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 الشفافية في العقود اإلدارية

Transparency in the administrative contracts 

  Dr. Omar Nihad Atta(1) م.د عمر نهاد عطا

 ملخص البحث

اإلدارية يف الدولة وهلا آنر مادية ملموســـــــــــــة تتعلق العقود اإلدارية هي اتفاقيات قانونية تربمها اجلهات 
أبوجه النشـــــــــــاط اإلداري املختلفة، ويف العراق يتم تنفيذها وفقاً لقواعد القانون العام شـــــــــــكالً ومضـــــــــــموانً، 
القواعد اليت تتضمن سلطات األوامر اإلدارية وطرق اإللزام ووجوب القيام أبعمال مع اجلهة أو الفرد الذي 

دارة؛ حتقيقاً للمصـــــــــــلحة العامة يف إطار الشـــــــــــفافية املعلوماتية والبيانية واإلحصـــــــــــائية الوطنية تتعاقد معه اإل
 واحمللية والعاملية.

والشــــفافية يف العقود اإلدارية يف مضــــمو ا متثل حصــــناً منيعاً لإلدارة من إســــاءة اســــتعمال الســــلطة أو 
 خضــم معاجلتنا هلذا املوضــوع وجدان أنه ذو الوقوع يف الفســاد اإلداري ومن مث حتمل عواقبه بعد ذلك، ويف

أمهية كبرية نظراً للمســـــــــــــــؤوليات اجلمة الواقعة على اإلدارة يف مجل النظام واإلجراءات احلكومية املعقدة يف 
 تسيري األعمال اليومية.

ومن جهة أخرى فإنَّ االتفاقيات اليت تربمها اإلدارة من أجل حتقيق خدمة املرفق العام أو املؤســـــــــــســـــــــــة 
ملضـــــــــــــــطلعــة إبدارهتــا متثــل أواصـــــــــــــــر عالقــات قــانونيــة يتم التعــامــل معهــا وفقــًا للقوانني والقرارات واللوائح ا

والتنظيمات السارية واليت تبني طريق إبرام مثل هكذا عقود، وهي ابلتايل متثل أطر وأسس التعامل الشفاف 
 لإلدارة مع املتعاقدين.

كانت أحد وســــــائل اإلدارة يف تســــــيري الشــــــؤون العامة   ويالحظ يف هذا الشــــــان أن العقود اإلدارية وإن
ها ومومجفيها أبمائهم ومناصــــــــــــبهم ولكنها اتفاقيات قانونية تصـــــــــــب يف ئولكنها ليســــــــــــت حكراً على مدرا
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مصـــــــــــــــلحة اخلدمة العامة للجهاز اإلداري أو املرفق العام الذي ختدمه وحتقيق املنفعة العامة احلقيقية للدولة  
 واجملتمع سواًء بسواء.

وهكذا فإنَّ كل القرارات واألوامر واللوائح الومجيفية الصـــــــــــــــادرة مبوجب القوانني النافذة يف العراق واليت 
ها ومســــــؤوليها هي املوجه األول واألســــــاس احلقيق واإلطار ئيعتمدها املرفق العام أو املؤســــــســــــة العامة مبدرا

ليس قوانني أو قرارات أو أوامر أو تعليمات والنظام القانوين الذي تســـــــــري عليه اإلدارة عند ابرامها للعقود و 
ليس هلا وجود أصاًل، وهنا تتحقق الشفافية عندما تكون كل العقود املربمة يف مجل القوانني النافذة يف ضوء 
االختصـــــــــــــاص الومجيفي وفقاً للصـــــــــــــالحيات املخولة حقيقة موجودة وفاعلة؛ أل ا حينئذ  تكون مرآة عمل 

 نونية املشروعة املختلفة.اإلدارة وأساس نشاطاهتا القا
 ثنا هذا يعا  صــــــــــــلة رابطة الشــــــــــــفافية ابلتعاقد اإلداري والعالقة بني كل منهما من حيث الشــــــــــــكل 

 واملوضوع من الناحية القانونية العلمية اجملردة.

Abstract 
Administrative contracts are legal agreements concluded by the 

administrative authorities in the state and have tangible material effects 

related to various administrative activities. the execution of contracts it 

occurs by compatibility with the rules and regulations of the administrative 

law which are implemented in accordance with the rules of the general law. 

in the interest of public interest in the framework of national, local and 

international information, data and statistical transparency. 
The transparency of the administrative contracts in its content represents 

a bulwark against the abuse of power or administrative corruption and then 

its consequences. In the course of our handling of this issue, we found it to 

be of great importance in view of the enormous responsibilities of the 

administration under the system and complex governmental procedures In 

the conduct of daily business. 
On the other hand, the agreements concluded by the administration in 

order to achieve the service of the public facility or the institution under its 

administration represent legal ties that are dealt with in accordance with the 

laws, resolutions, regulations and regulations in force which are indicated by 

the conclusion of such contracts, with the Contractors. 
It is noted that administrative contracts, although one of the means of 

management in the conduct of public affairs, but not limited to managers and 

employees in their names and positions, but legal agreements are in the 

interest of the public service of the administrative body or the public utility 

that serves and achieve the real public benefit of the state and society alike. 
Thus, all decisions, orders and functional regulations issued under the 

laws in force and approved by the Public facility or public institution with their 
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directors and officials are the first direction, the true basis, the legal 

framework and the administration's management when concluding 

contracts, not laws, decisions, orders or instructions that do not exist at all, 

Transparency is achieved when all contracts concluded under the laws in 

force in the light of functional jurisdiction in accordance with the powers 

vested in reality are present and effective; they are then the mirror of the 

work of the administration and the basis of its various legitimate legal 

activities. 
Our research addresses the relevance of the association of transparency 

in administrative contracting and the relationship between each in terms of 

form and subject matter in purely scientific and scientific terms. 

 المقدمة

وهلا آنر مادية ملموســـــــــــــة تتعلق  العقود اإلدارية هي اتفاقيات قانونية تربمها اجلهات اإلدارية يف الدولة
أبوجه النشـــــــاط اإلداري املختلفة، يتم تنفيذها وفقاً لقواعد القانون العام شـــــــكالً ومضـــــــموانً، تلك القواعد 
اليت تتضــــــمن ســــــلطات األوامر اإلدارية وطرق اإللزام ووجوب القيام أبعمال واالمتناع عن أخرى مع اجلهة 

يقاً للمصــــلحة العامة يف إطار الشــــفافية املعلوماتية والبيانية واإلحصــــائية أو الفرد الذي يتم التعاقد معه؛ حتق
 الوطنية واحمللية.

 هدف البحث

معرفة الشــــــفافية يف العقود اإلدارية من حيث طريقة ابرام هذه العقود وتنفيذها ومعرفة آنرها امللموســـــة 
تمع واملواطنني، ومن مث كشف النشاط على واقع النشاط اإلداري مبا يعود ابلنفع على املؤسسة العامة واجمل

احلقيقي الذي متارســـــــــــــــه اإلدارة يف نطاق زماين ومكاين ويف مجل مجرف معني من خالل قياس مســـــــــــــــتوى 
 الشفافية فيها.

