
 

و مضر السباهي        د كمال البصري  

 

 *المعهد العراقي لالصالح االقتصادي

 

01-10-2102  
 

تلكؤ عوامل   
المشاريع االستثمارية تنفيذ  

والخاص عامال القطاع قبل من   
 

ميادة كاظم مدير عام دائرة البحوث في مجلس النواب لتوفير المعلومات . بالشكر الجزيل الى  دنتقدم .  واالستاذ مضر سباهي باحث اقتصادي( متطوع )دكتور كمال البصري  رئيس ابحاث المعهد  * 

 .العراقي لألصالح االقتصادي لمساهمتهم في اعداد التقرير والسيد محمد الزبيدي والست مروة محمد الباحثان في المعهد  ،واالحصاءات
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 التقرير فحوى

 4002عام في أحدهما دراستين عوامل المشكلة اجرى المعهد  على وللوقوف .اهتمامات واسعة 4022- 4002الل ب تلكؤ تنفيذ الموازنة االستثمارية خاستقط

على انتظام العمل وسهولة انسياب متطلبات العمل وعلى دخول  هوانعكاسات)العامل االمني :   هي 4002وكان من ابرز العوامل في مسح عام .   4022والثاني 

 . وغياب تخطيط العمل التكاملي داخل المؤسسة وبين المؤسسات المختلفة ينملا، عدم االلتزام بضوابط العمل وضعف مهارات الع(الشركات االجنبية

 :بما يلي تولكن توفرت تفاصيل اكثر عن سوء التنفيذ تجسد 4002عن عام  الم تختلف الصورة كثير 4022في عام  

 

وتتمثل بتأثير الظروف االمنية، وقيود ضوابط مؤسسات الرقابة، وغياب البنى التحتية  ،عليهابمعنى خارج قدرة المؤسسة في التأثير  :عوامل خارجية   

ية التي روف االستثنائظبسبب ال وضعف سيادة القانون ،القوانين واالجراءات غير المرنة  ،تأخر اقرار الموازنات العامةو العمال،الضرورية الداء ا

 .ةتمر بها العملية السياسي

 

ذ القرارات، اعتماد اتخاالشفافية في ) وتتمثل بضعف تطبيق متطلبات الحكم الرشيد  خاصة بالمؤسسة المنتجة للخدمات بمعنى : عوامل داخلية   

لجان فتح وتحليل ) المعرفة الفنية في ادارة المشاريعوجود عدم وقد انعكس ضعف الحكم الرشيد على  ( الخ...التخطيط بعيد المدى  ،الكفاءات

ومركزية النظم االدارية  ، وغياب حوافز الشعور بالمسؤولية(العطاءات ،دائرة المهندس المقيم ، ضعف االمكانات الفنية من مختبرات واجهزة قياس 

  .التقان بالعمللقد ادت هذه العوامل الى تأخر وعدم ا وتعقيداتها

 

 ضعف: لفة، وتشمل على سبيل المثالتتمثل بالعوامل المتعلقة بالتنسيق بين دوائر الدولة المخت: عوامل ضعف العمل التكاملي بين المؤسسات المختلفة   

، وصرف (وزارة التخطيط)موضوع تخصيص االرض، وفي قرارات اطالق صرف التخصيصات المالية تعاون اجهزة الدولة فيما بينها في

 .الخ( ... البنك المركزي والمصرف التجاري العراقي)وفتح االعتمادات  ،(وزارة المالية)خصيصات الحكومية الت
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 المقدمة -اوال 

توجب التحرك االمر الذي  بسبب الحروب والحصارة ثقيلة من دمار وتخلف في البنى التحتية ورثت الحكومات المتعاقبة ترك 4002بعد التغير في العراق عام 

 4022لغاية  4002دينار للفترة من  مليار( 16272) تم رصد مبالغ تقدر بـ  . السريع  ألعادة االعمار والنهوض بكل القطاعات وتحسين االوضاع المعيشية

على وضع العديد من الخطط لتنفيذ اعادة االعمار  . اايض لهذا الغرض 4024مليار دينار لعام ( 26266)تخصيص مبلغ وتم ( للوزارات والمحافظات واالقاليم)

  . كما في المخطط التالي متدنية التتناسب مع الوقت والجهد المبذولنسب وتشير نسب تنفيذ هذه المشاريع الى  ، الوزارات و المحافظاتصعيد 

 

 

 نختم  في الرابع، ونتناول تحليل المعلومات  ،  وفي الثالثمنهج جمع المعلومات الضروريةالثاني ن التقرير سنتناول في القسم في االقسام التالية م

 .االستنتاجات والحلول المقترحةب
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  منهج جمع المعلومات -ثانيا 

  :تصميم االستبيان وجمع المعلوماتالقسم سوف نتناول  هذا في

 تصميم األستبيان  -2
واخر الى شركات  (الجهة المستفيدة) تصميم استبيان رأي من قبل خبراء المعهد العراقي لألصالح االقتصادي لكل من الوزارات والمحافظات تم

وهي متناسقة بحيث يمكن تحليل المعطيات ( المستفيدة و المنفذة )وهي مصممة على مراحل حسب طبيعة الجهة (. الجهة المنفذة)القطاع الخاص 

 : وكما يلي .نتها مع الواقع الفعليومقار

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 القطاع العاممراحل استبيان  

 ويشمل

  مرحلة التخطيط 

 مرحلة األعالن . 

 مرحلة التنفيـذ . 

 مسائل عامة . 

    

 القطاع الخاصمراحل استبيان شركات  

 ويشمل

 مرحلة األعالن. 

 مرحلة التنفيـذ. 

