان بشأن حاجة المجتمع المحلي لألغراض المنشودة من وراء 
ولكن يجب أن يحتوي الملف . وعلى العموم، يعتبر طلب الحصول على المنحة بيانًا آافيا. المنحة

 . صة بنتيجة المنحة تشمل تقييمًا لوقعها وتأثيرها على المجتمع المحليايضا على معلومات خا

 
 متطلبات خاصة لمشاريع البناء

يتم االحتفاظ بالرسومات الهندسية وبقرارات الموافقة على المخططات لحين االنتهاء من أداء  •
 .وتنفيذ جميع متطلبات العقد ومقتضياته



CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04  

 
2003أغسطس /  آب 4/19المذآرة رقم /سلطة االئتالف المؤقتة  

45

شتريات الكبيرة يتولى إعداده مهندسون مستقلون، يجب الحصول على تقدير لتكلفة مشاريع الم •
 .وذلك للمساعدة في عملية تقييم القيمة المنصفة والمعقولة للمشروع

 .ُتفضل الشروط التي تنص على اسعار ثابتة في عقود البناء •
 .شهادات االنتهاء من العمل وإنجازه •
 . يجب توثيق أوامر التغيير والتعديل على نحو آامل وواف •
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 إجـراءات تـرسـية العـقود وتقـديم المنـح
 المنـطبقـة على المـمتلـكات العـراقـية المكـتسـبة والمصـادرة

 وعلى صنـدوق تنـميـة العـراق

 
  عـالنات المناقصـةياسية إلقالشروط واإلجراءات ال

  دوالر أمريكي 5,000وللعقود التي تتجاوز قيمتها 

 
 " ب"الملحق 

 روط إعـالنـات المناقـصات  شـ

 
 المتعاقد العطاءات الموقعة والمؤرخة إلى المكتب المحدد في يقدم: تقديم العطاءات .43

يجوز تقديم العطاءات على .  أو قبل هذا التاريخهإعالن المناقصة في التاريخ المحدد في
بين العطاء ويجب أن ي. القرطاسية الخاصة بالمتعاقد أو آما هو محدد في إعالن المناقصة

 : ما يلي آحد أدنى
 . رقم إعالن المناقصة -أ 
 .   الفترة الزمنية المحددة في إعالن المناقصة لتلقي العطاءات -ب 
 .  إسم وعنوان ورقم تليفون مقدم العطاء -ج 
 وصفا فنيا للمواد المعروضة في العطاء تكفي تفاصيلها لتقييم  -د 

وقد تتضمن تلك . االمتثال للمتطلبات المنصوص عليها في إعالن المناقصة
 .التفاصيل أدبيات عن المنتج المعروض أو وثائق أخرى إذا لزم األمر

 . الشروط الخاصة بأي ضمان صريح -ه 
 . السعر وأية شروط خاصة بتخفيض السعر -و 
إن آان مختلفا عن ( عنوان موقع تسديد المبالغ المالية المستحقة  -ز 

 ). عنوان المراسالت البريدية
في حالة إجراء أي تعديل (الن المناقصة  اإلقرار بأي تعديل إلع -ح 

 ).عليه
 معلومات عن األداء السابق تشمل، في حالة ذآرها آأحد عوامل  -ط 

التقييم، العقود الحديثة وذات الصلة المتصلة بنفس المواد أو بمواد تماثلها، وغير 
بما في ذلك أرقام العقود، نقاط (ذلك من المعلومات التي يجوز الرجوع إليها 

 ).ل مع أرقام التليفون، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلةاالتصا
بيانا يحدد مدى توافق العطاء مع جميع الشروط والفقرات الشرطية  -ي 

يجوز تنحية العطاءات التي ال ترد فيها . والبنود الواردة في إعالن المناقصة
إعالن البيانات أو المعلومات المطلوبة، أو تلك التي ترفض الشروط التي يتضمنها 

 . المناقصة، ويجوز بالتالي عدم النظر فيها
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يوافق مقدم العطاء على االلتزام باألسعار المذآورة في . فترة قبول العطاءات .44
 إذا يوم بعد اليوم المحدد الستالم العطاءات، إال 30العطاء الوارد منه وعدم تغييرها لفترة 

 . المناقصةتم تحديد فترة زمنية أخرى في ملحق خاص ُيرفق بإعالن 

 
ُتقدم عينات من المنتج، اذا تطلب تقديمها إعالن المناقصة، في . عينات المنتج .45

وال يتحمل الطرف المتلقي لتلك . التاريخ المحدد الستالم العطاءات أو قبل ذلك التاريخ
العينات تكاليف تقديمها، إال إذا نص إعالن المناقصة على خالف ذلك، وُتعاد العينات إلى 

 بناء على طلبه وعلى نفقته، إال إذا آانت قد ُأتِلـفت نتيجة اختبار ما تم إجراؤه المرِسل
 . عليها قبل ترسية العقد على العطاء الفائز

 
ُيشَجع مقدمو العطاءات على التقدم بعطاءات متعددة يعرضون في آل . تعدد العقود .46

وسيتم تقييم آل عطاء . منها شروطا بديلة لتلبية المتطلبات الواردة في إعالن المناقصة
 . على حدة

 
 . تعديل العطاءات وتنقيحها وسحبها وتقديمها بعد التاريخ المحدد الستالمها .47

يتحمل مقدمو العطاءات مسؤولية تقديم العطاءات وإجراء أي  -أ 
تعديالت عليها أو أي تنقيح لها، أو سحب لها، ومن ثم تسليمها إلى مسؤول العقود 

وفي . بحلول الوقت المحدد لذلك في طلب تقديم العطاءالمحدد في إعالن المناقصة 
حالة عدم تحديد الوقت في إعالن المناقصة، يكون وقت استالم العطاءات هو 

بالتوقيت المحلي في موقع مكتب ) 16:30(الساعة  الرابعة والنصف بعد الظهر 
 . التعاقد في التاريخ المحدد الستالم العطاءات أو العطاءات المنقحة

عتبر أي عرض أو تعديل أو تنقيح للعرض، أو طلب سحبه، ُيسلم   ُي -ب 
إلى مكتب التعاقد المحدد في إعالن المناقصة بعد الموعد المحدد لذلك في إعالن 

، لن ُينظر فيه إال إذا آان قد ُسِلم قبل ترسية العقد، "متأخرا"المناقصة عرضًا 
ن يعطل عملية شراء ويكون مسؤول العقود قد قرر أن قبول العطاء المتأخر ل

 :المواد أو الحصول على الخدمة المطلوبة على نحو غير مالئم، وإذا
آان قد تم إرسال العطاء عبر إحدى الوسائل  .4

اإللكترونية التجارية التي يسمح بها إعالن المناقصة، 
وأنه قد ورد إلى النقطة األولى الستالم العطاءات في 

عة الخامسة مكتب التعاقد في ساعة ال تتجاوز السا
من يوم العمل السابق لتاريخ اليوم ) 17:00(مساء 

 المحدد الستالم العطاءات، أو 
آان هناك دليل مقبول يثبت ورود العطاء واستالمه في  .5

المكان المحدد الستالم العطاءات وأنه آان تحت 
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سيطرة الحكومة قبل الموعد المحدد الستالم 
 العطاءات، أو 

هو العطاء الوحيد الذي تم تلقيه اذا آان العطاء المتأخر  .6
 . استجابة إلعالن المناقصة

ومع ذلك، يتم النظر في التعديل المتأخر الذي يتم إجراؤه على   -ج 
عطاء ناجح، إذا آان من شأن هذا التعديل تحسين شروط العطاء بالنسبة للهيئة 

 . ولويجوز أن  يحظى هذا العطاء بالقب.  المتعاقدة التي أصدرت إعالن المناقصة
 تشمل األدلة المقبولة لتحديد موعد استالم العطاء في مكتب التعاقد  -د 

ختم المؤسسة على مغلف العطاء بتاريخ وساعة االستالم، أو وثائق أخرى تحتفظ 
 .بها المؤسسة إلثبات االستالم، أو شهادة لفظية أو بيانات من موظفي مكتب التعاقد

ى تعطيل العمليات  إذا أدت حالة طارئة أو حدث غير متوقع إل -ه 
المعتادة وتعذر استالم العطاءات في مكتب التعاقد المخصص لذلك في الوقت 
المحدد المنصوص عليه في إعالن المناقصة، وحالت المتطلبات الملحة دون تعديل 
إعالن المناقصة أو إصدار أي إشعار بتمديد الفترة المحددة الستالم العطاءات، 

