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  اداء الوزارات والمحافظات :اوال

االستثماري للموازنة الفدرالية منهاج التؤآد الدراسة على تحسن اداء الوزارات واالقاليم والمحافظات في 
 دولة رئيس اعالنتعضد  على تحسن الوضع االقتصادي وؤسستوبذلك .   عوام السابقة  مقارنة باال2007

لجملة من االمور ولعل  التحسن في االداء الحكومي جاء نتيجة ان.   هو عام االعمار2008الوزراء بان عام 
انخفاض معدل التضخم وزيادة القوة الشرائية   ايضاها ثمارآان منالتي  ، سيادة القانونفرض حملة ابرزها 

باعتماد بيانات وزارة المالية  . )تحسن عملية انتقال االشخاص والسلع وانتظام حرآة االسواق وعودة التفاؤلل(
معدل ان   آما ،%68)  بضمنها اقليم آردستان(رات  في الوزايةمعدل التنفيذ للمشاريع االستثمارج ان تستنن

  تبذل جهودوبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء  %.74فظات الى االتنفيذ للمشاريع االستثمارية في المح
رفع لتسريع االستفادة من التخصيصات المالية لخلق فرص عمل جديدة وتحسين البنى التحية لالقتصاد ومن ثم 

جراءات التعاقد وفتح االعتمادات المصرفية وان الجهود الحالية تنصب على تبسيط ا.  مستوى معيشة المواطن
  .ومنح الجهات المتعاقدة درجة عالية من الصالحيات

  
مقاوالت تحليل يشمل  وترااسة المشكلة والتعرف على جميع مفاصلها تقرر اعداد استبيان للوزارلغرض د
المتعلقه باالعالن واالحالة  اتالعمليوشملت استمارة االستبيان .  لخارجيامحلي والتجهيز المقاوالت  والتنفيذ

تم توزيع االستمارات على مفتشي الوزارات، باعتبارهم جهة ملمة ولديها صورة .  ،والتعاقد وصوًال الى التنفيذ
بعد استالم و.   )نأمل في المستقبل االعتماد على عينة اوسع شموال (اجمالية ورقابية على اداء الوزارات

  .  ائج بالشكل التالياالجابات تم تحليلها وجائت النت
  

   والتوصياتاتاالستنتاج:ثانيا
  :آشفت الدراسة ان هناك مجموعة من  العوامل التي يمكن تصنيفها الى

  .عوامل خارجية تتمثل بتأثيرات الظروف االمنية،  وغياب البنى التحتية االستثماريةوهي : المجموعة االولى
  

صا    عوامل داخلية خاصة  بتوهي : المجموعة الثانية  ل بدراسة الجدوى االقت دية نظيم العمل داخل الوزارة وتتمث
  .وادارة متطلبات العقد الكامل واالشراف

  
ة   رارات اطالق الصرف                  وهي   : المجموعة الثالث ة  آق ة خاصة بعمل الحكوم ، )وزارة التخطيط    ( عوامل داخلي

ة  صات الحكومي رف التخصي ة(وص ادات ) وزارة المالي تح االعتم ك المرآ(وف اري البن صرف التج زي والم
  .واللجنة االقتصادية) ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة(واالجهزة الرقابية ) العراقي

  
ذلك العامل    (لنتائج التي توصلت اليها الدراسة والنسب المئوية    فيما يلي ا   د ب التي تمثل نسبة الوزارات التي تعتق

  ) .3انظر الى جدول (مؤشرات ال اآثر من ذلك ، وانها يجب ان تقرأ آ)آعامل مؤثر سلبا بالتنفيذ
  

ى  ةشكل: المجموعة االول اخ االستثماري   :ت العوامل التالي اب المن انون وغي اب االمن وسيادة الق ا  غي جميعه
  . عائقا عن حرآة نقل مستلزمات العمل والقوى العاملة وعلى التعاقد مع المقاولين من ذوي المواصفات الجيدة
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اءة العمل داخل المؤسسات             : وتشمل هذه المجموعة العوامل التالية    : ةالمجموعة الثاني  وهي عوامل تتعلق بكف
تح        في الوقت المناسب،       تهيئة الموقع عدم  (:  المنفذة، وقد شخصت الدراسة العوامل التالية      دة للف د م عدم تحدي