 أهمية البحث

ال ينكر أن للشـــــــــــــــفـافيـة أمهيـة ابلغـة يف حتقيق كفـاءة ونزاهـة ومهنيـة اإلدارة يف أعمـاهلـا املختلفـة، وهـذا 
 احلقيقي للدولة يف جممل النشاطات اإلدارية واملرفقية واملهنية اليت متارسها.يصب يف النتاا 

أضــــف إىل ذلك أن العقود اإلدارية اليت جرى إبرامها وفقاً ملعايري الكفاءة املهنية والنزاهة يف مجل قواعد 
تصــــرفات قانونية تعكس تقدم الدولة ومؤســــســــاهتا العامة  - ق-القانون العام املنظمة للعمل اإلداري هلي 

 اإلدارية أو الوزارة املعنية.داخلياً ودولياً، ومبينة حلقيقة املركز املايل للمرفق أو الوحدة 
 إشكالية الدراسة

الشــفافية مصــطلح واســع ومرن يســتعمل للداللة على مدى تطابق املعلومات والبياانت واالحصــائيات 
مع واقع العقود اإلداريــة املربمــة، وطــاملــا كــان هلــا الوجود الفعلي والقــانوين يف إطــار إبرام العقود فنحن أمــام 

 تصرفاهتا املختلفة ودولة مشروعية يف إداء مهامها وومجائفها.دولة قانونية يف 
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ولكن أثبـــت الواقع العملي أنـــه يف كثري من االحيـــان تتعـــارض العقود اإلداريـــة اليت تربمهـــا الـــدولـــة مع  
يف  أو خطاً  ا يفتح اجملال للفساد اإلداري ويسمح مبخالفة القانونالشفافية وتناقضها إما عمداً أو إمهاالً 

إدارية كثرية قد تضــــــــــر يف مراحل تنفيذها النهائية ابملصــــــــــلحة العامة وتؤدي إىل ضــــــــــرر ابلغ يف إدارة  عقود
الــدولــة ومــاليتهــا بشـــــــــــــــكــل واقعي وعملي خطري، األمر الــذي يشـــــــــــــــكــل طعنــاً يف نزاهــة اإلدارة من جهــة 

 اختصاصاهتا وإهداراً للمال العام، وهو ما سنحاول معاجلته يف  ثنا هذا.
 المتبعمنهج البحث 

يعا  الباحث موضـــوع  ثه بطريقة وصـــفية وحتليلية من خالل التطرق اىل املراجع العلمية املختلفة اليت 
كتبت يف هذا اجملال وأســــــهبت يف الشــــــرح والتوصــــــيف وحتليل احلقائق العلمية للبحث وفقاً ملا يرد فيه من 

 معلومات وبياانت وكتاابت وفقاً لوجهة نظر علمية متواضعة.
 ث األول: العقد اإلداري، الطبيعة والخصائصالمبح

تستعني اإلدارة يف إجناز أعماهلا اليومية أو الشهرية أو السنوية بوسيليت القرار اإلداري والعقد اإلداري، 
ووســـــيلة العقد اإلداري يتم التعامل هبا من خالله ما تربمه من اتفاقيات  تلفة جتد هلا أثراً ملموســـــاً للجهة 

 عاً عاماً للدولة واجملتمع.اليت حتقق نف
وملّا كان للعقد اإلداري هذا األثر اجلوهري امللوس فإنه حيقق ابلتايل خدمة املرفق العام ويســـــــــــــــاهم يف 
تســـــيري أعماله ابنتظام واطراد يف مجل اســـــتقرار وفاعلية من جانب وإدارة املشـــــروعات العامة بشـــــكل إجيايب 

 من جانب آخر.
 -آتية: ةإلداري وطبيعته وخصائصه يف مطالب ثالثونتناول كل من مفهوم العقد ا

 املطلب االول: مفهوم العقد اإلداري
اتفاق يربمه أحد أشـــخاص القانون العام بقصـــد املســـامهة يف تســـيري مرفق  -كما ذكران  -العقد اإلداري

وعات عام على أن خيضـــــــع لقواعد القانون العام وليس اخلاص، أي: قواعد ووســـــــائل وأنظمة األوامر واملمن
 .(2 اإلدارية ووسائل اجلرب والضغط واإلكراه املختلفة

وابلتايل فهو وســـــــــيلة إدارية يف صـــــــــيغة اتفاق مكتوب يتضـــــــــمن قيام الطرف املتعاقد مع اإلدارة ابلقيام 
بعمل مادي أو تنفيذ أمر ما يظهر أثره يف مصــلحة املرفق العام إنشــاًء، تعدياًل، اســتمراراً، تنظيماً يف صــورة 

 .(3 واقعية ملموسة ومتضمناً شروطاً استثنائية غري ملحومجة يف نطاق القانون اخلاص
ومن  -تنظم جانباً أو أكثر من جوانبه -هذا ويســـــــتمد العقد اإلداري قواعده من نصـــــــوص تشـــــــريعية 

أحكام القضـــــــــــــاء اإلداري اليت ميارس القاضـــــــــــــي اإلداري خالهلا دوراً ابرزاً يف إجياد واســـــــــــــتخالص املبادئ 
لقانونية اليت حتكم هذا العقد، وعلى الرغم من أنه مل يرد يف العراق نصـــوصـــاً قانونية يف شـــان تعريف العقد ا

اإلداري وإيضـــــــــاح مكامنه، ولكن حدد املشـــــــــرع العراقي بعض انواعه بنصـــــــــوص قانونية وتعليمات جديدة 
                                                        

 .175، ص 1974مصطلحات قانونية، احتاد اجملاميع اللغوية العلمية العربية، مطبوعات اجملمع العلمي العراقي،  -2
د. إيهاب عيد، حماضرات يف العقود اإلدارية، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع، جامعة الدمام، اململكة العربية السعودية،  -3
2012. 
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شـــــــــــــــاريع التنمية الكربى املشـــــــــــــــمولة انفذة تعترب كو ا عقوداً إدارية ابملعىن الفين الدقيق، مثل عقود تنفيذ م
، وكذلك قانون بيع وإجيار أموال الدولة 1985لسنة  60أبحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكربى رقم 

لسنة  2، وأخرياً إصدار تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (4 2013لسنة  21وفق احكام القانون رقم 
 والضوابط امللحقة به. 2014

 إنَّ  -القضــائي فقد ورد يف قرار حملكمة التمييز العراقية يف شــان تعريف العقود اإلدارية: وعلى الصــعيد
العقد املربم بني الطرفني ينطبق عليه وصــف أنه عقد إداري؛ ألن اإلدارة قصــدت به تســيري مرفق من مرافق 

مة اكثر من ويف قرار آخر اعتمدت احملك، (5 الدولة وســـــــلكت يف ذلك طريق املناقصـــــــة بشـــــــروط خاصـــــــة(
 وملا كان هذا العقد الذي أبرمته اإلدارة مع املقاول من أجل إنشـــــــــــــــاء  -معيار يف حتديد العقد اإلداري:

مرفق عام متوســــلة يف ذلك أســــلوب القانون العام وبشــــروط غري مالوفة من إجراء مناقصــــة عامة، واشــــرتاط 
العقود املــدنيــة اليت حيكمهــا القــانون اخلــاص أتمينــات وغرامــات التــاخري فــانــه يكون عقــداً إدارايً متميزاً عن 

 .(6 بسبب ما تستهدفه هذه العقود من حتقيق مصا  كربى تعلو على املصا  اخلاصة لألفراد(
( ان يكون أحد اطراف 1  -من هذا املنطلق الفقهي والقضائي يتضح أنَّ عناصر العقد اإلداري هي:

( أن ختتار اإلدارة وسائل القانون العام 3ابملرفق العام   ( أن يتصل موضوع العقد2العقد شخصاً معنوايً  
 ( خضوع العقد للقانون العام وليس اخلاص.4عند التعاقد  

العقد اإلداري بصورة عامة إمنا هو اتفاق يف شروط غري متساوية ومتكافئة  ويرى الباحث من جانبه أن
خر بشــــــــــخصــــــــــه الطبيعي أو االعتباري، بني األطراف يف صــــــــــيغة عقد يربم بني طرف امه الدولة وطرف آ

الغرض من وراء إبرامه حتقيق مصلحة خاصة ابسم الدولة أو املرفق العام الذي تديره وحتقق مصلحة مادية 
 معينة هلا أثرها الكبري يف تسيري األعمال العامة بكل انتظام واستقرار وتقدم.

