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 المستخلص
ويستقل تمامًا عن ، ُيعد النظام القانوني للعقود الحكومية أحد ركائز القانون اإلداري 

إذ أن عملية إبرام العقد  ،العقود المدنية من حيث النظام المعمول به في األخيرة
الحكومي تعتمد أساسًا على مدى التزام اإلدارة بتنفيذ النصوص القانونية الحاكمة لعملية 

بدءًا من  –التعاقد وللمبادئ واألحكام المتعلقة بمراحل تكوين العقد الحكومي كافة 
ابط المتعين مرورًا بالضو ، اإلجراءات الشكلية واإلجرائية التي تسبق عملية إبرام العقد

إتباعها لتحديد المتعاقد مع اإلدارة من حيث األسلوب الواجب إتباعه لعملية الشراء 
جراءات التقييم واإلرساء ثم انتهاًء بمرحلة توقيع العقد تمهيدًا لدخولُه حيز النفاذ مع  وا 

مالحظة أن جميع أشخاص القانونين العام والخاص يتصرفون ويسعون إلى تحقيق 
نظرًا لألهمية التي تحوط ، و صول على أكبر منفعة بأقل تضحية()الح غاية مفادها

 هذا البحثاليوم بالمناقصة فقد أفردنا لها دراسة مستفيضة في 
 الرقابة، المناقصة، العقود، الحكومية: الكلمات المفتاحية

Abstract 

The legal system of government contracts is one of the pillars of 

administrative law, and is completely independent of civil 
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contracts in terms of the system in force in the latter, as the 

process of concluding a government contract depends mainly on 

the extent of the administration’s commitment to implement the 

legal texts governing the contracting process and the principles 

and provisions related to all stages of government contract 

formation – Starting with the formal and procedural procedures 

that precede the process of concluding the contract, passing 

through the controls to be followed to determine the contractor 

with the administration in terms of the method to be followed for 

the procurement process, evaluation and award procedures, and 

then ending with the stage of signing the contract in preparation 

for its entry into force, noting that all persons of public and private 

law act and seek to achieve The goal is (getting the greatest 

benefit with the least sacrifice), and given the importance that 

surrounds the tender today, we have devoted an extensive study to 

it in this research. 

Keywords: Oversight, tender, contracts, government  

 مقدمة 
ويساتقل تماماًا ، ُيعد النظام القانوني للعقود الحكومية أحد ركاائز القاانون اإلداري  

إذ أن عمليااة إباارام العقااد ، عاان العقااود المدنيااة ماان حيااث النظااام المعمااول بااه فااي األخياارة
التزام اإلدارة بتنفيذ النصوص القانونية الحاكمة لعملياة  الحكومي تعتمد أساسًا على مدى

بااادءًا مااان  –التعاقاااد وللمباااادئ واألحكاااام المتعلقاااة بمراحااال تكاااوين العقاااد الحكاااومي كافاااة 
ماارورًا بالضااوابط المتعااين ، اإلجااراءات الشااكلية واإلجرائيااة التااي تساابق عمليااة إباارام العقااد

األسااالوب الواجاااب إتباعاااه لعملياااة الشاااراء  إتباعهاااا لتحدياااد المتعاقاااد ماااع اإلدارة مااان حياااث
جاااراءات التقيااايم واإلرسااااء ثااام انتهااااًء بمرحلاااة توقياااع العقاااد تمهيااادًا لدخولاااُه حياااز النفااااذ ، وا 

وغناااين عااان اإلشاااارة أن اإلجاااراءات المقنناااة المحيطاااة بالتعاقاااد عااان طرياااق المناقصاااة ماااا 
ع بالتعااااون ماااع جاااءت إل لضااامان حصاااول اإلدارة علاااى المتعاقاااد األكفااأ  والاااذي يساااتطي
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  من جهة وألهميتها التي ل شا  (1)اإلدارة الحفاظ على حسن سير وانتظام المرفق العام
 –فيهااا فااي حمايااة المااال العااام ماان جهااة أخاارى إذ أن إحكااام القبضااة علااى المااال العااام 

ل تتأتى ول تؤتي ثمارهاا بادون إتبااأل األجهازة الرقابياة للعقاد  –النفقة في العقد الحكومي 
حكاااومي مااان لحظاااة عااازنم اإلدارة النياااة علاااى التعاقاااد إلاااى لحظاااة تساااليم المشاااروأل ودفاااع ال

 المبلغ المتفق عليه    
مع مالحظة أن جميع أشخاص القانونين العام والخاص يتصرفون ويسعون إلى 

 تحقيق غاية مفادها )الحصول على أكبر منفعة بأقل تضحية(  
صاة فقاد أفردناا لهاا دراساة مستفيضاة فاي ونظرًا لألهمية التي تحوط الياوم بالمناق 

  -المطالب اآلتية :
 المطلب األول 
 مفهوم المناقصة 

ل القول فيها الفقهاء  وهي جميعهاا ، هنا  عدة تعريفات تناولتها التشريعات وفصن
تدور حول معنى واحد مفادُه : أن المناقصة مجموعة إجراءات ترماي مان وراءهاا اإلدارة 

  -  وهذا ما سنالحظه في التعريفات اآلتية : الحصول على أفضل عطاء
إلااااى تعريااااص المناقصااااة بااااالقول : مجموعااااة ماااان  (2)أشااااارت بعااااع التشااااريعات 

نون، بقصااد الوصااول إلااى اإلجااراءات الُمعلاان عنهااا وفقااًا لألوضاااأل الُمبينااة فااي هااذا القااا
اختياار   كما يرى الفقاه فاي المناقصاة أنهاا : طريقاة تلتازم اإلدارة بموجبهاا بأفضل عطاء

ساااواء مااان حياااث الشاااروط الفنياااة المتعلقاااة ، أفضااال مااان يتقااادمون للتعاقاااد معهاااا شاااروطاً 
  ويقاااول الااابعع (3)بالخدماااة أو بالعمااال المطلاااوب أداؤه أو مااان حياااث المصااالحة العاماااة

                                                           

(
1

مناقصة العامة في إبرام العقود اإلدارية، دراسة ( ينظر : د. السالل سعيد جمعة الهويدي : أسلوب ال

مقارنة في األنظمة اإلدارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والدول األجنبية، أطروحة دكتوراه 

 .  9، ص1998مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة طنطا، 

(
2

 .  1998لسنة ( 89( ينظر : المادة )األولى( من قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم )

، دار الفكر 3دراسة مقارنة، ط –( ينظر : د. سليمان الطماوي : األسس العامة للعقود اإلدارية 3)

؛ وينظر د. توفيق شحاتة : مبادئ القانون اإلداري، بال مكان نشر،  239، ص1975العربي، 

للعقود  ؛ وينظر د. إبراهيم طه الفياض : النظرية العامة 771، ص1955 – 1954القاهرة، 

اإلدارية وتطبيقاتها في القانون الكويتي والدول المقارنة مع شرح قانون المناقصات الكويتي، 

 .  76.، ص1981مكتب الفالح، الكويت، 
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واإلرسااء غيار المفااوع لعقاود ، اآلخر أن المناقصة : إجراء قائم على أرضية المنافساة
  أماا (1)في ذات الوقت على معيار وحيد لالختيار هاو الساعروالذي يستند ، الشراء العام

والااذي ، الاابعع اآلخاار ماان الفقااه فيقااول أنهااا : إجااراء انفاارادي وسااابق علااى إباارام العقااد
يجيز لإلدارة أن تلجاأ إلاى التعااون التفااقي ماع مشاروأل خااص فاي سابيل تسايير المرفاق 

على الدعوة إلى المنافسة التي  وذل  ضمن أشكال وصيغ قانونية وتنظيمية قائمة، العام
وبماااا ياااؤدي إلاااى إرسااااء المناقصاااة علاااى ، تكاااون مااان حياااث المبااادأ ل محااادودة ول مقيااادة
مااااع اإلشااااارة إلااااى عاااادم اكتمااااال الرابطااااة ، صاااااحب العاااارع األقاااال سااااعرًا بشااااكل مااااألو 

التعاقدياااة ماااع المتناااافت الاااذي رسااات علياااه المناقصاااة : إل ماااع صااادور اعتمااااد السااالطة 
   (2)طبقًا للقوانين النافذة، مختصةاإلدارية ال

ومع تحفظناا علاى بعاع التعريفاات التاي تقاول بأحادياة المعياار الاذي يمكان أن  
فإننا نرى بأن المناقصة عبارة عان مجموعاة ، ترسو عليه المناقصة مع إشارة إلى السعر

والتاااي تبتااااي اإلدارة مااان خاللهاااا الحصاااول علاااى عااادد مااان العاااروع  –مااان اإلجاااراءات 
بقصااد  -الشااكلية والموضااوعية  –افسااة علااى تجهيااز مااواد أو تنفيااذ عماال أو خدمااة المن

اإلحالة على العرع األقل سعرًا واألنسب من حيث المواصفات الفنية والشروط األخرى 
 ذات الصلة بجدوى وفاعلية ما ترتئيه الجهة المنظمة لها   

فاي حالاة التعويال  وعلى هذا األسات ل يمكن القاول بفاعلياة المناقصاة وجادواها 
بل يجب أخذ الجوانب الفنية والمالية بعين العتبار وتبدأ إجاراءات ، على السعر وحسب

قارار المشاروأل أو الماواد الماراد شرائهاااااااا ضامن الموازناة أي تحدياد  المناقصة منذ تحديد وا 
اااااااااة والشااااااااااروط الفنياااااااااااة التخصااايص الماااالي ومااان ثااام إعااااااااااداد الاااااااااادراسات الفنيااااااااااااة الالزما

والماليااااااااااة والقانونيااااااااااة وصاااوًل إلاااى اإلعاااالن عنهاااا مااارورًا باااإجراءات الساااتالم للعطااااءات 
والفااتو والدراسااة والتحلياال والمصااادقة علااى العطاااء األنسااب ولحااين التعاقااد مااع صاااحب 

 العرع المرشو   

                                                           

.، 2010، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 2( د. مال هللا جعفر : ضمانات العقد االداري، ط1)

 .  72ص

(
2

 .  72( المصدر أعاله ذاته، ص
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  -اد المالحظات اآلتية :ومن جملة ما ذكر من تعاريص يمكن إير  
إن المنافسااة تخلااق أجااواء المنافسااة المشااروعة بااين عااد محاادود أو غياار محاادود  -1