م العطاءات تلقائيًا، وُيعتبر آخر موعد لقبول العطاءات تمتد الفترة المحددة الستال
واستالمها هو نفس الساعة المحددة في إعالن المناقصة من يوم العمل األول الذي 

 . ُتستأنف فيه العمليات الطبيعية في مكتب التعاقد
يجوز سحب العطاءات في أي وقت قبل انتهاء الفترة الزمنية  -و 

 طريق إشعار مكتوب يتم تسلمه قبل انتهاء تلك المحددة الستالم العطاءات عن
ويجوز سحب العطاءات الشفوية، التي تقدم ردا على . الفترة الزمنية المحددة

ويجوز سحب العطاء عن طريق بيان بسحب العطاء . العطاءات الشفوية، شفويا
ُيرسل بجهاز الفاآس وُيسلم قبل الموعد المحدد الستالم العطاءات، إذا آان إعالن 
المناقصة قد سمح باستخدام جهاز الفاآس لتقديم العطاء، شريطة خضوع ذلك 
للظروف المحددة في إعالن المناقصة والتي تنطبق تحديدًا على العطاءات المقدمة 

ويجوز لمقدم العطاء أو لشخص مخول منه ويمثله القيام . عن طريق جهاز الفاآس
موعد المحدد الستالم العطاءات، شخصيًا بسحب العطاء، إذا قام بذلك قبل حلول ال

وتم إثبات هوية الشخص الذي يطلب سحب العطاء والتحقق منها، وقام هذا 
 . الشخص بالتوقيع على وصل باستالم العطاء الذي آان قد تقدم به

 
يعتزم مسؤول العقود تقييم العطاءات المقدمة وترسية العقد على أحد . ترسية العقد .48

وعليه، فإن العطاء األولي لمقدم العطاء يجب . اقشة أي منهممقدمي العطاءات من دون من
ومع ذلك، يحتفظ مسؤول . أن يتضمن أفضل الشروط من ناحيتي السعر واألوصاف الفنية

ويجوز . العقود بحق مناقشة بنود العطاء مع مقدمه إذا قرر الحقًا أن القيام بذلك ضروري
ءات، إذا رأى أن هذا الرفض يخدم لمسؤول العقود أن يرفض أي عطاء أو جميع العطا

المصلحة العامة، آما يجوز له أن يقبل عطاء غير العطاء األدنى سعرا، ويجوز له أن 
يغض النظر عن عدم مراعاة اإلجراءات الرسمية وعن أي تجاوز ثانوي لإلجراءات 

 .المتبعة في العطاءات التي تم تسلمها
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ول العقود قبول أي بند أو مجموعة يجوز لمسؤ. ترسية العقد على عطاءات متعددة .49

وال يجوز تقديم . بنود وردت في عطاء معين، إال إذا ربط مقدم العطاء عطاءه بقيود محددة
ويحتفظ . العطاءات بكميات أقل من الكميات المحددة، اال اذا سمح جدول العطاء بذلك
 من أحد بنود مسؤول العقود بحق التعاقد مع أحد مقدمي العطاءات للحصول على أي آمية

العطاء تقل عن الكمية المعروضة فيه وبالسعر المعروض للوحدة منه، إال إذا حدد مقدم 
 .العطاء شروطا في عرضه تحول دون ذلك

 
 سيقوم مسؤول العقود بترسية العقد على من يقدم عطاءًا مسؤوًال استجابة .التقييم .50

ناسبًا لنشاط التعاقد أآثر من غيره إلعالن المناقصة ونتيجة له، ويكون العطاء الوارد منه م
وفيما . وملبيا لشروط السعر وغير ذلك من العوامل ذات الصلة التي تؤخذ بعين االعتبار

 :يلي قائمة بالعوامل التي ينبغي استخدامها  في تقييم العطاءات
 

 )يقوم مسؤول العقود بوضع قائمة بالعوامل هنا، حسب أهميتها(
 

لعقود بتقييم العطاءات بهدف ترسية العقد على أحدها سيقوم مسؤول ا. الخيارات .51
عن طريق إضافة السعر اإلجمالي لجميع الخيارات المعروضة إلى السعر اإلجمالي 

ذا آانت أسعار إوقد يقرر مسؤول العقود أن العطاء غير مقبول . للمتطلبات األساسية
زم مسؤول العقود على إن تقييم الخيارات ال يل. الخيارات غير متوازنة بصورة ملحوظة
 .استعمال حقه في أن يختار شراء أي منها

 
يؤدي اإلشعار بقبول العطاء أو بترسية العقد على العطاء . إشعار بترسية العقد .52

الناجح، سواء تم إرساله بالبريد أو تسليمه إلى مقدمه بأية طريقة أخرى خالل فترة قبول 
تقتضي من أي من الطرفين القيام بأي عمل العطاءات، إلى نشوء عالقة تعاقدية ملزمة ال 

قبل انتهاء موعد العطاء ) أو جزءا منه(ويجوز لمسؤول العقود أن يقبل عطاء . إضافي
المحدد، سواء آانت هنالك مفاوضات عليه بعد استالمه أم ال، إال إذا تم تسلم إشعار بسحب 

 .العطاء قبل ترسية العقد
 

 أن يحتج على شروط إعالن المناقصة، أو على إذا أراد أحد المتعاقدين. االحتجاج .53
إلغاء إعالن المناقصة، أو على ترسية العقد، أو على إلغاء إجراءات ترسيته، يكون عليه 
رفع األمر إلى مسؤول العقود من أجل اتخاذ قرار أولي بشأن االحتجاج الذي يجب أن 

ار األولي لمسؤول العقود، وإذا لم يتفق المحتج مع القر. ُيذآر فيه سبب االحتجاج وأساسه
يجوز له الطعن في هذا القرار األولي لدى رئيس نشاط التعاقد، التابع لسلطة االئتالف 

ويكون قرار رئيس نشاط التعاقد، التابع لسلطة االئتالف . المؤقتة، من أجل البت في األمر
 .المؤقتة، هو القرار النهائي في األمر
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إذا تلقى مسؤول العقود عروضا أسعارها . أجنبيةتقييم العطاءات المقدمة بعمالت  .54
مذآورة بعدة عمالت، يقوم بتقييم العطاء عن طريق تحويل العمالت األجنبية إلى العملة 

 الذي يكون ساريا في اليوم المحدد -----------األمريكية باستخدام سعر التحويل التالي 
أما إذا آانت ترسية . عطاءات األوليةالستالم العطاءات إذا آانت ترسية العقد قائمة على ال

العقد قائمة على العطاءات المنقحة، فيعتمد سعر التحويل الساري في التاريخ المحدد 
 . الستالم العطاءات المنقحة

 
 

 شــروط العـقـد 
 

ال يقدم المتعاقد في عطاءه إال تلك البنود التي تتماشى مع .  القبـول/التـفتيـش .55
حتفظ مسؤول العقود بحق التفتيش على اإلمدادات أو الخدمات وي. متطلبات هذا العقد

ويجوز لمسؤول العقود أن يطلب إصالح أو . المعروضة في العطاء أو اختبار أي منها
إستبدال اإلمدادات التي ال تتطابق مع الشروط، آما يجوز له أن يطلب إعادة أداء الخدمات 

ويجب على .  أي زيادة في سعر العقدالتي لم تمتثل للشروط، بدون أن يترتب على ذلك
 :مسؤول العقود أن يمارس الحقوق المكفولة له بعد قبول العطاء

خالل فترة زمنية معقولة بعد اآتشاف الخلل، أو خالل الفترة التي  -أ 
 .آان يجب اآتشاف الخلل فيها

  قبل أن يحدث أي تغيير ملموس في حالة البند، إال إذا آان التغيير  -ب 
 . ي البند أصالنتيجة الخلل ف

ال يحق للمتعاقد التنازل عن العقد أو تحويله . التصـرف في العقد أو التنازل عنه .56
لغيره أو التصرف فيه أو في أي جزء منه على أي نحو آخر، من دون الحصول مسبقًا 

 .على الموافقة الخطية على ذلك من مسؤول العقود
 

 .طريق اتفاق خطي بين الطرفينشروط هذا العقد إال عن  ال يجوز تغيير. التغيير .57
 

، بصيغته 1978 ال يخضع هذا العقد لقانون النزاعات التعاقدي لعام .النزاعات .58
يعتبر إخفاق طرفي هذا العقد في ). 613-601، األقسام 41القانون األميرآي (المعدلة 

التوصل الى اتفاق بشأن مطالبة أي منهما بإحداث تغيير منصف أو بشأن دعوى أو طعن 
 أي إجراء قضائي آخر ناتج عن هذا العقد أو متعلق به، نزاعا يتم حله وحسمه وفقًا أو