 املطلب الثاني: طبيعة العقد اإلداري
طبيعته القانونية يتبع ألحكام القانون اإلداري العامة والقوانني والنظم واللوائح العقد اإلداري من حيث 

اإلدارية النافذة شكالً وموضوعا، ويدخل من حيث النطاق القضائي يف اختصاص القضاء اإلداري؛ نظراً 
إلدارة ألنه يســــــــتخدم يف ابرامه أســــــــاليب وقواعد القانون العام ابعتبارها مواد وفقرات وشــــــــروط تضــــــــمنها ا

، أي: شروط تـَُفَسر يف ضوء نظرايت (7 للعقود من أجل حتقيق مصلحة عامة تصب يف خدمة املرفق العام
القانون اإلداري، املســـــــتوحاة من اعتبارات الصـــــــا  العام اليت تســـــــتهدفها اإلدارة شـــــــكالً وموضـــــــوعاً، هذه 

إنَّ وجود شروط استثنائية يف مضمون املصلحة اليت البد أن تكون حمددة ومواكبة لطبيعة العقد ذاته وإال ف
 ضرابً من ضروب التعسف يف استعمال السلطة واساءة الستعماهلا حتماً. دالعقد يع

هذا ويسمى العقد إدارايً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوايً عاماً ومتصالً موضوعه بنشاط املرفق العام 
ملحومجاً فيه ســــــلطة اإلدارة يف اإلشــــــراف على تنفيذه الذي تديره الدولة بشــــــكل مباشــــــر أو غري مباشــــــر، 

                                                        
 .223، ص1989بوري، القانون اإلداري، املوصل، د. ماهر صا  عالوي اجل -4
 متييزية. 1966ح//2566القضية رقم قرار حمكمة التمييز العراقية يف  -5
 . 25/7/1965بتاريخ  65/ حقوقية /  654و  42قرار حمكمة التمييز العراقية يف القضية رقم  -6
اجلزاءات على املتعاقد معها، مقال يف جملة وادي النيل للدراسات أ. حممد طه ابراهيم الفليح، سلطة اإلدارة العامة يف إيقاع  -7

 .374-373، ص 2016والبحوث، جامعة القاهرة، فرع اخلرطوم، العدد احلادي عشر، اجمللد الثالث، يوليو 
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ومراقبة كيفية ســـــريه مباهلا من ســـــلطة عامة على جوانبه الشـــــكلية واملوضـــــوعية، حمملة الطرف املتعاقد معها  
 .(8 كافة اجلزاءات والتعويضات القانونية إذا أخل ابلتزاماته

منذ حلظة ابرامه ولغاية تنفيذه وحىت مراحل وابلتايل جيعل الكفة منعدمة، غري متكافئة بني طريف العقد 
ما بعد التنفيذ أيضاً؛ ألن جهة إبرام العقد ووضع صيغته واملضي إبجراءاته والتنفيذ النهائي له يعود للدولة 
مجلة وتفصياًل، ابعتبارها سلطة عامة تتمتع  قوق وامتيازات يف مواجهة املتعاقد وفق شروط استثنائية غري 

نظريهتا اإلدارة يف العقود اليت تربمها مســــــــتعينة أبســــــــاليب القانون اخلاص وأدواته، وأســـــــاس  مالوفة ال متلك
 .(9 هذه احلقوق واالمتيازات تغليب املصلحة العامة على املصلحة الفردية

هذه املصــــا  املســــتندة إىل القانون العام وأســــاليبه جتعل لإلدارة وابلضــــرورة ســــلطة مراقبة تنفيذ شــــروط 
يه أعمال تنفيذه املوضـــــــوعي واختيار طريقة وحق تعديل شـــــــروطه املتعلقة بســـــــري املرفق وتنظيمه العقد وتوج

ه إبجراء ئـ ـااوحق فســـــــــــــــخ العقـد و  -كمـا ذكران-واخلـدمـة اليت يؤديهـا وحق توقيع جزاءات على املتعـاقـد 
له مرتبط إداري منفرد حىت ولو دون رضـــــــــــــاء املتعاقد معها أ اًء مبتســـــــــــــراً دون تدخل القضـــــــــــــاء، وذلك ك

ابحتياجات املرفق العام الذي يســــــــتهدف العقد اإلداري تســــــــيريه أو ســــــــد حاجته وتغليب وجه املصــــــــلحة 
 .(10 العامة على املصلحة الفردية اخلاصة

وســــواًء كانت االســــتعانة أبســــاليب القانون العام منتجة أو كون اإلدارة شــــخص اعتباري يف حمل العقد 
فمعىن هـذا أن العقود  -عنـد التعـاقـد-اجملتمع موجودة فعاًل وحقيقـة أو حتقيق املصـــــــــــــــلحـة العـامـة للـدولـة و 

اإلدارية اليت تربمها الدولة تصــــــــــــــب ابلضــــــــــــــرورة يف حتقيق املنفعة العامة حمققة ر اً مادايً وفنياً ال خســــــــــــــارة 
 لالقتصاد الوطين.

اقد الثاين ســـواء وطبيعة العقد اإلداري يف مجن الباحث أ ا اتفاق من نوع خاص يلزم طرفاً يســـمى املتع
كان شــــخصــــاً طبيعياً أو معنوايً مع طرف يســــمى املتعاقد األول الشــــخص املعنوي احلكومي ابلقيام بعمل 

فين من أجل حتقيق مصـــــــــــــــلحة عامة جتد هلا أثراً يف املرفق العام أو اجلهة اليت يطلب حتقيق  -معني مادي
 مصلحة عامة هلا.

 اإلدارياملطلب الثالث: خصائص العقد 
حينما تلجا ألسلوب  -من صفات وخصائص العقد اإلداري هو متتع األشخاص العامة التابعة للدولة

بكافة الســــــــــلطات واالمتيازات املنســــــــــجمة مع مبادئ وتوجهات القانون العام؛ ابعتبارها  -العقود اإلدارية
 صالحيات ال نظري هلا يف عامل القانون اخلاص.

                                                        
اطروحة دكتوراه، حممود خلف حسني اجلبوري، احلماية القانونية لألفراد يف مواجهة أعمال اإلدارة يف العراق، دراسة مقارنة،  -8

 .44، ص1986كلية القانون، جامعة بغداد، 
، 2004عبد العزيز خليفة، املنازعات اإلدارية، ضوابط التحكيم يف منازعات العقود اإلدارية، دار الكتاب احلديث، اجلزائر،  -9

 .51ص
، شروطها، عقود االشغال العامة، القاضي نبيل حممد اهلادي حممد، ورقة عمل حول العقود اإلدارية، خصائصها،  يزاهتا -10

، جامعة الدول العربية، جملس وزراء العدل العرب، املركز العريب للبحوث القانونية، والقضائية، بريوت، BOOTعقود التوريدات، عقود 
 .6-5، ص 2015لبنان، املؤمتر العام لرؤساء احملاكم اإلدارية، 
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ذلك ألن تصرفات اإلدارة العامة اليت تنطوي على عنصر السلطة وخصائصها وفق مقتضيات األوامر 
فنية وصـــــيغ اإلجبار إمنا هي ختول الســـــلطة اســـــتخدام مثل هذه األســـــاليب، وتدل  -مادية ابلقيام أبعمال

 .(11 شكاًل وموضوعاً على نية ورغبة اإلدارة اختيار وسائل القانون العام وامتيازاته وسلطاته الواسعة
تعليمات وهو األمر الذي ينطبق ابلضــرورة على العقود اإلدارية املربمة يف العراق خصــوصــاً بعد صــدور 

، حيث تسـتعمل اإلدارة عند ابرامها للعقود يف بعض االحيان أسـاليب 2014تنفيذ العقود احلكومية لعام 
 القانون العام من أجل أن تظهر مبركز تعاقدي متميز عن املتعاقد معها.