 من الراغبين بالتعاقد من خالل اعتماد مبدأ العالنية سالص الذكر   
 يتساوى مقدمي العطاءات في المنافسة والمساواة في المعاملة    -2
 ضل األسعار   تضمن اإلدارة الحصول على السلع والخدمات بأف -3
تحاد مان حاالت الفساااد والتادخل غيار المشاروأل ماان قبال أطارا  اإلدارة المعنيااة  -4

بالمناقصااة إذا مااا تااوافر فيهااا ضاامانات ومبااادئ العالنيااة والتنافسااية والشاافافية   
ففي هذه الحالة ل يمكن أن يكون هنا  غبن ألحد المتقدمين على اآلخر بفعل 

 ة   المنسوبية والمحسوبية والمصلحي
 المطلب الثاني 

 صالحيات البت في المناقصات 
ماان المساالمات التااي ل شاا  فيهااا أن تحديااد إجااراءات الباات فااي المناقصااات ماان  

قبل جهات معينة يؤمن إحكام الرقابة الكافية على المناقصات وخاصة تل  ذات المباالغ 
صاااات فاااي ة فاااي البااات فاااي المناقوتأسيساااًا علاااى ذلااا  سااانورد الجهاااات المختصااا، الكبيااارة
  -:اآلتي

( فااي 433ساابق وأن صاادرت تعليمااات عاان مكتااب نائااب رئاايت الااوزراء بكتااابهم الماارقم )
والتي ألزمات الاوزارات والادوائر غيار المرتبطاة باوزارة بإرساال كافاة العقاود  21/8/2006

( 5المزمااع إبرامهااا للمقاااولت والخاادمات والسااتثمار والتجهيااز التااي تزيااد أقيامهااا علااى )
ر أو مااا يعادلهااا بالاادينار العراقااي إلااى لجنااة الشااؤون القتصااادية فااي مجلاات مليااون دول

، الوزراء لارع تدقيقها قبل إصدار قرار اإلحالة وقبل أن تصبو ملزماة للجهاة المتعاقادة
وقد استثنى الكتاب المذكور وزارتي الانفط والكهربااء مااااااااااااااان حياث حادود المبلاااااااغ إذ حادد 

وقاد ُحاددت ، ( مالياين دولر أو ماا يعادلهاا بالادينار العراقاااااااااي10لااياة) صاالحية الاوزير
وكااااااااذل  ألزمااااااااااااااااااااااات ، ( ماليياااااااااااااااان دولر فمااااااااا دون 3صاااااااااااااااااالحية المحافظيااااااااااااااااااااان بااااااااا )

حادة فاي محاولاة لتجناب التاأخير فاي التعليماااااااااااات بعدم جاااااااااااواز تجزئااااااااااة المناقصاااااااااااة الوا
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، يوصي (2)  وكان قد صدر كتاب آخر من األمانة العامة لمجلت الوزراء(1)تنفيذ العقود
  -بإعادة النظر بالمبالغ المشار إليها في الفقرة )أوًل( وكما يلي :

 عشرة ماليين دولر لكل من وزارتي الدفاأل والنفط والتجارة والكهرباء    -1
 دولر لبقية الوزارات   خمسة ماليين  -2
 مليون دولر للمحافظين    -3

ثم أُعيد النظر بالحدود أعااله بموجاب كتااب صاادر عان األماناة العاماة لمجلات 
 ، لتكون حدود المبالغ كما يأتي : (3)الوزراء

( ملياااون دولر لكااال مااان وزارات الااادفاأل والداخلياااة والصاااحة 50لااياااة ) -
وارد المائياااااااة والبلاااااااديات والمااااااا والااااااانفط والتجاااااااارة والكهربااااااااء والصاااااااناعة

   واألشاال
 ( مليون دولر باقي الوزارات والجهاز غير المرتبطة بوزارة   30لااية ) -
 ( ماليين دولر للمحافظات   10لااية ) -

وجااب ، ( مليااون دولر30وبالنساابة للحاادود الااواردة فااي أعاااله والخاصااة بمبلااغ )
  والاااذي أوصاااى بتجدياااد تشاااكيل (4)ذكااار ماااا صااادر عااان األماناااة العاماااة لمجلااات الاااوزراء

اللجناااة المركزياااة المشاااار إليهاااا فاااي الكتااااب أعااااله وأن تكاااون اللجناااة برئاساااة )الاااوزير أو 
 رئيت الجهة غير المرتبطة بوزارة( وعضوية : 

 وكالء الوزارات أو نائب رئيت الجهة غير المرتبطة بوزارة    -
 المستشار القانوني أو مدير القانونية    -
 م ومدير التدقيق والرقابة الداخلية   المفتش العا -
 مدير العقود    -
 المختصين الفنيين الذين يتم تحديدهم من قبل اللجنة موضوأل البحث    -

                                                           

(
1

 21/6/2008( في 433( ينظر : التعليمات الصادرة عن مكتب نائب رئيس الوزراء، رقم الكتاب )

 . 

(
2

 .  12/10/2006في  8/1/8925( ينظر : كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش و/

(
3

 .  5/2/2008في  10/1/2580( كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز/

(
4

 .  10/3/2008في  180/1/5488مانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز/( كتاب األ
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وعلى هذا األسات تكون اإلجراءات الُمشاار إليهاا فاي العارع أعااله قاد وساعت 
اااااام والااياااااااااااة مااان ذلااا  تسهيااااااااااااال صاااالحية الاااوزراء والمحافظيااااااااااااان ومااااااااااااان هااااااااااام بدرجتهااااا

والتااي قااد تأخااذ وقتااًا أطااول فااي حالااة إحالتهااا إلااى ، وتسرياااااااااع إجااراءات حسااام المناقصااة
وجديرن بالذكر أن هاااااااذه اإلجاااااااااراءات قد تتعاارع ، الجهات المختصة في مجلت الوزراء

ة العقد( ول يافال عان الادور المهام الاذي كاان مع مبدأ زيادة نقاط الرقابة )كلما زادت قيم
شاخصااًا للجنااة الشااؤون القتصااادية فااي توجيااه المناقصااات المهمااة بمااا ينسااجم والقااانون 
والتعليمات النافذة   ومان جملاة ماا ذكار يقتضاي بياان اإلجاراءات األولياة لتنفياذ أي عقاد 

صادور قارار اإلحالاة وقبال  قبال –وكماا ذكرناا  –باية استكماله وفقًا للقاوانين والتعليماات 
  -أن تصبو ملزمة لجهة التعاقد والتنفيذ ضرورة التأكد من :

تشكيل لجنة مركزية للعقود في كال وزارة أو جهاة غيار مرتبطاة باوزارة ومحافظاة  -1
تتاااااولى مراجعاااااة ومصاااااادقة العقاااااود التاااااي تكاااااون أقيامهاااااا ضااااامن الصاااااالحيات 

اب األمانااة العامااة لمجلاات ( ماان كتاا1الممنوحااة لهاام والمشااار إليهااا فااي الفقاارة )
 سالص الذكر    5/2/2008( في 2580الوزراء المرقم )

وجود تخويل من الارئيت األعلاى للجناة المركزياة للعقاود المشاار إليهاا فاي الفقارة  -2
أعااااله لرؤسااااء التشاااكيالت المرتبطاااة بهااام صاااالحية مراجعاااة ومصاااادقة العقاااود 

 ( من الكتاب أعاله   2استنادًا إلى الفقرة )
 د دراسة جدوى اقتصادية للمشروأل المطلوب تنفيذه   وجو  -3
 تهيئة جداول الكميات والخرائط والمخططات الخاصة بالمشروأل    -4
وجااود حاجااة لتجهيااز الاادائرة بااالمواد أو تقااديم الخاادمات يااتم إعاادادها ماان الجهااة  -5

 ذات العالقة مع وصص كامل لها مع تأكيد عدم توفرها في المخازن   
األصاولية الالزماة إلقاماة أو إعماار المشاروأل أو الحصاول  استحصال الموافقاات -6

 على المادة أو الخدمة   
استحصاااال موافقاااة لجناااة العقاااود المركزياااة المشاااكلة فاااي األماناااة العاماااة لمجلااات  -7

الوزراء على العقود التي تتجاوز أقيامها الصالحيات الممنوحة للوزراء ورؤسااء 
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( مااان كتااااب 1لاااواردة فاااي الفقااارة )الجهاااات غيااار المرتبطاااة باااوزارة والمحاااافظين ا
 سالفة الذكر    5/2/2008( في 2580األمانة العامة لمجلت الوزراء المرقم )

التأكاااد مااان عااادم تجزئاااة المناقصاااة الواحااادة إلاااى عااادة مناقصاااات لتجناااب الساااقص  -8
( مااان كتااااب نائاااب رئااايت 9( أعااااله اساااتنادًا إلاااى الفقااارة )1المحااادد فاااي الفقااارة )

 سالص الذكر    21/8/2006( في 433الوزراء رقم )
 وجود تخصيصات مالية في الموازنة السنوية لتاطية قيمة العقد    -9

تحديد ثمن مستندات المناقصة بما يتناسب مع أهميتها وكلفة إعدادها بما يؤمن  -10
 المشاركة الفاعلة   

التأكد من سعر إحالة العقد تحريريًا من قبل اللجنة المركزية للعقود المشاكلة فاي  -11
رة أو جهاااة غيااار مرتبطاااة باااوزارة ومحافظاااة وقبااال المنافساااة علاااى إحالاااة كااال وزا

 2004( لسانة 87( من قانون العقاود العاماة رقام )4العقود استنادًا إلى القسم )
   

التأكاااد مااان إحالاااة العقاااود )دون التقياااد باااإجراءات المنافساااة والعلنياااة( ومطابقتهاااا  -12
( ماان قانااااااااون العقااااااااااااااااود 4ماااااااان القساااااااااام ) للحااالت المذكاااااااااورة فااي الفقااااااااااااارة )ا(

   2004( لسنة 87العامة رقم )
مالحااع عاادم الشااراء ماان الااداخل أو الخااارف فااي حالااة تااوفر الساالعة فااي القطاااأل  -13

   (1) الشتراكي )بالنسبة لعقود تجهيز المواد(
ي ألي مشااروأل صااناعي أو خاادمي استحصااااااااال موافقااااااااااة وزارة البيئااة لألثاار البيئاا -14