لقاعدة النزاعات الواردة في لوائح تنظيم مشتريات الحكومة الفدرالية األمريكية، القاعدة 
 ، وهو بند مشمول هنا عن طريق اإلشارة، ولكن ال يجوز الطعن في 52.233-1رقم 

رة عن مسؤول العقود إال أمام لجنة الطعن في العقود التابعة القرارات النهائية الصاد
ويعمل المتعاقد على تنفيذ العقد . ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا. للقوات المسلحة األمريكية

 .بنشاط وهمة حسب األصول، بانتظار الحل النهائي ألي نزاع ناجم عن هذا العقد
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تأخير إال إذا آان سبب عدم األداء ال يعود  يتحمل المتعاقد مسؤولية ال.التأخير بعذر .59
لخطأ أو إهمال منه، أو إذا آان نتيجة حدث ال يمكن للمتعاقد السيطرة عليه والتحكم فيه، 
مثل أحداث القضاء والقدر أو األعمال التي يقوم بها عدو عام، أو أفعال قامت بها الحكومة 

ضانات أو األوبئة أو قيود الحجر الطبي أو بصفتها السيادية أو التعاقدية، أو الحرائق أو الفي
. حاالت اإلضراب أو األحوال الجوية السيئة جدا أو تأخر وصول الوسائل العامة للنقل

يبادر المتعاقد، في أقرب فرصة بعد بدء الحالة التي تبرر التأخير، بتبليغ مسؤول العقود 
قد بمعالجة الوضع المؤدي ويتعهد المتعا. خطيا بهذا التأخير، موضحا تفاصيله الكاملة

للتأخير بسرعة معقولة، ويسارع بتقديم إشعار خطي إلى مسؤول العقود بانتهاء الوضع 
 . المؤدي للتأخير

 
يقدم المتعاقد فاتورة أصلية وثالث نسخ منها إلى العنوان المحدد في العقد . الفواتير .60

ويجب أن تتضمن .)  ُسمح له بذلكويجوز له تقديم الفاتورة الكترونيًا إذا. (الستالم الفواتير
 : الفاتورة ما يلي

 .اسم وعنوان المتعاقد -أ 
 .   تاريخ الفاتورة ورقمها -ب 

 رقم العقد، ورقم البند في العقد، ورقم الطلب، إذا آان رقم الطلب  -ج 
 .وارد

وصف للبنود التي تم تسليمها وآميتها ووحدة القياس الخاصة بها  -د 
 .لهاوسعر آل وحدة منها، والسعر الممتد 

رقم الشحن وتاريخ الشحن، بما في ذلك رقم سند الشحن ووزن  -ه 
 . الشحنة في حالة الشحن على أساس سند الشحن

 .شروط أي تخفيض للسعر مقابل الدفع في الموعد المحدد -و 
إسم الشخص الذي ينبغي إبالغه في حال اإلشعار بوجود خلل أو  -ز 

 . عيب ومنصبه ورقم تليفونه
 

يعوض المتعاقد . ر التعدي على البراءات التجارية من أضرا التعويض تأمين .61
الوآالة الحكومية الطرف في هذا العقد ويؤمنها هي ومسؤوليها والعاملين معها والعاملين 
باسمها من أية خسارة أو ضرر ينشأ عن تحميلها المسؤولية القضائية عن ما قد يقع فعًال 

 براءة اختراع أو عالمة تجارية أو أيأو ُيزعم وقوعه من تعد مباشر أو غير مباشر على 
ويعوضها ويؤمنها آذلك في حالة . حقوق للطبع والنشر والتأليف ينتج عن تنفيذ هذا العقد

تورطها أو الزعم بتورطها المباشر أو غير المباشر في مساعدة آخرين على التعد على 
ضهم على القيام براءات االختراع أو العالمات التجارية أو حقوق الطبع والنشر أو تحري

بذلك، بشرط أن يكون المتعاقد قد أبلغ بصورة معقولة عن مثل هذه االدعاءات 
ويشمل هذا التعويض التكاليف المترتبة على تحميل الوآالة الحكومية تلك . واإلجراءات
 .المسئولية
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يتم تسديد أسعار البنود التي قبلها مسؤول العقود وتم تسليمها إلى مواقع . الدفع .62
ويكون التاريخ المسجل على الفاتورة هو التاريخ المستخدم . ليم المحددة في العقدالتس

وُيعتبر . الحتساب أي خصم متاح مقابل تسديد المبالغ المستحقة قبل تاريخ استحقاقها
التاريخ المدون على شيك الدفع تاريخ التسديد ألغراض احتساب الخصم المستحق، وفي 

 اإللكترونية لتحويل األموال يكون تاريخ التسديد هو التاريخ حالة تسديد المبلغ بالوسائل
 . المحدد لتحويل المبلغ إلكترونيًا

 
يتحمل المتعاقد مخاطر الخسارة أو الضرر الذي يصيب . مخاطر الخسارة .63

اإلمدادات المقدمة بموجب هذا العقد، ما لم ينص العقد على ذلك بصورة محددة، ويكون 
 : د عنها فورعليه تعويض مسؤول العقو

تسليم اإلمدادات إلى متعهد النقل، إذا آانت عملية النقل تسليم ظهر  -أ 
 ).FOB" فوب("وسيلة النقل 

  تسليم اإلمدادات إلى مسؤول العقود أو من يمثله في المكان المحدد  -ب 
" فوب("في العقد، إذا آانت عملية النقل تسليم ظهر وسيلة النقل في مكان الوصول 

FOB destination(. 
 
 .يتضمن سعر العقد جميع الضرائب والجمارك ذات الصلة. الضرائب .64

 
يحتفظ مسؤول العقود بحق إنهاء العمل . إنهاء العمل بالعقد لدواعي المصلحة .65

ويكون على المتعاقد، في حال . بالعقد أو أي جزء منه، من أجل مصلحة النشاط الحكومي
يع األعمال التي آان يقوم بها بموجب العقد إنهاء العمل بالعقد، التوقف فورا عن القيام بجم

ويتلقى المتعاقد، حسب شروط . وتوقيف أعمال جميع مورديه والمتعاقدين معه من الباطن
هذا العقد، نسبة مئوية من سعر العقد تعكس نسبة العمل المنجز منه قبل استالمه إلشعار 

 التكاليف المعقولة األخرى التي إنهاء العمل بالعقد، ويضاف إلى هذا المبلغ مبلغًا آخر يمثل
يستطيع المتعاقد إثباتها من واقع سجالته أمام مسؤول العقود أنها نتجت عن إنهاء العمل 

ويجوز لمسؤول العقود، بعد تقديم إشعار مسبق بمدة معقولة، فحص السجالت . بالعقد
المتعاقدين من الباطن المالية للمتعاقد الخاصة بهذا العقد، بما في ذلك المبالغ المدفوعة إلى 

آما يجوز لمسؤول العقود . والمواقع التي تم فيها تنفيذ أي جزء من العمل المتعاقد عليه
 . مراجعة البيانات المالية للمتعاقد عندما يطلب المراجعة عليها

 
يجوز لمسؤول العقود إنهاء العمل بهذا العقد، أو . إنهاء العمل بالعقد لوجود سبب .66

 حال حدوث أي تقصير من المتعاقد، أو إذا أخفق المتعاقد في االمتثال بأي جزء منه، في
ألي من شروط العقد أو إذا أخفق في تلبية طلب مسؤول العقود بتقديم الضمانات الكافية 

وفي حال إنهاء العمل بالعقد لسبب ما، ال تتحمل الوآالة . الخاصة بأداءه في المستقبل
د عن أي قدر من اإلمدادات أو الخدمات التي لم تقبلها، الحكومية المسؤولية أمام المتعاق

ويتحمل المتعاقد المسؤولية عن جميع الحقوق وعن جميع إجراءات تصحيح الوضع 
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وإذا تقرر أن مسؤول العقود أنهى العمل بهذا . المنصوص عليها في القانون أو أي منها
 . ابة إنهاء له لدواعي المصلحةالعقد لسبب غير وجيه، ُيعتبر إنهاءه للعمل بهذا العقد بمث

 
العقد على خالف ذلك في فقرات أخرى منه، تؤول  ما لم ينص. صكوك الملكية .67

ملكية جميع المواد المزودة بموجب هذا العقد إلى الوآالة الحكومية عند قبولها لتلك المواد، 
 .مادية لهابغض النظر عن مكان أو زمان تملك الوآالة الحكومية لتلك المواد وحيازتها ال