 مسائل عامة. 
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  جمع المعلومات  - 4
فقد تم ارسال االستبيان الى كافة  ،دائرة البحوث والمتابعة/ لعراقي تم جمع المعلومات بالتعاون مع مجلس النواب ا: جمع معلومات القطاع العام  –أ 

وزارة ( 24)ب إال يولم تج العالقة ، ولكن كانت االستجابة ضعيفة  ذاتوزيعها على دوائرهم الوزارات والمحافظات واقليم كردستان والطلب منهم ت

 :موزعة كما يلي ةاستمار 42، بمجموع محافظة (2)و

 الوزارات ت
عدد 

 االستمارات
 الوزارات ت

عدد 
 االستمارات

 1 وزارة الهجرة والمهجرين 9- 2 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1-

 1 وزارة حقوق االنسان 10- 1 زارة العلوم والتكنلوجياو 2-

 2 وزارة المالية 11- 1 وزارة الكهرباء 3-

 1 وزارة النقل والمواصالت 12- 3 وزارة الثقافة 4-

 1 باالضافة الى مجلس محافظة بغداد 13- 4 وزارة البلديات واالشغال 5-

 1 ليمانيةومجلس محافظة الس 14- 2 وزارة الموارد المائية 6-

 1 مجلس محافظة صالح الدين 15- 1 وزارة العمل والشؤون االجتماعية 7-

 2 بدون أســم 16- 1 وزارة الشباب والرياضة 8-

 

افضل طريقة للتعرف على المشاكل والمعوقات هي الذهاب الى المشكلة والتعرف عليها من اصحابها بشكل مباشرلذلك  :جمع معلومات القطاع الخاص  –ب 

اي رد وهذه اول سلبية في عمل  ىقمنا بارسال االستبيان عبر البريد االلكتروني اوال الى جميع الشركات المثبتة في دليل العراق التجاري ولكن مع االسف لم نتلق

ة الى وزارات مختلفة ومقابلة الشركات العمل الميداني المباشر والذهاب الى مختلف دوائر الدولة والتابع، الشركات وكما سيتبين الحقا لذلك قرر فريق العمل

( 20)وتم جمع وتسليمها استمارة االستبيان وتحديد موعد استالمه ( وهي كذلك ضمان ان الشركة المشتركة معنا هي على اتصال مباشر مع المعوقات )المنفذة 

 .استمارة
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  المعلوماتتحليل  -ثالثا 

والتي تتضمن مرحلة التخطيط ومرحلة االعالن  االستبيان اومراحل التي وضعها مصممالحسب  في هذا القسم من التقرير سيتم تحليل المعلومات

 .ومرحلة التنفيذ والمسائل العامة 

 . وهي تخص القطاع العام فقط:  مرحلـة التخطيط  -2

 لتخطيطمرحلة ا(: أ -2)جدول 

 
 -:ريعالميزانية على المشا/ يتم توزيع التكلفة -:ترتيب أولويات المشاريع وتتم

 

قبل بداية 
السنة المالية 

جراءات أوب
واضحة 
 وشفافة

في بداية السنة 
يمكن " المالية 

أن تستغرق 
 "بضعة أشهر

تأخذ قرارات 
سريعة أستنادا 

الى 
المعلومات 
المتاحة في 
نفس السنة 

 المالية

اليوجد أي 
ترتيب 
 لألولويات

قبل بداية 
السنة المالية 
وبأجراءات 
واضحة 
 وشفافة

رات تؤخذ قرا
سريعة أستنادا 
الى المعلومات 
المتاحة في نفس 
 السنة المالية

يتم تحديد 
/ التكلفة

الميزانية لبعض 
المشاريع 

المطلوبة في 
نفس السنة 

 المالية

يتم تحديد 
/ التكلفة

الميزانية 
 بطريقة أخرى

 0 %8 %12 %80 0 %4 %8 %88 % عدد االجابات

        

ومن  ،%(20)زيع التخصيصات عليها بنسبة وتتضمن تو%( 22)الوزارات والمحافظات لديها خطط سنوية للمشاريع بنسبة نالحظ ان ( أ -2)من خالل الجدول 

ل هذه المشاريع المالحظ ايضا ان بعض هذه المشاريع يتم اضافتها في بداية السنة المالية الى الخطط الموضوعة وحسب حاجة الوزارة او المحافظة لها وتشك

 روف الغير متوقعةظتمثل مشاريع اضطرارية تمليها عليها ال فهي%( 2)ت ،اما النسبة المتبقية من التخصيصا%( 24)من المشاريع ونسبة %( 2)مانسبته 

 . سريعةوالتي تتطلب اجراءات وقرارات 
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 (ب -1) المخطط

 

 

من الوزارات والمحافظات تعد التصاميم الفنية %( 17)قل االول ب نجد االجابات استكماال لما سبق ولكن من الناحية الفنية فنجد في الح – 2في المخطط 

تكون واضحة ومثبتة حين اعداد الخطط ، اما بالنسبة %( 22)والهندسية وتعتبرها جزء من الخطط السنوية وكذلك بالنسبة الى متطلبات المشاريع الحقل الثاني 

وفي الحقل الرابع حول التشريعات والقوانين  . هي نسبة جيدة فداخل الوزارة او المحافظة  الذي يمثل مستوى التنسيق بين المعنيين%(  22)للحقل الثالث 

وذلك تشخيص لنقطة مهمة فنحن النزال نعمل بالكثير من التشريعات والتعليمات الصادرة  بال،%( 24)و يصوت بنعم%( 22)المطبقة حاليا نجد ان ما نسبته 

 .ة التوجهات االقتصادية واالداريةالتغير الحاصل في العراق من ناحي التتناسب معو التي  عن مجلس قيادة الثورة المنحل
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 مرحلة االعالن   -4

 للقطاع العام (أ -4)جدول

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

 

هل هناك 
طريقة 
واضحة 
وشفافة 
لتقييم 
/ المقاولين

األستشاريين 
? 

هل هناك 
مجموعة 
كاملة من 
التصاميم 

والرسومات 
ط وشرو

العطاء قبل 
االعالن عن 

 العطاء ?

هل يقوم 
المقاولين 
بتقديم كلفة 
عطاءاتهم 
أستنادآ الى 
معلومات 
مشاريع 
واضحة 
 وكاملة?

هل تعرف 
أقسام / دوائر

العقود 
بوضوح تام 

ماهي , 
انواع العقود 

المعتمدة 
وتأثيراتها 
على كل 
 االطراف?

هل يتم 
أعالن 

عطاءات 
لمدة كافية 

وفي 
المواقع 
ة الصحيح

ألجتذاب 
المقاولين 
 الجيدين?