   (2)أو زراعي
استحصااااال موافقااااة مديريااااة الاااادفاأل الماااادني علااااى مسااااتلزمات الوقايااااة والسااااالمة  -15

للوقاياااة مااان مخااااطر الحاااوادث وتقليااال الخساااائر لكافاااة المشااااريع الكبيااارة منهاااا 
   (3)والصايرة

                                                           

(
1

( من الفصل الثاني من تعليمات المناقصات لدوائر الدولة 11( ينظر : الفقرة )خامساً( المادة )

 .  1985الصادرة عن وزارة التخطيط لعام 

(
2

 . 15/1/2005( في 523( كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء ذي الرقم )

(
3

 .  28/2/2005( في 1767( ينظر : كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء بالرقم )
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، مختصةوبعد التأكد من توافر تلكم الفقرات أمكن إحالة العقد بقرار من الجهة ال
إذ أن تااوافر تلكاام اإلجااراءات يجعاال ماان جهااة التعاقااد علااى اسااتعداد تااام لالرتباااط بالعقااد 
مهما كانت المبالغ المرصودة لاه   ومماا ل شا  فياه فاإن إتبااأل هاذه اإلجاراءات ل غناى 

لااذا كااان لزامااًا علااى األجهاازة ، عنهااا فااي حمايااة المااال العااام المخصااص للعقااد الحكااومي
ابتها والتأكد من إتباأل اإلجراءات المعتمدة فاي المناقصاة العاماة حرصاًا الرقابية تفعيل رق

 على سالمة المال العام والحفاظ على النفقة العامة في العقد الحكومي   
 المطلب الثالث 

 الستثناءات من المنافسة الكاملة والعلنية في المناقصة 
بتنظاايم العقااود الخاااص  2004( الصااادر عااام 87( ماان األماار )4أشااار القساام ) 

وكمااا ماارن بنااا ، إلااى أن العقااود العامااة يجااب أن تحااال بأقصااى مااديات المنافسااة الممكنااة
( قااد أورد 4وكااان القساام )، سااابقًا أن المناقصااة تقااوم أصاااًل علااى أسااات المنافسااة العلنيااة

ات المنافساة عدد من الستثناءات لهذه القاعدة أجاز فيهااااااااااا اإلحالة دون التقياد بإجااااااااااراء
وهااال تمااات ، الكاملاااة والعلنياااة فهااال لهاااذه الساااتثناءات مااان أثااار علاااى حماياااة الماااال العاااام

  -:(1)وعليه نورد هذه الستثناءات في اآلتي، رقابتها بشكل سليم
ألساااباب تقنياااة أو فنياااة أو ألساااباب تتعلاااق بحماياااة الحقاااو  الحصااارية أو عنااادما  - أ

العقااد تصاانع أو تجهااز ماان قباال  تكااون الساالع والخاادمات المااراد شااراؤها بموجااب
 كيان واحد أو متوفرة من كيانات محدودة العدد   

لوجااااود أسااااباب ملحااااة جاااادًا بساااابب أحااااداث ل تعاااازى إلااااى ساااالطة التعاقااااد أو أن  - ب
 المصلحة العامة ل تسمو بإحالة العقد على أست تنافسية كاملة   

 حينما تكون السلع الُمراد شراؤها :   - ت
جزئيًا أو إضافتها للسلع المشتراة من المصادر األصالي الاذي جهاز أوًل : يتطلب تبديلها 

 السلع الموجودة   

                                                           

(
1

 .  2004( لسنة 87( االستثناءات من قانون العقود الحكومية الصادر باألمر )4( القسم )1( الفقرة )
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ثانيااًا: يتطلااب انسااجامها أو قابليتهااا لالسااتبدال مااع الساالع المشااتراة ماان المصاادر األصاالي 
 الذي جهز السلع الموجودة   

د عندما تكون اإلجراءات األخرى غير إجراءات المنافسة الكاملاة والعلنياة للعقاو   - ث
العامة الحكومياة ضارورية لتعزياز القتصااد أو التطاوير المؤسسااتي فاي قطااأل 
سااكاني مهاام أو فااي منطقااة جارافيااة فااي دولااة العاارا  أو المؤسسااات المملوكااة 

 للدولة   
عندما يكون العرا  طرفًا في معاهادة )ثنائياة أو متعاددة األطارا ( أو معاهادات  - ف

افسة الكاملة والعلنية للعقود العاماة تتطلب استخدام إجراءات غير إجراءات المن
 الحكومية التي كانت بموجب شروط صريحة أو ضمنية   

فااي هااذه ، إذا كاناات القيمااة المتوقعااة للعقااد العااام تقاال عاان الحااد النقاادي المحاادد - ح
الحالاااة تسااااتخدم اإلجااااراءات األصااااولية المتعلقااااة بتوريااااد الساااالع والخاااادمات ذات 

 األقل سعرًا   
قااود العامااة الحكومياة تعليمااات التطبيااق تتضاامن مااا بااين ُيصادر مكتااب خطااة الع - خ

أماااااور أخااااارى ظااااارو  تحدياااااد اإلجاااااراءات األصاااااولية المتعلقاااااة بإحالاااااة العقاااااود 
 باستخدام إجراءات أخرى غير إجراءات المنافسة الكاملة والعلنية   

إذ أنااُه ل يااؤدي إلااى ، وبهااذا ناارى أن مااا جاااء بااه القااانون ل يخلااو ماان الثااارات
وقاااد ياااؤدي إلاااى اختياااار مرشاااو ، الساااياقات المعروفاااة فاااي المنافساااة الكاملاااةالخاااروف عااان 

بطريقااة ل تضااامن تحقياااق األفضاال مااان حياااث السااعر والمواصااافات كماااا هااو الحاااال فاااي 
إل أن هنا  بعع الفقااااااااااااارات التاااااااااي ل يمكان تجاوزهاا كماا فاي حالااااة ، المنافسة الكاملة

للماواد حياث أن الرجاوأل للمجهاز المحتكار أو المجهاز الساابق الحتكار أو تبديل األجزاء 
كما أن ما جاء باه القاانون مان حاالت اساتثنائية ، أمرًا ما عنه محيص في هذه الحالت

تعود بنا إلى بعع أساليب التعاقد التي جاءت بها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتي 
   (1)مرت بنا سابقاً 

                                                           

(
1

نفيذ العقود ( من تعليمات ت4( مثل أسلوب الدعوة المباشرة وأسلوب العطاء الواحد، ينظر : المادة )

 العامة. 
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ستثناءات التي وردت في القاانون ل ضارر فيهاا علاى والمهم من كل ذل  إن ال
اة التاي  –النفقة  –المال العام  إذا تم إتباعها بصورة حرفية إذ ان األساباب التقنياة والُملحن

 –النفقاة  –استدعت لجوء اإلدارة إليها تعد ذات ماردود إيجاابي علاى حماياة الماال العاام 
خصوصًا إذا كانت تل  ، هة أخرى من جهة، ولضمان حسن تنفيذ العقد الحكومي من ج

إل أن ساالمة كال ذلا  ، العقود ذات أثر على القتصاد الوطني والقومي على حاد  ساواء
وحفاظاااًا علاااى الماااال العاااام يقتضاااي تفعيااال العمااال الرقاااابي وعلاااى المساااتويات كافاااة حتاااى 

ة وإلحكام القبضاة علاى النفقاة العاماة فاي العقاود الحكوميا، تضمن ُحسن التنفيذ من جهة
 من جهة أخرى   

 المطلب الرابع 
 اإلجراءات التي تسبق اإلعالن عن المناقصة 

تقتضي السمات الجوهرية قبيل اإلعالن عن المناقصة استكمال إجراءات معينة  
، فمن المبادئ التي تقوم عليها المناقصة أنه ل إعالن إل بعد تهيئة المال الالزم

، خصيصات المرصودة للمشروأل ضمن الموازنةواستكمال المصادقات األصولية على الت
مع وجود دراسة فنية وتصاميم ُمعدة سلفًا فضاًل عن الكلفة التخمينية التي ُتعد األسات 

وانسجامًا ، للمناقصة وا عداد الشروط الفنية والمالية والقانونية الالزمة إلعالن المناقصة
ة سنعرع ما يستوجب إعداده مع تلكم األست حماية لإلنفا  العام في العقود الحكومي

 قبل إعالن المناقصة في الفروأل اآلتية : 
 الفرأل األول 

 وجود مصادقة ُمسبقة على الجدوى القتصادية 
إذ يستلزم وجود مصادقة ُمسبقة من وزارة التخطيط والتعاااااااون اإلنمائي على  

( لسنة 1اادة بموجب تعليمااااااااات رقاااااااام )تقرير الجدوى الفنيااااااااة والقتصاااااااااادية الُمعاااااااا
وأست دراسات الجدوى لمشاريع  (1) والصادرة عن مجلت التخطيط )الملاي( 1984

   (2)27/10/2008( في 433التنمية والصادرة بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم )
                                                           

(
1

 ( تعليمات تنفيذ العقود الحكومية . 3( البند )أ( الفقرة )أوالً( المادة )

(
2

 .  2012( من تعليمات وصالحيات تنفيذ نفقات المشاريع االستثمارية لعام 15( البند )د( الفقرة )
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احي فضاَل عن ذل  أن دراسة الجدوى القتصادية يجب أن تتضمن دراسة النو  
إلى تحديد الموقع ونوأل المشروأل ، الفنية بدءًا من بلورة األفكار والتصاميم والخرائط

وتفاصيل اآللت والُمعدات واللوازم المطلوبة والتكنولوجيا المستخدمة وطر  ومراحل 
كما يستوجب دراسة ، التنفيذ والعمل والصيانة وكافة الخدمات الالزمة للقيام بالعمل

والتي بموجبها يتحدد المال الالزم للمشروأل بمراحله كافة من خالل النواحي المالية 
تحليل منطقي للكلص لكل مرحلة من أجل أن تكون هذه الكلص مؤشرًا فيما بعد إلعداد 

كما أن دراسة الجدوى القتصادية تتضمن وحسب نوأل ، الكلص التخمينية للمشروأل
ستفادة من المشروأل في تحقيق المشروأل ومتطلباته دراسة اقتصادية لتحديد مدى ال

 العائد أو الخدمات   
وعلى هذا األسات تكون الفائدة الموجودة من الجدوى القتصادية قد حققت ما  

