سـةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
ذمارة  )8728( :لة 7112/2/72
برِيارى
ذمارة ()112ى سالَى 7112

ثشت بةسنت بة ئةحكامى ماددةى هةشتةم لة ياساى ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان ذمارة ()3ى
َى 2991ى هةمواركراو  ،و ئاماذة بة كؤنووسي كؤبوونةوةي ئاسايى ئةجنومةني وةزيران ذمارة()33
سال
لة رِيَكةوتي  ،1327/7/29و لةسةر ثيَشنياري وةزارةتي دارايي وئابووري بة نووسراويان ذمارة ()2333
لة  ،1327/4/13و ثشتبةست بة برِطةي ( )22لة بةشي ( )4لة ياساي بةرِيَوةبردني دارايي و قةرزي طشيت
َي 1334برِياردرا بة:
ذمارة ()99ي سال
 -2ليَخؤشبوون لةو سزاو سوودانةي كة كةوتؤتة ئةستؤي قةرزاراني باج لة هةريَمي كوردستان بؤ ساآلني
ثيَشوو بة مةرجيَك لة ماوةي ( )93نةوةد رِؤذي كار لة رِيَكةوتي بآلوكردنةوةي ئةم برِيارة لة رِؤذنامةي
َةكة بوو لةسةريان بدةن بة وةزارةتي دارايي وئابووري ،
(وةقايعي كوردستان ) تةواوي باجي كةل
َةكة بوو لةطةلَ سزاي
بةثيَضةوانةوة  ،لة دواي تيَثةرِبووني ماوةي دةستنيشانكراو ثيَويستة تةواوي باجي كةل
دواكةوتن و سوودي بة ديهاتوو بدةن بة وةزارةتي دارايي و ئابووري .
 -1وةزارةتي دارايي و ئابووري دةتوانيت رِيَنمايي ثيَويست بؤ ئاسانكاري جيَبةجيَكردني ئةم برِيارة دةربكات .
 -3وةزارةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم برِيارة لة رِيَكةوتي بآلوكردنةوةي لة رِؤذنامةي (وةقايعي كوردستان)
جيَبةجيَ دةكةن .

نيَضريظان بارزانى
سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران
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سـةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
ذمارة  )8723( :لة 7112/2/72
برِيارى
ذمارة ()111ى سالَى 7112

َى
ثشت بةسنت بة ئةحكامى ماددةى هةشتةم لة ياساى ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان ذمارة ()3ى سال
2991ى هةمواركراو  ،وئاماذة بة كؤنووسي كؤبوونةوةي ئاسايى ئةجنومةني وةزيران ذمارة( )33لة رِيَكةوتي
 ،1327/7/29و لةسةر ثيَشنياري بؤردى ثةروةردة و خويَندنى باآل لة كؤبوونةوةى ذمارة ( )1لة 1327/9/9
 ،و بة نووسراوى سةرؤكايةتى ئةجنوومةنى وةزيران ذمارة ( )1412لة  ، 1327/9/32برِياردرا بة -:
ثةيرِةوى ذمارة ()2ى سالَى 7112
ثةيرِةوى بةخشينى نازناوى زانستى و بةرزكردنةوةى زانستى بؤ هةلَطرانى برِوانامةى باالَ(ماستةر و دكتؤرا يان
برِوانامةى هاوتايانة) كة لة وةزارةتى ثةروةردةى هةريَمى كوردستان – عيَراق كاردةكةن
ماددةى يةكةم :

َطرانى برِوانامةى باآل (ماستةر و دكتؤرا يان برِوانامةى هاوتايانة)
ثيَدانى (نازناوى زانستى) بؤ هةل
كة لة وةزارةتى ثةروةردةى هةريَمى كوردستان – عيَراق كاردةكةن  ،بة مةرجيَك بةثيَى ئةحكامى
َى ( 1332ياساى وةزارةتى
ماددةكانى( )13( ، )11( ، )12( ، )13(، )29لة ياساى ذمارة ()23ى سال
خويَندنى باآلو تويَذينةوةى زانستى هةريَمى كوردستان -عيَراق) بيَت و هةروةها بةثيَى رِيَنمايى ذمارة ()2ى
َى (1322ريَنمايى ثيَدانى نازناوى زانستى ) كة لةاليةن وةزيرى خويَندنى باآل وتويَذينةوةى زانستى هةريَمى
سال
كوردستان – عيَراق دةرضووة و لة رِؤذنامةى (وةقايعى كوردستان ) ذمارة ( )299لة 1322/1/4
بآلوكراوةتةوة يان هةر ياسا و رِينماييةكى تر كة لة داهاتوودا جيَطةى ئةم ياسا و رِيَنمايية دةطريَتةوة و لة
َنيابوون لة هةبوونى طشت مةرج و ثيَداويستييةكانى كارثيَكراو لةم بوارةدا .
دواى دل
ماددةى دووةم :

ثرؤسةى بةرزكردنةوةى زانستى بؤ ئةوانةى كة ماددةى يةكةمى سةرةوة دةيانطريَتةوة بةثيَى رِيَنماييةكانى
بةرزكردنةوةى ثلةى زانستيى ثةيرِةوكراو لة وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى لة هةريَمى
كوردستان -عيَراق ئةجنام دةدريَت .
ماددةى سيَيةم :

ثيَدانى نازناوى زانستى بؤ ئةوانةى كة ماددةى يةكةمى سةرةوة دةيانطريَتةوة و بةردةوامن لة وانةوتنةوة و
تويَذينةوةى زانستى  ،بةثيَى ثيَوةرةكانى ثةيرِةوكراو لةاليةن وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى لة
هةريَمى كوردستان – عيَراق دةبيَت .
7112 /8/1

– –7

ذمارة ( )712العدد

ماددةى ضوارةم :

رِاطرتنى خةرجكردنى شايستةى دارايى ثلةى زانستى و بةرزكردنةوةى ثلةى زانستى بؤ ئةوانةى كة سوودمةندن
لةم ث ةيرِةوة بةهؤى نةبوونى سةرضاوةى دارايى بؤ دابينكردنى بودجةى ثيَويست بؤ ئةو شايستة داراييانة لة
ئيَستادا .
ماددةى ثيَنجةم :

ئةوانةى ئةم ثةيرِةوة دةيانطريَتةوة مافى ئةوةيان نيية داواى طواستنةوةى رِاذةيان بكةن بؤ وةزارةتى خويَندنى
باآل و تويَذينةوةى زانستى لة هةريَمى كورستان – عيَراق  ،يان ئةحكامى ياساى خزمةتى زانكؤيى ذمارة
َى  1323بيانطريَتةوة .
َى  1332و ياساى جيَبةجيَكردنى لة هةريَم ذمارة ()21ى سال
()13ى سال
ماددةى شةشةم :

وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى لة هةريَمى كورستان – عيَراق ريَنمايى ثيَويست بؤ ئاسانكارى
جيَبةجيَكردنى ئةم ثةيرِةوة دةردةكات .

ماددةى حةوتةم:

ئةم ثةيرِةوة لة رِؤذى بآلوكردنةوة لة رِؤذنامةى(وةقايعى كوردستان) جيَبةجىَ دةكريَت .