 
يضمن المتعاقد على نحو صريح وضمني أن المواد الموردة بموجب هذا . الضمان .68

 .العقد هي مواد يجوز االتجار بها وصالحة لالستعمال للغرض المحدد في هذا العقد
 

باستثناء ما ينص عليه هذا العقد، لم تتخل حكومة العراق أو الجهات .  الحصانات .69
ة االئتالف المؤقتة أو غيرها من الوآاالت الحكومية، عن أي من التي تمثلها، بما فيها سلط
 .امتيازاتها أو حصاناتها

 
إن المتعاقد طرف متعاقد مستقل، لن ُيعتبر موظفوه موظفين .  الوضع القانوني .70

ويكون المتعاقد هو الطرف الوحيد المسؤول عن ما . حكوميين ألي غرض من األغراض
 . ض مع موظفيهيتوصل إليه من اتفاقات التعوي

 
يتحمل المتعاقد مسؤولية توفر الكفاءة المهنية . مسؤولية المتعاقد عن الموظفين .71

والفنية لدى موظفيه، ويتحمل مسؤولية اختيار األشخاص الموثوق بهم الذين سيقومون 
بالعمل على تنفيذ العقد بصورة فعالة ويحترمون التقاليد المحلية ويلتزمون بمستوى عال 

ويجوز لمسؤول العقود أن يطلب من المتعاقد أن يفصل من . األخالقي واألدبيمن السلوك 
العمل موظفين يعرضون اآلخرين أو الممتلكات للخطر، أو من ُيعتبر استمرارهم في 

 . العمل في وظائفهم في ظل هذا العقد أمرًا يتعارض مع مصلحة األمن العسكري
 

ا العقد، ال يجوز للمتعاقد أن يتعاقد من باستثناء ما يجيزه هذ. التعاقـد من الباطـن .72
الباطن مع آخرين إلنجاز أي جزء من العقد من دون الحصول على إذن خطي مسبق من 

وتخضع شروط أي عقد من الباطن إلى شروط وأحكام هذا العقد وتتماشى . مسؤول العقود
 . معها

 
الوآاالت يقوم المتعاقد بحماية جميع . التعويض عن الخسارة والتأمين منها .73

الحكومية األطراف في هذا العقد، ويعوضها عن الخسارة، ويؤمنها من األضرار التي قد 
تنشأ عن آافة الدعاوى أو المطالبات أو المسؤوليات، أيا آانت، التي قد تنتج عن أي عمل 
. قام به المتعاقد أو موظفيه أو المتعاقدين معه من الباطن أو أي تقصير من جانب أي منهم

 . ل هذه الحماية والتعويض والتأمين مسؤولي هذه الوآاالت ومندوبيها وموظفيهاوتشم
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يضمن المتعاقد ويكفل أنه يحتفظ بعقد مناسب للتأمين، يشمل التأمين . التأمين .74
التجاري العام ضد الغير، وتأمينًا يضمن للموظفين تغطية توفر لهم تعويضًا آافيًا لتغطية 

ويقدم المتعاقد دليال آافيا على .  هذا العقد أو ترتبط بهمطالبات أطراف أخرى تنشأ عن
 . وجود التأمين المطلوب بموجب هذه المادة من العقد، عندما ُيطلب منه ذلك

 
باستثناء ما يتطلبه هذا العقد، ال يقوم المتعاقد بنشر . استخدام األسماء والرموز .75

كومية ذات العالقة بهذا العقد، ولن إعالن عام أو التصريح علنًا بأنه متعاقد مع الوآالة الح
 .يستخدم المتعاقد اسم الوآالة الحكومية أو شعارها ألغراض تجارية

 
ما لم ينص على خالف ذلك ضمان صريح، لن . محدودية المسؤولية القانونية .76

يتحمل المتعاقد المسؤولية القانونية أمام الوآالة الحكومية عن أي ضرر الحق ينتج عن أي 
 .ور في المواد المقبولةعيوب أو قص

 
في حال . عدم التوافق بين نص العقد المكتوب باللغة اإلنجليزية ونصه المترجم .77

عدم توافق نص أي شرط من شروط هذا العقد ورد في النص المكتوب باللغة اإلنجليزية 
مع النص المقابل له المترجم إلى لغة أخرى، ُيفسر النص وفقًا للمعنى المقصود من النص 

 . كتوب باللغة  اإلنجليزيةالم
 

يتعهد المتعاقد بضمان أن تكون جميع . تحرير المراسالت باللغة اإلنجليزية .78
المراسالت الخاصة بالعقد والموجهة إلى الكيان الحكومي الذي قام بترسية هذا العقد، 

 . مكتوبة باللغة اإلنجليزية أو أن ُيرفق بها نص للرسالة مترجم إلى اللغة اإلنجليزية
 

يضمن المتعاقد عدم حصول أي مسؤول حكومي على أي منفعة . تضارب المصالح .79
مباشرة أو غير مباشرة تتصل بحصوله على هذا العقد، آما يتعهد بعدم عرض أو تقديم أي 
. منفعة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مسؤول حكومي نتيجة حصوله على هذا العقد

البند هو إخالل بشرط أساسي من شروط هذا ويوافق المتعاقد على أن أي إخالل بهذا 
 .العقد

 
ُيحسم عدم توافق البنود الواردة في إعالن ). ما عدا عقود البناء(ترتيب األولويات  .80

المناقصة هذا، أو عدم توافق البنود الواردة في هذا العقد، باالعتماد على البنود التالية 
 :حسب أولوية ترتيبها

 .تالخدما/جدول توريد اإلمدادات -أ 
 بنود العقد المتصلة بتحويل الملكية وبالنزاعات، والمدفوعات  -ب 

 . والفواتير وبأمور أخرى يقتضي العقد االمتثال لها
 أية إضافات إلعالن المناقصة هذا أو للعقد، بما في ذلك أي اتفاق  -ج 

 .ترخيص لبرامج تشغيل أجهزة الكمبيوتر



CPA/MEM/19 AUGUST 2003/04  

 
2003أغسطس /  آب 4/19المذآرة رقم /سلطة االئتالف المؤقتة  

55

 ). مناقصةإن آان هذا إعالن عن( بنود وأحكام إعالن المناقصة  -د 
 .البنود القياسية األخرى في هذا العقد -ه 

 .  وثائق أخرى، ومستندات أو أدوات إثبات ومستندات مرفقة -و 
 ). الوصف التفصيلي للعمل(المواصفات  -ز 

 
يمتثل المتعاقد لجميع القوانين ذات الصلة، آما يمتثل . مقتضيات االمتثال األخرى .81

 . ت العالقة بأداءه في ظل هذا العقدلجميع القواعد، واللوائح التنظيمية األخرى ذا
 

األموال المخصصة بموجب هذا العقد هي أموال عراقية، وفقًا إن . مصدر األموال .82
 19 الصادرة عن سلطة االئتالف المؤقتة بتاريخ 4للتعريف الوارد لها في المذآرة رقم 

 من دول لم ولن تخصص لهذا العقد أي مبالغ مالية تعود ألية دولة. 2003آب / أغسطس 
 . االئتالف

 
 . خيـار تمديد فترة العقد .83

للكيان الحكومي الذي منح هذا العقد مد فترة العقد بإشعار  يجوز -أ 
خطي ُيرسل إلى المتعاقد قبل موعد انتهاء العقد أو قبل انتهاء أية فترة إضافية 

ُيذآر (يوم ___ اختار الطرفان إضافتها لفترة العقد بموجب نصوصه وأحكامه بـ 
، وذلك شريطة أن يكون الكيان الحكومي قد قدم للمتعاقد إشعارا خطيا )األيامعدد 

بما في ذلك الفترات الزمنية (أوليا بعزمه على تمديد فترة العقد قبل نهاية فترة العقد 
ُيذآر عدد (___ بما ال يقل عن ) اإلضافية التي اختار الطرفان إضافتها إلى العقد

عار الخطي األولي ال يلزم الكيان الحكومي بتمديد فترة وُيذآر أن اإلش. يوم) األيام
ولكن إذا اختارت الحكومة ممارسة حقها في مد فترة العقد، ُيعتبر العقد . العقد

 . الممتد متضمنًا لهذا الشرط
 

  إذا تطلب الكيان الحكومي االستمرار في تأدية الخدمات المحددة  -ب 
 فترة العقد، أو عند انتهاء الفترة اإلضافية في العقد باألسعار المحددة فيه عند انتهاء

