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5 حوكمة عملية الشراء العام يف قطاع غزة

مقدمة:
مت اعتمــاد مصطلــح املشــتريات العامــة، كمصطلــح شــمولي لعمليــات عطــاءات األشــغال العامــة، وعطــاءات اللــوازم 
ــل املشــتريات العامــة  ــة. حتت ــا الدول ــي حتتاجه ــرات العامــة الت ــى شــراء اخلدمــات واخلب واملشــتريات العامــة، إضافــة إل
جــزءاً كبيــراً مــن أوجــه اإلنفــاق يف موازنــة القطــاع احلكومــي ممــا قــد يعرضــه إلســاءة االســتخدام أو االســتغالل ، لــذا 
فــإن مــن األهميــة مبــكان االهتمــام بحوكمــة اإلجــراءات املتعلقــة مبراحــل العمليــات مــن حيــث اإلعــداد والتنفيــذ واإلشــراف 
علــى االســتالم، وذلــك للتأكــد مــن مــدى تطبيــق قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة، إضافــة ملــدى االلتــزام 
بأحــكام القانــون الناظــم لهــا الــذي يجــب أن يلتــزم بقيــم احلكــم الرشــيد، للحــّد مــن أي فــرص للفســاد وتضــارب املصالــح، 
مبــا يضمــن حتســن إدارة مشــروعات البنيــة األساســية التــي توفــر اخلدمــة العامــة للمواطنــن ويحافــظ علــى املــال العــام.

تســتند معظــم قوانــن الشــراء العــام إلــى مجموعــة مــن املبــادئ املتمثلــة مببــدأ املنافســة احلــرة واملســاواة والعالنيــة. أي 
مبعنــى فتــح بــاب التنافــس أمــام كل مــن يــود االشــتراك يف العطــاءات احلكوميــة بحريــة تامــة. كمــا يعــّد مبــدأ العالنيــة 
أحــد املبــادئ احلاكمــة ألســاليب التعاقــد مــع االحتفــاظ بأســلوب االتفــاق املباشــر كاســتثناء؛ فالعالنيــة تضــع املنافســة 
احلــرة موضــع التطبيــق الفعلــي ألنهــا تــؤدي إلــى إثــارة املنافســة ضمــن مبــدأ املســاواة والشــفافية، وحتقــق مبــدأ املســاواة 

والعدالــة بــن املتنافســن مــن خــالل وضــع نظــم مســاءلة للمخالفــن 

أصــدر االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة » أمــان« تقريــراً حــول النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمليــات الشــراء 
العــام بقطــاع غــزة عــام 2018 تنــاول حتليــاًل لعمليــات الشــراء العــام مــن جوانبــه املختلفــة، وحــددت أوجــه القصــور 
ومتطلبــات االرتقــاء ببيئــة الشــفافية واملســاءلة وتكامــل األدوار. لذلــك، تأتــي هــذه الورقــة البحثيــة يف إطــار فحــص مــدى 
اســتجابة اجلهــات ذات العالقــة لتوصيــات تقريــر الشــراء العــام الصــادر عــن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة أمــان يف 

العام 2018. 

تهــدف الورقــة البحثيــة إلــى رصــد التطــورات يف عمليــات الشــراء العــام، ومســتوى التقــدم يف مجــال االلتــزام بقيــم النزاهــة، 
ومــدى تطبيــق مبــادئ الشــفافية ومــدى فعاليــة نظــم املســاءلة يف الشــراء العــام منــذ العــام 2018. كمــا تهــدف إلــى تقــدمي 
توصيــات محــددة للجهــات ذات العالقــة، ملــا يتوجــب القيــام بــه كضــرورة البــد منهــا لتحســن احلوكمــة يف اإلطــار القانونــي 

واملؤسســي واإلجرائــي، ولتطويــر منظومــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف ملــف الشــراء العــام بقطــاع غــزة.

وتعتمــد منهجيــة هــذه الورقــة البحثيــة علــى مراجعــة تقريــر الشــراء العــام الــذي أعــده ائتــالف أمــان للعــام 2018، 
ــام  ــد الع ــذا اخلصــوص بع ــا به ــي مت تبنيه ــدة الت ــن واالجــراءات اجلدي ــة والقوان ــة اإلصــدارات احلديث ــة ومتابع ومراجع
2018، وإجــراء عــدد مــن املقابــالت )فرديــة مــع مســؤولن ومســتفيدين( وتطويــر منــوذج التحقــق مــن التقــدم اإليجابــي/

الســلبي علــى ملــف الشــراء العــام. 

املؤسسات واجلهات ذات العالقة:
جلنة العطاءات املركزية – وزارة األشغال العامة واإلسكان – غزة. 1

دائرة اللوازم العامة – وزارة املالية – غزة. 2

املجلس التشريعي الفلسطيني – غزة. 3

وزارة املالية والتخطيط. 4

دوائر الشراء بالوزارات املختلفة. 5

احتاد املقاولن. 6

ديوان الرقابة املالية واإلدارية – غزة. 7



حوكمة عملية الشراء العام يف قطاع غزة6

أوال: واقع الشراء العام يف قطاع غزة 
· اإلطار القانوني الشراء العام يف قطاع غزة	

علــى الرغــم مــن التطــور يف بيئــة الشــراء العــام مــن الناحيــة القانونيــة يف الضفــة الغربيــة، مــن خــالل إصــدار قانــون الشــراء 
العــام رقــم 8 لســنة 2014 وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )3( لســنة 2016م بتعديــل نظــام الشــراء العــام رقــم )5( لســنة 2014. 
وكذلــك تشــكيل املجلــس األعلــى للشــراء العــام، إال أن الوضــع القائــم يف قطــاع غــزة مــا زال يعمــل وفــق القوانــن القدميــة 

والــوارد ذكرهــا أدناه.

قانون رقم )9( لسنة 1998 م بشأن اللوازم العامة 
ينظــم القانــون رقــم 9 لســنة 1998 بشــأن اللــوازم العامــة، املشــتريات العامــة 
علــى شــكل ســلع وخدمــات، ويختــص بعمليــات شــراء األمــوال املنقولــة 
الالزمــة أليــة دائــرة وصيانتهــا والتأمــن عليهــا، واخلدمــات التــي حتتاجهــا، 
وقــد مت تعديــل هــذا القانــون بالقانــون رقــم )6( لعــام 2004م حيــث جــرى 
تعديــل العضويــات يف جلنــة العطــاءات املركزيــة املنبثقــة عنــه، بعــد إصــدار 
املرســوم الرئاســي رقــم )7( لســنة 2003م، والــذي نــّص علــى تشــكيل مجلس 
الــوزراء والــذي خــال يف تشــكيلته مــن وزارة الصناعــة. ويتكــون القانــون مــن 
55 مــادة تتعلــق باألحــكام العامــة، وتشــكيل دائــرة اللــوازم العامــة وطــرق 
ــوازم والرقابــة عليهــا. ثــم صــدرت التعليمــات  الشــراء وأســاليبه، وإدارة الل
لهــذا القانــون يف عــام 1999م، وتتعلــق بتنظيــم إجــراءات العطــاءات وشــروط 

االشــتراك والتعاقــد، وتعليمــات إدارة املخــازن واملســتودعات احلكوميــة.