فال توقعات غير محتملة يمكن أن يتعرع لها الطرفين ، تصبو إليه الجهة المتعاقدة
وبذل  تكون ، رحلةالمتعاقدين كما أنها تساعد في تأمين المستلزمات المطلوبة في كل م

وقد تضمنت ، اإلدارة قد مكنت نفسها من التالب على المشاكل المتوقعة أثناء التنفيذ
أست دراسات الجدوى القتصادية والفنية والتقييم  1984( لسنة 1التعليمات رقم )

الالحق لمشاريع التنمية والتي خضعت بموجبها كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة 
عداد وتقديم هذه الدراسات إلى وزارة التخطيط لارع إدراجها في الخطة بوزارة بإ

السنوية بعد أن تقوم بدراستها لارع إقرار المشروأل والمصادقة عليه وغالبًا ما تحتاف 
دراسات الجدوى القتصادية إلى خبرات فنية ومالية واقتصادية قد ل تتوفر في اإلدارات 

اللاااااااجوء إلى الجهاااااااات الستشااااااارية المتخصصة في هذه المعنيااااااة مما يتطاااااالب 
 المجالت   

نخلص إلى أن إعداد دراسة ُمفصلة دقيقة للجدوى القتصادية يساعد وبال أدنى  
ن أي خلل أو نقص فيها يسبب ، ش  على تسهيل العمل الرقابي على إجراءات التنفيذ وا 

 بيننا بدءًا من إعداد الكلص التخمينية والمواصفات إربا  في اإلجراءات الالحقة وخلالً 
إلى مراحل التنفيذ والذي قد يعرقل إجراءات التنفيذ أو يكون بابًا للدخول منه واستاالله 

أو التأخر في التنفيذ أو التلكؤ ، من البعع في حالت قد تؤدي إلى إهدار المال العام
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ة أن تبذل الهتمااااااااام الكافاااااااي في إعاااااااداد وما شابه ذل  مما يتطلب من اإلدارات المعني
هااااااااذه الدراساااااااات وعرضها على الجهات المختصة في الوقت المناسب لارع إقرارها 

دراف المشروأل ضمن الموازنة المالية     والمصادقة عليها وا 
 الفرأل الثاني 

 إعداد الكلفة التخمينية للمشروأل 
لى دراسة الجدوى القتصادية على اإلدارة المعنية أن تقوم بعد التصديق ع 

بتهيئة التخمينات األولية والتفضيلية لكلص العمل وذل  باية السيطرة على الكلفة أثناء 
التنفيذ ولكي ل تقع في تناقع بالنسبة ألوامر الصر  بين ما هو مخصص للمشروأل 

 يها التنفيذ   في الموازنة وبين الكلفة النهائية التي سيؤول إل
إن النظام المالي في الدولة يفرع على اإلدارة واجب وضع كلص كل المشاريع  

المعهودة إليه وواجب مراجعتها وتدقيقها لكي تستطيع تل  اإلدارات النتباه إلى أي 
احتمال في تجاوز الكلص المخمنة قبل حصوله في ضوء ما يسمى با )مقارنة الكلص( 

عن سوء استخدامها لألموال العامة وعن حصول حالت هدر  فتجنب بذل  المسؤولية
   (1)وتبذير وعدم سيطرة على اإلدارة المالية للمشروأل

وعلى هذا األسات جاءت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لتنص على : " وجود  
دراسة محدثة عن الكلفة التخمينية للمشروأل أو العقد المطلوب تنفيذه ضمن تقرير دراسة 

دوى باية استخدامها كمقيات عند تحليل العطاءات وترسبة العقود على أن تراعي الج
   (2)السرية في ذل "

ولألهمية التي تحوط بالكلفة التخمينية فإن اإلدارة تستطيع وضع عدة بدائل  
تخمينية لكلفة العقد المزمع إبرامه من قبلها وتختار من بين عدة بدائل المقدار التخميني 

 شروأل المراد تنفيذه وفق ما يسمى با )بدائل الكلفة(   لكلفة الم

                                                           

(
1

رنة(، بغداد، مكتبة ( د. محمود خلف الجبوري : النظام القانوني للمناقصات العامة )دراسة مقا

 .  50، ص1998القانون المقارن، 

(
2

 ( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة . 3( ينظر : البند )ب( المادة )
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وتحقق اإلدارة وفق )مقارنة الكلص وبدائل الكلص( نوأل من الرقابة المالية الفعالة  
على أوامر الصر  على الصعيد المحاسبي هذا مع األخذ بنظر العتبار إمكانية 

أو ، ي الفنية المعقدةحصول زيادات أو نواقص أثناء التنفيذ ألسباب تتعلق بالنواح
لعتبارات المصلحة العامة والتي تتمثل في سلطة اإلدارة في إجراء تعديالت نسبية 
على مضمون عقودها األمر الذي يلقي عليها واجبًا إضافيًا يتمثل في وضع مبلغ 

 احتياطي للمقاولة   
دم من على أن يتم استبعاد المبالغ الحتياطية المثبتة في جدول الكميات المق 

مقدم العطاء والاير مطلوبة في مستندات العطاءات عند التحليل والمقارنة وفق ما جاء 
   (1)في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية

ولكن السؤال الذي يطرح في هذا الشأن من هي الجهة التي تضع الكلفة  
ابة نقول : أن وما هي العتبارات التي يستلزم مراعاتها عند إعدادها   ولإلج، التخمينية

الكلفة التخمينية قد توضع من قبل اإلدارة نفسها وقد توضع من قبل مكتب استشاري   
وأيًا كان واضع الكلفة التخمينية فإن هنا  اعتبارات وجب مراعاتها عند إعدادها   
وتتمثل في ضرورة مراعاتها باعتبارها واجب تفرضه القوانين واللوائو على الجهات 

أن لها أهمية من الناحية الفنية باعتبار أنها )عطاء أساسي( تجري اإلدارية ذل  
ومن الناحية المالية بإعطائها ، المفاضلة بين العطاءات المقدمة للمناقصة على أساسه

اإلدارة فرصة التأكد من مدى كفاية المال المتوفر لديها لتاطية النفقات الالزمة لتنفيذ 
لناحية الموضوعية إذ تزيل اإلدارة من مواضع كما أن أهميتها شاخصة من ا، العقد

الش  والريبة في إعداد صفقات العقود   مع مالحظة مسألة مهمة وهي ضرورة أن 
يجري إعداد الكلفة التخمينية على أست من واقع األسعار السائدة في السو  واألسعار 

   (2)الرسمية ونوعية العقد المراد إبرامه
على ، الحكومية غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءاتحقيقن باإلشارة أن الجهة  

فضاًل عن ذل  أن لرئيت جهة ، اعتبار أن األسعار ليست المعيار الوحيد للمفاضلة
                                                           

(
1

 ( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة . 7( ينظر : الفقرة )سادساً( المادة )

(
2

 .  53-52صات، مصدر سابق، ص( د. محمود خلف الجبوري : النظام القانوني للمناق
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%( من الكلفة التخمينية 25التعاقد أو من يخوله قبول العطاءات حتى التي تزيد على )
لعامة التحادية ألغراع التعاقد شرط توفير التخصيص المالي الالزم في الموازنة ا

وضمن الكلفة الكلية للمشروأل مع إعالم وزارة التخطيط ومراعاة ما جاء في تعليمات 
   (1)تنفيذ العقود الحكومية

 2010وبالرجوأل إلى اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في العرا  للفترة من  
  -اآلتي : نجد تشخيص لحالة الفساد في الكلص التخمينية تمثلت في 2014ولااية 
عدم تثبت الكلص التخمينية للمشروأل وعدم تدوين البيانات التفصيلية عن  -1

 الفقرات الواجب تنفيذها وهذه من مظاهر الفساد في التعاقدات الحكومية   
تكليص ذات األشخاص الذين قاموا بإعداد المناقصات والكلص التخمينية لدراسة  -2

حالة المناقصات والبت بقرارات اإلحالة     وا 
 عدم توخي السرية في تداول المعلومات الخاصة بالمناقصة    -3

ولارع وضع خطة لمعالجة مظاهر الفساد في الكفلة التخمينية فنرى ضرورة 
  -إتباأل الخطوات الثالث اآلتية :

الخطوة األولى : تشكيل لجان مختصة لوضع الكلص التخمينية والحفاظ على سريتها 
 ن ضمنها   ومتابعة قرارات اإلحالة لتكو 

الخطوة الثانية : تقليل الكلص من خالل اإلحالة على السعر األقل المطابق للمواصفات 
 من أجل الحفاظ على المال العام   

وتحديد إجراءات وتوقيتات ، الخطوة الثالثة : توسيع مساحة المشاركة في المناقصة
 والمصادقة عليها    تداول البيانات وخاصة في مراحل فتو العروع ودراستها وتحليلها

وعلى هذا األسات يتجلى أن إعداد الكلفة التخمينية ألي مشروأل يعد من  
ويتم ، مستلزمات هذا المشروأل وواجب مراعاتها قبل الدخول بالمراحل التنفيذية له
كما ، اعتمادها كمعيار إلرساء المناقصة على العطاء األفضل من حيث السعر والجودة

                                                           

(
1

 ( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية . 5( ينظر : البند )ج( الفقرة )خامساً( المادة )
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من كل هذا نجد أن الواجب ، إلعادة اإلعالن عن المناقصة يتم اعتمادها كمعيار
 الحتمي على اإلدارة ضمان سرية الكلفة التخمينية للمشروأل   

وفي تقرير لديوان الرقابة المالية أشار فيه إلى مخالفة وزارة الثقافة لعقدها المبرم  
تها الشركة تقل مع )شركة قصر األمير( واستبعاده بحجة أن الكلفة التخمينية التي قدم

وقد أرست العقد مع المناقص الثاني )اآلخر( وقد ، % من المبلغ التخميني25بنسبة 
  وعلى هذا (1)طلب ديوان الرقابة المالية تشكيل لجنة تحقيقية في هذا الموضوأل 

األسات يستلزم إحكام الرقابة على النفقة في العقد الحكومي لضمان حماية المال العام 
 عة الكلفة التخمينية ومطابقتها للقوانين واألنظمة والتعليمات   من خالل متاب

حرين باإلشارة : أنه وما دام يوجد معيار آخر غير الكلفة التخمينية والمتمثل في معيار 
وبما أن هذا المعيار ُيعد أهم من معيار الكلفة ، )المواصفات الفنية( المطلوبة للتعاقد