رارات  ي ق أخر ف ل، والت ل بالعم اب آشف متكام ود ، غي ة العق اءات واحال ل العط ر  وتحلي ر التغيي ي اوام ت ف  الب
داد     تكمال اع دم اس شاريع،  وع ى الم اءة االشراف  عل ة،  وآف رار االحال اذ ق ن اتخ ة،  التخوف م دة االحال وم

ر ود وضوح بالمواصفات ا  و. ئطاالخ اب وج ين ان غي تيراد تب ز واالس اوالت التجهي ي مق ان ف أخر لج ة، وت لفني
  ).   4( جدول  عوامل معرقلة للتنفيذ انظر الىجميعها) الفحص

  
ال   في الوقت الحالي      ضمن هذه المجموعة شكلت اجراءات الروتين والمرآزية عوائق وهي        : المجموعة الثالثة 

ة  تقليصان اصالحها يتطلب .  تظاهي فوائدها الكلفة والخسائر االجتماعية واالقتصادية التي تنجم منها     المرآزي
ا ) تعاقد مباشر او شراء مباشر      (راءات التعاقد    وتبسيط اج  ،واعطاء جهات التنفيذ صالحيات اآبر     ار   ءوانه  احتك

ي   اري العراق صرف التج ادات  الم تح االعتم ال    . لف بيل المث ى س ان    وفعل ات ف ذه الجه ة له سابات النظري بالح
ستغرق   اد ت تح االعتم ين ) اسبوعين(اجراءات ف ستغرق ب ا ت د انه ع يؤآ  وباستخدام . أشهر) 3-2(ولكن الواق

ات  ة % 72الحظ  ان  ي2007بيان ادات المفتوحة هي ذات قيم ون2من االعتم ل، في حين ان  دوالر ملي  او اق
 الى ة الشك ان تحويل العقود الصغير.  من اجمالي  قيمة االعتمادات المفتوحة% 8 تعادل قيمة هذه االعتمادات

رعة اداء الم    ن س د م ل ويزي اء العم ن اعب ف م صارف خاصة  سوف يخف اري و يعصارفم طي فرصة  التج
ر                         .للقطاع المصرف الخاصة   دة سوف تكون اآب ب،  الم ة في اصل الطل د  .   هذا اذا لم تكن هناك مشكلة  فني لق

ات ال   اشارت نتائج االستبيان الى ان    أخر حصول موافق صادية  لت ة االقت ود واجراءات وزارتي     جن  وتعليمات العق
  .التخطيط والمالية عائقا دون سرعة التنفيذ

  
ان غيـاب الكفـاءة   . ئف الكفاءة المطلوبة  اامل الداخلية تشير الى عدم ممارسة العاملين بالوظ       الشك ان العو  

فالتقصير يستلزم ايجـاد الحـوافز الـضرورية المعنويـة          .  يمكن ان يفسر تارة بالتقصير وتارة بالقصور      

ـ              ب بـالموقع   والمادية، واما اجراءات معالجة القصور فتتمحور بالتدريب والتأهيل ووضـع الرجـل المناس

ان دورهم ينتهي بمجرد ابرام التعاقد مـع        ) الجهه المتعاقدة (غالبا ما يعتقد موظفوا المؤسسات      .  المناسب

  نقصد بذللك ضرورة     .هالمقاولين، في حين ان دورهم وعملهم الحقيقي يبدأ عندما يبدأ المقاول بتنفيذة عمل            

الى المنفذ بانه جهة متحالفة تساعد علـى تحقيـق          ويجب النظر   . قيام مشاركة حقيقة بين المتعاقد والمنفذ     

فيجـب ان   .  اهداف الجهة المتعاقدة التي يجب ان ترعى  حسن اداء المنفذ وتمكنه بكل ما تستطيع من قوة                