وقــد حــددت املــادة 13 مــن القانــون مرجعيــة املوافقــة علــى شــراء اللــوازم وفــق قيمتهــا للوزيــر املختــص، ووكيــل الــوزارة 
)وبنــاء علــى هــذا القانــون مت إنشــاء دائــرة اللــوازم العامــة يف وزارة املاليــة مبوجــب املــادة )2( منــه(. وقــد أنــاط القانــون 
ــا يف  ــة املدرجــة موازنته ــر احلكومي ــا حتتاجــه الدوائ ــة بشــراء وإدارة م ــات املتعلق ــرة مجموعــة مــن الصالحي ــذه الدائ به
قانــون املوازنــة العامــة الســنوي، حيــث نــّص القانــون أن يتــرأس اإلدارة العامــة للــوازم مديــر عــام، وتضــم اإلدارة ســت دوائــر 
رئيســية، وهــي: دائــرة املشــتريات، دائــرة جلنــة العطــاءات املركزيــة، ودائــرة متابعــة اللجــان والدعــم الفنــي، ودائــرة دراســة 

وحتديــد االحتياجــات، ودائــرة املســتودعات املركزيــة، ودائــرة اإليجــارات.

القانون رقم )6( لسنة 1999م بشأن العطاءات لألشغال احلكومية 

ــق بإجــراءات عطــاءات األشــغال العامــة،  ــكل مــا يتعل ــة ل ــة القانوني ــة املرجعي ــون العطــاءات لألشــغال احلكومي يشــكل قان
وقــد نصــت املــادة )2( مــن القانــون علــى إنشــاء دائــرة العطــاءات املركزيــة يف وزارة اإلســكان واألشــغال العامــة، يكــون لهــا 
جهازهــا اخلــاص. ويعــن للدائــرة مديــرا عامــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء. تنشــأ يف دائــرة العطــاءات املركزيــة املديريــات 
واالقســام الضروريــة إلدارة شــؤونها، وحتــدد صالحياتهــا مبوجــب نظــام يصــدر عــن مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى تنســيب مــن 
الوزيــر، وللوزيــر صالحيــة تســمية أحــد كبــار موظفــي دائــرة العطــاءات نائبــاً للمديــر، ملســاعدته يف إدارة شــؤون الدائــرة 
وتولــي مهامــه يف حالــة غيابــه، ويجــوز للمديــر تكليفــه بتفويــض خطــي برئاســة اجتماعــات جلــان العطــاءات املركزيــة يف 

حــاالت خاصــة ومحــددة.

تتكــون اللجنــة مــن رئيــس اللجنــة، وهــو مديــر عــام جلنــة العطــاءات وعضويــن مــن موظفــي وزارة األشــغال، وممثــل عــن 
وزارة املاليــة، وعضويــن مــن الــوزارة املعنيــة بالعطــاء، وعضــو مــن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.

السياســي  لالنقســام  نتيجــة  فلســطني،  ويف 
قانــون  تعديــالت  فــإن  الوطــن،  شــطري  بــني 
 )6( رقــم  احلكوميــة  لألشــغال  العطــاءات 
لعــام  العامــة  اللــوازم  وقانــون  1999م  لســنة 
1998هــي املعمــول بهــا يف قطــاع غــزة، ولــم يتــم 
العمــل بتعديــالت نظــم وقوانــني الشــراء العــام 
رقــم )8( لســنة  القــرار بقانــون  املتضمنــة يف 
مجلــس  وقــرار  العــام.  الشــراء  بشــأن   2014
الــوزراء رقــم )3( لســنة 2016م بتعديــل نظــام 

رقــم )5( لســنة 2014. العــام  الشــراء 
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ونصــت املــادة )6( مــن القانــون علــى تشــكيل جلــان عطــاءات مركزيــة تختــص يف مجــال األبنيــة احلكوميــة ومجــال امليــاه 
والــري واملجــاري والســدود والطــرق، والنقــل، كمــا نــّص القانــون علــى تشــكيل جلــان عطــاءات الدائــرة التــي تختــص يف 

العطــاءات التــي ال تزيــد قيمتهــا عــن مائــة وخمســن ألــف دوالر.

منح القانون يف مادته رقم )3( جملة من الصالحيات للجنة العطاءات تتمثل يف:

إشــراف ومتابعــة تصنيــف املقاولــن واملستشــارين، ومتابعــة تأهيلهــم بالتنســيق واملشــاركة مــع النقابــات، 	 
واالحتــادات املعنيــة املختصــة وجلنــة التصنيــف املعتمــدة مبوجــب تعليمــات تصنيــف املقاولــن، وحفــظ 
املعلومــات املنوطــة بهــم وبأعمالهــم، وذلــك لغايــات العمــل داخــل الوطــن وخارجــه، ومبوجــب تعليمــات تصــدر 

ــة.  لهــذه الغاي

تدقيــق وحتليــل عطــاءات األشــغال واخلدمــات الفنيــة احلكوميــة، وجمــع وحفــظ وحتليــل املعلومــات املتعلقــة 	 
بهــا. 

توحيــد الشــروط العامــة لعقــد املقاولــة وإجــراءات العطــاءات، وتطويــر تلــك الشــروط واإلجــراءات وفقــاً 	 
للقوانــن واألنظمــة والتعليمــات املعمــول بهــا.

إصدار النشرات الدورية حول قطاع اإلنشاءات وأسعار املواد اإلنشائية وبنود األشغال.	 

القيام بأعمال سكرتارية جلان العطاءات املركزية.	 

ــام يف قطــاع  ــى سياســات الشــراء الع ــة مســتقلة تشــرف عل ــة اعتباري ــى وجــود هيئ ــم ينــص عل ــون ل ــإن القان ــي، ف وبالتال
غــزة، تعمــل علــى رســم وإعــداد السياســات الوطنيــة اخلاصــة بالشــراء العــام وتطويــر أنظمــة الشــراء العــام وتـــقدميها إلــى 

الســلطة الفلســطينية، وتطويــر اإلجــراءات التــي تهــدف إلــى حتســن نظــام الشــراء العــام.

لقــد نــّص القانــون رقــم )6( لعــام 1999م بشــأن العطــاءات لألشــغال 
احلكوميــة علــى أن العطــاءات العامــة نوعــان: إمــا محليــة أو دوليــة، 
فيمــا لــم يذكــر آليــة تنفيــذ العطــاءات الدوليــة وإجراءاتهــا، أمــا القانــون 
رقــم )9( لعــام 1998م فقــد نــص علــى أنــه يجــوز شــراء اللــوازم مــن 
خــارج فلســطن يف حــال عــدم توافــر اللــوازم املــراد شــراؤها يف مناطــق 
فلســطن، وملجلــس الــوزراء بنــاء علــى توصيــة الوزيــر املختــص املوافقــة 
ــى األقــل مــن موظفــي  ــة موظفــن عل ــة مــن ثالث ــة مكون ــى إيفــاد جلن عل
اجلهــة املختصــة بشــراء اللــوازم إلــى خــارج فلســطن، لشــراء لــوازم إذا 

ــك.  اســتدعت احلاجــة لذل

وهكــذا فقــد غفــل قانونــا اللــوازم العامــة والعطــاءات لألشــغال احلكومية 
ــا، وهــي  ــة وإجراءاته ــذ العطــاءات الدولي ــات تنفي ــى آلي عــن اإلشــارة إل

مســألة هامــة تلمــس احلاجــة لهــا يف مثــل األوضــاع التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة يف ظــل عمليــات إعــادة اإلعمــار، والتــي قــد 
ــن الدوليــن يف  ــل هــذه الظــروف باالســتفادة مــن خبــرات املقاولــن واملوردي ــة الفلســطينية يف مث ــاج الســلطة الوطني حتت

املشــاريع االســتراتيجية، مثــل: مشــاريع حتليــه ميــاه البحــر وتوليــد الكهربــاء وغيرهــا. 