التي اختار الطرفان إضافتها لفترة العقد لتمديده، يجوز له مد فترة األداء بموجب 
هذا العقد لفترة إضافية ال تتجاوز ستة أشهر، وذلك عن طريق إرسال إشعار خطي 

افية األخيرة التي بذلك إلى المتعاقد قبل انتهاء فترة العقد أو قبل نهاية الفترة اإلض
وُيرسل هذا . اختار الطرفان إضافتها إلى فترة العقد لتمديده، أيهما يأتي الحقًا

 . يوما___ اإلشعار قبل انتهاء أي من الفترتين المذآورتين بما ال يقل عن 
 

 . تسـديد قيمة التعـويض عن األضـرار .84
ي هذا إذا أخفق المتعاقد في تأدية األعمال خالل الفترة المحددة ف -أ 

العقد، يكون عليه تعويض الكيان الحكومي عن األضرار التي لحقت به نتيجة 
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التأخير، ويدفع المتعاقد للكيان الحكومي، بدال من تعويضه عن األضرار الفعلية، 
 .دوالر أمريكي عن آل يوم تأخير____ مبلغًا ماليًا قيمته 

بأي جزء منه،   إذا قام الكيان الحكومي بإنهاء العمل بهذا العقد أو  -ب 
بموجب بند إنهاء العمل بالعقد بسبب، يتحمل المتعاقد مسؤولية تصفية األضرار 
ودفع التعويضات المتراآمة إلى أن يحصل الكيان الحكومي على توريد مماثل 

وتضاف قيمة هذه األضرار والتعويضات إلى . للمواد أو أداء مماثل للخدمات
راء المواد أو الخدمات بموجب بند إنهاء النفقات اإلضافية الناتجة عن إعادة ش

 . العمل بالعقد بسبب
لن يتحمل المتعاقد أعباء تصفية األضرار ودفع التعويضات عندما  -ج 

ال يكون التأخير في تسليم المواد أو تأدية الخدمات بسبب خطأ أو إهمال من جانبه 
ها، وفقًا أو عندما يكون التأخير بسبب عوامل ال يستطيع المتعاقد السيطرة علي

 .للتعريف الوارد لها في بند التأخير بعذر
 

 

  البنـاء عـقـودشـروط ونصـوص 

 ) لعقـود البنـاء فقـط(
 

 :  تنفيذ األعمال من قبل المتعاقد-43
يقوم المتعاقد، مستعينًا بمؤسسته الخاصة وبالعاملين معه فيها، بتنفيذ أعمال البناء في  

. بالمائة من إجمالي حجم العمل الواجب تنفيذه بموجب العقد.... الموقع يبلغ حجمها ما ال يقل عن 
ويجوز تخفيض هذه النسبة المئوية بموجب إتفاقية إضافية ترفق بهذا العقد إذا طلب المتعاقد أثناء 
قيامه بتنفيذ أعمال البناء تخفيض تلك النسبة، وقرر مسوؤل العقود أن تخفيضها في مصلحة 

 . الحكومة
 

 : ألحوال في الموقع إختالف ا-44
يبادر المتعاقد بتقديم بالغ آتابي إلى مسؤول العقود حول ما يلي، وُيقدم هذا  - ب

 : البالغ بدون تأخير وقبل حدوث أي تغيير في األحوال
اختالف أوضاع الطبقة الواقعة تحت سطح األرض أو  -1

آور وجود أوضاع مادية آامنة فيها تختلف في واقعها اختالفًا آبيرًا عما هو مذ
 في العقد، أو 

وجود أوضاع ملموسة وغير معروفة في الموقع، ذات  -2
طبيعة غير عادية، وتختلف في واقعها اختالفًا آبيرًا عن األوضاع التي ُتشاهد 
عادة وُتعرف بشكل عام بمصاحبتها لألعمال المشابهة لتلك األعمال 

 . المنصوص عليها في العقد
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مه لذلك اإلشعار بفحص الموقع والتعرف   ويسارع مسؤول العقود بعد إستال–ب 
فإذا ما تبين أن تلك األحوال تختلف فعال عن األحوال المذآورة أو .  على أحواله

المفترضة في العقد وأن االختالف من شأنه رفع تكاليف المتعاقد أو تخفيضها أو 
قد، مد أو تقليص الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ أي جزء من العمل بموجب هذا الع

يتم إجراء تعديل منصف للعقد بموجب هذه الفقرة، ويتم آذلك تعديل العقد المكتوب 
وفقا لذلك، سواء آان التغيير في التكاليف أو في الفترة الزمنية المطلوبة للتنفيذ 

 . بسبب تلك األحوال أو بسبب آخر
 يتقدم  لن يحظى طلب المتعاقد إجراء تعديل منصف للعقد بالموافقة عليه ما لم–ج 

المتعاقد بإالشعار المكتوب المطلوب، وُيراعى مع ذلك أن الفترة الزمنية المذآورة 
من هذا البند والخاصة بتقديم إشعار مكتوب هي فترة زمنية يجوز ) أ(في الفقرة 

 . لمسؤول العقود تمديدها
 لن يحظى طلب المتعاقد إجراء تعديل منصف للعقد بسبب اختالف األوضاع -د 

 البناء بالموافقة عليه إذا ورد هذا الطلب بعد تسديد الدفعة النهائية بموجب في موقع
 . هذا العقد

 
 :  فحص الموقع واألوضاع التي تؤثر على العمل-45
 
يقر المتعاقد بأنه اتخذ الخطوات المعقولة الضرورية للتحقق من طبيعة  - ت

ية التي قد تؤثر على العمل وموقعه، ويقر بأنه قد فحص بنفسه األوضاع العامة والمحل
تشمل هذه األوضاع، على سبيل المثال ال . العمل أو على تكلفته وأنه تحقق منها

 :الحصر ما يلي
األوضاع التي تؤثر على نقل المواد والتصرف فيها  -1

 . وتداولها وتخزينها
 توفر العمالة والمياه والكهرباء والطرق  -2
وتقلبات تقلبات في األوضاع الجوية وفي أحوال األنهار،  -3

 المد والجزر، أو أية أوضاع مشابهة في الموقع 
 تضاريس األرض وأحوال التربة  -4
طبيعة المعدات والمرافق المطلوب توفرها قبل وأثناء القيام  -5

 .  بالعمل
يقر المتعاقد آذلك بأنه اضطلع على حالة المواد الموجودة في الموقع على     و

ودتها وآميتها أو أنه سطح األرض وتحت سطح األرض وأنه مدرك لج
مدرك للعوائق التي قد يواجهها فيه، وأنه قد تحقق من تلك المعلومات بالقدر 
الممكن من خالل فحصه للموقع ومن خالل األعمال االستكشافية التي قامت 
بها الوآالة الحكومية صاحبة العالقة، ومن الرسومات والمواصفات التي تم 
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لن ُيعفى المتعاقد من مسئوليته . آجزء منهتحضيرها وإدراجها في هذا العقد 
بخصوص التوصل لتقدير سليم لتكاليف تأدية العمل بنجاح وصعوبة تأديته 
إذا أخفق في القيام باألعمال التي أقر أنه سيقوم بها في هذه الفقرة، أو إذا 
بادر بتأدية العمل وإنجازه بنجاح بدون تحميل الوآالة الحكومية المعنية أي 

 . إضافيةتكاليف 
 

  ال تتحمل الوآالة الحكومية المعنية بهذا العقد أية مسؤولية تتعلق بأية  - ث
استنتاجات أو تفسيرات تصدر عن المتعاقد بناء على المعلومات التي أتاحتها له 
الحكومة، وال تتحمل الوآالة الحكومية أية مسؤولية عن أي تفاهم تم التوصل إليه حول 

 تقديمه قد يؤثر على العمل الذي يقوم به أي من األوضاع أو أي عرض لها تم
مسؤوليها أو مندوبيها قبل تنفيذ هذا العقد، ما لم يرد في هذا العقد نصًا صريحًا بهذا 

 . التفاهم
 

 :   المواد ومهارة الصنعة وجودتها-46
 تكون جميع المعدات والمواد والسلع المستخدمة في العمل موضوع هذا العقد جديدة –أ  
 أفضل الدرجات المناسبة لتحقيق األغراض المطلوبة منها، ما لم ينص هذا العقد على خالف ومن
وُتعتبر اإلشارة إلى مواصفات المعدات أو المواد أو السلع أو العمليات المسجلة لدى مكتب . ذلك

الجودة، براءة االختراع بأسماءها التجارية أو أسماء الصانع أو أرقام الكاتالوجات تحديدًا لمعيار 
ويجوز للمتعاقد وفقًا الختياره، أن يستخدم أية معدات . وال ُتـفسر على أنها تقييد وتحديد للمنافسة