المواصفات الفنية بصورة دقيقة من حيث " المنشأ  إذ أن تحديد، التخمينية )السعر(
والجودة وسنوات الضمان وغيرها من المواصفات " فإن ذل  سيؤدي إلى أن يكون 

فالمواصفات الفنية هي التي سيتم اعتمادها إذا أرفقت بكفالة ، العطاء أكثر موضوعية
مينية أساًت لإلحالة في ذل  أن اعتماد الكلفة التخ، حسن األداء والكفاءة المالية للمقاول

فالسرية كمبدأ في الكلفة ، المشاريع يؤدي إلى ظهور حالت فساد في العقود الحكومية
التخمينية قد ل يتحقق مما يؤدي إلى أن تكون منفذًا لستاالل من تقع المعلومة بين 

وحتى لو أمكن لإلدارة أن تحافع على سرية هذا ، يديه فيساوم عليها مقدم العطاءات
الموضااااااااااااااوأل من خااااااااااااالل السيطااااااااااارة علاااااااااااى موظفيها فمن المقرر أن الكلفة قد ل تعد 
من قبل اإلدارة إذ قد تتولى إعدادها مكاتب استشارية كما سلص القول ومن الُمحال 

 السيطرة على منتسبيها   
 
 
 

                                                           

(
1

 .  115، ص2008( للمزيد ينظر : التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية لعام 



  (2021لعام )ا(/39/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

151 

 الفرأل الثالث 
 في لتنفيذ المشروأل توفر التخصيص المالي الكا

تقتضي عملية التعاقدات الحكومية ضرورة توفر التخصص المالي الكافي  
، على أن تؤيد (1)للمشروأل ضمن الموازنة المالية المقررة من قبل الجهة المختصة

الجهات المالية توفر هذا التخصيص بالقدر الكافي للصر  على المشروأل تجنبًا ألي 
أو عدم توفر التخصيص ، عدم المصادقة على الموازنة إشكالت قد تحصل في حالت

وأن قيام بعع اإلدارات في إجراء تعاقد ، الكافي أو التأخر في المصادقة على الموازنة
مع الاير لتنفيذ أعمال أو تجهيز مواد أو خدمات دون التحقق من توفر األموال الالزمة 

عب حلها أو تكون عواقبها يؤدي إلى حدوث مشاكل مع المقاولين والمجهزين قد يص
 وخيمة على جهة اإلدارة   

 الفرأل الرابع 
 (2)استكمال الجداول الفنية والخرائط والتصاميم 

، فالدقة تجنب إجراء أي تاييرات أو إضافات غير محسوبة أثناء تنفيذ المشروأل
 أو ل يمكن تاطيتها ماليًا أو تسبب إشكالت مع الجهة المكلفة بالتنفيذ    

عد عاماًل مهمًا في مراقبة التنفيذ واأل ُُ هم من ذل  أن الدقة في هذا المجال ُت
وقد فصلت تعليمات ، وتحديد المخالفات المرتكبة من قبل المقاول أو المنفذ أو المجهز

 تنفيذ العقود الحكومية مسألة المواصفات من خالل إتباأل ما يلي : 
لمنصوص عليها في الصالحيات المالية المخولة للبت بهذا الموضوأل ا -1

 التعليمات الخاصة بقانون الموازنة العامة التحادية   

                                                           

(
1

 الحكومية .  ( من تعليمات تنفيذ العقود3( ينظر : البند )جـ( الفقرة )أوالً( المادة )

(
2

( من التعليمات أعاله ذاتها، هذا وقد كشف ديوان الرقابة 3( ينظر : البند )د( الفقرة )أوالً( المادة )

( مليون دينار 1548المالية النقاب عن مخالفة للمقاول ))شركة الديار الحرة للمقاوالت(( بمبلغ )

ر سكنية في مصفى ذي قار حيث تم )مليار وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون دينار( إلنشاء دو

( 10000( دينار للوحدة إلى )1000( من جداول الكميات من )5تغيير سعر الوحدة للفقرة )

م1000دينار لكمية )
3

( من قبل المقاول بعد تاريخ فتح العطاءات وبموافقة اللجنة التجارية 

ً لتعليمات تنفيذ العقود، ينظر : تقرير ديوان  المحلية لدراسة وتحليل العطاءات في الشركة خالفا

 .  174، ص2008الرقابة المالية لعام 
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األحكام الخاصة بتنفيذ المشاريع بطريقة المشروأل الجاهز )مفتاح اليد( في  -2
 تعليمات المشاريع الستثمارية لقانون الموازنة العامة التحادية   

يز والخدمات عدم جواز إجراء أية زيادات على كميات ومبالغ عقود التجه -3
الستشارية وألي مبلغ كان خالل فترة تنفيذ العقد مع مراعاة الصالحيات 

 المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ الموازنة التحادية   
اإلجراءات والضوابط الخاصة بالنظر في طلبات التعويع للمقاولين الناجمة  -4

   (1)عن زيادة األسعار
 الفرأل الخامت 

 نية والمادية إزالة المشاكل القانو 
يقتضي إزالة المشاكل القانونية والمادية التي تعتري عملية التعاقد إن وجدت  

في موقع العمل عند تنفيذ مقاولت األشاال العامة بما في ذل  استكمال إجراءات 
  واستحصال الموافقات األصولية من قبل الجهات المعنية (2)استمال  الموقع

حالت التأخير المباشرة من قبل المنفذ أو حالت التأخير لتخصيص هذه المواقع منعًا ل
أو منع تل  الجهة أصاًل من اللتزام بالتنفيذ أو تدخل الجهات المعنية أو حدوث 
إشكالت غير محسوبة كما يحصل في الكثير من العقود والمناقصات والتي تنفذها 

                                                           

(
1

( صدرت عن وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي آلية تعويض المقاولين وألهميتها فقد جاء في 

في  1/1/60مقدمة قرار اللجنة القائمة على إعداد هذه اآللية بموجب األمر الوزراء المرقم 

راً لحدوث زيادة تكلفة تنفيذ بعض المشاريع المدرجة في الموازنة ما يأتي : "نظ 19/2/2007

االستثمارية العامة للدولة ألسباب تعود إلى الظروف األمنية غير المستقرة في بعض مناطق 

العراق أو الرتفاع أجور األيدي العاملة واآلليات وأسعار الوقود والمواد نتيجة رفع الدعم عن 

تطلبات التحول لالقتصاد الحر لذا تقرر اعتماد معايير وآلية تعويض المواد المستوردة كإحدى م

 المقاولين " . 

(
2

( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، هذا وقد كشف ديوان 3( ينظر : البند )و( الفقرة )أوالً( المادة )

ل قنديل الرقابة المالية مخالفة للمديرية العامة لتربية كركوك في عقدها المبرم مع شركة )جب

( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 3للمقاوالت( فحواه : مخالفة للبند )ز( الفقرة )أوالً( المادة )

، والتي تنص على )أن يكون الموقع جاهزاً للمباشرة بالعمل فيه ُكالً أو 2008( لسنة 1رقم )

منطقة )رحيم آوة( إلى جزءاً بما ينسجم والمنهاج الزمني المقرر( إذ تم تغيير موقع المشروع من 

منطقة )بنجة علي( وذلك لظهور مشاكل فنية في موقع المشروع، بموجب كتاب محافظة كركوك 

. ينظر : تقرير ديوان الرقابة المالية 29/4/2010( في 498/مديرية التخطيط والمتابعة المرقم )

 .  43، ص2010للعام 
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ء الشواغل بعد توقيع بعع الجهات المعنية على أمل الحصول على الموافقات أو إخال
العقد أو المباشرة في التنفيذ أمرًا ل يمكن الحياد عنه لضمان التنفيذ السليم للتعاقدات 

 الحكومية   
 الفرأل السادت 

 تحديد مدة نفاذ المناقصة 
كما سلص القول فإن التعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية كانت قد حددت  

فت المدة في عقود التجهيز والخدمات الستشارية عنها وقد اختل، مدة لنفاذ المناقصة
، ونرى أن التقيد بالمدة من قبل األطرا  ضرورة ما عنها (1)في عقود األشاال العامة

إذ أن عدم تحديد مدة يتر  األمر ، محيص في حسم إجراءات كثيرة تحيط بالمناقصة
يطول حسم المناقصة وقد وقد ، مفتوحًا لكافة األطرا  في تقديم العطاءات والعتراع

 يتنصل مقدم العطاء عن عطاءه في حالة تحديد مدة زمنية له   
 الفرأل السابع 

 تهيئة مستندات المناقصة 
، وختمها بختم الدائرة وتحديد ثمن (2)إذ يستلزم تهيئة مستندات المناقصة كافة 

الن كل نسخة، ويتم استحصال الموافقات األصولية من الجهة المخولة لارع إع
مع ضرورة ، المناقصة والمباشرة ببيع هذه المستندات بموجب وصولت قبع أصولية

أن يحدد سعر بيع المستندات بما يتناسب مع أهمية المناقصة لارع توفير الفرصة 
وبهذا يحق لمقااااااااادم العطااااااااء الذي سبق له الشتااااااارا  ، المناسبة والجدية للمشاركة فيها

ااااي المنااااااااااقصة الُمعاااااااااادة أن يقاااااادم وصاااااااال الشاااااااااااراء السابق مااااااااع وثائاااااااااق فااااااا
مع ضرورة إعاااااااااداد الشاااااااااروط الفنياااااااااة والمالياااااااااة والقانونيااااااااة للمناقصة ، المناقصاااااااة

وكذل  أهميتها ، سات الذي يتكئ عليه لتقديم العطاء من قبل المتنافسينباعتبارها األ

                                                           

(
1

 ( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية . 5( ينظر : البند )ج و د( الفقرة )أوالً( المادة )

(
2

( من التعليمات أعاله ذاتها . وينظر : د. 3( ينظر : البند )جـ( الفقرة )أوالً( والفقرة )ثانياً( المادة )

، 2002محمد احمد عبد المنعم : مرحلة المفاوضات في العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، 

 .  12ص
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في تحديد المعلومات المطلوبة لإلعالن وكونها تساهم في الحفاظ على حقو  اإلدارة 
 من جهة وحقو  الطر  اآلخر المتعاقد مع اإلدارة من جهة أخرى   