النزاهــة  ببيئــة  اخلاصــة  الدراســة  أوصــت 
العــام  الشــراء  يف  واملســاءلة  والشــفافية 
عــن  الصــادرة   ،2018 عــام  يف  غــزة  قطــاع  يف 
االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة، بضــرورة 
لعمليــات  الناظــم  القانونــي  النظــام  تطويــر 
الشــراء العــام، ملــا تعانيــه القوانــني الســارية يف 
أهمهــا؛  مــن مالحظــات جوهريــة  غــزة  قطــاع 
ينبغــي  القوانــني  يف  مشــتركة  احــكام  وجــود 
تتعلــق  بنــود  مــن  القوانــني  وخلــو  توحيدهــا، 
باحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات ونشــرها، 
إضافــة لتوصيــات وتعليمــات املؤسســات املانحــة 
العــام  الشــراء  قوانــني  بتوحيــد  اخلاصــة 

عمليــات. علــى  املشــرفة  واجلهــات 
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العطاءات اإللكترونية
خــال قانونــا اللــوازم العامــة والعطــاءات لألشــغال احلكوميــة مــن أيــة 
إشــارة للعطــاءات اإللكترونيــة يف ظــل التطــور اإللكترونــي واالعتمــاد 
علــى التكنولوجيــا الــذي يشــهده العالــم ، ويعــّد نظــام العطــاءات 
اإللكترونيــة آليــة حديثــة  تســتخدم اإلنترنــت لتمكــن دوائــر الشــراء 
العــام يف الدولــة  مــن االتصــال باملورديــن واملقاولــن إلبــداء رغبتهــا 
بشــراء احتياجاتهــا مــن الســلع واملــواد واألجهــزة واخلدمــات، حيــث 
يشــتمل نظــام الشــراء العــام اإللكترونــي يف العــادة علــى آلية تســجيل 
إمكانيــة  واملؤسســات  للشــركات  تتيــح  املناقصــات  يف  إلكترونيــة 
املناقصــات  للمشــاركة يف  للتأهــل  اإلنترنــت،  بواســطة  التســجيل 
واملناقصــات  املشــتريات  إجــراءات  تخضــع  كمــا  احلكوميــة. 
واملزايــدات اإللكترونيــة لــذات األحــكام واإلجــراءات التــي تســري 
علــى املناقصــات العامــة.  ويشــير القانــون النموذجــي للشــراء العــام 
UNCI� »املعــّد مــن قبــل جلنــة األمم املتحــدة للتجــارة اخلارجيــة 
TRAL« إلــى أنــه ميكــن أن تكــون املناقصــة اإللكترونيــة وســيلة شــراء 

قائمــة بذاتهــا.

اإلطار املؤسسي إلدارة ملف الشراء العام يف قطاع غزة
اإلدارة العامة للوازم العامة:

تعتبــر اإلدارة العامــة للــوازم مــن إدارات وزارة املاليــة التــي تهتــم 
وإدارة  العامــة  اللــوازم  قانــون  وفــق  املركزيــة  العطــاءات  بإعــداد 
االحتياجــات  وحتديــد  احلكوميــة،  والعهــد  واملخــازن  املشــتريات 
املتنوعــة واإلشــراف علــى اإليجــارات اخلاصــة بالســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية، وتضــم حاليــاً خمــس دوائــر رئيســية أهمهــا دائــرة 
الشــراء  عمليــات  مبتابعــة  الدائــرة  مهــام  وتتمثــل  املشــتريات، 
واإلشــراف عليهــا، وحتديــد السياســات اخلاصــة بالشــراء وفــق 
الفلســطينية.  الوطنيــة  الســلطة  لــدى  املتبعــة  واألنظمــة  القانــون 
وتشــمل علــى قســم إعــداد العطــاءات وعــروض األســعار، قســم 

العــام. الشــراء  والعقــود، وقســم  الصيانــة 

دائرة العطاءات املركزية

تشــرف دائــرة العطــاءات املركزيــة يف وزارة األشــغال العامــة واإلســكان علــى تنفيــذ العطــاءات لألشــغال احلكوميــة. 
ــم )6( لســنة 1999م  ــون رق ــا مبقتضــى أحــكام القان ــة له ــات املخول ــام والصالحي ــة امله ومتــارس ادارة العطــاءات املركزي

بشــأن العطــاءات لألشــغال احلكوميــة.

بــه،  يحتــذى  منوذجــُا  البريطانيــة  التجربــة  متثــل 
املشــتريات  مجلــس  يســمى  مــا  إنشــاء  مت  حيــث 
 Office of احلكوميــة  التجــارة  -مكتــب  احلكوميــة 
ويهــدف   2000 عــام   Government Commerce
يف  املمارســات  أفضــل  اســتخدام  إلــى  املركــز  هــذا 
مشــتريات  وجتميــع  احلكوميــة  املشــتريات  مجــال 
الســلع واخلدمــات واإلنشــاءات، حتــت مظلــة واحــده 
حيــث أشــار التقييــم الــذي أجــري بعــد 5 ســنوات مــن 
إنشــائه إلــى أن مجلــس املشــتريات احلكوميــة قــد وفــر 
12.5% مــن أســعار املشــتريات باملقارنــة مــع الســنوات 

الســابقة.

اإلنفــاق  ضبــط  يف  ودورهــا  العــام  الشــراء  تشــريعات  املصــدر: 
التشــغيلي والرأســمالي للوزارات، ياســر مقبل، رســالة ماجســتير 

االســالمية 2017. منشــورة، اجلامعــة 

جتربة جورجيا يف النظام االلكتروني للمشتريات

إلصــالح  اجلمــة  الفوائــد  جورجيــا  جتربــة  ُتوضــح 
نحــو  فقبــل  احلكوميــة،  للمؤسســات  التوريــد  نظــم 
خمســة أعــوام أطلقــت جورجيــا النظــام اإللكترونــي 
 Georgian electronic( احلكوميــة  للمشــتريات 
تصميمــه  وتولــت   )Government Procurement
وتنفيــذه واختبــاره الوكالــة احلكوميــة للمشــتريات، 
ليحــل مــكان الطريقــة التقليديــة يف طــرح العطــاءات 
بيانــات  موقعــه  ويعــرض  ورقيــة،  بوثائــق  والتقــدم 
عليهــا  االطــالع  للمواطنــني  ويتيــح  العطــاءات، 
ومتابعــة تطوراتهــا، كمــا تســتطيع الشــركات املشــاركة 
عبــر اإلنترنــت. زاد النظــام اإللكترونــي مــن املنافســة 
بــني املورديــن، وعــزز الشــفافية، وأســهم يف احلــد مــن 
حيــث  والفســاد،  التمييــز  ومخاطــر  البيروقراطيــة 
اعتبــر أحــد أكثــر اإلصالحــات فعاليــة خــالل العقــد 
التنميــة  يف  مهمــة  ومســاهمة  جورجيــا،  يف  األخيــر 