أو مواد أو سلع أو عمليات يعتبرها مسؤول العقود متساوية مع تلك المذآورة في المواصفات، إال 
 . إذا نص العقد على خالف ذلك

 
 مسؤول العقود على اآلليات والمعدات الميكانيكية  يقوم المتعاقد بالحصول على موافقة–ب  

والمعدات األخرى المزمع استخدامها في العمل عن طريق تقديم طلب له يتضمن اسم الصانع 
ورقم الموديل ومعلومات أخرى تتعلق بأداء اآلالت أو األجهزة وقدراتها وطبيعتها، ويتضمن 

ويقوم المتعاقد أيضا . انيكية والمعدات األخرىالطلب آذلك تقييما ألداء اآلليات والمعدات الميك
بالحصول على موافقة مسؤول العقود على المواد أو السلع التي يفكر المتعاقد في استخدامها في 
العمل، عن طريق تقديم طلب يتضمن معلومات آاملة عن تلك المواد أو السلع، ويقدم المتعاقد 

يها إذا طلب منه مسئول العقود القيام بذلك، لمسؤول العقود عينات للحصول على موافقته عل
وفي حالة عدم الحصول . ويتحمل المتعاقد نفقات تقديم تلك العينات ويدفع تكاليف شحنها مسبقًا

مسبقًا على الموافقة المطلوبة على اآلليات والمعدات والمواد والسلع يكون ترآيبها أو استخدامها 
 . في موقع العمل معرضًا للرفض الحقا
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وقد .  يتم إنجاز جميع األعمال التي يتم تنفيذها بموجب هذا العقد بمهارة وبشكل مهني-ج 
يقدم مسؤول العقود للمتعاقد طلبًا آتابيا يطلب فيه منه أن يقوم بفصل أي مستخدم يعتبره مسؤول 

 . العقود يفتقر للكفاءة أو مهمل أو غير مرغوب فيه ألسباب أخرى
 

 :  قبل المتعاقد اإلشراف والتوجيه من-47
يتولى المتعاقد مهمة اإلشراف المباشر على العمل وتوجيهه في جميع األوقات طوال مدة  

تنفيذ هذا العقد وحتي يتم إنجاز العمل وقبوله، أو يقوم بتكليف شخص آفء باستطاعته القيام بتلك 
لنيابة عن المهمة في موقع العمل ويكون مقبوال لمسؤول العقود ومخول للتصرف والعمل با

 . المتعاقد
 

 :  التصاريح والمسؤوليات-48
يتحمل المتعاقد مسئولية الحصول على آافة الرخص والتصاريح الالزمة إلنجاز العمل  

بدون تحميل الكيان الحكومي المانح لهذا العقد أية تكاليف إضافية، ويتحمل مسئولية االمتثال ألي 
آما يتحمل المتعاقد المسؤولية عن . لى تنفيذ األعمالقانون أو قواعد أو لوائح تنظيمية تنطبق ع

جميع األضرار التي قد تلحق باألشخاص أو الممتلكات الناجمة عن أخطائه أو عن إهمال من 
جانبه، ويتحمل آذلك المسؤولية عن آافة المواد التي يتم تسليمها واألعمال التي يتم إنجازها حتى 

بول العمل بالكامل، وُيستثنى من ذلك أي عمل يتم إنجازه االنتهاء تماما من إنجاز األعمال وق
 . وقبوله آوحدة عمل بموجب العقد

 
 :  حماية المزروعات والمباني القائمة والمعدات والمرافق  والتحسينات-49

يحافظ المتعاقد على جميع المباني والمعدات القائمة التي لن ُتزال ويحميها  - ت
 المزروعات الواقعة في موقع العمل أو بجواره من الضرر، ويحافظ أيضًا على جميع

التي لن يتم اقتالعها ويحميها من الضرر طالما ) مثل األشجار والشجيرات واألعشاب(
أنها ال تعيقه على نحو غير مقبول وتحول دون قيامه بالعمل المطلوب بموجب هذا 

ا القيام بذلك، وعليه لن يقوم المقاول باقتالع األشجار إال عندما ُيصرح له تحديد. العقد
وإذا ما تعرض أيا من فروع . أن يتجنب اإلضرار بالمزروعات التي ستبقى في مكانها

األشجار إلى الكسر خالل تنفيذ العقد أو إذا انكسرت هذه الفروع بسبب إهمال العمال 
أو بسبب اإلهمال في استخدام المعدات، يتولى المتعاقد تقليم تلك الفروع  بشكل جيد 

 . ذ أية إجراءات أخرى قد يطلبها منه مسؤول العقودويتخ
 

في موقع ) 1(  يقوم المتعاقد بحماية جميع التحسينات والمرافق القائمة  - ث
تلك التي تقع في العقارات المجاورة لموقع العمل ) 2(العمل أو بجواره وآذلك 

 ينبغي أن والمملوآة ألطراف أخرى والتي تم تحديدها له وتعريفه به أو آانت مواقعها
ويقوم المتعاقد بإصالح أي ضرر يلحق  بتلك المنشآت، ومن بينها . تكون معروفة له
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المنشآت المملوآة ألطراف أخرى، يكون ناتجًا عن إخفاقه في االلتزام بمتطلبات هذا 
ويجوز لمسئول .  العقد أو إخفاقه في مراعاة الحرص الالزم لدى قيامه بتنفيذ العمل

ن بمهمة إصالح األضرار وتحميل المتعاقد تكلفة هذا العمل إذا العقود تكليف آخري
 . رفض المتعاقد القيام به أو إذا عجز عن إصالح األضرار على وجه السرعة

 
 :  مناطق العمليات ومناطق التخزين-50

في المناطق المسموح له ) بما في ذلك تخزين المواد(  يقوم المتعاقد بتنفيذ جميع العمليات -أ 
ويوفر المتعاقد للكيان الحكومي المانح لهذا العقد . و التي وافق عليها مسؤول العقودبها أ

ولمسؤوليه ومندوبيه آذلك الحماية من أية مسؤولية أو ضرر قد يتعرض له أي منهم نتيجة ألداء 
 . المتعاقد
مثل حظائر أو سقائف التخزين والمحالت (  يجوز للمتعاقد تشييد البنايات المؤقتة -ب 

والمرافق بموافقة مسؤول العقود ويستخدم في تشييدها العمال والمواد  التي يتولى هو ) والمكاتب
وتبقى البنايات المؤقتة والمرافق . توفيرها بدون تحميل الكيان الحكومي المانح لهذا العقد تكلفة ذلك
من المتعاقد إزالة ولن ُيطلب . ملكا للمتعاقد وُتزال على نفقته لدى االنتهاء من إنجاز األعمال

المباني والمرافق لدى االنتهاء من إنجاز األعمال ويجوز له ترآها والتخلي عنها بموجب موافقة 
 . آتابية من مسؤول العقود

 يراعي المتعاقد القواعد التي يضعها مسؤول العقود، وال يستخدم سوى الطرق القائمة -ج 
دها عندما يوافق مسؤول العقود على إنشاءها والمحددة أو الطرق المؤقتة التي يتولى هو تعبي

يراعي المتعاقد عند نقل المواد المطلوبة لتنفيذ العمل عدم تجاوز . واستخدامها ويصرح له بذلك
حمولة سيارات النقل الحمولة المقررة لها من قبل صانعيها أو الحمولة المنصوص عليها في 

ر سيارات النقل السير على الرصيف أو عبور وفي حالة اضطرا. القوانين أو اللوائح التنظيمية
حافة الرصيف يكون على المتعاقد حمايتها من الضرر، وفي حالة تعرض حافة الرصيف أو 

 . الرصيف أو الطريق للضرر، يتولى هو إصالح هذا الضرر أو يتحمل هو تكاليف إصالحه
 

 :  التنظيف وإزالة المخلفات-51
العمل في جميع األوقات، بما في ذلك مناطق التخزين، يحافظ المتعاقد على نظافة موقع  

وُيزيل المتعاقد من موقع العمل جميع . ويراعي عدم تراآم المخلفات فيه وخلوه تماما منها
المخلفات واألدوات والسقاالت والمعدات والمواد التي ال تعود ملكيتها للحكومة قبل إنجازه للعمل، 

د موقع العمل ويترآه نظيفا ومرتبا وحسن الترتيب على نحو ولدى إنجازه للعمل، يغادر المتعاق
 . يرضى مسؤول العقود ويكون مقبوال له