 ومن خصـــــائص العقد اإلداري أيضـــــاً وجوب أن تكون اإلدارة أحد أطراف العالقة القانونية يف التعاقد
وليس األفراد بذواهتم وصـــــــــــفاهتم العادية، أي: إدارية العقد وليس مدنيته، مبعىن: أن الســـــــــــلطة التنفيذية يف 
الدولة هي اليت تتوىل إبرام العقود اإلدارية وتنفيذها بصــــــــفتها اهليئة الســــــــياســــــــية و اإلدارية العليا، املناط هبا 

لذي تربمه اإلدارة مع األفراد ال ميكن أن يكون إدارايً تنفيذ القوانني والســـــــياســـــــة العامة للدولة، وأنَّ العقد ا
 إال إذا ارتبط ابملرفق العام أو املصلحة العامة للدولة سواًء وجدت معه عناصر أخرى أو مل توجد.

وارتباط العقد ابملرفق العام يعين ارتباطه ابملفهوم املوضــوعي للمرفق العام واملتمثل بشــكله ونوع النشــاط 
األجهزة اإلدارية اليت تديره، ومفهوماً مادايً يتعلق بنشــــــــاط املرفق من حيث التنظيم واإلدارة الذي ميارســــــــه و 

 .(12 واالستغالل والنظام القانوين الذي يديره أو اللوائح املنفذة للقوانني
ووفقاً هلذا الرأي فإنَّ إبرام العقد اإلداري هو من أجل حتقيق مصلحة عامة ال خاصة متعلقة مبرفق عام 

جهـة خدميـة أو انتـاجيـة؛ ألن املرفق العـام ال ميكن أن يؤدي دوره املنصـــــــــــــــوص عليـه يف القـانون دون أن و 
يكون متطوراً، يواكــب كــل تقــدم يف جمــال اإلنتــاا واخلــدمــات مبــا يعود ابلنفع العــام على الــدولــة، وحيقق 

 يا عامة ال خاصة.انتظام واطراد سري املرفق العام يف حتقيقه ألغراض عامة يف الدولة ومصا  عل
معىن ذلك وجوب ال حرية حتقيق املصــــــــــلحة العامة من عدمها، حيث البد من تغليب الصــــــــــا  العام 
على الصــــــا  اخلاص؛ ألنه ببســــــاطة هذه العقود تربم من اجل املنفعة العامة للبالد، وهو اهلدف الذي من 

وتطبيقاً، فإذا كان من العقود املرتبطة الواجب أن يســـــــــود شـــــــــروط العقد وعالقة املتعاقدين إبراماً وتفســـــــــرياً 
إبنشــــــــــــاء املرفق العام تكوينه( كعقد االشــــــــــــغال العامة أو كان من العقود املتعلقة بتنظيم وإدارة املرفق العام 
 تنظيمه املؤســــــســــــي( مثل عقود االمتياز يف التزامات املرافق العامة أو حىت يف حالة اتصــــــاله بتســــــيري املرفق 

نتظامه  ضــــمان اســــتمرار املرفق العام ابنتظام واطراد( فإنَّ الرابطة هنا بني العقد املربم العام وضــــمان إطراد ا
واملرفق العام وثيقة الصـــــــلة وقائمة حتماً ال حكماً، حقيقة وواقع ال شـــــــكاًل مبعىن إذا انقطعت هذه الرابطة 

يذه شـــــــــــــــخص معنوي أصـــــــــــــــبح العقد من عقود القانون اخلاص حىت إذا كان القائم على إبرام العقد وتنف
 .(13 معني

إمنا هي صـــــــــــــــفاته اخلارجة عن نطاق  نظر الباحث املتواضـــــــــــــــعةخصـــــــــــــــائص العقد اإلداري يف وجهة 
أشــخاصــه، املرتبطة بفحواه ومضــمونه وشــروطه، املكســبة إايه صــفة العقد اإلداري ذو الشــروط االســتثنائية 

                                                        
 .175مصطلحات قانونية، مرجع سابق، ص  -11
 .336، ص 1984سليمان حممد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، دار الفكر العريب، الطبعة الرابعة، د.  -12
 وما بعدها. 453، ص 1980د. شاب توما منصور، القانون اإلداري، بغداد،  -13
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تـازاً مقـابـل مركز املتعـاقـد اآلخر أو املتعـاقـدون اليت وفقـاً هلـا يكون لإلدارة املركز التعـاقـدي اإلداري واملـايل   
اآلخرون، يف مجل إطار قانوين يّعرف األطراف ابتداًء وانتهاء أبن أحد األطراف إمنا تعاقد من أجل حتقيق 
منفعة عامة وفق شــروط اســتثنائية غري مالوفة هي غري مقبولة أســاســاً عند تعاقد األطراف ذوي املركز املايل 

 كافئ يف عقود القانون اخلاص.املتساوي واملت
 المبحث الثاني: الشفافية اإلدارية، الطبيعة واألهمية

من أجل التعامل الصــــــــحيح والســــــــليم مع مقتضــــــــيات أعمال اإلدارة يف نطاق القانون وأحكامه ووفقاً 
أعماهلا اليومية أو للنزاهة والكفاءة واملوضـــــــــــــــوعية تربز الشـــــــــــــــفافية كامر هام حيدد طبيعة تعامل اإلدارة مع 

 الشهرية أو السنوية.
ويف هذا اخلصـــــــوص فإنَّ الشـــــــفافية اإلدارية تعين بوضـــــــوح وجالء ســـــــهولة فهم التشـــــــريعات من حيث 
الصــياغة واألســلوب وانســجامها مع بعضــها ووضــوح لغتها القانونية ومرونتها وتطورها وفقاً للمتغريات كافة 

إلجراءات ونشــــــــر املعلومات والبياانت واإلفصــــــــاح عنها مبا يتناســــــــب مع روح العصــــــــر، وكذلك تبســــــــيط ا
 .(14 وسهولة الوصول إليها

وإذا أردان بيان الشـــــفافية يف جمال النشـــــاط اإلداري فإنَّ أحد الباحثني يف دراســـــة تطبيقية يؤكد أ ا كل 
دارية( بني أمر أو إجراء متوازن يف اإلفصـــــــــــــــاح عن املعلومات اليت ختص املنظمة  املرفق العام(،  اجلهة اإل

 .(15 املستوى املقبول لديها واملستوى الذي ترغب به األطراف املتعددة األخرى ذات العالقة هبا
مطالب نتحدث يف أوهلا عن مفهوم الشــــفافية  ةلى ثالثعوبعد هذا العرض املوجز نقســــم هذا املبحث 

 اإلدارية وعن كل من طبيعتها وأمهيتها يف ننيها ونلثها على النحو اآلط:
 املطلب األول: مفهوم الشفافية اإلدارية

الشــــــــــفافية اإلدارية يف نطاقها اخلاص هبا تتبع تصــــــــــرف اإلدارة يف ضــــــــــوء القرار الذي تتخذه أو العقد 
اإلداري الذي تربمه، فهي وضوح اتم يف اختاذ القرارات اإلدارية املختلفة ورسم اخلطط الشكلية والتفصيلية 

وعرضـــــــــها على األجهزة واجلهات املعنية مبراقبة أداء احلكومة نيابة عن  والســـــــــياســـــــــات العامة اليت تســـــــــريها
الشـــعب مع وجوب خضـــوع املمارســـات اإلدارية او الســـياســـية اليومية من انحية شـــكلها ونوعها وتطبيقها 
د للمحاســــــــبة واملراقبة املســــــــتمرة وفق معايري التقيد أبخالقيات اخلدمة العامة وأنظمة النزاهة الوطنية واالبتعا

 .(16 عن إساءة استعمال السلطة والتعسف فيها
ومن مث فهي تقاســــم للمعلومات واملكاشــــفة والتدفق احلر والشــــامل واملوصــــول واملتتابع دون انقطاع أو 
إمهال  يث تصــــبح متاحة للجميع وفق إجراءات إدارية شــــكلية وموضــــوعية واضــــحة تـََتب عها أجهزة الدولة 

                                                        
معية العلمية امللكية، األردن، عبد خرابشة، الشفافية يف خدمة املدنية، االسبوع العلمي األردين اخلامس، اجمللد الثاين، اجل -14
 .341، ص1997
هادي حممود، أسس الشفافية اإلدارية وعالقتها مبكافحة الفساد اإلداري، دراسة استطالعية آلراء عينة من األفراد العاملني  -15

جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد  يف مكتب املفت  العام لوزارات التعليم العايل، العمل والشؤون االجتماعية، الصناعة واملعادن، مقال يف
 .76، ص2008احلادي والسبعون، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، بغداد العراق، 

علي الشيخ، الشفافية يف اخلدمة املدنية، جتربة وزارة التنمية اإلدارية، األسبوع العلمي االردين اخلامس، تطوير القدرة التنافسية  -16
 .357، ص1997معية العلمية امللكية، عمان، االردن، يف االردن، اجل
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القة بني أصــــحاب املصــــلحة واملســــؤولني، ومن مقتضــــياهتا الكشــــف عن ومؤســــســــاهتا املختلفة يف نطاق الع
 تلف القواعد والتعليمات واألوامر واللوائح النافذة املعتمدة يف وضـــــع وتنفيذ الســـــياســـــات واختاذ القرارات 

 .(17 العامة اليت تصب يف مصلحة الدولة واجملتمع  يث تسمح فيما بعد ابحملاسبة واملساءلة
ية ال الســـــــرية وااللتزام ابملتطلبات أو الشـــــــروط املنظمة للعمل اإلداري وتكافؤ الفرص وأيضـــــــاً هي العلن

للجميع يف جمال العمل والتعاقد واملســــامهة يف الومجيفة وســــهولة اإلجراءات واحلد من الفســــاد والبريوقراطية، 
وم هبا اإلدارة جتاه متثل مبختلف مســــــــــــمياهتا جمموعة الســــــــــــلوكيات وامناط األداء واآلليات الدالة عليها، وتق

مومجفيها بكل حيادية وموضـــــــــــوعية وســـــــــــهولة الوصـــــــــــول إليها متوفرة وتبســـــــــــيط اإلجراءات وآليات العمل 
ووضـــــوحها وســـــهولة االتصـــــال بكل االجتاهات املختلفة يف الدولة وموضـــــوعية اختاذ القرارات وامتالك نظم 

اد وإغالق ابوابه وفق املقاييس الوطنية وتعليمات ولوائح واضحة للمساءلة القانونية يف ضوء مكافحة الفس
 .(18 والعاملية املعدة هلذه الغاية كلها واضحة للعيان

ومن اجلدير ابلذكر يف هذا املقام أنه تتوىل هيئة النزاهة العامة املســـــتقلة يف العراق واليت م تشـــــكيلها يف 
دارية العاملة فعلياً فيه، من العمل على نشـــــــــــــــر ثقافة النزاهة يف العراق يف  تلف اهليئات اإل 2004عام 

خالل تقومي اإلداء اإلداري وتطويره من جهة والعمل على تعزيز الشـــــــــــــــفافية يف العمل احلكومي من جهة 
أخرى؛ ســـــعياً وراء بناء الثقة بني الناس واحلكومة من الناحيتني املوضـــــوعية والتطبيقية، وذلك يتم فعلياً من 

ى عاتق كل من دائرة الوقاية ودائرة التعليم والعالقات العامة التابعتني خالل املهام واملســــــــــــؤوليات امللقاة عل
 هلا.

ومن انفلة القول أنَّ الشــــفافية اإلدارية كما يراها الباحث هي عنوان الشــــرعية واملشــــروعية فعاًل، شــــعار 
يلة ونزاهة للنزاهة الومجيفية واإلدارية، اســـــــــــلوب عمل انجح وكفؤ يف مجل إدارة انجحة ومقتدرة هلا جتربة طو 

 ومجيفية ليس عليها غبار يف جمال الومجيفة اإلدارية واملؤسسية واملرفقية يف آن واحد.
 املطلب الثاني: طبيعة الشفافية اإلدارية

الشفافية اإلدارية هي أحد أشكال الرقابة الذاتية واحملاسبة املوضعية اآلنية واإلشراف اإلداري املوضوعي 
اجلهة املخولة للقيام ابلتفتي  على أمور أو مســـــــائل مادية أو نوعية ومجيفية بعينها يف للمدير أو الرئيس أو 

مجل املعلومات املتاحة والبياانت واإلحصــائيات واألرقام والنماذا واجلداول املعطاة تبعاً للســياســة احلكومية 
مي؛ وذلك من أجل الوصــــول إىل اإلدارية العامة واآللية اليت تتبعها املنشــــاة اإلدارية يف علمها التقليدي اليو 

مثالية شـــــــكلية وموضـــــــوعية يف جمال  ارســـــــة الومجيفة العامة والعمل اإلداري فيما خيص العالقة بني الرئيس 
 واملرؤوس.

ومتثل يف حقيقتها فلســــــــــفة ومنهاا عمل ونظام إداري صــــــــــارم إجيايب على  تلف األصــــــــــعدة وكفؤ يف 
عالنية والدقة والصـــــــــــــــراحة واالنفتاح يف اعطاء املعلومة عن العمل اإلداري اليومي يقوم على الوضـــــــــــــــوح وال

                                                        
، ص 2010حممد براو، الشفافية واملساءلة والرقابة العليا على املال العام يف سياق احلكومة الراشدة، دار القلم، املغرب،  -17

19. 
حممود غنيم الطشة، علي ابسم حوامدة، درجة االلتزام ابلشفافية اإلدارية يف وزارة الرتبية يف دولة الكويت من وجهة نظر  -18

 .53، ص2009العاملني فيها، مقال يف اجمللة الرتبوية، الكويت، العدد الرابع والعشرين، 
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 29: العدد

 تلف النشــــــــاطات والفعاليات اإلدارية وانشــــــــطة العمل املختلفة اليت تتم بني  تلف املســــــــتوايت الومجيفية  
اإلدارية داخل اجلهاز احلكومي واألجهزة اإلدارية املختلفة ومجهور املواطنني مبا ال يتعارض مع املصـــــــــــــــلحة 

 عليا للدولة ومبدأ السرية يف العمل الومجيفي.العامة ال
يعين ضــــــرورة اإلعالن  اً مهم اً وقانوني ودســــــتورايً  واقتصــــــادايً  اســــــتثمارايً  وتعكس يف حقيقتها مبدأ تنموايً 

واإلفصــــاح والكشــــف عن األنشــــطة واملهام والربامج املنفذة والســــياســــات املتبعة أو اليت هي قيد التنفيذ أو 
وكل ما يدخل يف إطار أعمال اإلدارة واختصــــــــاصــــــــاهتا األصــــــــلية أو الفرعية وفقاً  اليت ســــــــوف يتم تنفيذها

 .(19 للتسلسل اإلداري املعروف يف الدولة
من انحية أخرى متثل مشــــــاركة الكافة، أي: اإلدارة واملتعاقدين واجملتمع ومجهور املواطنني يف املعلومات 

ومشاعة وليست حكراً على جهة معينة وال هي سر من ذات الصلة ابألداء احلكومي؛ أل ا بياانت عامة 
األسرار العامة إال ما تعلق منها مبقتضيات األمن الداخلي أو القومي، هي وضوح يف العمل وتوفري حقيقي 
للمعلومات الكاملة عن األداء احلكومي لكل االطراف ذات الصلة مبا يسمح مبراقبة اإلدارة وحماسبتها عن 

قاً عن القرارات اإلدارية من حيث اختاذها، والعقود اإلدارية من حيث اســــــــــلوب اخلطط املوضــــــــــوعة مســــــــــب
ر َفت على تنفيذها دون إخفاء  إبرامها وإدارهتا وتنفيذها مروراً ابإلجراءات اإلدارية املتبعة واالموال اليت صــــــــــــُ

 .(20 وال تعمد إمهال لكل احلقائق سواًء كانت إجيابية أو حىت سلبية
ظر تتمثل ابلقول أنه لكل عمل ومجيفي معايري للشـــــــــــــــفافية والنزاهة خاصـــــــــــــــة به، والباحث له وجهة ن