املــدى الطويــل. علــى 

بعنــوان:  الدولــي  البنــك  عــن  صــادرة  بحثيــة  ورقــة  املصــدر: 
»املشــتريات يف متويــل مشــاريع االســتثمار لــدى البنــك الدولــي 
– املرحلــة الثانيــة: وضــع إطــار املشــتريات اجلديــدة املقترحــة، 

.2014
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· عمليات الشراء العام يف قطاع غزة:	
ــر احلصــار  ــه القطــاع إث ــذي ميــر ب ــب ال ــام يف قطــاع غــزة بالوضــع االقتصــادي العصي ــات الشــراء الع ــع عملي ــر واق تأث
اإلســرائيلي واالنقســام الفلســطيني الداخلــي، حيــث تراجــع حجــم العطــاءات بشــكل كبيــر يف العــام 2019 وذلــك بســبب 
تراجــع الدعــم الدولــي يف متويــل مشــاريع إعــادة االعمــار. يف املقابــل تظهــر بيانــات املشــتريات للــوازم العامــة اســتقرارا 

ــرة. يف الســنوات الثــالث االخي

حجم العطاءات يف دائرة العطاءات يف وزارة األشغال واإلسكان	 

يالحــظ أن هنــاك تراجعــاً ملحوظــا يف حجــم العطــاءات منــذ العــام 2017، وذلــك مــن 45.2 مليــون دوالر يف عــام 2017 
إلــى 14.8 مليــون دوالر يف عــام 2018 )أي بانخفــاض حوالــي67% عــن حجــم العطــاءات للعــام 2017(. فيمــا ازداد 
التراجــع بشــكل حــاد يف عــام 2019 ليصــل إلــى 5.8 مليــون دوالر )أي انخفــاض بحوالــي 87% مقارنــة بالعــام 2017(، 
ويعــود هــذا االنخفــاض إلــى تراجــع مشــاريع إعــادة اإلعمــار ومشــاريع التنميــة املمولــة مــن الــدول املانحــة. ويبــن الشــكل 
)1( والشــكل )2( توزيــع العطــاءات حســب مصــادر التمويــل للفتــرة 2018 – 2019م. كمــا يعــزى التراجــع أيضــا لعــزوف 

املؤسســات املانحــة عــن التعامــل مــع دائــرة العطــاءات املركزيــة بــوزارة االشــغال العامــة بغــزة ألســباب سياســية.1

1 مقابلة هاتفية مع السيد حسن شنن – مقاول بتاريخ 2020/08/05

شــكل رقــم )2( مصــادر متويــل العطــاءات   
2018

املصــدر: وزارة األشــغال العامــة واالســكان 
دائــرة العطــاءات املركزيــة، بيانــات غيــر 

منشــورة 2020

شكل رقم )1( تطور حجم العطاءات بوزارة 
األشغال العامة )2017م – 2019م(

املصــدر: وزارة األشــغال العامــة واالســكان 
ــر  ــات غي ــرة العطــاءات املركزية-بيان – دائ

منشــورة-2020
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حجم العطاءات يف اإلدارة العامة للوازم يف وزارة املالية	 

بلــغ اجمالــي املناقصــات احلكوميــة مــن خــالل وزارة املاليــة قرابــة 81.7 مليــون شــيكل يف عــام 2019، اســتحوذت وزارتــا 
الصحــة والداخليــة علــى معظــم التوريــدات بحكــم عملهمــا )48%، 41 % علــى التوالــي( تليهمــا وزارة النقــل واملواصــالت 
ــا  ــم، واالقتصــاد، والعــدل، واالتصــاالت وتكنولوجي ــة والتعلي ــوزارات )الزراعــة، والتربي 10% )النقــل العمومــي( وباقــي ال

املعلومــات، واملكتــب اإلعالمــي، ووزارة األســرى( حوالــي 1% فقــط مــن اجمالــي املناقصــات.

وميكــن مالحظــة اســتقرار حجــم املناقصــات مقارنــة مــع عــام 2017 )82.5 مليــون شــيكل(، ولكــن االختــالف يكمــن يف 
زيــادة نصيــب وزارتــّي الصحــة والداخليــة مــن إجمالــي التوريــدات، بســبب اعتمــاد وزارة الصحــة يف غــزة علــى شــراء املزيــد 
مــن املســتلزمات الطبيــة وشــراء اخلدمــات، مثــل: خدمــة التحويــالت الطبيــة داخــل قطــاع غــزة، إضافــة لشــراء خدمــة 

النظافــة ومســتلزماتها.

أمــا الزيــادة يف نصيــب الداخليــة، فتأتــي بســبب زيــادة احتياجاتهــا يف توفيــر الطعــام واملســتلزمات األخــرى للعاملــن يف 
الــوزارة، مــن الشــرطة واألجهــزة األمنيــة مــن جانــب، وقطــاع الســجون مــن جانــب آخــر. إضافــة إلــى أنهــا تســبق الــوزارات 
األخــرى يف تقــدمي طلبــات العطــاءات لســلع مشــتركة مــع باقــي الــوزارات، فيســجل العطــاء باســمها. كمــا ظهــرت مناقصــات 
تتعلــق باملواصــالت العامــة، وهــي توفيــر حافــالت لنقــل املوظفــن مــن أماكــن ســكنهم إلــى أماكــن عملهــم، بســبب عــدم قــدرة 

احلكومــة يف غــزة علــى دفــع كامــل رواتبهــم.

شــكل )3( مصــادر متويــل العطــاءات 
2019

املصدر: وزارة األشــغال العامة واالســكان 
دائــرة العطــاءات املركزيــة، بيانــات غيــر 

منشــورة، 2020
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ويوضــح الشــكل رقــم )5( توزيــع املشــتريات احلكوميــة مــن الســلع واخلدمــات حســب أنواعهــا، حيــث تســتحوذ املهــام الطبية 
واألدويــة النصيــب األكبــر مــن املشــتريات احلكوميــة، وهــي تتعلــق باحتياجــات القطــاع الصحــي، يلــي ذلــك شــراء املــواد 

الغذائيــة وهــي موجهــة لــوزارة الداخليــة خاصــة قطــاع الســجون.