نيَضريظان بارزانى
سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران
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وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى
ذمارة 7217 :لة 7112/2/18

َثشت بة برِطةى ثيَنجةم لة ماددةى سيَيةمى ياساى وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى لة هةريَمى كوردستان
ثال
َةتدانى كؤمثانياكان بةمةبةستى كردنةوةى
َى  ، 1323دانانى رِيَنمايى طوجناو بؤ مؤل
ذمارة ()23ى سال
ثيَشانطاكان لة هةريَم ئةم رِيَنماييةى خوارةوةمان دةركرد-:

ماددةى (-:)1

رِيَنمايى ذمارة ()2ى سالَى
مؤلَةت دانى كردنةوةى ثيَشانطاكان

سآ سالَ ئيشوكارى رِيَكخستنى ثيَشانطاكانى ئةجنام دابيَت و بة اليةنى كةم سةرثةرشتى ريَكخستنى سآ
ثيَشانطاى كردبيَت بةثيَى طريَبةست كة ثةسةند كرابيَت لةاليةن اليةنى ثةيوةنديدار .

ماددةى (-:)7

هةر كؤمثانيايةك بيةويَت ثيَشانطا ئةجنام ب دات دةبيَت تؤماركرابيَت لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تؤماركردنى
كؤمثانياكان و كارى ثيَشانطاكان يةكيَك بيَت لة ضاالكييةكانى ض كؤمثانياى خؤماىل بيَت ياخود بيانى.
ماددةى (-:)8

َةتيةكان لةو شويَنانةت بيَت كة لةاليةن حكومةتى هةريَمى كوردستان دةست
دةبيَت ئةجنامدانى ثيَشانطا نيَودةول
نيشان كراوة بة هةرسآ ثاريَزطاى ( هةوليَر و سليَمان و دهؤك ).
ماددةى (-:)2

بةبآ ئاطادارى وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى و وةزارةتى ناوخؤ هيض (ثيَشانطايةكى بازرطانى و ثيشةسازى)

ناكريَتةوة.
ماددةى (-:)2

َةتيةكان بؤ ريَكخستنى كاتى كردنةوةى ثيَشانطاكان.
هةماهةنطى بكريَت لةطةلَ ثيَشانطا نيَودةول
ماددةى (-:)1

بؤ جيَ بةجيَ كردنى كردنةوةى ثيَشانطاكان نويَنةرى وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى لة ثيَشانطاكان دابنريَت بؤ
هةموو ثاريزطاكانى هةريَم .

ماددةى (-:)2

ثيَويستة ئةو كؤمثانيايةى كة ثيَشانطا ئةجنام دةدات سةرمايةكةى لة( )133دووسةد مليؤن دينار كةمرت نةبيَت

ماددةى (-:)8

ئةم رِيَنماييانةى سةرةوة ئةو كؤمثانيانةش دةطريَتةوة كة ثيَشرت تؤمار كراون.

ماددةى (-:)3

ئةم رِيَنمايية جيَبةجىَ دةكريَت لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان) .

د .على سندى
وةزيرى بازرطانى و ثيشةسازى بةوةكالةت
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وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى
ذمارة 1837 :لة 7112/2/2
بةيانى ذمارة ()1ى سالَى 7112

َى
َثشت بة برِطةى دووةمى ماددةى شةشةم لة ياساى وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى ذمارة ()22ى سال
ثال
( )1337وة لةبةر ثيَويستى كار برِيارماندا بة-:
 -2كردنةوةى بةرِيَوةبةرايةتى ثيَكةوة ذيانى ئايينةكان لة ديوانى وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى .
 -1ئةم بةريَوةبةرايةتية سةر بة نوسينطةى وةزير دةبيَت .
 -3ئةم بةيانة كارى ثآ دةكرآ لة بةروارى دةرضوونيةوة.
---------------------------------------------------------وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى
ذمارة 1317 :لة 7112/2/1

َثشت بة ماددة ( )1برِطة ( 9و  22و  )23لة ياساى وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى ذمارة ()22ى
ثال
َى ( ) 1337بؤ ثةرةثيَدان و رِاهيَنان و كردنةوةى خوىل بةردةوام بؤ بةهيَزكردنى تواناى ثيَش نويَذ و ووتار
سال
خويَنان برِيارماندا بة-:
 -2كردنةوةى ثةميانطاى (كوردستان بؤ شياندن و رِاهيَنانى ثيَش نويَذ و ووتار خويَنان)
 -1ئةم بةيانة كارى ثيَدةكريَت لة بةروارى دةرضوونيةوة.

د .ثشتيوان صادق عبداهلل
وةزيرى ئةو قاف و كاروبارى ئايينى بةوةكالةت
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وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )2برِطةى ( )1لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ()29ى
َى  1337برِيارماندا بة -:
سال
بةيانى ذمارة ()77ى سالَى 7112

 كردنةوةى (هؤبةى ذميَريارى ثرؤذةكان) و (هؤبةى ووردبينى ثرؤذةكان ) رِاستةوخؤ سةر بة بةريَوةبةرى طشتىلة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .1327/9/11بةيانى ذمارة ()78ى سالَى 7112

 كردنةوةى (فرياكةوتنى نةخؤشخانةى شار) لة ناو نةخؤشخانةى شار بيَت لة بةريَوةبةرايةتى طشتىتةندروستى سليَمانى .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .1327/9/14بةيانى ذمارة ()72ى سالَى 7112

َبةندى تةندروستى شةهيد امساعيل رةسول بايز ) سةربة
َبةندى تةندروستى خدران) بؤ (مةل
 طؤرينى ناوى (مةلبةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى رِاثةرين .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .1327/9/14بةيانى ذمارة ()72ى سالَى 7112

 كردنةوةى (بةشى .) Pet Scan ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .1327/9/33بةيانى ذمارة ()71ى سالَى 7112

 كردنةوةى (بنكةى تةندروستى شةهيد حسيَن منصور) سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى طةرميان . ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .1327/2/7د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيرى تةندروستى
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وزارة التخطيط
رقم  7361 :يف 7171/1/71

إستناداً اىل الصالحية املخولة لنا و بناءاً على ما جاء يف الفقرة (أوالً) من املادة ( )69من تعليمات تنفيذ
التعاقدات احلكومية رقم ( )2لسنة  ،2109أصدرنا-:
امللحق (هـ)
اإلجراءات التكميلية للتعاقد على أساس الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
)Annex (e
))(Supplemental Procedures for Procurement of Public-Private Partnership (PPP

املادة ( -:)7الغرض

الفصل األول – أحكام عامة )(General provisions
)(Purpose

الغرض من هذا امللحق هو تكملة تعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية رقم ( )2لسنة  2109بأحكام تفصيلية
خمصّصة إلتفاقيات تنفيذ مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ، PPPبضمنها إمكانية إضافة أسلوب
تعاقد يتماشى مع املبادئ املنصوص عليها يف املادة ( )2من تعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية.
املادة ( -:)7التعاريف
أوال :الشراكة بني القطاعني العام واخلاص (الشراكة -Public-Private Partnership] [(PPP) )PPP
الرتتيبات التعاقدية بني سلطة التعاقد من طرف وكيان من القطاع اخلاص من طرف أخر لغرض توفري األصول
العامة والبنية التحتية و  /أو اخلدمات العامة ،حيث يتم:
)(Definitions