وعندما تكون الشــــفافية أداة حماســــبة ومراقبة حقيقية ال جمرد نصــــوص قانونية جترم وتعاقب فهي فعالً معىن 
ملختلفة حقيقي للشـــفافية اإلدارية كما هي دون تغيري، وابلتايل تكون اإلدارة عند  ارســـة مهامها الومجيفية ا

قد اتبعت معايري العمل الصــحيحة واليت تســاعدها يف أداء مهامها بكل ســهولة ويســر وفقاً للتطور الزماين 
واملكاين يف مجل مجروف العمل املختلفة، ويف مجل التقدم التكنولوجي خصوصاً يف جمال املعلوماتية يظهر لنا 

ه يف جمال العمل اإلداري لكي يكون فعالً أن الشـــــــــفافية اإلدارية البد أن تكون رمزاً وشـــــــــعاراً يســـــــــتهدى ب
عمالً عاماً يصب يف مصلحة الدولة واجملتمع، جالباً النفع العام وحمققاً لكل اجلوانب اإلجيابية عند التعاقد 

 يف العمل احلكومي اإلداري وفقاً ألسلوب العقد اإلداري.
 املطلب الثالث: أهمية الشفافية اإلدارية

دارية أمهية كربى على النشاط اإلداري من حيث شكله وواقعه العملي، حيث ال ينكر ان للشفافية اإل
تلعب الدور األهم واالبرز يف اسباغ صفة الرمية املوضوعية على أعمال اإلدارة، وكذا تعطي انطباعاً متميزاً 

 ها يف سبيل حتقيق املصلحة العامة يف مجل الظروف العادية واالستثنائية.ئدااعن 
ا لإلدارة أداة ملعــاجلــة وجتنــب حــاالت الوقوع يف متــاهــات الفســــــــــــــــاد اإلداري وحــل لكـل هــذا كلــه أل ــ

، وذلك من خالل متكني املختصـــني ابلقرارات الصـــادرة من خارا (21 مشـــكالته اخلطرية قبل وقوعه أصـــالً 
                                                        

، 2000موسى اللوزي، التنمية اإلدارية، املفاهيم، األسس، التطبيقات، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، األردن،  -19
 .149ص

أ. سناء أمحد ايسني، شفافية االداء احلكومي لدولة العراق، مقال يف جملة العلوم االقتصادية واالدارية، جامعة بغداد، كلية  -20
 .591-590، ص 2017، 23، اجمللد 101لعدد اإلدارة واالقتصاد، ا

 .71هادي حممود، مرجع سابق، ص  -21
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العامة وداخل اإلدارة من معرفة أوجه النشاط الذي ميارسوه وجوانبه السلبية منها والعمل على تلبية حقوق 
من خالل مشــــــــاركتهم يف املعلومات وتقدمي املســــــــاعدة يف فهم إدارة عمليات البياانت الداخلية والســــــــماح 
بتوعية املواطنني واطالعهم الدوري واملســتمر على اخليارات املتعددة املتاحة، األمر الذي يصــب يف تســهيل 

ا، وابلنتيجة الوصول إىل حكومة مفتوحة عمليات تقييم األداء وحتقيق الدميقراطية واملساءلة وضمان جناحه
 .(22 لتحقيق رقابتها ومساءلتها يف آن واحد

كما يراها الفقه الغريب أســـــــــــــــاس قوة النظام االجتماعي، فهي من جهة توفر األمن والعطاء واإلبداع 
ى حتقيق وحتتوي مفاهيم احلرية واملســــــــــــــاواة واملســــــــــــــاءلة، األمر الذي يؤدي إىل زايدة قوة اإلدارة وقدرهتا عل

أهدافها، توفر جو االرتياح وتزيد االنتماء والوالء لدى املومجفني واملواطنني، وتســـــــــــــــهم بدور كبري يف تعزيز 
مستوايت النمو والتطور اخلاص ابملؤسسات، إضافة إىل دعمها عمليات التغيري والنجاح اإلداري وتساعد 

رقابة الداخلية ومســـــــــــاعدة على تعزيز على دعم الســـــــــــياســـــــــــات والربامج املســـــــــــتقبلية، معززة من عمليات ال
، ومن جهة أخرى تســــــــاعد على (23 مســــــــتوايت االســــــــتقاللية لدى العاملني يف اهليئات التنظيمية املختلفة

املشـــــــــاركة بفاعلية يف تطوير نواحي اخلدمة املدنية مجيعها واالســـــــــهام يف بناء االعتماد على الذات بتحقيق 
الل الرتكيز على اجلودة وزايدة االنتـــاا يف العمـــل الومجيفي نوعيـــة أداء أفضـــــــــــــــــل يف القطـــاع العـــام من خ

 .(24 اإلداري
وأيضــــاً الشــــفافية اإلدارية من الناحية احلكومية أســــاس ألســــلوب احلكم املناســــب؛ لتاكيد حســــن إدارة 
االقتصــــاد وحتقيق اآلمال يف التغلب على املشــــكالت وتســــتند قبل كل شــــيء على عالنية القرار املتخذ يف 

الومجيفة اإلدارية، فالقرار الســــــــــــــري ال ميكن ان يُناق  واألعمال اخلفية ال ميكن املســــــــــــــاءلة عنها وإنَّ جمال 
حجب املعلومات عن املهتمني واملتابعني للنشـــــاط اإلداري كفيل بتعطيل املشـــــاركة اليت من غريها يصـــــعب 

 .(25 الوصول الفعلي إىل حلول تتسم ابلدميومة واالستمرار
ما تقدم فإنَّ الباحث يرى أن كل ما م ذكره يصوص أمهية الشفافية اإلدارية هلو  ق وكما م حتليله في

معاجلة موضـــــوعية ســـــليمة وصـــــحيحة وكله يصـــــب يف مصـــــلحة املرفق العام او اجلهة اإلدارية ذات العالقة، 
يكون هنــاك كمــا إنــه يالحظ أنَّ هــذه االمهيــة إن مل جتتمع حمــاور حتقيقهــا مع واقعهــا الفعلي احلقيقي فلن 

شـــفافية إدارية طاملا كانت الفوضـــى يف العمل اإلداري واملســـؤولية اإلدارية وعناصـــر الفســـاد اإلداري فاعلة، 
ويف العراق تربز أمهية حتقيق الشـــفافية خصـــوصـــاً يف مجل الدميقراطية اليت يعيشـــها العراق ووفرة خرياته وتنوع 

كتفية ذاتياً، القابلة للتطور فعلياً مكانياً وزمانياً ويف مصـــــــادر إيراداته خصـــــــوصـــــــاً وأنه من البلدان النفطية امل

                                                        
فارس بن علوش بن بلدي السبيعي، دور الشفافية واملساءلة يف احلد من الفساد اإلداري يف القطاعات احلكومية، اطروحة  -22

-18، ص 2010نية، الرايض، اململكة العربية السعودية، لنيل درجة دكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنية، جامعة انيف العربية للعلوم األم
19. 

23- Cameron, B.L, transparency, Trust, and a tale of hedge fund ethics, master of business 
administration, San Diego state university, 2010, p.15. 

ة، مفاهيمها ومعايريها وأثرها على اخلدمة املدنية، االسبوع العلمي عبد هللا عليان، أماين جرار، الشفافية يف اخلدمة املدني -24
 .1997األردين اخلامس، اجلمعية العلمية امللكية، عمان، االردن، 

عطية حسني أفندي، اإلدارة العامة، إطار نظري، مدخل للتطوير وقضااي مهمة يف املمارسة، جامعة القاهرة، القاهرة، مجهورية  -25
 .115، ص 2002مصر العربية، 
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شـــــىت الظروف، األمر الذي ينعكس بشـــــكل واقعي وحقيقي فعال وإجيايب على إدارة الدولة وتقدمي افضـــــل  
 ما ميكن للمجتمع واألفراد على حد السواء، األمر الذي يسهم بشكل واقعي يف حتقيق التنمية املنشودة.