 المطلب الخامت 
 إجراءات اإلعالن 

العقود من وجهة نظر القانون دعوة للتعاقد كما سلص ُيعد اإلعالن في مجال  
وفي حالة التقدم بالعطاءات ضمن الشروط والمواصفات الُمعلنة يتحقق اإليجاب ، القول

وقد أكدت ، من قبل الجهات المتقدمة والذي ينتظر القبول من جهة اإلدارة ليتعقد العقد
ه يمثل الفرصة الحقيقية للمنافسة التشريعات كافة على ضرورة الهتمام باإلعالن باعتبار 

بين الراغبين بالتعاقد، فضاًل عن أنه يحقق مبدأ المساواة في المعاملة وفي تكافؤ 
كما أنُه يحقق أكبر قدر ممكن من العروع الجيدة من حيث السعر ، الفرص للجميع
 ومن هذا المنطلق ألفينا التركيز في القوانين والتعليمات على ضرورة، والمواصفات

اإلعالن ونشره بوسائل النشر الممكنة وبصورة متكررة لتمكين العدد األكبر من 
   (1)المختصين اإلطالأل عليه

  ذات الصلة بموضوأل البحث ضرورة أن (2)هذا وقد اشترطت التعليمات 
يتضمن اإلعالن التفاصيل المحيطة بالمناقصة كافة بدءًا من اسمها ورقمها مرورًا 

تفاصيل عدة من بينها بيان مفصل عن موعد ومكان تقديم بوصص موجز للمشروأل و 
كما يمكن اإلدارة الحصول على أفضل ، ومكان بيع المستندات وزمانها، العطاءات
 ولكي تتحقق الااية المنشودة من المناقصة   ، المتعاقدين

                                                           

(
1

( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وقد سبق للدائرة 3ب( الفقرة )ثالثاً( المادة )( ينظر : البند )أ و 

( حول 16/8/2007في  10291القانونية في وزارة التجارة االستفسار بكتابها ذي العدد )

أسباب نشر اإلعالن في ثالث صحف ...، فأجاب المكتب االستشاري في دائرة العقود العامة 

أن الحكمة في نشر اإلعالن لثالث  12/9/2007( في 4/7/6600المرقم )الحكومية بكتابه 

 مرات متتالية هي لغرض إطالع أكبر عدد ممكن من المقاولين لغرض االشتراك في المناقصة . 

(
2

( من التعليمات عاله ذاتها، وللمزيد ينظر : د. مازن ليلو راضي : 5( ينظر : الفقرة )أوالً( المادة )

، 2003ة في القانون الليبي والقانون المقارن، منشأة المعارف باإلسكندرية، العقود اإلداري

 .  71ص
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حرين باإلشارة أن على القائمين على اإلعالن مراعاة مدى كفاية المدة المحددة  
ومدى كفاية خطاب ، فضاًل عن النتباه لمدة سريان التأمينات األولية، العروع لتقديم

الضمان، بحيث تكون المدة شاملة لمدة نفاذ العطاء أو أطول منه كيما تكون اإلدارة 
قادرة على حسم المناقصة، ول يافل ما لذل  من أهمية ل تنكااااااار في تأكيد جدية 

عطاء، وفي هذه الحالة يضحى التزام اإلدارة سلبي مقابل المقاول أو المتعاقد مقدم ال
جديرن ، التزام مقدم العطاء الذي يبقى ملتزم به لحين البت في المناقصة أو استبعاده

بالذكر أن اإلدارة يقع عليها عبء مفادُه عدم إفشاء أية معلومات إلى أي جهة عن 
لألهمية التي تحوط أسماء وعناوين مقدمي العطاءات خالل فترة اإلعالن   و 

، في (2)، فقد ألزمت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ضرورة إعادة اإلعالن(1)باإلعالن
حالت محددة تتعلق بخلل في تقديم العطاء خالل مدة اإلعالن عن المناقصة أو في 
حالة تقديم عطاء واحد أو عدم انطبا  الشروط المطلوبة على العطاءات المقدمة     

، في حالة إعادة اإلعالن (3)أن التعليمات قد أشارت إلى عدد من اإلجراءاتالخ كما 
مثل استحصال موافقات معينة     حقيقن بالقول أن إعادة اإلعالن ضرورة يجب التقيد 
بها منعًا لإلشكالت خصوصًا إذا ما حصلت حالة تتعلق باإليجاز أو عدم ذكر 

 البيانات المطلوبة   
إلدارة قد تضطر إلى تايير بعع المواصفات أو الشروط حرين باإلشارة أن ا 

وهذا مما ل ريب فيه محاولة لتقريب المواصفات من بعع ، الخاصة بالمناقصة
العطاءات ولهذا يجب أن يتم إعادة اإلعالن بنفت المواصفات السابقة لمنع مظهر مهم 

حماية النفقة من مظاهر الفساد   من ذل  يتبين ان لإلعالن فائدة لش  فيها في 
وهذا ما ألفيناُه واضحًا في تقارير ، العامة وُحسن تنفيذ العقد الحكومي على حد  سواء

                                                           

(
1

 .  2004لسنة  87( من قانون العقود الحكومية رقم 4( القسم )3( ينظر : الفقرة )

(
2

 ( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية . 5( ينظر : الفقرة )خامساً( المادة )

(
3

( من التعليمات اعاله ذاتها، جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي 5المادة )( ينظر : الفقرة )سادساً( 

قد  25/11/2007( في 28578والبحث العلمي الدائرة القانونية واإلدارية بكتابها المرقم )

وجهت استفساراً إلى دائرة العقود الحكومية حول إعادة اإلعالن وهل يتطلب ذلك اإلشارة إلى 

أن  12/12/2007( في 4/7/9355ن، فأجابت الدائرة األخيرة بكتابها المرقم )سبب إعادة اإلعال

 إعادة اإلعالن ال يتطلب اإلشارة إلى سبب عند نشر اإلعالن وإنما يستلزم توفر مبرراته . 
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ديوان الرقابة المالية وتأكيدها المستمر في تشخيص حالت الخلل في إرساء التعاقدات 
إذ أن اإلعالن ُيهيئ متعاقدين أكفاء ويحول دون إرساء العقد على أشخاص ، الحكومية
مما يجعل تنفيذ العقد والضمانة في حماية النفقة العامة متوافرين في ، ن بالذاتُمحددي

وقد رصد ديوان الرقابة المالية عدد من العقود الُمحالة إلى متعاقدين ، العقد الحكومي
دون اللتزام بإجراءات اإلعالن مما كان لُه تأثير على ُحسن التنفيذ وهدر واضو في 

  (1)المال العام 
 ب السادت المطل

 استالم العطاءات وفتحها 
بعد استكمال إجراءات اإلعالن وما يحيط به من تفاصيل لضمان سالمة  

تأتي مرحلة استالم العطاءات وفتحها وهذه المرحلة تستلزم توافر إجراءات ، المناقصة
فالعطاء المقدم يمثل إلزام ، عدة لزم مراعاتها حتى يمكن إضفاء الشفافية على المناقصة

إل أن التزام اإلدارة تجاه العطاء يبقى مفتوحًا لحين استكمال ، على صاحبه تجاه اإلدارة
وعلى هذا األسات ، اإلجراءات الالحقة وتحديد موقفها بشأن العطاء بالقبول أو الرفع
فقد جاءت تعليمات ، ولألهمية البالاة التي تحيط بإجراءات استالم العطاءات وفتحها

  بالقول الفصل فيما يتعلق باإلجراءات المحيطة باستالم (2)وميةتنفيذ العقود الحك
وعلى مستلم العطاءات التأكد من اإلجراءات المتخذة من قبل الوحدة ، العطاءات وفتحها

  -أو المؤسسة الحكومية وأهم هذه اإلجراءات :
 فتو سجل استالم العطاءات متضمنًا المعلومات اآلتية : -أولً 

 مها   اسم المناقصة ورق -1
 اسم مقدم العطاء وعنوانه الكامل    -2
 تاريخ ووقت استالم العطاء    -3
 تسلسل وصل قبع شراء أورا  المناقصة    -4
 تحديد مكان استالم العطاءات    -ثانياً 

                                                           

(
1

 .   87، ص2008( للمزيد ينظر : التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية لعام 

(
2

 ( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية . 6( الفقرة )خامساً( المادة )
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 األسلوب المتبع لستالم العطاءات )صندو  العطاءات(    -ثالثاً 
قصة إل بموافقة الوزير عدم استالم أي عطاء بعد موعد غلق استالم المنا -رابعاً 

بشرط أن يكون ذل  قبل فتو ، المختص أو رئيت الدائرة غير المرتبطة بوزارة
   (1)العطاءات

 أن يكون العطاء المقدم في ظر  مالق مثبت عليه اسم المناقصة ورقمها    -خامساً 
ل يحق للمقاول سحب عطاءه وتعديل أو تقديم مستندات في أو قبل موعد  -سادساً 
 المناقصة    غلق

وعلى هذا األسات نجد أن هنا  قيد على اإلدارة مفاده عدم جواز إجراء تعديل  
، من قبل اإلدارة على مضمون شروط المناقصة إل بإشعار اآلخرين وقبل وقت كافي

 كما أنه يجوز تعديل العطاء من قبل مقدمة قبل الموعد المحدد لفتو العطاءات   
ت ومهامها فقد ألزمت تعليمات تنفيذ العقود أما عن لجان فتو العطاءا 

الحكومية اإلدارة با: تشكيل لجنة مركزية لتفو العطاءات برئاسة موظص ل تقل درجته 
الشؤون ، عن مدير عام أو رئيت مهندسين وعضوية ممثلين من )الشؤون المالية

   (2)فني متخصص مقرر ل تقل وظيفته عن مالحع، تشكيالت العقود، القانونية
وينظم محضر اجتماأل لجنة فتو العطاءات يدون فيه كافة المعلومات عن كل  

وجود الوثائق  –وجود أو عدم وجود تأمينات أولية  –عطاء من حيث )السعر اإلجمالي 
مع ، المطلوبة،    الخ( من معلومات ومستمسكات مطلوب تقديمها من قبل المناقص

 ال المتطلبات   اإلشارة إلى العطاءات المستعيدة لارع إكم
كما ويستلزم تاير اللجنة بصورة دورية خالل فترات محددة استنادًا إلى تعليمات  