ان الحالة المثلى هي التي يكون فيها المنفـذ         .  تأخذ بيدة وتمكينه من تجاوز البيروقراطية بين دوائر الدولة        

) او عقد شراكة  (ويتم ذلك عندما يتحول العقد الى عقد شبه تضامني          .  ن انشغاالت جانبية  متفرغا للتنفيذ دو  

عندها تتحول تحديات المنفـذ هـي نفـسها         . بموجبه يتم تدارس الصعوبات والتحديات التي ستواجه المنفذ       

دة كما دلت على    فكثير ما تكون تحديات المنفذ ناجمة من عدم اكتراث الجهة المتعاق          . مشكلة الجهة المتعاقدة  

  :وعليه نقترح مايلي.  ذلك نتائج االستبيان
  

 .)غير الجهة المستفيدة(عتماد على جهة مستقلة في تقييم االداء االضرورة  •
 . في تحديد نسب التنفيذ، بل عوامل فنية حقيقيةالصرفضرورة عدم االآتفاء ب •
 يجب ان لين االآفاء،  وهذا ما المقاو الستقطابة والمشجعة   ضرورة العمل على خلق الظروف المناسب      •

  . تعمل علية هيئة االستثمار
د و            • ا شابهها للتعاق وزارات او م د عن استحصال        لشراء المباشر    ال منح الصالحيات لل لمستلزمات بعي

ة   وهذا يعقع ضمن توجيهات     . )خاصة بالنسبة للعقود الصغيرة    (موافقات من دوائر اخرى    الحالية لدول
 "مشكلة عنق الزجاجة" في معالجة رئيس الوزراء

ة          • ر المتكامل أخر    (وضع ضوابط التي من شأنها عدم استالم طلبات التخصيصات المالية غي للحد من ت
ة          لوضع سقف زمني     ).  المعامالت ل وزارة المالي امالت الصرف من قب ذه اجراءات يجب ان       . لمع وه

 .تقوم به بعض الدوائر مثل المالية والتخطيط
  )حاليا يمارس المصرف التجاري دورا احتكاريا لفتح االعتمادات(لمصرفية تسهيل فتح االعتمادات ا •
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أخير                    • ان دور اجهزة الرقابة آان وال يزال الغراض سليمة، لكن النتائج تشير الى انها آانت عقبة في ت
 . معالجةآثير من االعمال وهو امر يحتاج الى

شمل المحافظات وان ت        ل مستقبال هنك ضرورة     • ى نسب          وجود استبيان ي دة عل ذ معتم كون نسب التنفي
  التنفيذ الفنية الحقيقية 
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  تفاصيل التقرير: رابعا
  والمحافظاتوزارات االستثماري للداء األ   . أ

على الرغم من توفر التخصيصات المالية لالستثمار في المشاريع الحكومية  نجد ان هناك  في االعوام السابقة و
 ان استمرار هذه الحالة يؤدي الى استمرار معانات المواطن.  ضعف في قدرات استخدام تلك التخصيصات

 واستمرار اتساع فجوة تخلف ، ل، وعدم توفر الفرص الضرورية للعم)بسب غياب البنى التحتية الضرورية(
تشخيص العوامل المؤثرة وصياغة و جهود استثنائية لدراسة المشكلة لوتبذ.  العراق عن الدول االخرى

من قبل وزارة المالية كثفة مجهود وبذلت   2006لقد آانت هذه الحالة واضحة في عام .  الحلول المناسبة
  .   برغبة زيادة نسبة التنفيذ 2007في عام بشكل خاص 

  
، الوزارات من قبل   التي يجب ان تنفذللمشاريع االستثمارية  ترليون دينار 12ص يخص  تم ت2007ففي عام 

 ويشمل هذا المبلغ مشاريع أعمار . ار دينار لتنمية األقاليم والمحافظات ملي3000موازنة  مبلغ ال تخصصآما 
بين   ان الية الصرف تتم وفق التنسيق .المحافظة ذاتهامن قبل  يقوم بالتخطيط لها وتنفيذها ،وتنمية المحافظات