أ -تهيئة اإلستثمارات و  /أو اإلدارة اليت يضطلع بها القطاع اخلاص لفرتة حمددة من الزمن.
ب -حتديد واضح جدا للمخاطر بني القطاع اخلاص وسلطة التعاقد.
ج -و مراعاة في ما اذا سيكون لسلطة التعاقد وحدها احلق يف استغالل األعمال أو اخلدمات موضوع العقد .وقد
تنص إتفاقية الشراكة  PPPعلى تلقي الكيان اخلاص الدفعات املرتبطة باألداء اليت تستحق عندما حيقق
األداء معايري حمددة ومعرّفة مسبقا من طرف سلطة التعاقد.
ثانيا :العرض غري املدعو ) –(Unsolicited Proposalعرض غري مدعو ملشروع شراكة  PPPمقدّم من
كيان من القطاع اخلاص مببادرة خاصة به وليس إستجابة لطلب من سلطة التعاقد.
ثالثا :العرض األولي غري املدعو ( - (Initial unsolicited proposalالوثيقة األوىل املقدّمة إىل سلطة
التعاقد لغرض منح املوافقة املبدئية.
رابعا :املوافقة املبدئية ( - )Preliminary Approvalاملوافقة املمنوحة من سلطة التعاقد على أساس العرض
األولي غري املدعو واليت تسمح لصاحب العرض أن يقدم عرض نهائي غري مدعو.
خامسا :العرض النهائي غري املدعو ) - (Final Unsolicited Proposalالعرض غري املدعو املقدّم من
صاحب العرض بعد منحه املوافقة املبدئية.
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سادسا :التفاوض املباشر ) - (Direct Negotiationيتم عندما تُحيل سلطة التعاقد عقد الشراكة

PPP

بدون إستخدام اإلجراءات التنافسية.
سابعا :اإلحتاد ) – (Consortiumجتمّع تعاوني من مؤسستني أو أكثر يتّحدان على أساس إتفاقية تعاقدية
(إتفاقية اإلحتاد) لتقديم عرض لتنفيذ مشروع شراكة . PPP
ثامنا :شركة املشروع ) – (Project Companyشركة تُؤسس مبوجب القانون لغرض الدخول يف عقد لتنفيذ
مشروع شراكة .PPP
تاسعا :اإلختيار األولي ) – ( Initial selectionعملية تهيئة القائمة املختصرة اليت تسبق دعوة طلب تقديم
العروض ضمن التعاقد إلتفاقيات مشاريع الشراكة  PPPلتمكني سلطة التعاقد من دعوة مقدمي العروض
الذين حازوا على اعلى تقييم فقط لتقديم عروضهم.
عاشرا :العرض األفضل والنهائي ]) - [Best And Final Offer (BAFOاإلجراء الذي تقوم به سلطة
التعاقد لدعوة أصحاب العروض املستجيبة جوهريا لتقديم عروضهم األفضل والنهائية.
حادي عشر :تعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية ( – )Procurement Regulationتعليمات تنفيذ
التعاقدات احلكومية رقم ) (2لسنة  2109و مالحقها.
املادة ( -:)6نطاق التطبيق ) ( Scope of applicationيتم إختيار مقدمي العروض وإحالة عقود الشراكة
 PPPوفقا لتعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية رقم ( )2لسنة  2109وأحكام هذا امللحق.
الفصل الثاني – التخطيط واإلعداد لتعاقدات الشراكة PPP
))Planning and preparation of PPP procurement

املادة ( -:)4املتطلبات األساسية املسبقة لتعاقدات الشراكة
أوال :على سلطة التعاقد التأكد من إستيفاء مجيع املتطلبات الضرورية قبل الشروع يف إجراءات تعاقد الشراكة
 PPPلتحديد وإجراء عمليات تقييم اجلدوى وأية تقييمات مطلوبة لألثر البيئي واحلصول على موافقة
وزارة التخطيط ،وفق السياقات املعتمدة يف إدراج املشاريع اليت تقرتحها سلطات التعاقد يف املوازنة
)Prerequisites for PPP procurement) PPP

اإلستثمارية السنوية إلبرام إتفاقية الشراكة  PPPللمشروع.
ثانيا :على سلطة التعاقدعدم تقديم املعلومات باسلوب متحيّز مما قد مينح بعض مقدمي العروض أرجحية على
اآلخرين.
املادة ( -:)5مسؤول املشروع () Project officer
أوال :على سلطة التعاقد تعيني شخص من داخل أو من خارج هذه السلطة ميتلك املعرفة املسبقة واخلربة الالزمة
ليكون مسؤوال عن التعاقد ملشروع الشراكة .PPP
ثانيا :تشمل واجبات مسؤول املشروع إدارة تنفيذ املشروع من خالل مراحل ختطيط التعاقد وإستدراج العروض
ومراقبة التنفيذ السليم للمشروع.
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ثالثا :إضافة إىل مسؤول املشروع ،باإلمكان اإلستعانة بإستشاري تعاقدات ملساعدة فريق التعاقد و التفاوض يف
مرحلة إستدراج العروض .جيب أن ميتلك اإلستشاري خربة يف مشاريع مماثلة ويف مجيع مراحل مشروع الشراكة
 . PPPويعني اإلستشاري عن طريق إجراءات تنافسية وفقا لتعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية ،إال إذا
كان اإلستشاري هو منظمة دولية متعددة احلكومات أو وكالة ماحنة ثنائية.

املادة ( -:)3صياغة املواصفات () Formulation of specifications

جيب صياغة املواصفات الفنية ملشروع الشراكة  PPPعلى أساس األداء و/أو املخرجات املطلوبة من قبل سلطة
التعاقد بطريقة موضوعية لتحقيق أقصى قدر من املنافسة ،وجتنب خلق عقبات غري ضرورية أمام مشاركة
مقدمي العروض يف إجراءات التعاقد.
املادة ( -:)1تقدير الكلفة ()Cost estimation
أوال :ألغراض تقدير كلفة تعاقد الشراكة  ،PPPعلى سلطة التعاقد مراعاة النماذج املالية اليت اعتمدت يف
مرحلة تقييم جدوى املشروع واحملدّثة لتعكس تفصيالت إضافية للمشروع كما ترد يف طلب تقديم العروض.
ثانيا :ألغراض تسهيل عملية تقييم العرض والتفاوض اليت متكن سلطة التعاقد من حتقيق أفضل قيمة مقابل
املال العام ،لسلطة التعاقد اللجوء إىل كلفة إستخدام خيار تسليم القطاع العام للبنية التحتية أو اخلدمة
( or service

The cost of utilizing the option of delivery of the infrastructure

 ،)by the public sectorكمرجع للمقارنة.
الفصل الثالث – إجراءات تعاقد الشراكة )PPP Procurement procedures( PPP