هل يسبب 
تقديم 

عروض 
كثيرة 
مشاكل 
 وتأخير?

هل يتأخر 
تشكيل 

لجنة فتح 
 العطاءات?

هل يتأخر 
تشكيل 

لجنة تحليل 
وأحالة 

 العطاءات?

هل تتخذ 
اللجان 

المذكورة 
أعاله 

القرارات 
الصحيحة 
وفي الوقت 
 المناسب?

هل يتم 
أختيار 
أعضاء 
اللجان 

المذكورة 
 أعاله وفق
سياقات 
واضحة 
 وشفافة?

هل تتم 
عملية 
أعالن 
الفائز 

بالعطاء 
بشكل 
سريع 
 وشفاف?

هل يحصل 
المقاول 
الذي تم 
اختياره 
على 

مجموعة 
كاملة من 
الرسومات 
وجداول 
, الكميات 

ومواصفات 
 المشروع?

 92 96 92 68 88 0 44 100 88 68 88 48 %نعم 

 8 4 8 32 12 100 56 0 12 32 12 52 %كال 

 

من الوزارات والمحافظات تؤكد عدم وجود طريقة واضحة لتقيم الشركات المنفذة لألعمال ،ان %( 24)نالحظ ان نسبة ( 2)الحقل رقم  في 

يم الحالي غير دقيق وكافي مما سبب يوان التق في االستبيان الخاص بهميم هي من مطالب المقاولين وشركات القطاع الخاص يايجاد ألية للتق

 .كؤ العمل او احالة بعض االعمال الى شركات وهمية الكثير من تل
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 بأن هناك مجموعة كاملة من التصاميم والرسوم( نعم %22)اجابت الوزارات والمحافظات وبنسبة ( 4)في الحقل رقم  

ن بتقديم كلفة هل يقوم المقاولي" الذي ينص ( 2)في الحقل رقم ( نعم %72)ولكن هذه النسبة انخفضت الى  وشروط العطاء قبل االعالن

( 2)الحقل ( ب -4)ونفس السؤال تم توجيهه الى شركات المقاوالت كما في الجدول  " عطاءاتهم أستنادآ الى معلومات مشاريع واضحة وكاملة؟

تطوير  وتبين لنا ان التصاميم والرسوم المعتمدة هي قديمة ونمطية ولم يجرى عليها اي تغير او( كال% 20نعم و % 20)وكان نسب االجابة 

 .وكذلك بسبب ضعف الكفاءة الفنية لدى الكوادر الحالية 

ونسبة االجابة  "؟هل يتم أعالن عطاءات لمدة كافية وفي المواقع الصحيحة ألجتذاب المقاولين الجيدين " والذي ينص  (2)في الحقل رقم  

يبين ان ( نعم% 26كال و % 22( )2)الحقل ( ب  -4)،بالنسبة الى مدة االعالن فقد اجابت الشركات وكما هو موضح في الجدول % ( 200)

وربطها بموقع االعالن النه من المؤثرات على فترة االعالن وقد اجاب  االستبيان الى ذلك مسبقا   مصم،وقد تنبه ممدة االعالن غير كافية 

 :كما في المخطط التالي التي يتم بها اعالمهم بالعطاءات المقاولين والشركات على الكيفية

  

 

 

اما %( 47)قة المتبعة التزال نفس الطريقة القديمة وهي االعالن في الصحف يان الطر

والمثير لألهتمام هي %( 6)االعالن في الوسائل المسموعة والمرئية فنسبته متدنية 

نسبتها الى نسبة معرفة الشركات بالعقود عن طريق العالقات الشخصية وتصل 

حيث تبين %( 27)وهي مرتبطة مع نسبة مراجعة الشركات الى اقسام العقود %( 42)

ان اغلب االستمارات التي عليها تأشير عالقات ومعارف شخصية لديها تأشير اقسام 

اما لوحة االعالنات في الدائرة المعنية فهي مرتبطة ايضا في العالقات .العقود 

المرتبطة بعقود مع نفس الدائرة المعنية اي بعبارة اخرى الشخصية وكذلك مع الشركات 

الترسل الشركات مندوبيها الى الدوائر لقراءة لوحات االعالن في جميع الدوائر ولكن 

اذا كان لمندوب الشركة عمل في تلك الدائرة يقوم بقراءة لوحة االعالنات ولذلك نجد 

 .مشروع محددوالطلب منها تقديم عطاءات ل%( 22)نسبتها تصل الى 
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من الوزارات ومجالس المحافظات % 22وهو يدل على ان ( نعم % 22كال و% 27)اجابت الوزارات بمايلي  (7)في الحقل  

 .  ليس لديها الكادر الفني القادر على التعامل مع مثل هذه االمور

في ( 2الحقل )شكلة في تشكيل لجنة تحليل العطاءات تشير النتائج الى انه المشكلة في تشكيل لجنة فتح العطاءات ، ولكن تبرز الم( 6)في الحقل  

ي الى اتخاذ اجراءات لمعالجة المشكلة مثل وهو مايستدع%( 22)وبنسبة  رات والمحافظات  حيث اقرت بتأخر تشكيل تلك اللجنةااغلب الوز

 ( . عض الوزاراتوهو نظام مستعمل في ب)اشهر تستبدل بعدها وليس تشكيل لجان لكل مناقصة  7تشكيل اللجنة لفترة 

من القرارات هي غير صحيحة وفي وقت غير مناسب  %( 24)والذي يتعلق بقرارات لجنة فتح العطاءات نجد ان ما نسبته ( 1)في الحقل رقم  

عد عدم وجزء من هذه المشكلة تتعلق بعدم كفاية المعلومات لدى اللجان عن الشركات المقدمة للعطاءات وبالتالي تتخذ قرارات تكتشف فيما ب

 :، وفي استبيان تنفيذ العقود من قبل القطاع الخاص اشارت الشركات المشاركة في االستبيان حول معوقات العمل بمايلي صحتها 

 .قبل فتح العطاءات على الجهة المستفيدة و المشرفة االطالع على امكانية الشركات المقدمة للعطاء من النواحي الفنية  - أ