تقوم وزارة حيث  . 2007 من قانون الموازنة لعام 14وزارتي التخطيط والمالية والذي تم تحديده في مادة 
 التخطيط بإرسال آتاب مصادقة على إطالق صرف المبالغ المخصصة حسب طلب الجهات المعنية إلى وزارة

 النسبة المالية التي تقوم بإيداع المبالغ المطلقة في الحساب المصرفي االستثماري لتلك الجهات لذلك فان
الوزارات والمحافظات بينما تعبر النسبة المئوية المئوية لمبالغ الصرف تعبر عن متابعة وزارة التخطيط النجاز 

عمل وزارة المالية وقد ال تكون هذه النسب متطابقة بالضرورة وذلك ألسباب تتعلق للمبالغ المودعة عن 
 المبالغ في حساب بمتابعة الكتب الرسمية من قبل الجهات المنفذة والفترة الزمنية ما بين أطالق الصرف وإيداع

  . والسباب اخرى تتصل بوجود رصيد من عام سابقالجهات ألمنفذه
  
اليم          % 10 أطالق الدفعة األولى     تم    2007 عام   في ة األق وزارات وتنمي من تخصيصات الموازنة االستثمارية لل

ام،       في المحافظات     ع الع وزارات والمحافظات                 في مطل تح حسابات مصرفية لمشاريع ال م ف د أن ت وتوالت    .بع
الغ                      دفعات أطالق الصرف بن      ك المشاريع والحاجة للمب ذ تل ى تنفي اًء عل وزارة أو المحافظة وبن ى طلب ال اًء عل

ك الجهة               وزارات           م  .المخصصة وهذا يعبر بشكل أو بآخر عن قدرة التنفيذ لتل وم ال ة تق ات المقدم ن خالل البيان
راراً     ذا أق د ه يط ويع ى وزارة التخط هريًا إل رًا ش ذلك تقري ل ب ًا وترس الغ فعلي صرف المب وزارة أو  ب ك ال ن تل  م

ر        م التعبي ذلك ت تثمارية ول شاريع االس ذها للم م تنفي ة بحج يس     المحافظ و ل ذ وه ة للتنفي سبة المئوي ه بالن عن
ك الجهات            الغ المودعة في حسابات تل سبة المب يًا مع ن ضرورة متماش ذ مستقبال يجب ان     . بال  ان نسب التنفي

ذة        تعتمد على معايير ميدانية حقيقية تقوم بها اجه        ي جدول       .  زة فنية مستقلة عن الجهة المنف ا يل ذي  ) 1(فيم ال
  . يوضح التخصيصات ونسب التنفيذ للوزارات وما شابهها من دواوين  واقليم آرستان
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   ونسبة تنفيذ المشاريع  في الوزاراتمولةونسبة المبالغ المطلقة والماالستثمارية التخصيصات ) 1(جدول 
  

التخصيصات  المؤسسات
 االستثمارية

  المبالغ المطلقة
  من قبل التخطيط

 المبلغ الممولة
 نسبة التنفيذ من المالية

 33 938,028 900,000 2,875,000   النفط
 100 2,056,000 1,866,000 2,056,000 اقليم آردستان
 92 1,607,896 1,257,781 1,745,055   الكهرباء

 100 624,020 422,970 626,890   البلديات واالشغال العامة
 78 334,091 243,331 429,160   االسكان واالعمار

 44 162,270 137,220 366,000   التربية
 93 340,145 241,298 364,315   الموارد المائية

 61 144,526 145,534 236,716   التعليم العالي والبحث العلمي
 70 134,239 191,997 192,800   االتصاالت
 43 76,373 75,439 175,680   الصحة
 64 84,894 118,871 133,200   النقل

 65 65,101 99,618 100,220   التخطيط والتعاون االنمائي
 66 49,341 14,364 75,264   الخارجية
 95 59,710 22,420 62,816   الزراعة
 100 60,000 46,000 60,000   الدفاع
 82 48,733 23,796 59,446   الداخلية