 
 :  منع الحوادث-52

 :  يوفر المتعاقد ظروف عمل وإجراءات عمل تؤمن ما يلي بصورة مستمرة-أ
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 الحماية للجمهور ولمستخدمي الكيان الحكومي وللممتلكات والمواد  -4
 المعرضة لعمليات المتعاقد ونشاطه، و والتجهيزات والمعدات 

تجنب تعطيل عمليات الكيان الحكومي والتأخير في إنجاز المشروع  -5
 وتأجيل تاريخ اإلنتهاء من إنجاز المشروع، و

 .  السيطرة على تكاليف تنفيذ هذا العقد -6
 أو   يقوم المتعاقد بما يلي لتنفيذ أغراض العقد الخاصة بتشييد أو تفكيك مبنى أو هدمه،-ب

 :إزالة التحسينات التي أجريت عليه

 توفير الحواجز الواقية المناسبة والالفتات واإلشارات الضوئية -1

 .المناسبة

 ضمان اتخاذ وتنفيذ أية إجراءات إضافية يعتبرها مسؤول التعاقد -2
 . ضرورية لألغراض المنشودة منها

 
 المتطلبات أو عدم  سوف يحاط مسؤول العقود علمًا بوقوع أية مخالفات لتلك-ج

االمتثال ألي من الشروط يكون من شأنها تعريض صحة وسالمة الجمهور أو 
ويقوم مسؤول التعاقد عندئذ . صحة وسالمة مستخدمي الكيان الحكومي للخطر

بإبالغ المتعاقد شفهيا، ويعزز ذلك البالغ الشفهي بإخطار آتابي، يطلب فيه من 
ويعتبر تسليم هذا اإلخطار إلى . ك الوضعالمتعاقد المبادرة فورًا بتصحيح ذل

المتعاقد، أو إلى مندوبه في موقع العمل، إخطارا آافيا بالمخالفة ُيلزم المتعاقد 
ويتخذ المتعاقد إجراءات التصحيح فور . باتخاذ إجراءات التصحيح المطلوبة

وفي حال رفض المتعاقد اتخاذ اإلجراءات التصحيحية . استالمه لهذا اإلخطار
لوبة فورا أو في حال إخفاقه في القيام بذلك، يجوز لمسؤول العقود أن يصدر المط

أمرا بوقف العمل في المشروع بشكل آامل أو جزئي الى حين إتخاذ إجراءات 
ولن يكون من حق المتعاقد الحصول على أية تعديالت في . التصحيح المرضية

نتيجة صدور أمر بتوقيف أسعار العقد تنصفه أو الحصول على تمديد لجدول التنفيذ 
 . العمل بموجب أحكام هذا البند

 يقوم المتعاقد بإدراج هذا البند وتضمينه في العقود التي يبرمها من الباطن، بما في ذلك -د

 . منه، ويقوم بالتعديالت المناسبة المتصلة بتسمية المتعاقدين) د(هذه الفقرة 
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 : جـداول العمل لعـقـود البنـاء والتـشـييد -55
الل خمسة أيام من بدء تنفيذ العمل المتصل بالعقد، أو خالل أية فترة زمنية خ -د 

أخرى يحددها مسؤول العقود، يقوم المتعاقد بإعداد جدول عملي ويقدم إلى مسؤول العقود 
ويوضح المتعاقد في هذا الجدول تسلسل العمل ويبين فيه . ثالث نسخ منه للموافقة عليه
بما في ذلك الحصول على (وانب العمل المختلفة وإنجازها متى يعتزم البدء في تنفيذ ج

ويتخذ هذا الجدول شكل الرسم البياني وتكون أبعاده مناسبة لغرض ). المواد والمعدات
توضيح تقدم المشروع والنسب المئوية التقريبية المزمع إنجازها من العمل بحلول تواريخ 

د عن تقديم الجدول في الوقت المحدد وفي حال تخلف المتعاق. معينة خالل فترة التعاقد
لذلك، يجوز لمسؤول العقود االمتناع عن الموافقة على دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد عن 

 . األعمال التي أنجزها، الى حين قيام المتعاقد بتقديم الجدول المطلوب
من   يمتثل المتعاقد للتعليمات الصادرة عن مسؤول العقود ويقوم بتبليغه بما تم  -ه 

فإذا رأى مسؤول العقود تباطؤ في سير العمل وأن . تقدم في سير العمل بموجب الجدول
التقدم فيه ال يتماشى مع الجدول الذي وافق هو عليه، يبادر المتعاقد باتخاذ الخطوات 
الالزمة لتحسين األداء وسرعة التقدم في العمل، بما في ذلك تلك التي يطلبها منه مسؤول 

وفي . مل الكيان الحكومي المانح لهذا العقد أية نفقات إضافية تنشأ عن ذلكالعقود، وال يح
هذه الحالة، يجوز لمسؤول العقود أن يطلب من المتعاقد زيادة عدد ورديات أو نوبات 
العمل، أو زيادة ساعات العمل، أو زيادة أيام العمل، ويجوز له أن يطلب منه بذل أي 

ز لمسؤول العقود أن يطلب من المتعاقد تقديم آما يجو. جهود أخرى لتصحيح الوضع
جدول أو جداول إضافية مكملة يوافق هو عليها ويعتبرها ضرورية لتوضيح آيف 
سيستعيد المتعاقد سرعة التقدم في العمل وفقًا للجدول الذي آان مسؤول العقود قد وافق 

 . عليه
 البند أساسًا يبرر  يكون عدم امتثال المتعاقد لمتطلبات مسؤول العقود بموجب هذا -و 

قرار يتخذه مسؤول العقود مفاده أن المتعاقد ال يجتهد في العمل بالقدر الكافي لضمان 
ويجوز لمسؤول العقود إنهاء حق . إنجازه للعمل في اإلطار الزمني المحدد في العقد

المتعاقد في مواصلة العمل في المشروع أو في أي جزء منفصل منه عند إتخاذه مثل هذا 
 . رار، بموجب شروط القصور أو التقصير المنصوص عليها في العقدالق

 
 :مواصفات البناء والتشييد ورسـوماتها التصميمية -56

يحتفظ المتعاقد في موقع العمل بنسخة من الرسومات والمواصفات 
ويتيح لمسؤول العقود إمكانية االطالع ) الوصف المكتوب للعمل(

ذآرها في المواصفات ولم يكون ألي صفة يرد . عليها في أي وقت
يتم توضيحها في الرسومات، أو ألي صفة موضحة في الرسومات 
ولم يرد ذآرها في المواصفات نفس التأثير آما لو أنها آانت 

وفي حالة وجود اختالف بين البيانات . مذآورة ومبينة في آليهما
الواردة في الرسومات وتلك الواردة في المواصفات، يؤخذ بالبيانات 
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أما في حالة بروز اختالفات بين األرقام . واردة في المواصفاتال
الواردة في الرسومات وتلك المذآورة في المواصفات، ُيحال األمر 
على وجه السرعة إلى مسؤول العقود الذي ينظر في األمر بدون 

ويتحمل المتعاقد مسؤولية وتكلفة أية .  تأخير ويحسمه بقرار مكتوب
. ل صدور القرار المكتوب من مسؤول العقودتعديالت يجريها هو قب

ويقوم مسؤول العقود، من وقت آلخر، بتقديم الرسومات المفصلة 
وغيرها من معلومات أخرى تعتبر ضرورية، ما لم ينص العقد 

 .  على خالف ذلك
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 راءات ترسيـة العقـود وتقـديم المنـح ـإج
 راقية المكتـسبة والمصادرةالمنطبـقـة على الممتلـكات العـ

 وعلى صنـدوق تنمـية العـراق 
 

 إرشـادات عامة خاصة بتقـديم المنح
 الملحق ج

 
 
نقاط تؤخذ بعين االعتبار عند صياغة اتفاقيات المنح أو البيانات التي تلتمس تقديم العروض للحصول على  

 .المنح
 

شاآل مادية أو اقتصادية أو اجتماعية  ُتحدد بدقة أي م.ُتحدد أهداف المنحة والحاجة للمساعدة •
 .أو مالية أو مؤسساتية، أو أي مشاآل أخرى ذات صلة ستعالجها المنحة

 
 ُتحدد التكاليف والفوائد التي ستحققها المنحة، .يتم النظر في النتائج المرجوة أو الفوائد المتوقعة •

المنحة، وُيقدم شرح وُيبين، على سبيل المثال، آيف ستتحسن المشكلة نتيجة الحصول على 
 .للفائدة التي سيعود بها المشروع على الجمهور