تصنيف هوية المقاول او  االعتماد فقط على) حجم وامكانية الشركات من الناحية الفنية من خبرات ومعدات التوجد جهة محددة لتحديد  - ب

 .(الشركة 

ان عملية االعالن عن النتائج تتم بشكل سريع وشفاف وهنا نود االشارة الى ان نفس %( 17)بينت نتائج االستبيان وبنسبة ( 22)في الحقل  

وهنا نجد ان تطبيق السياقات ( كال% 22)  واجابت وبنسبة(  2الحقل ( )ب  – 4)ع الخاص كما في الجدول السؤال وجه الى شركات القطا

شركات القطاع الخاص لها رؤيا اخرى حول الشفافية غير رفع النتائج على لوحة  ان شفافية في حين بعة حسب كل وزارة او محافظة تعتبرهاالمت

 .ون الباقي من الشركات االعالنات او تبليغ الفائز بالعطاء د

  (.4)وهو مشابه لما جاء في اجابات الفقرة ( 24)في الحقل  

 

 ( ب - 4)اما بما يتعلق بالقطاع الخاص، فان وجهة نظره تتجسد كما هو موضح في جدول 
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 للقطاع الخاص (ب -4)جدول 

 
1 2 3 

4 
5 6 7 8 9 

 
هل المدة بين 

نشر االعالن 

وتاريخ غلق 

العطاءات 

و حجم  تتناسب

 المشروع?

هل ان اجراءات 

شراء شروط 

العطاء سهلة 

 وواضحة?

هل يتم تحديد 

متطلبات 

المشاريع بشكل 

واضح من قبل 

 الدائرة المعنية?

يستلم المقاول مجموعة كاملة من وثائق 
 المناقصة عند األعالن, فهل ?

هل يتم 

التعامل مع 

استفسارات 

المقاوليين 

قبل شراء 

وثائق 

 المناقصة?

قوم هل ي

المقاولين بتقديم 

كلفة عطاءاتهم 

استناداً إلى 

معلومات كاملة 

وواضحة 

مستخلصة من 

وثائق المناقصة 

? 

هل يتم دعوة 

المقاولين في 

يوم فتح 

 العطاءات?

هل تتم عملية 

اعالن الفائز 

بالعطاء بشكل 

سريع و 

 شفاف?

هل يحصل 

المقاول الذي تم 

اختياره على 

مجموعة كاملة 

, من الرسومات 

, جداول الكمياتو

ومواصفات 

 المشروع?
 

المواصفات 
المطلوب 

تنفيذها بشكل 
 واضح

تصاميم 
المشروع معده 
من قبل جهه 

 استشارية

جداول 
الكميات  
 بشكل دقيق

 52 55 62 62 30 27 50 62 50 98 47 %نعم 

 48 45 38 38 70 73 50 38 50 2 53 %كال 
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فيما يخص ( %72)نسب االجابات كانت و (؟ يتم التعامل مع استفسارات المقاولين بعد أعالن العطاءاتكيف )من خالل السؤال(جـ  – 4) في المخطط الحظ ن
التوجد ،(بطيئة بأجراءات واضحة ولكن) ( %24)االخرى والتي هي   ، اما نسبة االجابة(بأجراءات واضحة وبسرعة )التعامل مع استفسارات المقاولين كان

 (يةقانونية وفنية وادار) المقاولين الجابة عن استفساراتاقامة مؤتمرل الوزارات هوبعض ان السياق المتبع لدى طريقة واضحة في التعامل مع االستفسارات ،و
 او مالحظات قاول من تقديم اي استفسارمما يمكن الم (وياحبذا تعمم مثل هذه التجربة على جميع الوزارات والمحافظات )اعالن العطاءات فترة  خالل

خطاء في الشروط والمتطلبات والمستندات االخرى الخاصة بالمناقصة لضمان ان تكون العروض متكاملة وخالية األبخصوص االمور الغير واضحة أو وجود 
وال يسمح للمقاولين باالستفسار عن اي تفاصيل خالل هذه اما مرحلة تحليل العروض التي تبدأ بعد أجراءات فتح العطاءات فتتم بسرية تامة ، من النقوصات

 . المرحلة
 

، والنسب كانت (المناقصة؟ وثائق شراء قبل المقاوليين استفسارات مع التعامل يتم هل) (2الحقل  )(:ب -4)الجدول للقطاع الخاص رآي آخر انظروقد كان 

بينما التصاميم ( قسم العقود) الن االعالن عن المناقصات هي من صالحيات الدائرة القانونية ، هنا يوجد تناقض في عمل دوائر الدولة (كال% 60نعم و % 20)

ا وكذلك وكما نوهنا من اختصاص الدائرة الهندسية في الدائرة واغلب استفسارات الشركات والمقاولين هي استفسارات فنية اليمكن للقسم القانوني االجابة عليه

ي تقدمها الدائرة الهندسية هي معدة مسبقا واقدم من كثير من المهندسين العاملين حاليا لذلك اليمكنهم االجابة عن كثير من االسئلة سابقا ان اغلب التصاميم الت

 . النهم اليملكون االجابة او صالحية تغير التصاميم حسب الحاجة
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 (القطاع العام) مرحلة التنفيذ  - 4

 :كما في الجدول التالياالعمال وصرف السلف  سيتم التناول في هذه المرحلة جوانب تنفيذ

 

 مرحلة التنفيذ للقطاع العام(: أ -3)جدول

 
2 4 2 2 2 7 6 2 1 

 

هل يحصل 
المقاول الذي تم 
اختياره على 
الدفعة االولى 

بسرعة 
 وبسهولة؟

هل عملية 
االشراف على 
العمل فعالة 
وواضحة لكل 

 االطراف

هل هناك 
أجراءات 

قياسية مطبقة 
داء عمل لقياس أ

المقاولين 
 الشهري؟

هل هناك معوقات 
في عملية دفع 

مستحقات المتعاقد 
المالية وحسب 
 شروط العقد؟

هل يتم أصدار 
أوامر بتغيير 
العمل بشكل 

مستمر ؟ اذا كان 
الجواب نعم فكم 

 تستغرق؟

هل يسبب 
عدم توفر  
وتغيير 

تكلفة مواد 
البناء تأخير 

 ؟

هل تعتقد ان 
المقاول الذي 

ره تم اختيا
قادر على 
اتمام 

 المشروع ؟

هل يتم تسليم الدفعة 
النهائية للمشروع 
المنجز في وقتها 
ضمن سياقات عمل 
 واضحة وشفافة ؟