 100 41,735 39,190 41,735  الصناعة والمعادن 
 97 36,450 37,500 37,500   الشباب والرياضة

 26 6,647 6,965 25,775   الثقافة
 39 9,752 8,777 25,000 مجلس القضاء االعلى

 62 10,300 10,405 16,500   التجارة
 86 14,086 18,617 16,434   العلوم والتكنولوجيا

 74 11,270 7,850 15,270 ؤون االجتماعية  العمل والش
 68 7,635 7,635 11,250 ديوان الوقف الشيعي

 44 4,705 9,091 10,750   العدل
 100 9,000 9,000 9,000 دائرة الشؤون الهندسية/ديوان الوقف السني

 46 2,775 2,875 6,000 ديوان اوقاف المسيحيين والطوائف االخرى
 83 4,963 2,432 6,000   البيئة

 83 4,350 1,650 5,250 اللجنة االولمبية العراقية
 10 500 500 5,000 المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات

 46 1,723 1,723 3,750 ديوان الرقابة المالية
 10 350 350 3,500 هيئة النزاهة العامة

 100 3,300 1,300 3,300 بيت الحكمة
 100 2,000 1,750 2,000   حقوق االنسان

 90 900 1,000 1,000 مرآز تأهيل   المالية
 10 100 100 1,000 الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة

 60 600 500 1,000   المهجرين والمهاجرين
  وزارة المالية: المصدر
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  تخصيصات والمبالغ المودعة في حساب المحافظات من قبل وزارة المالية) 2(

                                                                              

 المحافظة/ االقليم
 نسبة التنفيذ المبلغ الممولة المبالغ المطلقة

 نسبة التنفيذ
 100 96000 76800 96000    في ميسان
 91 146241 84600 160000    في بابل
 86 155100 88800 180300    في النجف

 80 84000 63000 105000   في واسط 
 80 91200 68400 114000    في آرآوك
 80 139200 104400 174000    في ذي قار
 80 72000 54000 90000    في آربالء
 80 52800 39600 66000    في المثنى
 71 85199 79504 120236 امانة بغداد
 61 433000 423000 705000    في بغداد

 60 171000 171000 285000 نوى   في ني
 60 70200 70200 117000    في صالح الدين
 60 48600 48600 81000    في الديوانية
 60 147600 147600 246000    في البصرة
 60 82800 82800 138000    في ديالى
 60 81000 81000 135000    في االنبار

  وزارة المالية: المصدر  
  
  
 

وزارات     ية التنفيذ للمشاريع االستثمار   معدلنستنج ان    يم آردستان    ( في ال غ   )  بضمنها اقل د بل ا  % 68ق ان ، آم
ي المحفظات  شاريع االستثمارية ف ذ للم دل التنفي غ مع د بل ي االداك ا  وان هن%.74ق اوت ف ى مستوى تف ء عل

  .الوزارات والمحافظات االمر الذي يتطلب بحث المشكلة
  
   
   المؤسسات الحكومية اداءدراسة مشكلة ضعف. ب

مقاوالت تحليل  يشمل وتراتقرر اعداد استبيان للوزا والتعرف على جميع مفاصلها اسة المشكلة رلغرض د
 المتعلقه باالعالن واالحالة اتالعمليستمارة االستبيان اوشملت .  لخارجيامحلي والتجهيز المقاوالت و التنفيذ

ضعف على حالة ( قوة تأثير العامل ى للتأشير علد األرقام التالية وقد تم أعتما،والتعاقد وصوًال الى التنفيذ
 قويتأثير  وجود في حالة،  )1( في حالة وجود تأثير محدود ، )0(لعامل لتأثير وجود في حالة عدم :  )االداء

    ).ـــ(ينطبق من قريب او بعيد فيستخدم أما اذا آان العامل او السبب المذآور ال، )2 (على الحالة
  
م توزيع االستمارات على مفتشي الوزارات، باعتبارهم جهة ملمة ولديها صورة اجمالية ورقابية على اداء ت