 
 توضع قائمة باألنشطة ترتب عناصرها وفقًا لتسلسلها الزمني إلظهار .فحص نهج التنفيذ •

وُتحدد أنواع البيانات التي سيتم جمعها . جدول االنجازات وتواريخ االستكمال المتوقعة
ويتم شرح . التي ستستعمل لتقييم نتائج ونجاح المشروعوالحفاظ عليها، وُتناقش المعايير 

األسلوب الذي سيستعمل لتقرير مدى استيفاء االحتياجات التي جرى تحديدها ومناقشتها ومدى 
ويتم وضع قائمة بأسماء آل منظمة ومتعاون . تحقق النتائج والفوائد التي تم تحديدها

 وُيلحق بكل اسم وصف قصير ومستشار، أو أي شخص رئيسي آخر يعمل في المشروع،
 . لطبيعة مجهودات أو مساهمات آل منهم

 
بالنسبة . يتم وضع معايير للحكم على فعالية المنحة وقيمتها  .وضع اجراءات للتقييم والضبط •

للمنح الكبيرة، ينبغي أن تشمل تلك المعايير المدفوعات المبنية على التقدم المحرز أو إجراءات 
 .  استعمال المنحة بطريقة فعالةأخرى للضبط بغية ضمان

 
 تنـفيـذ المنـح 

 
وقد . يجوز تقديم المنح للكيانات الحكومية أو لمنظمات أخرى لتحقيق أهداف تفيد الصالح العام •

تكون مشاريع اإلعمار واألشغال العامة الصغيرة، وآذلك المشاريع التي تؤثر إيجابيا على 
 .التعليم والرعاية الصحية، مناسبة للمنح
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تسجل اتفاقيات المنح على استمارات يحددها ويعينها رئيس نشاط التعاقد في سلطة االئتالف  •

 . المؤقتة، بالتشاور مع مكتب المستشار العام التابع لسلطة االئتالف المؤقتة
 

عند تنفيذ المنح، ينبغي التأآد من إدراك من حاز على المنحة للغرض المنشود منها ولضرورة  •
سؤولية المالية، بما في ذلك الحصول على إيصاالت بالمبالغ الكبيرة المدفوعة االلتزام بالم

 .وتوثيق استعمال األموال
 

 . يتم القيام بعمليات فحص دورية لنشاط المنحة للتأآد من استعمال المنحة بشكل سليم •
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 جـراءات تـرسيـة العقـود وتقـديم المنـح إ
 مـتلكـات العـراقيـة المكتـسبة والمصـادرة المنـطبقـة على الم

 وعلى صنـدوق تنـميـة العـراق 
  

 سـئلة ُتـطرح آثـيرًاأ
 
 "د"الملـحق 

 
 ما هي المشاريع المناسبة لصرف أموال  صندوق تنمية العراق؟

 
 :على التالي) 2003 (1483ينص قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 
 تنمية للعراق على نحو شفاف لتلبية االحتياجات االنسانية للشعبيشدد على وجوب استخدام صندوق ال. 14

 العراقي، ومن أجل إعادة بناء االقتصاد وإصالح الهياآل األساسية للعراق، ومواصلة نزع سالح العراق، 
 وتغطية تكاليف اإلدارة العراقية المدنية، ولألغراض األخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق؛ 

 
ويجب استعمال مصادر أخرى . لمعيار الخاص باستعمال أموال صندوق تنمية العراقهذا هو ا

 يجوز استعمال أموال الو. للتمويل في حالة عدم تطابق متطلبات التعاقد آلية مع بنود هذه المعايير

 . صندوق تنمية العراق لدعم متطلبات قوات التحالف

 
 لممولة بأموال عراقية؟ما هي القواعد الخاصة التي تنطبق على العقود ا

 
وُيدرج في . يتم استيفاء االلتزامات الناجمة عن العقود الممولة بأموال عراقية بأموال عراقية فقط

 .تلك العقود بندًا خاصًا لتعريف جميع األطراف بهذه النقطة الهامة وتذآيرهم بها

 
نفيذها باسمها او باسم حكوماتها، ال يجوز للوحدات العسكرية التوقيع على العقود وت: الوحدات العسكرية

 : ويجب أن تتضمن هذه العقود النص التالي. وال يجوز لها استخدام األموال العراقية لتنفيذ المشاريع
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يتم التوقيع على هذا العقد بموجب سلطات المدير اإلداري لسلطة االئتالف "

لسلطات الحكومية المؤقتة، بصفته المسئول الرئيسي في الهيئة التي تمارس مؤقتًا ا

 تمشيًا معالقوانين واألعراف المتبعة في حالة الحرب، وفي العراق بموجب 

بين ) 2003 (1483قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 

 ")المتعاقد("__________________________ ، وبين ")التحالف("

 

د النص المشار اليه أعاله، إذ يبين هذا النص يجب أن يتضمن آل عق: سلطة االئتالف المؤقتة

 .بوضوح وجالء السلطة التي جرى تحرير العقد بموجبها

 

إنهاء العمل بالعقد ألغراض تناسب "من األهمية بمكان أن يتضمن آل عقد بندًا خاصًا ينص على 

تهي نظرًا ألن سلطة االئتالف المؤقتة تمارس سلطاتها لفترة زمنية محدودة وتن" الطرفين

 . ممارستها لتلك السلطات عند تشكيل حكومة في العراق تمثل الشعب العراقي وُيعترف بها دوليا

 

ينبغي على وزارات الحكومة العراقية اتباع اجراءات التعاقد الخاصة : وزارات الحكومة العراقية

ير اإلداري أن بالحكومة العراقية عند استعمال أموال سلطة االئتالف المؤقتة، وذلك اذا قرر المد

وُتستعمل إجراءات التعاقد الواردة في هذه المذآرة اذا آانت . اجراءات التعاقد آافية ومناسبة

 .اجراءات التعاقد الخاصة بالحكومة العراقية غير آافية ومناسبة
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 متى ينبغي علي استعمال منحة، ومتي ينبغي علي استعمال عقد؟

 

ة دعما لبرامج تنمية وتطوير المجتمع المحلي او برامج ُتقدم المنح للهيئات والمؤسسات األهلي

إتاحة الدورات التدريبية والتثقيفية للجماهير عندما يكون الغرض الرئيسي المنشود منها دعم أو 

تتيح المنح قدرًا أآبر .  تنشيط جهود الطرف المتلقي للمنحة وليس الحصول على منتج أو خدمة

. عليها الذين ال يخضعون إال لقدر محدد من الرقابة واإلشرافمن المرونة في التنفيذ للحاصلين 

ومع ذلك، ينبغي تقييم فعالية المنحة، فإذا لم تتحقق األغراض المنشودة منها ال يقتضي ذلك السعي 

وتقدم المنح بصفة عامة إلى الكيانات . لدى مصدر آخر من أجل تحقيق تلك األغراض

 .لربحيةوالمؤسسات الحكومية والمنظمات غير ا

 

 . تستخدم العقود للحصول على بضائع أو خدمات

 

 ما هي العوامل التي ينبغي استخدامها عند تقييم صـالحية طالبي التعاقد أو المرشحين للتعاقد؟ 

 

وينبغي مع ذلك . ينبغي أن ُتحدد متطلبات آل عقد بحيث تتناسب مع المنتج أو الخدمة المطلوبة

 : بار عند اتخاذ جميع القرارات الخاصة  بترسية أي عقدأخذ العوامل التالية في االعت
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السعر عنصر هام للغاية ينبغي أخذه في االعتبار عند اتخاذ قرار . القيمة •
بخصوص ترسية العقد، اال أن التأآد من تنفيذ العقد على نحو يتسم بالمسئولية هو 

 .أيضًا أحد العناصر الهامة التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار
يجب تقييم االستقرار المالي للمتعاقد في حالة . ستقرار المالي للمتعاقداال •

جميع عقود المشتريات الكبيرة أو العقود التي تتطلب دفع نسبة مئوية آبيرة من مبلغ 
وينبغي أن تتضمن عملية المراجعة على الوضع المالي للمتعاقد، بغية . العقد مسبقًا

 المالية وتقارير عن إجراءات المراجعة والتدقيق تقييم هذا الوضع، تحليال لميزانيته
على حساباته المالية آلما أمكن ذلك، وتقارير اإلئتمان، وبيانات أخرى تقيم صالحية 

 .الشرآة
ينبغي أخذ األداء السابق للمتعاقد بعين االعتبار اذا آان . األداء السابق •

 . الكيان المتعاقد قد أدى خدمات في الماضي

 
 
 
 
 