مبالــغ  توزيــع  يوضــح   )5( رقــم  شــكل 
احلكوميــة  املشــتريات  حســب  العطــاءات 

            ) % (

    املصدر: وزارة املالية والتخطيط –اإلدارة 
العامة للوازم املالية بيانات غير منشورة 2020

شكل )4( يوضح نصيب الوزارات املختلفة 
من املشتريات احلكومية )اللوازم العامة(

–اإلدارة  والتخطيــط  املاليــة  وزارة  املصــدر: 
منشــورة  غيــر  بيانــات  املاليــة  للــوازم  العامــة 

2020
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ثانيــا: فحــص مــدى اســتجابة اجلهــات ذات العالقــة لتوصيــات تقريــر الشــراء العــام 
يف قطــاع غــزة لســنة 2018

· االستنتاجات املتعلقة بقيم النزاهة يف عمليات الشراء العام يف قطاع غزة	
 مبدأ املنافسة يف الشراء العام	

أظهــر تقريــر الشــراء العــام 2018 الصــادر عــن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« شــكوى مــن بعــض املورديــن، 
بــأن الترســية تتــم وفــق الســعر األقــل بغــض النظــر عــن اجلــودة، وإن تعارضــت مــع القوانــن. ويعتبــر احتــاد املقاولــن أن 
ــد املقاولــن خســائر فادحــة، بســبب التســعير بأقــل مــن التكلفــة لضمــان التشــغيل، كذلــك نتيجــة لصغــر  ــد كّب هــذا البن
حجــم الســوق وشــدة املنافســة وقلــة اخلبــرة لــدى البعــض، وغيــاب رؤيــة اقتصاديــة وطنيــة تعمــل وفــق هامــش تقديــرات 
احلكومــة.2  ومــن الناحيــة اإلجرائيــة، فهنــاك اســتجابة واضحــة مــن اإلدارة العامــة للــوازم لتجــاوز هــذه اإلشــكالية، حيــث 
يتــم اعتمــاد اآلليــة اجلديــدة، والتــي تقــوم علــى جتهيــز أســعار تقديريــة مســبقة مــن قبــل اجلهــات الطالبــة )الــوزارات(، 
وتزويــد جلنــة العطــاءات باألســعار التقديريــة، لتكــون مرجعيــة للتســعير وفقــا ألســعار الســوق احمللــي، وهــي ليســت أســعار 
عطــاءات ســابقة.3  ويتــم ضمــان مبــدأ املنافســة مــن خــالل كــون كراســة العطــاء غيــر متحيــزة، واإلعــالن أمــام اجلميــع، 
بحيــث يتمكــن اجلميــع »الشــركات املعنيــة أو ذات التخصــص« مــن املشــاركة يف العطــاء.4 وعلــى صعيــد دائــرة اللــوازم 
واملشــتريات، يعتقــد املــوردون بــأن هنــاك حاجــة ماســة لدعــم املنتــج الوطنــي، وذلــك لعجــزه عــن املنافســة الســعرية مقارنــة 

باملســتورد، وذلــك يف ضــوء ارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج التشــغيلية، خاصــة مــا ينفــق علــى الطاقــة البديلــة5.

هنــاك اســتجابة ضعيفــة علــى الصعيــد الرقابــي، حيــث أنــه مــن الســلبيات التــي رافقــت العطــاءات ضعــف اجلانــب 
الرقابــي، لضمــان اجلــودة ومنــع التالعــب يف املواصفــات مــن قبــل البعــض، وعــدم توفيــر وســائل الوقايــة والســالمة 
وحمايــة حقــوق العاملــن، وتقلــب سياســات البنــوك يف منــح التســهيالت ممــا أدى إلــى فوضــى التســعير الــذي يســتفيد منــه 
مــن يغّشــون يف املواصفــات، أو يتبعــون أســاليب غيــر ســليمة يف حمايــة العمــال وســالمتهم وحقوقهــم، األمــر الــذي خلــق 

فجــوات يف التســعير.6 

ــا  ــزام به ــم االلت ــون والنظــام، ويت ــة واضحــة يف القان ــة آلي ــة واجــراءات طــرح العطــاءات لألشــغال احلكومي ــّد آلي ــا تع كم
يف جميــع مراحــل طــرح العطــاء، مــن اإلعــالن يف اجلريــدة مــرورا بعمليــة بيــع نســخ العطــاء، وكذلــك اجللســة التمهيديــة 
لإلجابــة علــى استفســارات املقاولــن، وإيــداع العــروض، وفتــح املظاريــف والدراســة الفنيــة للعطــاءات املقدمــة حتــى مرحلــة 
اإلحالــة، وتوقيــع العقــد والبــدء بتنفيــذ املشــروع. ويتــم التقييــم الفنــي مــن خــالل جلــان فنيــة تشــّكل مــن ذوي االختصــاص 
يف مجــال العطــاء، وتقــوم جهــات االختصــاص بتقديــر جميــع بنــود األعمــال يف جــداول الكميــات واألســعار، ويف اللجــان 
الفنيــة اخلاصــة بتقييــم اخلدمــات االستشــارية، يتــم التقييــم وفــق املعاييــر واآلليــة واألوزان املوضحــة يف وثائــق العطــاء.7 

متوسطةمستوى االستجابة

2  مقابلة هاتفية مع السيد حسن شنن – مقاول بتاريخ 2020/08/05.
3   مقابلة مع السيد إيهاب الريس ديوان الرقابة اإلدارية واملالية بتاريخ 2020/5/31.

4   مقابلة مع السيد محمد سليم احللبي دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2020/4/15.
5   مقابلة هاتفية مع السيد محمد اخلطيب – مدير املبيعات شركة سطركو بتاريخ 2020/8/9.

6   )احتاد املقاولن – غزة –أوراق عمل ورشة آليات ترسيه العطاءات يف فلسطن، 2019(
7   مقابلة مع السيد عبد الكرمي العالول دائرة العطاءات املركزية بوزارة االشغال العامة بتاريخ 2020/4/28.
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التشريعات الناظمة لإلفصاح عن الذمم املالية للعاملني يف الشراء العام

علــى الرغــم مــن وجــود توصيــات يف تقريــر الشــراء العــام 2018 بضــرورة افصــاح املوظفــن يف الشــراء العــام عــن الــذمم 
املاليــة، إال أنــه لــم يتــم أي جديــد يف هــذا الصــدد. والحــظ الباحــث أنــه لــم يتــم تطبيــق ذلــك إجرائيــا بالرغــم مــن أن قانــون 
الكســب غيــر املشــروع رقــم 1 لســنة 2005 ينــّص علــى ضــرورة اإلفصــاح عــن الذمــة املاليــة للموظــف احلكومــي وزوجتــه 

خاصــة يف املناصــب العليــا. 