املادة ( -:)8طلب العروض والشروط الواجب توفرها يف العروض
) )Solicitation of proposals and conditions required in proposals
أوال :على سلطة التعاقد طلب العروض من مقدمي العروض املؤهلني .وميكن ضمان ذلك عن طريق إجراء
التأهيل املسبق وفق املادة ( ) 22من تعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية أو من خالل الدعوة لتقديم بيان
الرغبة ومن ثم تهيئة قائمة اإلختيار األولي ملقدمي العروض و الذين سيتم دعوتهم لتقديم العروض.
ثانيا :على سلطة التعاقد ،عند تهيئة قائمة اإلختيار األولي ملقدمي العروض ،التأكد من أن القائمة تضم
عددا كافيا من مقدمي العروض لضمان منافسة فعّالة شريطة أن ال يقل عدد مقدمي العروض عن ثالثة.
ثالثا :على سلطة التعاقد اإلعالن عن التعاقد ملشروع الشراكة بالكيفية املنصوص عليها يف الفقرة )ثانيا( من
املادة ) (22من تعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية لغرض وضع قائمة اإلختيار األولي ملقدمي العروض الذين
سيتم طلب العروض منهم .و جيب أن يتضمن اإلعالن املعلومات اآلتية :
أ .إسم وعنوان ومعلومات اإلتصال بسلطة التعاقد.
ب .وصف مضمون مشروع التعاقد إىل املدى املعروف عنه ونوع عقد الشراكة
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] ) ،Design-Build-Operate (DBO) ،Build-Operate-Transfer (BOTوغريها[ والوقت واملكان
احملددين لتقديم مثل هذا املضمون.
ج .بيان كيفية احلصول على وثائق التأهيل املسبق ،أو أية وثائق ذات صلة يف حالة تطبيق قائمة اإلختيار األولي،
واليت تؤمن معلومات إضافية أكثر تفصيال عن املشروع.
د .بيان إجراءات التعاقد املطبقة وفق أحكام هذا امللحق.
ه .املعايري واإلجراءات اليت ستطبق للتحقق من مؤهالت مقدمي العروض أو وضع قائمة اإلختيار اإلولي ،يف
حالة التطبيق ،مع حصر عدد مقدمي العروض الذين ستوجه هلم الدعوة للمشاركة وحتديد الشهادات
واملستندات والوثائق و غريها من املعلومات اليت تراها سلطة التعاقد ضرورية و اليت يتوجب على مقدمي
العروض إرفاقها مع عروضهم ،وفقا لتعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية.
و .حتديد الوسيلة وعملة السداد إذا تقرر إستيفاء مثن شراء لطلب تقديم العروض.
ز .اللغة أو اللغات احملرر مبوجبها طلب العروض.
ح .الطريقة واملكان واملوعد النهائي لتقديم العروض.
ط .بيان ينص على طلب العروض حصرا من مقدمي العروض املؤهلني مسبقا ،أو من مقدمي العروض املشمولني
بقائمة اإلختيار األولي فقط ،يف حالة التطبيق.
رابعا :على مقدمي العروض الراغبني بامل شاركة إستيفاء املعايري اليت تعتربها سلطة التعاقد مالئمة لجإجراءات
اخلاصة بالتعاقد ،بشكل مربّر وموضوعي لغرض التأهيل املسبق أو اإلدراج ضمن قائمة اإلختيار األولي
ملقدمي العروض يف حالة التطبيق ،كما مبني يف وثائق التأهيل املسبق أو وثائق اإلختيار األولي .تنحصر هذه
املعايري مبؤشرات معايري األهلية والتأهيل املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية وجيب أن
تشمل ،فضال عن معايري األهلية ،اآلتي:
أ .املؤهالت املهنية والفنية الكافية واملوارد البشرية واملعدات وغريها من املتطلبات املادية الالزمة
لتنفيذ مجيع مراحل املشروع مبا يف ذلك أعمال التصميم والبناء والتشغيل والصيانة.
ب .املقدرة الكافية إلدارة اجلوانب املالية للمشروع والقدرة على حتمّل متطلبات متويله.
ج .و القدرة اإلدارية والتنظيمية املناسبة واجلدارة واخلربة مبا يف ذلك خربة سابقة يف تشغيل مرافق البنية التحتية
املماثلة .
خامسا :يسمح جلميع مقدمي العروض الذين يلبون املعايري املنصوص عليها يف وثائق التأهيل املسبق للمشاركة
يف إجراءات التعاقد عند تطبيق اسلوب التأهيل املسبق .و عند تطبيق اسلوب اإلختيار األولي ،على سلطة
التعاقد اختيار مقدمي العروض احلاصلني على أفضل تقييم لشموهلم بإجراءات التعاقد باحلد األقصى احملدد
يف وثائق اإلختيار املسبق على أن ال يقل العدد عن ثالثة. ،
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املادة ( -:)9مشاركة اإلحتادات ()Participation by consortia
أوال:

أ -لسلطة التعاقد السماح بتشكيل إحتادات لتقديم العروض عند دعوة مقدمي العروض لجإشرتاك يف إجراءات
التعاقد.
ب -جيب أن تقرتن العروض املقدمة من قبل اإلحتادات باملستندات و الوثائق اخلاصة باملعايري و املؤهالت املنصوص
عليها يف الفقرة رابعا من املادة ( )8من هذا امللحق ،سواء بالنسبة إلعضاء اإلحتاد أو اإلحتاد ككل يف
الوقت ذاته.

ثانيا:

أ -يلتزم كل عضو يف اإلحتاد بالتكافل والتضامن بإلتزامات اإلحتاد مُقدّم العرض.
ب -عندما تتعامل سلطة التعاقد يف مراحل متقدمة مع شركة املشروع اليت تشكّل لتنفيذ املشروع ،فإن تلك
الشركة تكون مسؤولة عن إستيفاء كافة متطلبات إتفاقية الشراكة.
ثالثا :جيوز لكل عضو من أعضاء اإلحتاد املشاركة بشكل مباشر أو غري مباشر كأن تكون شركة فرعية ،يف
إحتاد واحد فقط لتقديم عرض ،وليس يف عرض أخر بنفس الوقت .ويرتتب على خمالفة هذه القاعدة جتريد
اإلحتاد وأعضائه من األهلية ،و رفض مجيع العروض املتداخلة يف املشاركة .على أن ذلك ال مينع أي
شركة من أن تكون متعاقدة من الباطن يف أكثر من عرض أو أن يكون أي عضو يف إحتاد عضوا شريكا
يف أكثر من عرض.
رابعا :على سلطة التعاقد التأكد من قدرات كل عضو من أعضاء اإلحتاد عند النظر يف مؤهالت اإلحتادات
املقدمة للعروض ،و تقييم ما إذا كانت مؤهالت األعضاء جمتمعة كافية لتلبية إحتياجات مجيع مراحل
املشروع مبوجب متطلبات التأهيل املوصوفة يف اإلعالن.
خامسا :يكون إستبدال عضو يف اإلحتاد ،بناء على طلبه سواء يف مرحلة التنافس أو التنفيذ ،مشروطا مبوافقة
سلطة التعاقد املسبقة .وعند املوافقة ،جيب أن ميتلك العضو اجلديد حبد أدنى نفس مؤهالت العضو
املُستبدل ،وبعكسه لسلطة التعاقد جتريد األهلية أو مراجعة شروط إتفاقية املشروع املربمة مع اإلحتاد..
املادة ( -:)71طلب تقديم العروض ()Request for proposals
أوال :على سلطة التعاقد طلب تقديم العروض لكل من املؤهلني مسبقا أو املشمولني بقائمة اإلختيار األولي،
شريطة قيام مقدم العرض بدفع مثن الشراء ،إن وجد .جيب أن يتضمن طلب تقديم العروض املعلومات اآلتية
كحد أدنى:
أ .إسم وعنوان ومعلومات اإلتصال بسلطة التعاقد.
ب .وصف موضوع التعاقد مبا يف ذلك مؤشرات األداء الفين وغريها من العناصر ومستويات اخلدمة اليت جيب
أن يستوفيها العرض ،و كذلك املدة املطلوبة وموقع تنفيذ العقد مبا يف ذلك متطلبات سلطة التعاقد بشأن
القواعد القياسية للسالمة واألمان واحلماية البيئية.
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ج .مستوى الدعم املالي الذي تكون سلطة التعاقد مستعدة ملنحه ]ضمانات ،دفعات مبكرة (الدفعات اليت
تسدد خالل املراحل املبكّرة من تطوّر مشروع الشراكة وقبل توفر اآلصول)[ ،وغريها مما يتفق عليه يف إتفاقية
املشروع.
د .مسودة عقد الشراكة واإلشارة اىل أن املسودة ستناقش مع مجيع مقدمي العروض املؤهلني ،و أنه سيتم تأمني
مسودة نهائية جلميع مقدمي العروض قبل موعد تقديم العروض مع مراعاة مضمون الفقرة الفرعية (ي).
ه .ا لوسائل اليت تتيح ملقدمي العروض طلب التوضيح عن طلب العروض وفقا لجإجراء املنصوص عليه يف املادة
( ) 22من تعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية وبيان ما إذا كانت سلطة التعاقد تعتزم عقد اجتماع متهيدي
ملقدمي العروض يف هذه املرحلة.
و .أي عنصر من عناصر وصف موضوع التعاقد أو شرط من شروط إتفاقية املشروع غري املشمولة بالتفاوض
أثناء اإلجراءات.
ز .اإلرشادات حول إعداد وتقديم العروض.
ح .معايري تقييم العروض والوزن النسبـي للمعايري وأسلوب تطبيقها يف تقييم ومقارنة العروض وفق الفقرة
(ثانيا) من املادة ( )00من هذا امللحق.
ط .الصيغة املطلوبة وأية تعليمات مبا يف ذلك أي جداول زمنية ذات صلة واليت تنطبق فيما يتعلق بالعرض ،مبا
يف ذلك وجوب تقديم العرضني الفين واملالي بصورة مستقلة يف مغلفات خمتومة.
ي .بيان إمكانية إجراء مفاوضات مع مقدمي العروض املشاركني اذا كانت سلطة التعاقد تنوي إجراء
املفاوضات.
ك .و أية متطلبات أخرى قد تقررها سلطة التعاقد واملرتبطة بإعداد وتقديم العروض وإجراءات التعاقد وفقا
ألحكام تعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية.
ثانيا :قد حيدد طلب تقديم العروض حدودا ترتبط باجلودة واجلوانب الفنية واملالية والتجارية ،و تعترب العروض
اليت تفشل يف حتقيق تلك احلدود غري مستجيبة وتُرفض وتُستبعد من إجراءات التعاقد.
ثالثا :على سلطة التعاقد اإلستجابة بأقرب فرصة ألي طلب مقدم إليها من أي من مقدمي العروض للحصول
على توضيح حول طلب تقديم العروض على النحو احملدد يف طلب تقديم العروض خالل فرتة زمنية
معقولة ،وذلك قبل املوعد النهائي لتقديم العروض .و تُعمم اإلجابة على كل مقدمي العروض بأقرب
فرصة دون الكشف عن مصدر الطلب.
رابعا:جيب التوصية يف طلب تقديم العروض ،عند اإلقتضاء ،على زيارة مقدمي العروض ملوقع املشروع واملنطقة
احمليطة به لدراسته للحصول على أية معلومات ضرورية إلعدادالعروض وعلى مسؤوليتهم ونفقتهم
اخلاصة.
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خامسا :لسلطة التعاقد عقد إجتماع متهيدي مع مقدمي العروض املؤهلني مسبقا أو املشمولني بقائمة اإلختيار
األولي لغرض توضيح طلب تقديم العروض ،و جيب توثيق مجيع طلبات التوضيح والردود عليها يف حمضر
اإلجتماع ،ويقتضي تقدميه جلميع املؤهلني مسبقا واملشمولني بقائمة اإلختيار األولي.
سادسا :يرسل أي تعديل لطلب العروض مبا يف ذلك تعديل معايري تقييم العروض املشار إليها يف الفقرة الفرعية
(ح) من الفقرة )أوال( من هذه املادة إىل مجيع املشاركني يف إجراءات طلب تقديم العروض.
سابعا:

أ -حيدد طلب تقديم العروض املتطلبات املرتبطة باجلهة املصدّرة له والطبيعة والصيغة واملبلغ والشروط الرئيسة
األخر ى إضافة إىل شروط أي ضمان مطلوب للعرض ،و كذلك أية معلومات عن ضمان حُسن التنفيذ الذي
قد تطلبه سلطة التعاقد.
ب -جيب أن ال يصادر أي ضمان عرض قد يكون مطلوبا يف غري احلاالت املشار إليها يف الفقرة ثانيا من املادة
(  )22من تعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية ،وكما يأتي:
 -0الفشل يف تقديم العرض األفضل والنهائي ) ،(BAFOإذا تطلب ذلك ،ضمن املهلة املقررة من سلطة
التعاقد وفق الفقرة )عاشرا( من املادة ( )00من هذا امللحق.
 -2الفشل يف توفري الضمان املطلوب للوفاء بشروط إتفاقية املشروع بعد قبول العرض أو إلستيفاء أي شرط
آخر قبل توقيع اإلتفاقية كما حمدد يف طلب تقديم العروض.
املادة ( -:)77فتح وتقييم العروض وإجراء املفاوضات
))Opening and evaluation of proposals and negotiation
أوال :أ -على سلطة التعاقد فتح العروض عند إنتهاء مدة التقديم احملددة يف طلب العروض ويف املكان احملدد يف
طلب العروض حبضور الراغبني من مقدمي العروض.
ب -يف حالة تقديم العروض مبغلفني منفصلني للعرض الفين واملالي ،يقتضي دعوة مقدمي العروض حلضور
عملية فتح العروض الفنية وكذلك عند فتح العروض املالية إذا مت فتحهما بشكل مستقل مبوجب وثائق
املناقصة.
ثانيا :حتدد سلطة ا لتعاقد وتكشف ملقدمي العروض معايري التقييم يف طلب العروض مبا يف ذلك الوزن النسبـي
لكل من هذه املعايري ومنهجية التقييم واإلجراءات الواجب تطبيقها يف عملية تقييم العروض .وتطبّق
هذه املعايري على :
أ -الكفاءة اإلدارية والفنية ملقدم العرض.
ب -فعّالية العرض املقدم يف تلبية متطلبات سلطة التعاقد على النحو املبني يف طلب تقديم العروض.
ج -السعر أو العرض املالي املقدم لتنفيذ العرض وكلفة التشغيل وصيانة وإصالح السلع املقرتحة أو اإلنشاءات أو
اخلدمات.
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ثالثا :تشكل جلنة لغرض تقييم العروض الواردة ضمن إجراءات تعاقد الشراكة  ، PPPتتألف من :
أ -خرباء فنيني وقانونيني وخرباء آخرين ذوي صلة من ضمن سلطة التعاقد و  /أو خرباء من خارج سلطة
التعاقد.
ب -ممثل عن الوزارة أو اهليئة املعنية.
ج -ممثل عن وزارة التخطيط  /وحدة تعاقدات الشراكة.
د -ممثل عن احملافظة أو اإلدارة املستقلة املعنية.