بعد استالم االجابات تم تحليلها وجائت و.   )نأمل في المستقبل االعتماد على عينة اوسع شموال (الوزارات
نسبة والتي تمثل ( النسب المئوية التالية نافقد وجد :فيما يخص استبيان عقود التنفيذ.   النتائج بالشكل التالي

   :) بالعامل المؤثر سلبا في االداء ممثلي الوزاراترأي
  

  ملخص نتائج االستبيان في عقود التنفيذ) 3(جدول 

 %  لعاملا
 %91.30  للبدأ بالعملتهيئة الموقععدم  

 %86.96  األمنغياب  
 %76.19 عدم تحديد مدة الفتح والتحليل واالحالة

 %76.19  آفاءة المقاول المنفذغياب 
 %73.91  آشف متكامل بالعملعدم وجود 
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 %69.57  تحويل التخصيصات الماليةتأخر 
 %68.18  او قرار االحالة اتخاذ القرار للبت في اوامر التغييرتأخر

 %52.38  تأخر صرف السلف للمقاول
 %40.91 آفاءة االشرافعدم 

 %38.10 تأخر استالم الموقع من المقاول
 %36.84 التأخير بسبب عدم توفر المحروقات والقير والمواد االخرى

   

 وبعد ورود النتائج    لخارجي،نتائج االستبيان للعوامل المؤثرة في تنفيذ مقاوالت التجهيز المحلي وا         كما جائت   

  :ودراستها وتحليلها توصلنا الى ان العوامل المؤثرة هي 

  

  

  ان في عقودالتجهيزملخص نتائج االستبي) 4(جدول 

       العامل  نسبة الوزارات
  عدم وجود وضوح الموصفات الفنية او النقص فيها   78%
  تأخر استالم التخصيصات المالية  67%
  تأخر اتخاذ القرار باالحالة  61%
  تأثير دور لجان الفحص والقبول واالستالم  61%
   آفاءة المقاول وتأثير ذلك على التجهيز  56%
  رعملية فتح االعتماد المصرفيتأخ  50%
  مدة الفتح والتحليل   50%
  تأخر الحصول على الموافقات من اللجنة االقتصادية  40%
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  )1(الملحق 

  استبيان

  )مقاوالت التنفيذ(
  )أ(

تشكل ظاهرة ضعف القدرة على استخدام التخصيصات األستثمارية مشكلة ذات بعد اقتصادي            

ـ       لغرض التعرف على ا   وواجتماعي    فـي اسـتخدام     ؤلعوامل واالسباب المؤديـة الـى التلك

 بـاالعالن    بأستبيان لكافة مفاصـل العمليـة المتعلقـه        يقترح القيام التخصيصات االستثمارية   

  -:التنفيذ وقد تم أعتماد األرقام التاليةواالحالة والتعاقد وصوالً الى 

 0   تأثير العامل على الحالةمفي حالة عد  0 

 1 جود تأثير محدود على الحالةفي حالة و  1 

 2 في حالة التأثير كبير على الحالة  2 
 

  ).ـــ ( أما اذا كان العامل او السبب المذكور الينطبق من قريب او بعيد فيستخدم 

  

  

  مرحلة االعداد للعمل المطلوب احالته او تنفيذه  .1

     دراسة جدوى. أ

 كشف متكامل بالعمل     . ب
 
 ائط          اعداد الخر. ج

  تهيئة الموقع            .  د

  

  

  

  

  

  االعالن عن العمل  .2

  تحديد صنف المقاول او الشركة المطلوب تقديم عطائها   .  أ

  الوثائق المطلوبة . ب

  تحديد مدة العمل من قبل الدائرة المسؤولة . ج

ة هل حدد المقاول لتقديم اسعاره على ضوء كشف منظم من قبل الدائر           .  د

ام طلب من المقاول تقديم ذلك وفي الحالة الثانية بيان تأثير هذه الحالـة ان               

 وجد     
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  المدة التي استغرقها خطوات الفتح والتحليل واالحالة .3

a. لجنة الفتح والتحليل    

b.    لجنة االحالة    

وفي حالة عدم تحديدها    .هل حددت المدة لهذه المرحله وفق التعليمات النافذه       .   ج