هل هناك طريقة 
سريعة وواضحة 
لحل المشاكل بين 
الجهة المستفيدة 

 والمقاول؟

 80 96 60 56 56 48 88 68 76 %نعم 

 20 4 40 44 44 52 12 32 24 %كال 
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 تنفيذ للقطاع العاممرحلة ال(: ب -2)ولجد

 
 كم تستغرق المصادقة على أوامر تغير العمل؟ يحصل المقاول الذي تم اختياره على موقع عمل؟

 
جاهز لتنفيذ المشروع 
 وحسب مواصفات العقد

مثل استمالك األراضي وعدم )مستوفي لألوراق القانونية 
ات الدفاع الوزار" ممانعة من قبل الجهة المالكة لألرض 
 ....."والداخلية واالثار والكهرباء

 بحدود شهر عدة أيام
أكثر من شهر وأقل من 

 ثالثة أشهر
 اكثر من ثالثة أشهر

 21 43 36 0 23 77 %عدد االجابات

 

 (مرحلة التنفيذ للقطاع الخاص(: )جـ -2)جدول

 
ما المدة التي تستغرقها أجراءات صرف 

 السلفة؟
 أوامر تغير العمل؟كم المدة التي تستغرقها 

 
 اسبوعان

اسبوعين 
 الى شهر

اكثر من 
 شهر

 بحدود شهر عدة ايام
اكثر من 
شهر واقل 

 اشهر 2من 

 2اكثر من 
 اشهر

عدد 
 %االجابات

33 43 24 18 50 25 7 
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 مرحلة التنفيذ للقطاع الخاص(: د -2)جدول

 
2 4 2 2 2 7 6 2 1 20 22 

 

هل يحصل 
المقاول الذي 
تم اختياره 

موقع  على
عمل جاهز 
لتنفيذ 

المشروع 
وحسب 

 المواصفات؟

هل يحصل 
المقاول الذي 
تم اختياره 
على السلف 
بسرعه 
 وبسهولة؟

هل عمليه 
االشراف 
على العمل 

فعالة 
وواضحة 
لكل 

 االطراف

هل هناك 
اجراءات 
قياسية 

مطبقة لقياس 
اداء عمل 
المقاولين 
 الشهري

هل 
اجراءات 
صرف 

السلف سهلة 
 وواضحة؟

اصدار  هل يتم
آوامر بتغير 

العمل 
( آوامرالغيار)

بشكل مستمر 
اذا كان الجواب 
نعم فكم المدة 
 التي تستغرقها؟

هل تسبب  
آوامر 
تغيير 
العمل 

آوامر )
( الغيار

تغير في 
تكلفة مواد 
 البناء ؟

هل يتم 
تسليم 
الدفعة 
النهائية 
للمشروع 
المنجز في 
وقتها 
ضمن 
سياقات 
عمل 

واضحة 
 وشفافة؟

هل يتم تعيين 
مهندس 

مدير / مقييم
مشروع 

يتمتع بكفاءة 
وقابلية 
إلدارة 

 المشروع ؟

هل هناك 
طريقة 
سريعه 
وواضحة 
لحل 

المشاكل 
بين الجهة 
المستفيدة  
 والمقاول؟

في حالة 
اكتشاف 
خطأ في 
التصاميم 
اثناء التنفيذ 
وعند اخبار 
الجهة 
، المستفيدة
هل يتم 
تدارس 
 الموضوع؟

 98 85 60 30 88 70 18 75 57 20 33 %نعم 

 2 15 40 70 12 30 82 25 43 80 67 %كال 

 

 :سنجد اختالفات كثيرة بين رأي الوزارات والمحافظات وشركات القطاع الخاص  وكما يلي  خالل مرحلة التنفيذ  

المقاول على موقع عمل جاهز في حين ان من المشاريع اليحصل % ( 42) نجد من خالل اجابات الوزارات والمحافظات ان نسبة ( ب  -2)الجدول   

وهي من المشاكل التي ترفع من قيمة التعاقد وتسبب .من المشاريع التي اليحصل بها المقاول على موقع عمل جاهز % ( 76)المقاولين حدد مانسبتة 

 .تأخير في تنفيذ العقود 

الى المقاولين وبنسبة (  فعة االولىدال) حول سهولة دفع السلفة التشغيلية  والذي يتضمن اجابة الوزارات والمحافظات (أ – 2)من الجدول ( 2)الحقل  

العالقات ، الروتين الطويل ، كثرة االجازات والمناسبات )وحدد اسباب التأخير ( كال% 20)بينما اجاب القطاع الخاص على نفس السؤال   (نعم % 67)

 .سبب ارباك في العملمما ي ((جـ  – 2)كما في الجدول ) بها المقاول لغرض الصرف طويلة  وكذلك الفترة التي يراجع (الشخصية مهمة لتسهيل االمور
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سائل االشراف على العمل وكذلك طرق او واثار مصمم االستبيان موضوع مهم وهي طرق او  (أ – 2)من الجدول ( 2و4)الحقل  

هل عملية االشراف على العمل فعالة وواضحة لكل نعم على % 72)بنسبة وسائل قياس اداء المقاولين والشركات وقد اجابت الوزارات والمحافظات و

الى ان نؤكد هنا على ان هذه االجابات تشير ( هل هناك أجراءات قياسية مطبقة لقياس أداء عمل المقاولين الشهري؟نعم على % 22)ونسبة ( ؟ االطراف

في حين كان للقطاع . اسا للمواصفات العالمية والتي قد تكون قديمة وغير مجدية قيلهم  ةل في الوزارت والمحافظات يسير وفق التعليمات الصادرالعم