رابعا:

أ -على سلطة التعاقد فحص مجيع العروض الفنية الواردة وفق متطلبات احلد األدنى املقررة يف طلب العروض.
وجيب رفض كل عرض ال يلبـي هذه املتطلبات على أساس كونه غري مستجيب.
ب -يُرسل إشعار بالرفض وأسبابه على وجه السرعة إىل كل مقدم عرض من الذين رفضت عروضهم.
خامسا:

أ -تشمل معايري التقييم ومقارنة العروض الفنية ،احملددة يف طلب تقديم العروض ،اآلتي على األقل:
 -0املتانة الفنية.
 -2اإلستجابة للمعايري البيئية.
 -2اجلدوى التشغيلية.
 -4و املدى الذي يثبته العرض على قدرة مقدمه لتلبية معايري األداء املطلوبة طوال مدة إتفاقية املشروع على
النحو املبني يف طلب تقديم العروض.
ب-تشمل معايري التقييم ومقارنة العروض املالية والتجارية اآلتي  ،حسب اإلقتضاء وكما حمدد يف طلب تقديم
العروض:
 -0القيمة احلالية للتعريفة املقرتحة وأسعار الوحدات وغريها من النفقات خالل الفرتة التشغيلية  ،إذا كان طلب
تقديم العروض يتيح ملقدمي العر وض إقرتاح املستويات ملثل هذه النفقات مع تطبيق سعر اخلصم احملدد يف
طلب تقديم العروض.
 -2القيمة احلالية للدفعات املباشرة املقرتحة ،ان وجدت ،من جانب سلطة التعاقد وتطبيق سعر اخلصم احملدد يف
طلب تقديم العروض.
 -2املعايري املالية األخرى اليت قد تكون حمددة يف طلب تقديم العروض مع مراعاة طبيعة عقد الشراكة.
 -4مدى الدعم املالي من سلطة التعاقد بشكل دفعات متوفرة ،إن وجدت ،ومتوقعة من أية سلطة عامة يف
اإلقليم ،حيثما ينطبق ذلك ،وحيدد ذلك على أساس تنافسي.
 -2متانة الرتتيبات املالية املقرتحة.
 -9و إمكانات التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية اليت تتضمنها العروض.
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سادسا :على سلطة التعاقد دعوة كل مقدم عرض قدم عرضا مستجيبا وضمن أي حد أقصى معمول به
للمشاركة يف التفاوض ،اذا ما حددت مرحلة للتفاوض يف طلب تقديم العروض.
سابعا:
أ -جيب أن تكون املفاوضات بني سلطة التعاقد و مقدم العرض سرية.
ب -على سلطة التعا قد التعامل مع العروض باألسلوب الذي يضمن عدم الكشف عن حمتوياتها ملقدمي العروض
املنافسة.
ج -على أي من أطراف املفاوضات عدم الكشف عن أية معلومات فنية أو سعرية أو سوقية أخرى تتعلق
باملفاوضات إىل أي شخص آخر بدون موافقة الطرف اآلخر ،مع مراعاة املادة ( )21من تعليمات تنفيذ
التعاقدات احلكومية.
ثامنا :يقتضي إرسال أية متطلبات وقواعد إسرتشادية والوثائق والتوضيحات أو غريها من املعلومات ،واليت
تُرسلها سلطة التعاقد ألي من مقدمي العروض ،جلميع مقدمي العروض اآلخرين يف نفس الوقت وعلى
قدم املساواة ،ما مل تكن هذه املعلومات حمددة أو حصرية مبقدم العرض املعين أو أن مثل هذه اإلتصاالت
ستشكل خرقا ألحكام السرية املقررة وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة )سابعا( من هذه املادة واملادة
( )21من تعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية.
تاسعا :ال جيوز لسلطة التعاقد خالل املفاوضات تعديل موضوع التعاقد أو أي من معايري التأهيل أو التقييم أو
أي من متطلبات احلد األدنى أو أي شرط من شروط إتفاقية املشروع اليت ال ختضع للمفاوضات كما هو
حمدد يف طلب تقديم العروض وفقا للفقرة الفرعية (و) من الفقرة )أوال( من املادة ( )01من هذا امللحق.
عاشرا :على سلطة التعاقد ،بعد إنتهاء املفاوضات ،الطلب من مجيع مقدمي العروض اآلخرين يف إجراءات
التعاقد تقديم أفضل عروض نهائية فيما يتعلق جبميع جوانب عروضهم واليت ال ختضع للتفاوض .جيب
أن يكون الطلب خطيا مع حتديد الطريقة واملكان واملوعد النهائي جلولة تقديم العرض األفضل والنهائي
).(BAFO
حادي عشر:

أ -على سلطة التعاقد ترتيب مجيع العروض املستجيبة على أساس معايري التقييم .العرض الناجح هو العرض
األفضل الذي يلبـي إحتياجات سلطة التعاقد على النحو الذي حتدده حصرا املعايري وإجراءات تقييم العروض
الواردة يف طلب العروض وأي تعديل هلا.
ب -لسلطة التعاقد أن تقرر التخلي عن مرحلة أفضل عرض نهائي املشار إليها يف الفقرة )عاشرا( من هذه
املادة يف حالة املشاريع األقل تعقيدا واملشاريع الصغرية ،مثل إختيار صاحب إمتياز لتشغيل البنية التحتية
املوجودة فعال.
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املادة ( -:)77التفاوض املباشر ))Direct negotiation
أوال :على سلطة التعا قد إعادة اإلعالن لطلب تقديم العروض عند إستجابة واحد من مقدمي العروض املستوفني
ملتطلبات التأهيل ،وفقا للفقرة )ثانيا( من املادة ( )8من هذا امللحق .جيب إعادة اإلعالن بعد حتري سلطة
التعاقد عن أسباب العزوف عن اإلستجابة لطلب العروض األصلي ،مبا يف ذلك التأكد من حتديد معايري
التأهيل بشكل مالئم أو إذا كان تصميم املشروع مناسبا وفيما إذا أُختذت أية خطوات عالجية الزمة ،مبا
يف ذلك تعديل وحتديث وثائق طلب تقديم العروض ،إذا لزم األمر.
ثانيا :اذا ظهر بعد إعادة أالعالن:
أ -عدم إستجابة أي مقدم عرض أو إستجابة مقدم عرض واحد فقط يلبـي متطلبات التأهيل املنصوص عليها
يف اإلعالن ،يقدم نفسه ومن ثم يقدم عرضا مستجيبا.
ب -أو إستجابة أكثر من مقدم عرض واحد ولكن مقدم عرض واحد فقط يلبـي متطلبات التأهيل املنصوص
عليها يف اإلعالن ،يقدم نفسه ومن ثم يقدم عرضا مستجيبا.
ج -أو أكثر من مقدم عرض واحد مدرج يف قائمة اإلختيار األولي ،ولكن مقدم عرض واحد فقط يقدم عرضا
مستجيبا.
لسلطة التعاقد التفاوض مباشرة مع مقدم ذلك العرض الواحد حول إتفاقية املشروع.
ثالثا :جواز إحالة إتفاقية املشروع على أساس التفاوض املباشر شريطة إتّباع السياقات املعتمدة يف إدراج
املشاريع اليت تقرتحها سلطات التعاقد ضمن املوازنة اإلستثمارية السنوية يف وزارة التخطيط ،يف احلاالت
اآلتية:
أ -عند وجود حاجة ملحة لضمان اإلستمرارية يف تقديم اخلدمة و يكون بالتالي من غري العملي اإلخنراط يف
إجراءات اإلختيار التنافسية.
ب -ألسباب تتعلق بالدفاع الوطين أو األمن الوطين.
ج -توفر مصدر واحد فقط قادر على تقديم اخلدمة املطلوبة (على سبيل املثال ،عندما يتطلب استخدام
تكنولوجيا مسجلة أو معرفة فريدة من نوعها).
د -عند إصدار دعوة سابقة إىل إجراءات اإلختيار املسبق أو طلب تقديم عروض لكن مل تقدم أي عروض أو
فشل مجيع العروض يف تلبية معايري التقييم احملددة يف طلب تقديم العروض.
الفصل الرابع – العروض غري املدعوة ((Unsolicited proposals
املادة ( -:)76مقبولية العروض غري املدعوة )(Admissibility of unsolicited proposals
أوال :لسلطة التعاقد النظر يف العروض غري املدعوة ،استثناءا من املادة ( )8من هذا امللحق ،عمال باإلجراءات
املنصوص عليها يف الفقرات أدناه من هذه املادة شريطة:
أ -أن ال تكون هذه العروض مرتبطة باملشروع الذي بوشر بإجراءات التعاقد له أو أعلن عنه
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ب -و أن سلطة التعاقد ومقدم العرض غري املدعو قد وقعا مذكرة تفاهم على أقصى تقدير تؤكد قابلية تطبيق
اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه املادة.
ثانيا :تشمل إجراءات قبول العرض غري املدعو ،ما يأتي:
أ -جيب أن يقدم مقدم العرض ،ضمن املرحلة األولية ،عرضا خمتصرا للعرض األولي غري املدعو إىل سلطة
التعاقد .الغرض من هذه املرحلة هو:
 -0التحقق من إستيفاء شروط القبول للعرض غري املدعو.
 -2و لوضع القواعد اليت تنظّم التعامل مع الصيغة النهائية للعرض غري املدعو مقدما.
ب -على سلطة التعاقد ،بعد تسلّم العرض غري املدعو و إجراء الفحص األوىل له  ،إشعار مقدم العرض بأقرب
فرصة فيما اذا أعترب العرض مستوفيا للمصلحة العامة من عدمه مع مراعاة عوامل مالئمة الرتتيبات
التعاقدية ومعقولية خماطر املشروع.
ج -عندما تعترب سلطة التعاقد أن املشروع يستويف املصلحة العامة ومتنح موافقتها املبدئية ،عليها دعوة مقدم
العرض غري املدعو لتقديم العرض النهائي الشامل الذي حيتوي على املعلومات التفصيلية للمشروع املقرتح
ليتسنى هلا:
 -0إجراء التقييم املناسب ملؤهالت مقدم العرض واجلدوى الفنية واإلقتصادية للمشروع بضمنها دراسة اجلدوى
الفنية واإلقتصادية ودراسة األثر البيئي واملعلومات املستوفية للمفهوم التكنولوجي الذي يتضمنه العرض.
 -2و أن تقرر فيما إذا كان باإلمكان تنفيذ املشروع بنجاح مبوجب السياق املقرتح وفق الشروط املقبولة لسلطة
التعاقد.
د -على سلطة التعاقد عند النظر يف العرض غري املدعو ،إحرتام حقوق امللكية الفكرية أو احلقوق احلصرية
األخرى الواردة فيه واليت تنشأ منه أو املشار إليها يف العرض.
ه -فيما عدا تقييم ذلك العرض ،على سلطة التعاقد عدم استخدام املعلومات املقدمة من أو نيابة عن صاحب
العرض إال مبوافقة مقدم العرض.
و -يتعني على سلطة التعاقد اعادة أصل ونسخ الوثائق اىل مقدم العرض إذا رُفض العرض إال إذا إتفق الطرفان
على خالف ذلك.
ثالثا:

أ -يف حالة العروض غري املدعوة اليت ال تنطوي على حقوق امللكية الفكرية أو حقوق حصرية أخرى ،و تعترب
سلطة التعاقد أن:
 -0باإلمكان حتقيق الناتج املتوخى من املشروع دون إستخدام أي من حقوق امللكية الفكرية أو احلقوق احلصرية
األخرى اليت ميلكها أو حيوزها مقدم العرض.
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 -2و املفهوم أو التكنولوجيا املقرتحة ليست فريدة أو جديدة.
إستثناءا من الظروف املنصوص عليها يف املادة ( )42من تعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية ،على سلطة
التعاقد إذا ما قررت تنفيذ املشروع ،الشروع يف عملية التعاقد وفقا ألحكام الفصل الثالث من هذا امللحق
بضمنها إجراءات طلب العروض وفق املادة ( .(8و جيب عدم الكشف عن سعر العرض األصلي ،و يُطلب من
مقدم العرض األصلي تقديم عرض اصولي.
ب -دعوة مقدم العرض للمشاركة يف إجراءات التعاقد اليت بدأتها سلطة التعاقد وفقا للفقرة الفرعية (أ) من هذه
الفقرة ،و جيوز هلا بالقدر املنصوص عليه يف مذكرة التفاهم املشار إليها يف الفقرة )أوال( من هذه املادة:
 -0تعويضه عن التكاليف املرتبطة بإعداد العرض غري املدعو.
 -2و منحه إمتيازات اخرى كما موصوفة يف مذكرة التفاهم بضمنها احلق املضمون ملقدم العرض األصلي يف
املشاركة يف جولة تقديم العرض األفضل والنهائي ).(BAFO
ج -بعد تسلّم وتقييم وحتديد تسلسل العروض ،على سلطة التعاقد إختيار العرضني األفضل للمشاركة يف املرحلة
الثانية اليت تتضمن تقديم العروض األفضل والنهائية ) .(BAFOو يُدعى مقدم العرض األصلي تلقائيا
للمشاركة يف املرحلة الثانية حتى لو مل يكن عرضه من ضمن العروض املختارة بعد إكمال إجراءات املرحلة
األوىل للمشاركة يف مرحلة تقديم العرض األفضل والنهائي ) (BAFOوتقديم العرض األفضل والنهائي.
يقتضي إختيار العرض الفائز بعد هذه املرحلة.
رابعا :يف حالة العروض غري املدعوة اليت تتضمن حقوق امللكية الفكرية أو احلقوق احلصرية األخرى :
أ -إذا قررت سلطة التعاقد أن الشروط املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية ( )0من الفقرة الفرعية (أ) من
الفقرة (ثالثا) من هذه املادة مل تُستوف ،ال يتطلب من سلطة التعاقد املباشرة بإجراءات التعاقد وفقا للفصل
الثالث من هذا امللحق .ومع ذلك ،فلسلطة التعاقد اإلستمرار بالسعى للحصول على عناصر مقارنة للعرض
غري املدعو .وعلى سلطة التعاقد نشر وصف لعناصر املخرجات األساسية للعرض مع دعوة مقدمي العروض
اآلخرين لتقديم عروضهم قبل املوعد النهائي احملدد.
ب -لسلطة التعاقد الدخول يف مفاوضات مع مقدم العرض األصلي ،إذا مل ترد أية عروض اخرى.
ج -إذا تسلمت سلطة التعاقد عروض تلبية لدعوة أصدرتها عمال بالفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ،على
سلطة التعاقد دعوة مقدمي العروض للمفاوضات .و يف حالة تسلّم سلطة التعاقد عددا كبريا كافيا من
العروض اليت يبدو للوهلة األوىل أنها تفي بإحتياجات بنيتها التحتية ،على سلطة التعاقد طلب تقديم
العروض وفقا للفصل الثالث من هذا امللحق ،مع مراعاة أي حافز أو ميزة أخرى ميكن أن تعطى إىل مقدم
العرض غري املدعو وفقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (ثالثا) من هذه املادة.
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الفصل اخلامس – تنفيذ املشروع ((Project implementation
املادة ( -:)74إتفاقية املشروع ()Project agreement
أوال :على سلطة التعاقد الدخول يف إتفاقية املشروع كتابة مع مقدم العرض الفائز .جيب أن تنص إتفاقية املشروع
كحد أدنى على ما يأتي :
أ -حقوق وإلتزامات سلطة التعاقد وطرف القطاع اخلاص ،مبا يف ذلك مستوى اخلدمة املطلوب تقدميها من طرف
القطاع اخلاص.
ب -مدة إتفاقية املشروع.
ج -وصف األصول العامة واخلاصة ،وأحكام نقل األصول العامة لطرف القطاع اخلاص.
د -اهليكل االداري املطلوب ألداء طرف القطاع اخلاص.
ه -تقديم سلطة التعاقد املساعدة لطرف القطاع اخلاص يف احلصول على الرخص والتصاريح الالزمة لتنفيذ
املشروع .
و -الرتتيبات املالية مبا يف ذلك مصدر وطبيعة الدفعات لطرف القطاع اخلاص وإجراءات الضبط املالي واملساءلة
املالية ومستلزمات إعداد التقارير املالية.
ز -توزيع املخاطر بني الطرفني.
ح -سبل املعاجلة املتاحة للطرفني يف حالة التقصري يف األداء.
ط -إعادة األصول إىل سلطة التعاقد عند إنتهاء إتفاقية املشروع.
ي -القانون املعمول به.
ك -و تسوية املنازعات.

ثانيا :لوزارة التخطيط  /وحدة تعاقدات الشراكة إصدار قواعد موحدة وعلى األخص فيما يرتبط ببنود مثل
القوة القاهرة وإنهاء العقد والتعويض والتعديل يف القوانني املعمول بها وتسوية املنازعات.
املادة ( -:)75توقيع اتفاقية املشروع ))Project agreement signature
أوال :بعد احلصول على املوافقات الالزمة إلتفاقية املشروع يتوىل الشخص املخول توقيع إتفاقية املشروع نيابة عن
سلطة التعاقد.
ثانيا :يقتضي تصديق إتفاقية املشروع مع توزيع نسخ عنها وفقا لجإجراءات املعمول بها.
املادة ( -:)73إدارة تنفيذ املشروع

)(Administration and management of project implementation

أوال :باإلضافة إىل ضمان حتويل األصول إىل طرف القطاع اخلاص ،على سلطة التعاقد مراقبة وتقييم تنفيذ
إتفاقية املشروع لضمان تنفيذه وفقا لشروطها وإدارتها بشكل سليم ،وإن أي من األصول اليت جرى حتويلها
إلدارة طرف القطاع اخلاص حمميّة ومستخدمة بشكل صحيح .وعليه فأن على سلطة التعاقد ضمان تأمني
اإلدارة لتنفيذ اإلتفاقية وتوفري موارد املراقبة وأن اإلجراءات مطبّقة لغرض :
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أ -املراقبة وقياس األداء واملخرجات.
ب -التواصل مع طرف القطاع اخلاص.
ج -ضمان توافق اخلدمات املقدمة مع مستويات اجلودة واملصداقية املطلوبة واإلدامة املنتظمة ملرافق املشروع كما
هو منصوص عليه يف إتفاقية املشروع مع ضمان ارسال التقارير املطلوبة من القطاع اخلاص.
د -إشراك أصحاب املصلحة يف املراقبة وتقييم التنفيذ.
ه -جتنب املنازعات قدر اإلمكان ،وتسويتها.
و -اإلشراف العام على األنشطة اجلارية يف إدارة اتفاقية املشروع.
ز -ضمان العمليات احلسابية والتدقيق بشكل مستمر ومنتظم ملنشآت املشروع كما منصوص عليها يف إتفاقية
املشروع.
ح -ضمان الوفاء بأي من املتطلبات اليت تنطبق على نقل التكنولوجيا واملهارات وفق متطلبات إتفاقية املشروع
مبا يف ذلك تسلّم القطاع العام مسؤلية إدارة املنشأة يف نهاية املطاف.
ط -و إعداد التقارير املطلوبة عن املشروع أو حسب اإلقتضاء.
ثانيا :على سلطة التعاقد إعداد إطار للمراقبة والتقييم ألغراض إجراء املراقبة املشار إليها يف الفقرة (أوال)
من هذه املادة وبالتشاور مع طرف القطاع اخلاص .وتشمل العناصر الرئيسة هلذا اإلطار :
أ -خطة إدارة املشروع.
ب -مؤشرات األداء.
ج -متطلبات تهيئة التقارير بضمنها تقارير سري العمل الدورية.
د -تأكيد وحتديد قيمة أصول املشروع.
ه -التدقيق اخلارجي والتقارير املستقلة.
و -املشاركة مع أصحاب املصلحة.

املادة ( -:)71النشر والدخول يف حيز التنفيذ ((Publishing and entry into effect

اوالً :يعترب هذا امللحق جزءًا ال يتجزأ من تعليمات تنفيذ التعاقدات احلكومية رقم ( )2لسنة .2109
ثانيأ :ينشر هذا امللحق يف جريدة وقائع كوردستان.
ثالثأ :يعمل بهذا امللحق بعد إنقضاء مدة ( )081مائة ومثانني يوما من تاريخ نشره .

د .علي سندي
وزير التخطيط
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