  أثيرها على العملمدى ت

  

  .     تأخر اتخاذ القرار باالحاله بسبب التخوف من المحاسبة.   هـ

  

  

  

    .    هل استلم المقاول او الشركة الموقع دون مشاكل ام توجد مشاكل ومدى تأثيرها.  4 

    هل كانت اجراءات صرف السلف للمقاول مرنه دون تأخر ام يوجد تأخير ومدى تأثيرها  .  5 
  

    .   هل توجد حلقات عديدة بعد تنظيم السلف ألخذ الموافقه على الصرف وتاثيرها ان وجد.  6 

    هل جرى اضافة اوامر تغيير اثناء التنفيذ وتأثيرها على العمل وتأخيره ان وجدت.  7 
اتخاذ القرار في اوامر التغيير هل تطلب موافقة الوزارة وفي هذه الحالة مدى تأثير              .   8 

    .  لقرارتأخر ا

هل هناك تأخير بسبب عدم توفر بعض المواد في السوق المحلية مثل المحروقات والقير              .  9

  والمواد األخرى ومدى تأثيره 

هل يوجد سياق متفق عليه بين وزارة النفط والوزارات التـي يتطلـب عملهـا تـوفير                 . 10

  .الحروقات والقير الى المقاولين ومدى تأثير ذلك على العمل

  

  

    مدى تاثير الظروف االمنية على التنفيذ بشكل عام  . 11

    هل كان تحويل المخصصات المالية عقبة في تنفيذ المشروع   . 12
  هل كانت كفاءة االشراف على العمل دور في تاخر المشروع   . 13

  
  

    هل كانت كفاءة المقاول او الشركة المنفذة دور في تأخر المشروع  .  14
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  )2(الملحق 

  )تجهيز محلي واستيرادي(مقاوالت 

  )ب(
  هل كان للعوامل االتية تأثير في تأخر احالة اعمال التجهيز المحلي واالستيرادي .1

    دراسة الجدوى االقتصادية   . أ
 كشف متكامل بالعمل  . ب  

  مواصفات فنيه متكامله. ج

  .خرائط ومخططات ان كان يتطلب التجهز ذلك.  د

  

  

   طريقة االعالن على التجهيزتأثير. 2   

   دعوة مباشرة   .       أ

    مناقصة عامة.       ب

    شراء مباشر.       ج
  

   مدة االعالن .3

     طويلة   .بقصيرة                                 .        أ
 

   

    هل طلبت من المقاول تقديم خيارات لعدة انواع ومدى تأثير ذلك    .  4   

      هل التعليمات الخاصة بالمناقصات لها تأثير في تأخر العمل.5   

  )تكتب ان وجدت(        وماهي التأثيرات ان وجدت 
  هل كان للوقت الذي استغرقه فتح وتحليل العطاءات تأثير في تأخر التنفيذ .6  

   هل تأخر اتخاذ القرار باالحالة بسبب الروتين .7

   ستالم تأثيرهل كان لدور لجان الفحص والقبول واال .8
 هل كانت لعملية استالم التخصصات المالية للخطة وتوقيتها تأثير .9  

هل استغرقت فترة الموافقات والمفاتحة للجنة الشؤون االقتصادية مدة طويلة ومدى .10

   .تأثيرها على التجهيز
 

   مدى تأثير عملية فتح االعتماد المصرفي في تأخر التجهيز .11

 
   ل االعتمادات في تأخر التجهيزمدى تأثير فترة قبو .12
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  مدى تأثير نوعية المقاول المجهز في تأخر التجهيز   .13

  

  

  

  الشكر
 بمكتب رئيس الوزاء لجهودهم في تحصيل على  الرقابي التابعلمنسقاتقدم بالشكر لكافة اعظاء مكتب ا

ديرعام الدائرة م___ كما اتقدم بالشكر الى . المعلومات المتعلقة باالستبيان من الوزارت المختلقة

  .االقتصادية في وزارة المالية على استحصال البيانات الضرورية للدراسة
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