لث ثا حث ال كل  :المب يث الشــــ ية من ح ية في العقود اإلدار فاف الشــــ

 والموضوع

بعد أن أمجلنا الكالم يف العقد اإلداري ومن مث يف الشــــــــــــــفافية اإلدارية آن األوان للتحدث عن العالقة 
 بني كل منهما من حيث رابطتهما وآصرهتما املشرتكة.

اإلدارة إببرامها للعقد اإلداري والرابطة بني كل منهما هي العالقة اليت تثبت وتقّدر وتؤيد أن تصــــــــــرف 
كان فعالً وواقعاً وفق مقتضـــــــــــــيات ومعايري الشـــــــــــــفافية الوطنية واحمللية ويف إطار القانون، وكل ذلك ابلتايل 

 يدخل يف نطاق املصلحة العامة.
وبعد هذا العرض املوجز يتحدث الباحث عن كل من شـــــــــــــــفافية العقد اإلداري من حيث الشـــــــــــــــكل 

 ضوع أو الواقع على النحو التايل:وشفافيته من حيث املو 
 املطلب األول: الشفافية الشكلية يف العقود اإلدارية

املقصــــــود ابلشــــــفافية الشــــــكلية يف العقد اإلداري اإلفصــــــاح عن املعلومات والبياانت واألرقام واجلداول 
ور اإلعداد أو يف الواردة يف العقود اإلدارية وفق شكلها ومنوذجها املعتاد أو املستحدث، سواًء كانت يف ط

 مراحلها التمهيدية أو أصبحت  ائية جاهزة للتوقيع، بصيغة ورقية كتابية على شكل معني.
وهــذا يتحقق من خالل العلنيــة وااللتزام ابملتطلبــات والشـــــــــــــــروط املرجعيــة للعمــل اإلداري وســـــــــــــــهولــة 

آليات العقد اإلداري وكل ما يتم ، من خالل معرفة (26 اإلجراءات املتبعة واحلد من البريوقراطية احلكومية
، ومبعىن أوســع الوضــوح (27 بشــانه وفق معايري العمل اإلداري األخالقية وميثاق العمل املؤســســي والومجيفي

التام يف كل ما يتعلق ابلعقود اإلدارية من حيث رســـــم اخلطط والســـــياســـــات وعرضـــــها على اجلهات املعنية 
املراقبة املستمرة من قبل هيئات مستقلة يف إلدارية للمحاسبة و مبراقبة األداء احلكومي وخضوع املمارسات ا

به التضـــــحية ابملصـــــلحة العامة، وإمنا يقصـــــد به حقيقة االبتعاد عن إســـــاءة  يالدولة ووفق كل عمل ال يبتغ
األمر الذي يتحقق من خالل الرقابة الداخلية  الذاتية( اليت متارســــــــها اإلدارة على  (28 اســــــــتعمال الســــــــلطة

اســـطة الرؤســـاء أو املديرين أو من خيولو م ســـلطة الرقابة واإلشـــراف والتدقيق واحملاســـبة؛ من أجل نفســـها بو 
 .(29 التاكد من حتقيق العقود ألهدافها وحسن ابرامها يف سبيل حتقيق املصلحة العامة

ابقاً، ومن انفلة القول أن الشــــفافية يف العقود اإلدارية شــــكالً هي العلنية وليس الســــرية كما م ذكره ســــ
أي: اإلفصــاح عن فقرات العقد وأحكامه ومفاهيمه وتفســرياته القانونية الواضــحة يف مواده وإجراءاته املالية 

                                                        
نزيه برقاوي، الشفافية يف تنفيذ عمليات التخاصية اخلصخصة(، مقال يف جملة اخبار التخاصية اخلصخصة(، اجمللد األول،  -26

 .32، ص1988العدد اخلامس، 
 عبد العزيز مجيل، عبد احملسن جودة، حممد فوزي خشبة، عبد القادر حممد عبد القادر، سعد عبد احلميد مطاوع، قياس -27

 .105، ص2000األداء املؤسسي لألجهزة احلكومية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
 .357علي الشيخ، مرجع سابق، ص -28
أمحد بن صا  بن هليل احلريب، الرقابة اإلدارية وعالقتها بكفاءة األداء، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة  -29

 .21، ص2003األمنية، اململكة العربية السعودية، انيف العربية للعلوم 
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واإلدارية والشــــــــروط االســــــــتثنائية الواردة فيه ومركز اإلدارة احلقيقي الظاهري وليس الشــــــــكلي أو الباطين يف 
رقام املســــتعملة، وهذا يشــــمل مجيع أعمال احلكومة العقد والبياانت واإلحصــــائيات احلقيقية الواردة فيه واأل

 .(30 يف جمال التعاقد اإلداري اليت هلا أتثري على مصلحة اجلمهور واملواطنني والدولة يف آن واحد
وهذا كله يتحقق ابلضـــرورة وفق أحد الدراســـات من خالل وضـــوح املعايري والنظم واإلجراءات اإلدارية 

ســــــــالة اجلهة اإلدارية ابلطريقة األمثل، ووجوب أن تكون هذه القواعد ووضــــــــوح قواعد العمل  يث ختدم ر 
مرنة، مطاطة، انســـيابية، هادفة إىل حتقيق املصـــلحة العامة؛ من أجل مواكبة التطور العملي يف جمال العقود 
اإلدارية يف العصـــر احلاضـــر، بناًء على معايري احرتام النظم القانونية الســـائدة، خصـــوصـــاً من قبل أصـــحاب 
القرار والســــــــلطة يف الدولة، وتكريس القرارات اإلدارية من أجل خدمة املصــــــــلحة العامة وتعزيز تقدم النظم 
اإلدارية واملرفق العام، وذلك من خالل االستفادة من دعم تقنية املعلومات والتكنولوجيا والتطورات العلمية 

ل املواصــــــــــفات الفنية املعروضــــــــــة على يف مجل ثورة املعلومات يف جمال التعاقد اإلداري، خصــــــــــوصــــــــــاً يف جما
 .(31 اجلهات اإلدارية يف املناقصات واساليب التعاقد اإلداري املختلفة

وال خيفى على أحد من املتخصـــــــــصـــــــــني يف هذا اجملال أنَّ األعمال اإلدارية متارس من حيث الشـــــــــكل 
ارســــــــــــــــة العمل الومجيفي إبجراءات يومية مكتبية وفق أحكام القانون أو اللوائح أو التعليمات من اجل  

وفق ما م اإلعداد له  -من وجهة نظر الباحث-بشـــــــكله الصـــــــحيح ولكن البد أن تكون هذه املمارســـــــة 
فعالً من الناحية الشــــكلية وبناًء على التعليمات واألوامر الصــــادرة من املســــؤول اإلداري األعلى إىل األدى 

تجديد واالنسيابية ومعايري العمل اإلداري الرصني؛ من واملتضمنة تنفيذ تعليمات العمل اليت فيها املرونة وال
أجل أن تكون اإلجراءات الشـــــــــــــــكلية املتبعة متفقة مع القانون وأحكامه يف مجل الشـــــــــــــــفافية يف املعلومات 
والبياانت واألوامر مع االخذ بنظر االعتبار الشـــــــــــــــفافية يف تنفيذ العقود اإلدارية هذه من ق َبل اإلدارة حتماً 

 اًل وموضوعاً.وواجباً، شك
 املطلب الثاني: الشفافية الواقعية يف العقود اإلدارية

الشـــــــــــــــفافية اإلدارية من الناحية املوضـــــــــــــــوعية والواقعية هي التطبيق العملي يف إطار القانون وأحكامه، 
مه والنزاهة الومجيفية ومعايريها، والكفاءة اإلدارية وجوانبها على جممل ما تتخذه اإلدارة من قرارات أو ترب 

 من عقود  يث يظهر أثره الواقعي على نشاطاهتا املختلفة مجلة وتفصياًل.
وهذا يتم من خالل قدرة املواجهة والتواصـــــــــــــــل احلقيقي مع أفراد اجملتمع عرب فتح الباب أمامهم لتقدمي 