لسؤال االشراف على العمل حيث تدل على ( ال % 24، نعم % 22)كانت نسب االجابة ( د  – 2)من الجدول ( 2)الخاص رأي اخر كما في الحقل 

عدم تكامل افراد و،لمهندس المقيم وهذه تعود الى عدة اسباب منها الفارق في الخبرة اختالف وجهات النظر في المسائل الفنية بين الشركات ودائرة ا

 بسبب)اختالف سياقات العمل من دائرة الى اخرى وهناك اسباب اخرى تدعيها الشركات و، واجهزة الفحص والقياس لدى دائرة المهندس المقيم 

 ان حالة في االشراف على التوكيل في مشاكل هناك او اختصاص غير من االشراف يكون نااحيا ، المقيم المهندس دائرة مع التنسيق وحسب المحسوبية

نعم ، % 62)وبنسب (. العمل عن المسؤول المهندس و المقيم المهندس بين التفاهم صعوبة الى تؤدي العمل طرق تباين ، اخرى محافظة في العمل موقع

خطة انجاز المشروع يستلمها المقاول او " حيث اجابت الشركات والمقاولين كما يليلمقاولين ات قياسية لقياس اداء عمل ااءلسؤال أجر( ال % 42

الشركات ونسب انجازها للمشروع حسب الخطة وهنا الشركة المنفذة مع المخططات وهي خطة شهرية تحدد فترة انجاز المراحل وعليها يتم قياس اداء 

س اداء العمل هو ما تم انجازه من العمل وال تدخل نوعية العمل من ضمن القياس وهو التفاضل على ان قيا( ال% 42) اعتراض بعض الشركات    

 " .الذي تبحث عنه الشركات لبيان قدرتها على تنفيذ االعمال كما ونوعا

وهل يؤدي هذا الى ( ال% 22نعم و % 27)وكانت االجابة بنسبة أصدار أوامر بتغيير العمل بشكل مستمر حول ( أ -2) من الجدول  (7و 2) الحقل  

وهذا من االمور المهمة التي تؤدي الى تأخر تنفيذ المشاريع وتغير تكلفتها . اايض( ال%  22نعم و % 27)ة وبنسبة تغير في تكلفة المشروع كانت االجاب

، وذهبت %42اشهر  2واكثر من % 22اشهر 2واكثر من شهر واقل من % 27شهر بحدود وذلك الن المدة الالزمة لتغير اوامر العمل تتراوح بين 

من المشاريع تصدر فيها تغير ألوامر العمل وقسمها حسب مدة المصادقة على التغير % 60شركات القطاع الخاص اكثر من ذلك حين اشارت بنسبة 

وكما اكدت ، %( 42اشهر  2وتغيرات تحتاج الى فترة من شهر الى % 20وتغير متوسط ويحتاج الى شهر % 22تغير بسيط ويحتاج الى عدة ايام )

ير في التصميم يعلى ان التغير في اوامر العمل يسبب تغير في التكلفة الن اغلب التغيرات هي اما اضافة فقرة عمل او تغ%( 22)الشركات و بنسبة 

لخام او زيادة مدة تنفيذ التصميم الجديد يؤدي ير يحتاج الى وقت لألقرار وهذا يؤدي الى تغير اسعار المواد اييؤدي الى هدم القديم وبناء جديد كما ان التغ

 .الى زيادة اجور العمل 

ان اجابات الوزارات والمحافظات على هذا "   هل تعتقد ان المقاول الذي تم اختياره قادر على اتمام المشروع ؟"( أ  -2) من الجدول ( 6)الحقل  

االستبيان اليعتقدون ان الشركات والمقاولين المحالة لهم المشاريع والعطاءات  المشاركين في من% 20ان ( كال % 20نعم و % 70)السؤال وبنسبة 
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رح تغير قادرين على انجاز المشاريع هو خلل كبير يجب ايجاد الحلول المناسبة له وذلك بايجاد ألية لتقيم المشاركين في العطاءات ونق

ومات كاملة عن جميع رجال االعمال ومن جميع اصنافهم الغاية بل يشمل معلالتجهيز والمقاوالت  انشاء مركز معلومات متخصص ليس فقط لشركات

من خالل  اايض منه التعرف على جدية ومقدرة رجال االعمال على تنفيذ العقود الموقعة معهم وكذلك يمكن لمركز المعلومات تسهيل عمل رجال االعمال

 . حالة شراكة رجال االعمال مع شركات اخرى محلية او عالمية او في (القروضتسهيل )تبادل هذه المعلومات مع المصارف مثال 

واجابت الوزارات " هل يتم تسليم الدفعة النهائية للمشروع المنجز في وقتها ضمن سياقات عمل واضحة وشفافة ؟( " أ  – 2) من الجدول ( 2)الحقل  

من  ، ان تسليم الدفعة النهائية للمشروع يمر بسلسلة طويلة( كال% 60)نعم في حين اجابت الشركات والمقاولين %( 17)والمحافظات وبنسبة 

 .رورية وواضحة وشفافة ولكن يراها المقاول سلسلة اجراءات روتينية طويلة وتسبب تأخر في استالمه الدفعة االخيرةاالجراءات تراها الوزارات ض

وهو اتفاق الطرفين على انه توجد طرق ( نعم % 22)لمقاولين بنسبة واجاب ا( نعم % 20)اجابت الوزارات بنسبة ( أ – 2)من الجدول ( 1)الحقل  

في حالة اكتشاف " على السؤال ( نعم %12)اجابت الشركات والمقاولين وبنسبة وكذلك .سهلة وواضحة وسياقات محددة لحل المشاكل بين الطرفين 

 .ولكنه بالتأكيد يسسب تأخر في تنفيذ المشروع" رس الموضوع؟هل يتم تدا، خطأ في التصاميم اثناء التنفيذ وعند اخبار الجهة المستفيدة
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 مسائل عامة   - 4

 مسائل عامة للقطاع العام(: أ -2)جدول 

 

 (مسائل عامة للقطاع الخاص(: )ب – 2)جدول 

 

 .على تأثر سير االعمال بسبب الوضع االمنيكل من الوزارات والشركات في السؤال حول تأثير الوضع االمني على سير االعمال اكد  