عدم وجود استجابةمستوى االستجابة

 مدونة السلوك للعاملني يف الشراء العام	

يوجــد مدونــة الســلوك الوظيفــي ملوظفــي القطــاع العــام، وهــي مرجعيــة موظفــي العطــاءات املركزيــة واللــوازم واملشــتريات، 
لكــن لــم يتــم اعتمــاد أو اصــدار مدونــة ســلوك وظيفــي خاصــة مبوظفــي العطــاءات املركزيــة لألشــغال احلكوميــة ووزارة 

املاليــة، خلصوصيــة وحساســية مهامهــم الوظيفيــة.8

عدم وجود استجابةمستوى االستجابة

 املنح والهدايا وتعارض املصالح	

حتــى اآلن، ال توجــد بنــود قانونيــة تتعلــق بالهدايــا واملنــح التــي تقــدم للموظفــن العاملــن يف مجــال الشــراء العــام، أو أيــة 
سياســات ملنــع تضــارب املصالــح. ويتــم االكتفــاء بتوعيــة وإرشــاد املوظفــن ملخاطــر اســتالم الهدايــا، رغــم عــدم وجــود نــص 
قانونــي أو آليــة للتعامــل مــع الهدايــا.9 ومــن الناحيــة اإلجرائيــة يؤكــد املــوردون واملقاولــون عــدم تلقــي موظفــي الشــراء العــام 
أليــة هدايــا أو مكافــآت خاصــة، يف حــن يتحمــل املقاولــون تكلفــة العمــل اإلضــايف للمهندســن واملشــرفن علــى العمــل، 

وذلــك مــن خــالل القنــوات الرســمية بالــوزارة.10

ضعيفةمستوى االستجابة

	 التعامــل مــع العينــات التــي يتــم أخذهــا للفحــص واإلفصــاح للمورديــن عــن مصيــر العينــات التــي يتــم أخذهــا
للفحص

نظــرا لوجــود شــكوى مــن املورديــن يف تقريــر الشــراء العــام 2018 بعــدم معرفتهــم مبصيــر العينــات التــي تؤخــذ للفحــص، 
فــإن االجــراء احلالــي يعتمــد علــى ارجــاع العينــات غيــر املطابقــة، وفيمــا يخــص العينــات املعتمــدة، فيتــم االحتفــاظ بهــا 
حلــن انتهــاء العطــاء، حيــث يتــم االتصــال باملــورد وإرجاعهــا.11 ومــن الناحيــة اإلجرائيــة فــان املقاولــن واملورديــن أشــاروا 

لوجــود عمليــة إرجــاع للعينــات بعــد إمتــام إجــراءات الترســية بالقبــول أو الرفــض باســتثناء املســتهلكات12.

قويةمستوى االستجابة

8   املصدر السابق.
9  مقابلة مع السيد محمد سليم احللبي دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2020/4/15.

10  مقابلة هاتفية مع السيد محمد اخلطيب مدير املبيعات شركة سطركو بتاريخ 2020/8/9.
11  مقابلة مع السيد محمد سليم احللبي دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2020.12/4/15

12   مقابلة مع حسن شنن ومحمد اخلطيب، مصدر سابق.
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 بناء قدرات املوظفني العاملني يف مجال الشراء العام	

أوصــى تقريــر الشــراء العــام 2018 بضــرورة بنــاء قــدرات العاملــن يف مجــال الشــراء العــام، وزيــادة أعدادهــم لتلبيــة 
متطلبــات النزاهــة يف الشــراء العــام. ومــن خــالل املراجعــات والتقصــي إلجنــاز هــذه الورقــة البحثيــة، تبــن عــدم حــدوث 
تطــور إيجابــي بهــذا الصــدد، حيــث ال يوجــد تغييــر بأعــداد املوظفــن ولــم يحصلــوا علــى برامــج تدريبيــة بهــذا اخلصــوص.

عدم وجود استجابةمستوى االستجابة

 القواعد املتعلقة باإلحالة املبدئية والنهائية للمناقصة	

ــة  ــة الفني ــز اللجن ــا مت تعزي ــر لوجــود أعضــاء دائمــن، وحالي ــة تفتق ــت اللجن ــد كان ــام 2018 فق ــر الشــراء الع ــق تقري وف
بأعضــاء دائمــن فنيــن وماليــن وقانونيــن. وتتركــز مهــام األعضــاء الدائمــن يف فحــص العينــات قبــل الترســية، حيــث ال 
يتــم قبــول أي طلــب دون وجــود عينــات مســبقا.13 كذلــك تســبب أخطــاء التســعير بكارثــة علــى املقاولــن، حتــى أصبــح مــن 
الــدارج القــول إن ســبب ترســية أي مشــروع علــى مقــاول يعــود لكونــه أخطــأ يف التســعير. كمــا لــم تقــم املؤسســات املشــغلة 
بــإدراج حتليــل األســعار واجلــدول الزمنــي وخطــة العمــل الشــاملة، والتدفقــات النقديــة والعمالــة، ضمــن وثائــق العطــاء، 
يف إحــداث فوضــى كبيــرة، بالرغــم مــن مطالبــة االحتــاد املســتمرة مبعاجلتهــا14. ويــرى املــوردون بــأن عمليــة اخلطــأ يف 
التســعير قــد تكــون غيــر شــفافة نظــرا لكشــف الســعر، حيــث يتــم التحجــج بالغالــب بهــذا اخلطــأ، ممــا يدفــع اإلدارة العامــة 

للــوازم للتفــاوض مــع املــورد الــذي أخطــأ يف قبــول الســعر األعلــى منــه مباشــرة، مبــا يعــّد كشــفا للســعر.15

قويةمستوى االستجابة

 ضمان تطابق التنفيذ مع وثيقة العطاء	

أوصــى تقريــر الشــراء العــام 2018 بضــرورة وجــود نزاهــة يف التعامــل مــع املورديــن، وعــدم التمييــز يف مجــال إرســاء العطــاء 
خاصــة يف مجــال تطابــق وثيقــة العطــاء مــع التنفيــذ، ومــن الناحيــة اإلجرائيــة احلاليــة مت وضــع قيــود صارمــه يف هــذا 
املجــال تتمثــل يف ضــرورة توفــر الكفــاالت )كفالــة دخــول العطــاء 5%، كفالــة حســن التنفيــذ 10%، كفالــة صيانــة العطــاء 

5% ملــدة عــام(. وكذلــك تفــرض دائــرة العطــاءات املركزيــة قيــود صارمــة يف مجــال تطابــق وثيقــة العطــاء مــع التنفيــذ.16

قويةمستوى االستجابة

13  مقابلة مع السيد إيهاب الريس ديوان الرقابة اإلدارية واملالية بتاريخ 2020/5/31.
14   )احتاد املقاولن – غزة –أوراق عمل ورشة آليات ترسية العطاءات يف فلسطن، 2019(

15   مقابلة هاتفية مع السيد محمد اخلطيب – مدير املبيعات شركة سطركو بتاريخ 2020/8/9.
16 مقابلة هاتفية مع السيد حسن شنن – مقاول بتاريخ 2020/08/05.
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· االستنتاجات املتعلقة مببادئ الشفافية يف عمليات الشراء العام يف قطاع غزة	

 إجراءات اإلعالن عن العطاءات	

أوصــى تقريــر الشــراء العــام 2018 بضــرورة اســتخدام الوســائل االلكترونيــة والتكنولوجيــة لنشــر اجــراءات الشــراء العــام. 
وبنــاًء عليــه تتــم كافــة اإلعالنــات يف دائــرة اللــوازم وفــق األصــول، مــع االســتعانة بوســائل اإلعــالن األخــرى مثــل الرســائل 