وفق  انتقاداهتم وشكاويهم يف أمر معني واالستماع اىل مقرتحاهتم والعمل اجلاد على حتقيق حاجات اجملتمع
معايري املصـــــلحة العامة، وضـــــرورة التعامل مع وســـــائل االعالم احلرة املســـــتقلة لنقل املعلومات إىل اجلمهور، 
بناًء على أســــــس احرتام العمل وحرية االفراد يف  ارســــــة عملهم والتعبري عن آرائهم إىل وســــــائل اإلعالم يف 

على صـــــــنع القرارات من خالل احرتام حقوق  مجل أجواء دميقراطية قائمة على املســـــــاءلة واحملاســـــــبة والتاثري
العاملني يف املنظمة اإلدارية على اختالفهم وتكريس التفاعل بني العاملني وبينها واملشاركة الفعالة واملستمرة 

                                                        
 .15فارس بن علوش، مرجع سابق، ص  -30
 .77-76هادي حممود، مرجع سابق، ص  -31
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يف جمتمعها، والعقالنية يف صــــــــــــرف النفقات العامة من خالل وضــــــــــــع خطة حمكمة للتعاقد اإلداري الذي  
 .(32 حيقق املصلحة العامة فعالً 

والشــــــــــك يف أنه من أجل تعزيز شــــــــــفافية األداء احلكومي فالبد من وجود مرحلة أوىل لتخطيط األداء 
احلكومي ومرحلة ننية لتنفيذ األداء احلكومي ومرحلة نلثة للرقابة على األداء احلكومي حســــــب رأي أحد 

الســـــــياســـــــة احلكومية، مقرتنة ، وهو ما يتحقق فعلياً من خالل وجود خطط طموحة يف جمال (33 الباحثات
بتنفيـــذ إداري متميز من خالل تقـــارير كميـــة وليس فقط نوعيـــة ملعلومـــات فعليـــة حول األداء احلكومي، 
مرتبطاً بتطوير العمل احملاسيب احلكومي مروراً إىل حتقيق رقابة شاملة على األداء يف  تلف اجملاالت ودراسة 

 ان، ومنه جمال العقود اإلدارية.كل مسببات االحنراف اإلداري يف أي جمال ك
والباحث يعتقد أن حتقيق الشــفافية الواقعية او املوضــوعية هو رهن بتوافر كل مات وصــفات وعناصــر 
جناحها لكي تكون فعالً منطلقاً حقيقياً لنجاح اإلدارة يف اعماهلا، وتبقى عناصــــــر الكفاءة اإلدارية واملهنية 

 اليت تدعم وبقوة مبدأ الشفافية يف جمال العقود اإلدارية. وتطبيقاهتما اليومية من أبرز األمور
 الخاتمة والنتائج

الشفافية يف العقود اإلدارية متثل حصناً منيعاً لإلدارة من إساءة استعمال السلطة أو الوقوع يف الفساد 
ذو أمهية كبرية اإلداري فعالً ومن مث حتمل عواقبه بعد ذلك، ويف خضـــــــم معاجلتنا هلذا املوضـــــــوع وجدان أنه 

نظراً للمسؤوليات اجلمة الواقعة على اإلدارة يف مجل النظام واإلجراءات احلكومية املعقدة يف تسيري األعمال 
 اليومية.

ومن جهة أخرى فإنَّ االتفاقيات اليت تربمها اإلدارة يف ســــــــبيل حتقيق خدمة املرفق العام أو املؤســــــــســــــــة 
اًء هلي متثل أواصـــــــر عالقات قانونية يتم التعامل معها وفقاً للقوانني املضـــــــطلعة إبدارهتا إنشـــــــاًء وتعديالً وإ 

والقرارات واللوائح والتنظيمات الســــارية يف الدولة واليت تبني طريق إبرام مثل هكذا عقود، وهي ابلتايل متثل 
 أطر وأسس التعامل الشفاف لإلدارة مع املتعاقدين معها يف العقود اإلدارية.

ان أن العقود اإلدارية يف العراق وإن كانت أحد وسـائل اإلدارة يف التعاقد ولكنها ويالحظ يف هذا الشـ
ها ومومجفيها أبمائهم ومناصــــبهم الشــــخصــــية ولكنها اتفاقيات قانونية تصــــب يف ئليســــت حكراً على مدرا

العامة  مصــــــلحة اخلدمة العامة للجهاز اإلداري أو املرفق العام الذي ختدمه، وهنا يربز أمر حتقيق املصــــــلحة
 على املصلحة اخلاصة، وحتقيق املنفعة العامة احلقيقية للمرفق العامة أو املؤسسة العامة.

وهكذا فإنَّ كل القرارات واألوامر واللوائح الومجيفية الصـــــــــــــــادرة مبوجب القوانني النافذة واليت يعتمدها 
ألســــــــاس احلقيق واإلطار والنظام ها ومســــــــؤوليها هي املوجه األول وائاملرفق العام أو املؤســــــــســــــــة العامة مبدرا

القانوين الذي تســــــري عليه اإلدارة عند ابرامها للعقود وليســــــت قوانني أو قرارات أو أوامر أو تعليمات ليس 
هلا وجود أصـــــــــاًل، وهنا تتحقق الشـــــــــفافية عندما تكون كل العقود املربمة يف مجل القوانني النافذة يف ضــــــــوء 

                                                        
 .77-76هادي حممود، مرجع سابق، ص -32
 .610-608أ. سناء أمحد ايسني، مرجع سابق، ص  -33
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ملخولة حقيقة موجودة وفاعلة؛ أل ا حينئذ  تكون مرآة عمل االختصـــــــــــــاص الومجيفي وفقاً للصـــــــــــــالحيات ا
 اإلدارة وأساس نشاطاهتا القانونية املشروعة املختلفة.

 المقترحات

ضـــــــــرورة تبين نظام قانوين موحد تســـــــــري عليه اإلدارة عند ابرامها للعقود اإلدارية املختلفة، األمر الذي  .1
ه بشـــــــكل دقيق، وجينب التاويل اخلاطئ للنصـــــــوص يســـــــهل وفقه االتفاق مع املتعاقدين والعمل مبوجب

 القانونية واللوائح التنفيذية أو املختلط لألمور اإلدارية واملالية.
وجوب اتباع أساليب ومجيفية مرنة يف نطاق العمل اإلداري وليست معقدة عند التعامل مع املتعاقدين  .2

 سة أو املرفق العام بشكل جيد.من أجل حتقيق املصلحة العامة، مبا يساهم يف حتقيق منفعة املؤس
عرض امر ابرام العقود اإلدارية على جلنة أو جلان قانونية متخصــــصــــة يف الدائرة من أجل معرفة طريقة  .3

اإلبرام والشــــــروط واألحكام الواردة فيه وليس االجتهاد ابلرأي الشــــــخصــــــي كيفما اتفق من أجل إبرام 
 العقد اإلداري وتنفيذه.

الكافية لكل مبادئ النزاهة الومجيفية وأحكامها واسـاليب الشـفافية الشـكلية يف حتقيق اإلعالم واملعرفة  .4
العمل اإلداري واملوضـــــوعية ابلنســـــبة لكل املومجفني العاملني يف الوحدة اإلدارية من أجل نشـــــر الثقافة 
هة القانونية واملعرفة ابألنظمة واللوائح اإلدارية الســـــــــــــائدة يف العمل الومجيفي يف مجل التنســـــــــــــيق بني اجل

 اإلدارية املعنية وجهات مكافحة الفساد.
تبين ســــياســــة حماســــبة النفس قبل حماســــبة الغري من أجل حتقيق الشــــفافية الذاتية قبل حتقيق الشــــفافية  .5

العامة بنوعيها الشــــــكلي واملوضــــــوعي، األمر الذي يســــــاهم يف ســــــد ثغرات الطعن يف النزاهة الومجيفية 
 وملكافحة الفساد قبل وقوعه أصال.
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