ان عدم وفرة % ( 72)اكدت الوزارات والمحافظات بنسبة  " لمحدد ؟هل تشكل عدم وفرة السيولة عائق امام تنفيذ المشاريع في وقتها ا" وفي السؤال  

وزارات السيولة تؤثر على تنفيذ المشاريع وهنا نود االشارة الى انها احد االسباب لتأخر صرف السلف ايظا وهذا يحتاج الى تعاون وتنسيق بين ال

نوية كي تعلم كل وزارة او محافظة وقت استالم الدفعة والعمل على هذا االساس والمحافظات وبين وزارة المالية وياحبذا لو تم جدولة الدفعات بخطة س

 .القطاع الخاص بعدم وجود تنسيق بين المعنين في الوزارات والمحافظات ،وهو ما اشار اليه 

بوجود بعض التشريعات ( نعم% 22)اكدت الشركات وبنسبة  " هل تقف التشريعات والقوانين الموجودة عائق في طريق عملية التنفيذ؟" في السؤال  

 .والقوانين والتعليمات تسبب في تأخر العمل في بعض المشاريع

 
 هل تشكل عدم وفرة السيولة عائق امام تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد ؟ هل يؤثر الوضع األمني على عملية سير المشروع وانجازه في موعده ؟

 68 96 %نعم 

 32 4 %كال 

 
هل يؤثر الوضع االمني على عملية سير 

 المشروع وانجازه في موعده؟
هل هناك تنسيق او قنوات اتصال واضحة بين جميع المعنيين 

 فيما يتعلق بالمشاريع؟( مجالس المحافظات/الوزارات)
ودة عائق في طريق عملية هل تقف التشريعات والقوانين الموج
 التنفيذ؟

 45 23 100 %نعم 

 55 78 0 %كال 
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 االستنتاجات  –رابعا 
اليزال تحت طائلة قبل الدخول الى االستنتاجات النهائية نود االشارة الى ان عزوف الشركات العالمية عن المشاركة في اعادة االعمار ناتج عن كون العراق 

دخالها الى سابع من ميثاق االمم المتحدة االمر الذي يحد من قدرة عمل هذه الشركات بسبب القائمة الطويلة من الممنوعات والتي يحضر على الشركات االفصل ال

ة التي يمر بها يالوضاع االستثنائوكذلك ا ،(إال اننا النستطيع تأكيد ذلك من خالل االستبيان )العراق مما يؤثر على القدرة الفنية لهذه الشركات في تنفيذ االعمال

وهذا ادى الى االعتماد على  وكذلك الوضع االمني اليزال يؤثر في تواجد مثل هذه الشركات لحد االن ، ةالرشيد النظمالعراق وتداعياتها من غياب متطلبات 

في التقرير من تحديات وصعوبات في تنفيذ المشاريع سوف  ولغرض اعطاء صورة مقتضبة عن اهم ما جاء. جملة من المعوقات  تالشركات المحلية التي واجه

مرحلة التخطيط ، مرحلة ) نعمل على ترتيبها بجدول يتضمن معوقات العمل االداري ومعوقات العمل الفني وحسب الخطوات التي تم تبنيها في مراحل التحليل 

 ( .االعالن ، مرحلة التنفيذ، مسائل عامة

 مل فنيةمعوقات ع معوقات عمل ادارية
 مرحلة التخطيط

 التشريعات والقوانين

من القطاع العام يعتقدون ان % 22
التشريعات والقوانين الحالية هي جزء من 

مشكلة تلكؤ التنفيذ ويؤيدهم القطاع 
 %22الخاص بنسبة 
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 معوقات عمل فنية   معوقات عمل ادارية

 مرحلة االعالن

 مدة العطاء وموقع النشر

لقطاع العام يرى ان مدة من ا% 200
من % 26العطاء وموقع النشر جيدة ولكن 

القطاع الخاص يرى ان مدة العطاء كافية اما 
من الصحف المحلية  و % 47موقع النشر 

اقسام % 27و عالقات شخصية% 42
لوحة اعالنات الدائرة % 22العقود و 
 .الموقع االلكتروني للدائرة% 1المعنية و

 لين تقيم الشركات والمقاو
من القطاع العام اليعتقدون بوجود ألية صحيحة % 24

لتقيم الشركات والمقاولين ممايؤثر على قرارات لجان فتح 
 ا،وهو مايطالب به القطاع الخاص ايضوتحليل العطاءات 

كثرة العطاءات تسبب تأخر 
 االعالن

من القطاع العام يعتقدون ان كثرة % 22
النتائج تقديم العروض تسبب تأخر في اعالن 

 وهو ما يوجب رفع كفاءة العاملين
 تصاميم ورسومات المشاريع

من القطاع العام يعتقدون بأن التصاميم والرسوم % 14
ان التصاميم جيدة % 74جيدة بينما يرى القطاع الخاص 

من % 62فقط تعرض على جهة استشارية و% 20وان 
 .جداول الكميات غير دقيقة 

تلف سياقات تشكيل لجنة فتح العطاءات تخ تشكيل لجان فتح العطاءات
ولجنة تحليل العطاءات ومدة عملها من 

 وزارة الى اخرى 
    

 تشكيل لجان تحليل العطاءات

قرارات لجان تحليل 
 العطاءات

من القطاع العام يرى ان قرارات % 24
لجنة فتح العطاءات غير صحيحة وذلك اما 
بسبب عدم كفاءة اللجنة او بسبب ضعف 

 .علومات عن الشركات المقدمة للعطاءات الم

    

 شفافية االعالن عن الفائزين

من القطاع العام يعتقدون ان االعالن % 14
عن الفائزين يتم بشكل سريع وشفاف وهذا 
ناتج عن تطبيقهم سياقات العمل المتبعة في 

م عن شفافية ليس بالضرورة يت دوائرهم وهو
فقط من % 22ويرى القطاع الخاص ان 

الوزارات تتبع طرق شفافة في اعالن 
 الفائزين

 استفسارات المقاولين 

من القطاع الخاص اجاب كال اليتم الرد على % 60 
في بعض الوزارات تقوم . االستفسارات بشكل وافي