ــوزارة(17.  ــي لل ــرة  ) SMS واملوقــع االلكترون القصي

يشــير املــوردون إلــى أن التواصــل معهــم يتــم مــن خــالل الرســائل القصيــرة SMS والبريــد االلكترونــي.18 ووفقــا لدائــرة 
العطــاءات املركزيــة، فإنــه يتــم طــرح العطــاءات  يف اجلريــدة اليوميــة، وتعميــم االعــالن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ــح  ــع واالجتمــاع التمهيــدي وفت ــد وأماكــن البي ــد مواعي ــم حتدي ــة واحتــاد املقاولــن، حيــث يت اخلاصــة بالعطــاءات املركزي
املظاريــف، وثمــن نســخة العطــاء، وفئــة املقاولــن املســموح لهــم بالتقــدم للعطــاء. ويتــم فتــح املظاريــف بشــكل علنــي 
وبحضــور مــن يرغــب مــن ممثلــي الشــركات املتقدمــة للعطــاء. ويتــم بــث مباشــر لعمليــة فتــح املظاريــف، وقــراءة األســعار 

ــى صفحــة التواصــل االجتماعــي اخلاصــة بالعطــاءات.19 املقدمــة عل

قويةمستوى االستجابة

 نشر التقارير واملنشورات واإلحصاءات الدورية حول عمليات الشراء العام	

بالرغــم مــن توصيــة التقريــر العــام للشــراء العــام 2018 بضــرورة االهتمــام بنشــر البيانــات املتعلقــة بالشــراء العــام وحتديثها 
دوريــا، إاّل أنــه ومــن خــالل اطــالع الباحــث، تبــن عــدم وجــود تقاريــر أو منشــورات أو إحصــاءات منشــورة حــول عمليــات 
ــاًء علــى طلــب الباحــث، وبعــد  الشــراء العــام، حيــث أن البيانــات التــي مت إرفاقهــا بهــذه الورقــة البحثيــة، مت إعدادهــا بن

سلســلة طويلــة مــن االجــراءات الرســمية، ولــم تكــن معــدة أو منشــورة مــن قبــل.

عدم وجود استجابةمستوى االستجابة

 اجللسات التمهيدية للموردين واملقاولني	

أوصــى تقريــر الشــراء العــام 2018 بضــرورة عقــد لقــاءات متهيديــة قبــل الترســية، إذ يفتــرض مهنيــا عقــد جلســات 
متهيديــة مــع املورديــن، مــن أجــل معرفــة نوعيــة الســلع املتوفــرة يف الســوق ومقارنتهــا بالعطــاءات املطروحــة. ومــن الناحيــة 
اإلجرائيــة تقــوم دائــرة اللــوازم العامــة يف وزارة املاليــة بعقــد جلســة متهيديــة يف حــال تطلــب العمــل ذلــك، حيــث أن بعــض 
العطــاءات ال حتتــاج جللســة متهيديــة، ويتــم جتهيــز محضــر اجتمــاع لهــا يوقــع عليــه املــوردون، ويصبــح جــزءا مــن وثائــق 
العطــاءات. أمــا فيمــا يخــص العطــاءات التــي تــرى فيهــا جلنــة العطــاءات وجــود حاجــة إلــى بعــض االستفســارات، فيتــم 
ــى  ــوازم العامــة عل ــرة الل ــل عطــاء  )نظافــة املستشــفيات-جتهيز برامــج(. وتعمــل دائ ــة، مث ــد موعــد جلســة متهيدي حتدي
عــدم حتديــد نوعيــة الســلعة، حتــى ال يتــم التعــارض مــع اإلجــراءات الصحيحــة، بحيــث يتــم منــح حريــة اختيــار نــوع الســلعة 
ــارة  ــم كذلــك إجــراء زي ــة، ويت ــم عقــد جلســة متهيدي ــه يت ــة، فإن ــة العطــاءات املركزي )املاركــة( للمــورد. وفيمــا يخــص جلن

ميدانيــة للمواقــع التــي يــراد العمــل عليهــا.20

قويةمستوى االستجابة

17   مقابلة مع السيد محمد سليم احللبي، دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2020/4/15.
18   مقابلة هاتفية مع السيد محمد اخلطيب – مدير املبيعات شركة سطركو بتاريخ 2020/8/9.

19   مقابلة مع السيد عبد الكرمي العالول دائرة العطاءات املركزية بوزارة االشغال العامة بتاريخ 2020/4/28.
20   مقابلة مع السيد إيهاب الريس، ديوان الرقابة اإلدارية واملالية بتاريخ 2020/5/31.
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 العمل على تدشني منصة املشتريات احلكومية على االنترنت	

أوصــى تقريــر الشــراء العــام 2018 بضــرورة تدشــني منصــة للمشــتريات احلكوميــة عبــر االنترنــت، وتعزيــز اجــراءات 
الســماح باســتخدام الوســائل اإللكترونيــة يف االتصــال وتبــادل الوثائــق واملســتندات، وتنفيــذ خطــوات أخــرى للمشــتريات 
مــن خــالل تفعيــل البوابــة االلكترونيــة للمشــتريات. وحتــى تاريــخ هــذا التقريــر، فــإن هــذه املنصــة لــم يتــم إنشــاؤها، وهنــاك 
حديــث عــن بــذل بعــض اجلهــود إلجنــاز هــذه املنصــة قريبــا، فيمــا يتــم يف الوقــت احلالــي الســماح باســتخدام الوســائل 
ــذ منصــة املشــتريات  ــى وضــع مخطــط لتنفي ــم أيضــا العمــل عل ــة. ويت ــى املســتندات الورقي ــاء عل ــع اإلبق ــة، م االلكتروني

احلكوميــة لإلعــالن مــن خاللهــا، ومتابعــة كافــة الشــكاوى والتواصــل مــع املورديــن مســتقبال.21

متوسطةمستوى االستجابة

 توضيح اإلعالن للقواعد املتعلقة بأحقية التقدم للعطاءات وطلبات التأهيل	

أوصــت دراســة الشــراء العــام 2018 علــى ضــرورة اشــتمال اإلعــالن للقواعــد العامــة واخلاصــة بالعطــاءات وطلبــات 
التأهيــل، وذلــك بنــاًء علــى شــكوى بعــض املورديــن، وترتــب علــى ذلــك قيــام دائــرة اللــوازم العامــة بتضمــن قواعــد التقــدم 
للعطــاءات مكتوبــة يف نــص اإلعــالن، والتــي تشــتمل علــى املواصفــات العامــة للعطــاء )رخــص احلــرف، الســجل التجــاري، 
الســجل الضريبــي، ســجل الصناعــة... الــخ( واملواصفــات اخلاصــة املتعلقــة بطبيعــة العطــاء. أمــا فيمــا يتعلــق بلجنــة 
العطــاءات املركزيــة، فيتضمــن اإلعــالن الشــروط املتعلقــة بتصنيــف احتــاد املقاولــن، وجلنــة التصنيــف الوطنيــة22.  هنــاك 
اربــاك خــاص باملواصفــات والشــروط املرجعيــة يعــزى للواقــع السياســي والتمويلــي، ووجــود العديــد مــن املؤسســات الدوليــة 
والرســمية واحملليــة العاملــة يف قطــاع غــزة، والتــي تلتــزم بشــروط املمولــن واجلهــات املانحــة. ويف ظــل غيــاب مرجعيــة 
وطنيــة ناظمــة تضبــط وتنظــم العمــل يف مجــال املقــاوالت رغــم اعتمــاد عقــد املقاولــة املوحــد »الفيديــك« عــام 1999 جلميــع 

املشــاريع التــي تُطــرح يف فلســطن، فــإن تعــدد املرجعيــات يلقــي بظــالل ســلبية علــى املقاولــن.23

متوسطةمستوى االستجابة

 شفافية االبالغ عن مواعيد فتح املظاريف	

أوصــى تقريــر الشــراء العــام 2018 بضــرورة تطويــر ســبل اإلبــالغ عــن مواعيــد فتــح املظاريــف، وبنــاًء عليــه أضيــف 
االتصــال الهاتفــي املباشــر، كوســيلة جديــدة لإلبــالغ عــن مواعيــد فتــح املظاريــف.24

قويةمستوى االستجابة

21   مقابلة مع السيد محمد سليم احللبي، دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2020/4/15.
22   مقابلة مع السيد إيهاب الريس، ديوان الرقابة اإلدارية واملالية بتاريخ 2020/5/31.