  حرين باإلشارة أن ختام استالم فتو العطاءات يكون بتوقيع (3)المناقصات لدوائر الدولة

                                                           

(
1

 ( من تعليمات المناقصات لدوائر الدولة . 1( البند )أ( الفقرة )ثانياً( المادة )

(
2

( من تعليمات العقود الحكومية، وللمزيد ينظر : د. مال هللا جعفر عبد الملك 6( الفقرة )أوالً( المادة )

 وما بعدها .  290الحمادي، مصدر سابق، ص

(
3

 ( من تعليمات المناقصات لدوائر الدولة . 3( الفقرة )أوالً( المادة )
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المستندات من قبل اللجنة وا عداد جدول تفصيلي بها وترفع لرئيت الدائرة إلحالتها إلى 
   التي سيأتي تفصيلها في الفرأل التالي  (1)ة تحليل ودراسة وتقييم العطاءاتلجن
إن المهام الملقاة على عاتق لجنة فتو العطاءات ترمي إلى إحكام ضمان  

ذل  أن مهام اللجنة التي جاءت ، العدالة والنزاهة وصوًل إلى مرحلة التحليل واإلحالة
أكد من صحة األختام الموضوعة على أغلفة بها تعليمات تنفيذ العقود من ضرورة الت

العطاءات ومسألة التشجيع السري لمقدمي العطاءات وبقية الشروط التي جاءت بها 
 خبرة دليل على ذل     (2)التعليمات

هذا وقد أكدت التعليمات ذات الصلة بجواز أن تشكل لجنة أو أكثر لفتو  
كثر من لجنة لما فيه من السرعة في ول ينكر الفائدة المرجوة من تشكيل أ، العطاءات

حسم أكبر عدد من العقود وخصوصًا في هذه المرحلة الحرجة التي يعاني فيها البلد من 
وأن أهم ما جاءت به التعليمات أعاله هو ضرورة ترأت لجنة فتو ، قلة الخدمات

  (3)العطاءات موظص ل تقل درجته عن مدير وهذا قيد ُيحمد عليه واضعوه
من خالل اإلطالأل على إجراءات استالم العطاءات وفتحها فقد ألفينا ول : صفوة الق

 المالحظتين اآلتيتين : 
 المالحظة األولى : عدم تقيد اإلدارة المعنية بإجراءات الستالم والفتو   

 المالحظة الثانية : عدم مراعاة مقدمي العطاءات للتعليمات   
ص المخول بتقديم العطاء وأخذ هويته ومثال األولى : عدم التحقق من صحة الشخ

وتوقيعه من قبل القائمين على استالم العطاءات مما سبب إشكالت عديدة وخاصة 
، عندما برزت حالت ش  في تايير المستندات لبعع العطاءات أو فتو المظاريص

                                                           

(
1

 ( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية .6( البند )ح( الفقرة )خامساً( المادة )

(
2

 ( من التعليمات ذاتها . 6( البند )ج( الفقرة )خامساً( المادة )

(
3

حقيٌق باإلشارة أن وزارة التربية كانت قد وجهت  ( من التعليمات ذاتها،6( الفقرة )أوالً( المادة )

… مفاده اآلتي : "  11/6/2007( في 1503اقتراحاً إلى دائرة العقود الحكومية بكتابها المرقم )

وحيث أن المديرية العامة لألبنية المدرسية تعاني من صعوبة توفر مدير عام لكل مناقصة ... لذا 

لعام أو الخبراء أو مدراء األقسام في المديرية المذكورة برئاسة السادة معاوني المدير ا نقترح قيام

لجنة فتح العطاءات في حالة تعذر حضور المدير العام ... " فكان جواب المديرية المذكورة 

ال نؤيد مقترحكم بأن يتولى معاون … بـ : "  16/7/2007( في 4/7/4945بكتابها المرقم )

 تعليمات اشترطت بأن يكون رئيس اللجنة مديراً عاماً ..." المدير العام رئاسة اللجنة ألن ال
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ااااااات ومن جهة أخرى ألفينا عدم اهتمام لجان الفتو في تطبيااااااااق اإلجراءات وذكر التحفظ
والمالحظات كافة في محضر اللجنة، فضاًل عن عدم مشاركة األعضاء كافة 

 والعتمااااااد على أحد األعضاء دون اآلخرين   ، باإلجراءات
وعدم ، ومثال الثاني : قيام مقدمي العطاءات بإرسال عطاءاتهم بيد شخص غير مخول

محدد بشروط المناقصة  التقيد بختم المظاريص وفصل المستمسكات واألوليات كما
وورد ح  وشطب في جداول الكميات المسعرة وغير مؤيدة من قبل مقدم ، واإلعالن
، فضاًل عن عدم كفاية التأمينات األولية أو عدم تاطيتها لمدة سريان المناقصة، العطاء

وأخيرًا عدم إطالأل الحاضرين من ممثلي مقدمي العطاءات على إجراءات الفتو 
   (1)واألوليات 

وبهذا نخلص إلى أن عمل لجنة الفتو يعتبر الركيزة األساسية التي بإمكانها لو  
اعتمدت اإلجراءات بدقة ودون تهاون فإنها ستالق الباب أبدًا أمام الكثير من الشكو  
والمحاولت التي تجري خالل هذه المرحلة من استبدال أو تايير أو تالعب في 

وعلى هذا ، شكل بحد ذاتها حالت فساد واضحةالمستمسكات أو التااضي عن أمور ت
األسات ينباي أن ُيحسن اختيار أعضاء لجان الفتو وأن يكونوا من ذوي الكفاءة 

 والنزاهة لضمان حماية النفقة العامة في العقد الحكومي   
حقيقن القول : أن قلة الوعي من قبل المستثمر من مقدمي العطاءات يستلزم من الجهة 

مة دورات متخصصة لارع تأكيد التزاماتهم بمتطلبات المناقصة لما في المعنية إقا
إذ أن قلة الوعي تؤدي إلى ضياأل الااية من ، ذل  من أثر على موضوأل المناقصة

التعاقد وبالتالاااااااااي يفوت الفرصة على نفسه من جهة وعلى اإلدارة من جهة أخرى في 
نفوت للتربص والفساد والتالعب من تكرار اإلعالن من جهة وفتو الباب لضعا  ال

 جهة أخرى   
ذل  أن خطورة هذه ، إذ أن استالم العطاءات وفتحها يتطلب أيادي نظيفة أمينة 

المرحلة وتأثيرها على إحالة العقد إلى هذا المتعاقد دون غيره لُه أيمنا أثر على حماية 

                                                           

(
1

 ( وهذا ما ألفيناه عملياً في إجراءات التعاقد في عدد من المحافظات ومنها محافظة كركوك . 
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قبل األجهزة الرقابية حرصًا  ألجل ذل  كان لزامًا تشديد العمل الرقابي من، النفقة العامة
 على ضمان سالمة اإلنفا  العام في العقود الحكومية   

 المطلب السابع 
 إجراءات التحليل واإلحالة 

، تعد مرحلة التحليل واإلحالة األسات في تحديد العطاء األفضل واألنسب 
لة عن وبالتالي فهي األخطر في سلسلة اإلجراءات المحيطة بالمناقصة كونها المسؤو 

وعلى هذا األسات فإن مدى التزام ، تحديد واختيار العطاء وسو  المبررات لختيااااااااره
اإلدارة باإلجراءات التي جاءت بها التعليمات المنظمة لموضااااااااااوأل التعاقد هو المعيار 

 في الحكااااااااااااااام على اإلدارة بالعدالة أو الجور   
ة يقتضي اختيار أعضاء ذوي كفاءة وخبرة ونزاهة ولذل  ولمقتضيات الضرور  

ذل  أن الموازين والمؤشرات المعتمدة وبقطع النظر عما جاء فيها فإن الحكم النهائي 
 على مقدم العطاء يبقى أسيرًا خاضعًا لتقدير تلكم اللجنة   

، تلزم با : (1)من أجل ذل  كلُه رأينا أن التعليمات المنظمة للعقود الحكومية 
يل لجنة تحليل ودراسة وتقييم العطاءات برئاسة موظص ل تقل درجته عن مدير أو تشك

رئيت مهندسين وعدد من المختصين بالشؤون المالية والقانونية والفنيين ومقرر للجنة 
 مع إشرا  لجنة فنية متخصصة بطبيعة المناقصة كلما دعت الحاجة إلى ذل    

الواجب إتباعها من قبل تلكم  (2)ءاتلقد فصلت التعليمات ذات الصلة اإلجرا 
ن مخالفة أيًا من هذه اإلجراءات سيؤدي إلى ، اللجنة في عملية التحليل واإلحالة وا 

فضاًل ، اختيار مجهز أو مقاول غير مؤهل مما ينعكت سلبًا على اإلدارة والمال العام
    عن ضياأل الوقت ومشاكل لحقة يصعب حلها أحيانًا أو استحصال حقو  الدولة

ولضمان جدية المناقص مقدم العطاء فإن التعليمات قد أشارت إلى ضرورة أن  
تتضمن التأمينات األولية )خطاب ضمان أو ص  مصد  أو كفالة مصرفية ضامنة أو 

                                                           

(
1

 ( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية . 7( المادة )

(
2

محمد : عقد التوريد بين النظرية ( من التعليمات أعاله ذاتها، وينظر : د. عاطف سعدي 7( المادة )

 .  313، ص2005والتطبيق، بال مكان نشر، 
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، وهذا موقص محمود من واضعي (1)سندات القرع الصادرة عن الحكومة العراقية
إل بضمان اإلجراءات الالزمة التي  التشريعات ذل  أن حماية المال العام ل تتأتى

تحول دون ضياعه وعدم قبول أي تأمينات أولية إذا كانت بص  عادي بل يجب 
 استبعاده   

خطابات  –وكان لديوان الرقابة المالية وقفة رقابية صادقة من هذا األمر  
إذ بلات قيمة خطابات الضمان والتي تم اتخاذ قرار بمصادرتها للسنتين  –الضمان 

ولم يتم استحصال أي مبلغ لااية تاريخ إعداد ، ( مليون دولر10( )2007و 2006)
النفقة  –، األمر الذي أدى إلى ضياأل وهدر بالمال العام (2)هذا التقرير الرقابي 
 المخصصة للعقود   

حرين باإلشارة أن التعليمات قد أشارت إلى مسألة مهمة مفادها إلزام لجان  
، ومن (3)يانات الفنية المطلوبة من مقدمي العطاءات المرشحينالتحليل استكمال الب

نافلة القول فإن من غير المنطقي أن تكون من مهام اللجنة استكمال معامالت مقدمي 
  (4)ول نرى في ذل  أمرًا محموداً ، العطاء إذا ما عرفنا أن مهمتها هي التحليل واإلحالة

                                                           

(
1

( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وقد سبق وأن قدمت وزارة البلديات 16( الفقرة )أوالً( المادة )

( في 4/3/1533واألشغال العامة استفساراً إلى دائرة العقود الحكومية بكتابها المرقم )

حول بيان الرأي بشأن قبول العطاء بدون تأمينات أولية أو إعادة إعالن وقد أجابت  3/9/2007

باألتي : أن عدم تقديم تأمينات  17/1/2007( في 4/7/6772الدائرة المذكورة بكتابها المرقم )

أولية من قبل مقدم العطاءات يعني عدم وجود عطاء أصالً وبالتالي فإن إعادة اإلعالن عن 

بر أمراً الزماً بعد أن يتم إهمال العطاءات غير المستوفية لشروط التعليمات . ينظر المناقصة يعت

: دليل االستشارات التعاقدية الصادر عن دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط 

 والتعاون اإلنمائي . 