الوزارة بعد االعالن عن المناقصة بتحديد يوم خاص لعمل 
مؤتمر للرد على اسئلة الشركات ،فيا حبذا لو تعمم مثل 

 .ذه الممارساته
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 معوقات عمل فنية معوقات عمل ادارية

 مرحلة التنفيذ

 استالم الدفعة االولى
من القطاع العام يصرف الدفعة االولى بسرعة بينما % 67
من القطاع الخاص يقر بصعوبة صرف الدفعة االولى % 67

 .ألسباب يعزيها الى الروتين والعالقات 
 موقع العمل

يؤيد تسليم موقع جاهز حسب مواصفات العقد و  من القطاع العام% 66
الباقية فقط يقر بأن الموقع غيرمستوفي لألوراق القانونية بينما القطاع % 42

 .منهم يقر بعدم استالم موقع جاهز للعمل% 76الخاص 

 استالم السلف 

من القطاع العام يؤيد بوجود معوقات لصرف مستحقات % 22
القطاع الخاص وبنسبة  الشركات حسب شروط العقد بينما

يؤكد على ان تأخر  صرف المستحقات بسبب % 24
 . االجراءات الطويلة 

 االشراف على العمل
من القطاع العام يؤيد وجود طريقة واضحة لألشراف على العمل بينما % 72

ان االشراف على العمل تعتمد على كفاءة . من القطاع الخاص % 26يؤيد 
 .اداء المهندس المقيم 

 دفعة النهائيةال

من الوزارات ترى انها تقوم بصرف الدفعة النهائية % 17
بسهولة النها تتبع التعليمات المخصصة للصرف ولكن هذه 

االجراءات والتعليمات تتطلب وقت طويل يأخذه بنظر االعتبار 
كال الن الصرف يعتمد على % 60القطاع الخاص لذلك اجاب 

المستلمة )ن الجهة المستفيدة تقارير من دائرة المهندس المقيم وم
 .وهو ما يتطلب موافقات كثيرة ( للمشروع

 قياس اداء الشركات

بوجود اجراءات قياسية مطبقة لقياس اداء عمل  من القطاع العام يقر% 22
ولكن القطاع % . 62المقاولين الشهري وايد ذلك القطاع الخاص وبنسبة 
تقيم يعتمد على نسبة الخاص ذكر في مالحظاته ان االجراء المطبق لل

االنجازحسب المخطط الشهري وال تؤخذ نوعية وجودة التنفيذ بنظر االعتبار 
. 

 اوامر تغير العمل    

ان تغير اوامر العمل اثناء تنفيذ المشاريع هي من المعوقات المهمة التي تؤدي 
الى تاخر تنفيذ المشاريع لما تحتاجه من وقت ألقرار هذه التغيرات فقد اقرت 

% 27 من المشاريع تصدر فيها اوامر تغير عمل% 27الوزارات وبنسبة 
بينما . اشهر 2تحتاج الة فترة شهر الى % 22تاج الى شهر لالقرار و منها تح

وامر تغير عمل من المشاريع يصدر فيها ا% 60ان  كان رأي القطاع الخاص
اشهر 2يحتاج الى فترة اقل من % 42منها يحتاج الى شهر و% 72وان 

 .لألقرار

 حل المشاكل    
على ان هناك طريقة % 22والقطاع الخاص % 20اتفق كل من القطاع العام 

 .سريعة وواضحة لحل المشاكل بين الطرفين

    
قدرة الشركات على 

 انجاز العمل
من الوزارات تعتقد ان المقاول الذي تم اختياره قادر على اتمام المشروع % 7

. 
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 :وري العمل علىأزاء ماتقدم من الضر

 .،وتحديث طرق ووسائل العملداخلية بكل مؤسسة وبمشاركة خبراء اداريونلغرض تالفي تخلف ادارة المشاريع من الضروري اجراء مراجعة  

 .نتكريم الموظفي/ ترقية  فييذ المشاريع، واعتمادها اساسا الى دورات بادارة وتنفمن الضروري ادخلهم العاملون  لغرض رفع كفاءة اداء 

 .في كل الوزارات والمحافظات (لجنة فتح العطاءات ولجنة تحليل العطاءات)توحيد سياقات اختيار اللجان  

 .والعمل على اصالحها بما يالئم مع وضع العراق الجديدمراجعة التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا  

 .الشركات والمقاولين والشفافية في اختيار ايجاد الية جديدة لتقيم الشركات والمقاولين  

 "عقود مشاركة القطاع الخاص للعام"في االمد القريب من الضروري اعتماد المؤسسات الحكومية وكخيار ستراتيجي  

 .عطاء ذلك لشركات القطاع الخاصأفي االمد المتوسط والبعيد من الضروري التخطيط لالبتعاد المؤسسات الحكومية من تنفيذ المشاريع مباشرة و 

 

تخلف الممارسات  فياقرار التشريعات االقتصادية دورعلى بات العملية السياسية وتداعياتها على ادارة الملفات ولى ما تقدم ان تأخر استكمال متطلاضف ا

نفط والغاز، تاخر عملية اقرار قانون ال ذلك منها تأخرعلى وهناك امثلة .  العراق على تعشيق اقتصاده باالقتصاد العالمي ةوعدم قدر المعمول بهاواالجراءات 

: التخاذ اجراءات سريعة منها على سبيلة  الحاج مع استمرار هذه الحالة تزداد.  الخ... تاخر انظمام العراق الى منظمة التجارة العالميةواالصالح االقتصادي، 

  .عطشة للخبراتالمختلفة والمتترفد مرافق الدولة لتستقطب و" مؤسسة للكفاءات العراقية"العمل على تأسيس  -2

للتحديات االقتصادية  الحلول اناجعةالقتراح منظمة غير حكومية تجمع ابرز كفاءات العراق ك" المجلس االقتصادي االجتماعي"العمل على تأسيس  - 4

 .  واالجتماعية

 . الخ... والجغرافي التخندق الطائفي والقومي بمعان المواطنين لها ينذر بتردي الوضع السياسي باان ابقاء االمور على حا