(
2

الشركة العامة لتجارة والخاص بعقود  2008( ينظر : التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية لعام 

 المواد الغذائية. 

(
3

 ( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية . 7( المادة )16( الفقرة )

(
4

( سبق وأن استفسرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة اإلعمار والمشاريع بكتابها 

يل العطاءات ، عن ماهية البيانات التي يمكن للجنة تحل29/8/2007( في 2142المرقم )

باآلتي  7/10/2007( في 4/7/7455استكمالها، فأجابت دائرة العقود الحكومية بكتابها المرقم )

: يقصد بالبيانات التي يمكن استكمالها من قبل لجنة تحليل العطاءات هي تلك البيانات التي لم 

ض العطاءات أو يرفقها مقدمو العطاءات بعطائاتهم أو تلك التي ال يؤدي عدم توافرها إلى رف

استبعادها، ينظر : دليل االستشارات التعاقدية اعاله ذاته . وللمزيد ينظر:د.محمد ماهر أبو 

 =العينين :العقود اإلدارية وقوانين المناقصات والمزايدات في قضاء، وإفتاء مجلس الدولة حتى
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ملة إذا ما كانت غير ذا تأثير على مصير العقد ونرى بجااااااادوى استكمال متطلبات المعا
  وفي كل األحول فإن اللجنة أما أن توصي باختيار أحد المتقدمين مبررة أسباب 

ذا ، اختياره أو يتم اقتراح إلااء المناقصة أو إعادة اإلعالن عنها حسب ما أشرنا إليه وا 
ما تم تصديقه من الجهة  ما كان قرار اللجنة اقتراح اإللااء فيبقى اقتراحًا إل إذا

ول يرتب هذا اإللااء أي حقو  لصالو مقدمي العطاءات   أما إذا كان قرار ، المخولة
اللجنة اقتراح قبول أحد المتقدمين يعد ذل  ممهدًا للمصادقة من قبل الجهة المخولة 

وفي هذه الحالة تلتزم اإلدارة بقبول العطاء ويصبو لزامًا على ، على قرار اإلحالة
 الطرفين بعد أن كان قبل ذل  التزامًا على مقدمة دون اإلدارة   

إل أن النقطة الجوهرية في هذه اللحظة أن من حق الجهة المخولة المصادقة  
على قرار اإلحالة وتبليغ من ترسو عليه المناقصة في فترة نفاذ العطاء وبالتالي ليت 

   (1)إذا ما تم تبلياُه بعد نفاذ عطاءهلجهة اإلدارة أي حق تجاه من ترسو عليه المناقصة 
جدير بالذكر أنه وفي حالة المصادقة يتم إخطار من رست عليه المناقصة  

طال  التأمينات األولية للمتقدمين عدا تأمينات 14خالل ) ( يوم لارع توقيع العقد وا 
وفي حالة رفع ، لحين توقيع العقد (2)المناقصين الثالث األوائل المرشحيااااااااااان لإلحالة

                                                                                                                                                      

ول، بدون دار نشر، ، دراسة تحليلية آلراء الفقهاء وأحكام مجلس الدولة، الكتاب األ2004 عام=

 .  535، ص2004

(
1

( قامت وزارة الزراعة / الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بتوجيه استفساراً إلى دائرة العقود 

، حول بيان الرأي بشأن رفض الشركة 19/9/2007( في 9542الحكومية بكتابها ذي الرقم )

انتهاء فترة نفاذية عطاءها وارتفاع المجهزة المضي بإجراءات التعاقد لصدور كتاب اإلحالة بعد 

 15/11/2007( في 4/7/8579األسعار العالمية ...، فأجابت الدائرة المذكورة بكتابها المرقم )

باآلتي : ... بما أن اإلحالة قد تمت بعد انتهاء مدة نفاذ العرض الذي تقدمت به الجهة المتعاقدة فال 

لرفضها قبول اإلحالة عليها بعد انتهاء فترة نفاذ  يمكن تحميلها أية مسؤولية مالية أو قانونية

عرضها وهذه النتيجة ال تتأثر سواء كانت التأمينات األولية مقدمة بشكل موافق للتعليمات أعاله 

أو مخالف لها . ينظر : دليل االستشارات التعاقدية الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون 

 االنمائي . 

(
2

من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وفيما يخص التأمينات فقد رصد ديوان  (7( المادة )18( الفقرة )

الرقابة المالية مخالفة جسيمة في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية/ شعبة التأمين 

، 2006والتعويضات، إذ بلغت قيمة خطابات الضمان التي تم اتخاذ قرار بمصادرتها للسنتين )

( مليون دوالر، ولم يتم استحصال أي مبلغ لغاية تاريخ 277ر و)( مليون دوال10( )2007

إعداد التقرير الرقابي، مما يتطلب ضرورة ِإشراك القسم القانوني بمتابعة الموضوع، واتخاذ 

ً لحقوق الشركة، كما قامت الشركة العامة لتجارة  =اإلجراءات القانونية بحق المصارف ضمانا
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المناقص المرشو يتم مصادرة تأميناته والتوصية برفع اسمه ووضعه في القائمة 
 ويتم التعامل معه كناكل وتحال المناقصة إلى مقدم العطاء الذي يليه   ، السوداء

ن ما تقدم كله يؤكد بشكل   تلكم هي أبرز اإلجراءات المحيطة بالمناقصة وا 
اء المناقصة يجب أن ُيحسب لها حسابها وعلى قاطع أن كل خطوة من خطوات إرس

قدر اللتزام بها ومراعاتها يكون العقد الحكومي قد استوى على سوقه ُمحققًا لما يصبو 
 إليه في اشباأل الحاجات العامة من جهة وحماية المال العام من جهة اخرى  

 الخاتمة 
التعاقد عن نخلص من هذه الطاللة حول الرقابة على الجراءات المحيطة ب

طريق المناقصة في العقود الحكومية الى جملة من الستنتاجات والتوصيات نتناولها 
 -في العرع التي:
  -اول: الستنتاجات :

الصادر عن سلطة الئتال  المؤقتة المنحلة  2004( لسنة 87ان المر رقم ) -1
ا فعل قد جاء بمصطلو العقود الحكومية كمصطلو يراد  العقود الدارية وكذ

حيث جاءت  2008و  2007لسنة  1المشرأل العراقي في التعليمات رقم 
 بعنوان )تعليمات تنفيذ العقود الحكومية(  

ان الجراءات المحيطة بالتعاقد عن طريق المناقصة في العقود الحكومية تعد  -2
نقطة البداية في حماية المال العام ولهذا وجدنا ان المشرأل قد افرد تفصيل لكل 

   مرحلة
ان الجراءات الطويلة والمراحل التي يمر بها العقد الحكومي كانت وراء  -3

تعشعش الفساد المالي فضال عن التفنن والبتكار المتطور دواما في خلق 
 حالت الفساد المالي في كل مرحلة من مراحل ابرام العقد الحكومي  

                                                                                                                                                      

ة التجارة بخصوص موضوع وجود الكثير من خطابات الضمان المواد الغذائية بمفاتحة وزار=

( والتي لم يتم حسم موضوعها 2003ولغاية  1980والتي مضى عليها فترة طويلة من عام )

، لذا وجب 9/4/2003ومتعلقاتها بحجة مرور مدة طويلة وتلف الوثائق الخاصة بها في أحداث 

نه . ينظر : تقرير ديوان الرقابة المالية لعام تحديد المسؤولية التقصيرية لعدم مصادرتها في حي

 .  100، ص2008
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  -ثانيا: التوصيات :
ى مراحل ابرام العقد الحكومي الى هنا  ضرورة ملحة ليكال امر الرقابة عل -1

القضاء الداري اذ يعد الجهة المختصة بالبت في صحة اربام العقد ومدى 
 توافر شرائط ابرامه 

يقتضي على الجهة القائمة على العمل الرقابي في العقود الحكومية النظر في  -2
ن تنظر مدى توافر الموازنة بين المنافع والتكاليص في ابرام العقد الحكومي ل ا

في صحته وحسب لما لذل  من اهمية في درء الفساد عن المال العام والهدر 
 فيه  

نوصي بتشريع قانون للمناقصات العامة نظرا لضخامة المال العام المخصص  -3
لهذه العقود اذ ان وجود تعليمات متناثرة هنا وهنا  ليست كفيلة في حماية 

 المال العام 
 المصادر

 اوال : الكتب

سالالعيد جمعالالة الهويالدي : أسالاللوب المناقصالالة العامالة فالالي إبالالرام العقالود اإلداريالالة، دراسالالة السالالل  .1

مقارنالالة فالالي األنظمالالة اإلداريالالة لدولالالة اإلمالالارات العربيالالة المتحالالدة والالالدول األجنبيالالة، أطروحالالة 

 .  1998دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة طنطا، 

، دار الفكالالر 3دراسالالة مقارنالالة، ط – د. سالالليمان الطمالالاوي : األسالالس العامالالة للعقالالود اإلداريالالة .2

 .  1975العربي، 

 .1955-1954د. توفيق شحاته: مبادئ القانون االداري، بال مكان نشر، القاهرة،  .3
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