23   )احتاد املقاولن – غزة –أوراق عمل ورشة آليات ترسية العطاءات يف فلسطن، 2019(
24   مقابلة مع السيد محمد سليم احللبي، دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2020/4/15.
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 وضوح شروط حاالت استبعاد املتقدمني للعطاءات	

يتــم اســتبعاد عــدد مــن الشــركات غيــر امللتزمــة بشــروط العطــاءات، مثــل وجــود خلــل يف مــدة أو صالحيــة دخــول العطــاء، 
أو نســيان تقدميهــا يف الوثائــق قبــل فتــح املظاريــف، أو عــدم تقــدمي وتعبئــة منــوذج عــرض املناقصــة، وذلــك وفــق مــا نــص 

عليــه القانــون.25 أو عــدم إحضــار الكفــاالت الالزمــة أو عــدم االلتــزام باملواصفــات، او إحضــار العينــات.26

قويةمستوى االستجابة

 وضوح آلية االحتفاظ بالعروض والعطاءات غير الفائزة	

أوصــى تقريــر الشــراء 2018 بضــرورة توضيــح مصيــر العــروض غيــر الفائــزة بالعطــاء، مــع ضــرورة تبيــان األســباب، ويف 
اإلجــراء احلالــي، يتــم إرجــاع الكفــاالت، وتوضيــح أســباب االســتبعاد لــكل بنــد مــن بنــود العطــاء غيــر الفائــز.27

قويةمستوى االستجابة

· االستنتاجات املتعلقة ببيئة املساءلة يف عمليات الشراء العام يف قطاع غزة 	

 )مهمة رسم السياسات الوطنية للمشتريات احلكومية(	

توصــل تقريــر الشــراء العــام 2018 إلــى غيــاب جهــة تتولــى مهمــة رســم السياســات الوطنيــة للمشــتريات احلكوميــة، وحتــى 
تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر، مــا زالــت اإلدارة العامــة للــوازم يف وزارة املاليــة ودائــرة العطــاءات املركزيــة يف وزارة األشــغال 
العامــة واإلســكان تتوليــان عمليــة رســم السياســات الوطنيــة واإلشــراف علــى الشــراء العــام، إضافــة لتعــدد القوانــن 

الناظمــة، فيمــا يحــّد مــن املســاءلة علــى عمليــات الشــراء العــام.

عدم وجود استجابةمستوى االستجابة

 اإلشراف على الشراء العام	

ــق األمــر  ــى الشــراء العــام، خاصــة عندمــا يتعل ــر الشــراء العــام 2018 بضــرورة توحيــد جســم األشــراف عل أوصــى تقري
باحلصــول عــل احتياجــات مشــتركة يف ظــل القوانــن املطبقــة يف غــزة، ولكــن تعــذر تشــكيل هــذا اجلســم بســبب وجــود 

قوانــن متعــددة للشــراء العــام.

عدم وجود استجابةمستوى االستجابة

25   مقابلة مع السيد عبد الكرمي العالول، دائرة العطاءات املركزية بوزارة االشغال العامة بتاريخ 2020/4/28.
26   مقابلة مع السيد أمين اخلالدي، عضو جلنة اللوازم العامة بتاريخ 2020/4/29.

27   مقابلة مع السيد إيهاب الريس، ديوان الرقابة اإلدارية واملالية بتاريخ 2020/5/31.
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 الدور الرقابي للمجلس التشريعي	

أوصــى تقريــر الشــراء العــام 2018 بضــرورة تعزيــز الوســائل الرقابيــة البرملانيــة وجلــان تقصــي احلقائــق يف مجــال 
الشــراء العــام، ولكــن حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الورقــة البحثيــة، لــم يتــم عقــد جلــان مســاءلة برملانيــة يف مجــال الشــراء 

العــام.28

عدم وجود استجابةمستوى االستجابة

 رقابة مؤسسات املجتمع املدني 	

تتطلــب آليــات الرصــد واملتابعــة مــن قبــل املجتمــع املدنــي يف جميــع مراحــل عمليــة الشــراء العــام، لالسترشــاد بــاآلراء 
التقييميــة لهــا عنــد وضــع السياســة املتعلقــة بنظــام الشــراء العــام، مــن قبــل اجلهــات املعنيــة بالعطــاءات واملشــتريات. يف 
املقابــل، فــإن نشــر جميــع مراحــل إعــداد املناقصــات مــن خــالل املوقــع االلكترونــي يســمح للجميــع باالطــالع علــى كافــة 
اجــراءات دراســة وترســية العطــاءات، ويســاعد يف تســهيل عمليــة رقابــة مؤسســات املجتمــع املدنــي علــى عمليــات الشــراء 

العــام.

وحتــى تاريخــه، ال توجــد آليــات للرصــد واملتابعــة مــن قبــل منظمــات املجتمــع املدنــي، باســتثناء تقاريــر وتوصيــات االئتــالف 
مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، والتــي تتابــع رصــد عمليــات الشــراء العــام ومــدى االلتــزام بحوكمــة اإلجــراءات املتعلقة 
مبراحــل اإلعــداد والتنفيــذ واإلشــراف حيــث اســتجابت اجلهــات احلكوميــة املســؤولة عــن عمليــات الشــراء العــام للعديــد 

مــن توصيــات أمــان يف هــذا املجــال.

عدم وجود استجابةمستوى االستجابة

 الدور الرقابي لديوان الرقابة اإلدارية واملالية	

ــة العطــاءات عضــو  ــة، حيــث يتواجــد يف جلن ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــم كافــة اجــراءات العطــاءات مبتابعــة مــن دي تت
مراقــب عــن ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة. وقــد ســمحت هــذه العضويــة الفّعالــة بتعزيــز الــدور الرقابــي لديــوان الرقابــة 
اإلداريــة واملاليــة. كمــا يســتقبل ديــوان الرقابــة االداريــة واملاليــة الشــكاوى ويقــوم بتفحصهــا ومراجعــة املؤسســات املعنيــة 

ويرفــع التقاريــر الالزمــة.29

قويةمستوى االستجابة

 تطوير نظام الشكاوى واجراءات الشكاوى	

ــه  ــاًء علي ــا، وبن ــرد عليه ــد موعــد أقصــى لل ــات الشــكوى وحتدي ــم آلي ــام 2018 بضــرورة تنظي ــر الشــراء الع أوصــى تقري
تســعى اإلدارة العامــة للــوازم العامــة إلــى تطويــر نظــام الشــكاوى، مــن خــالل بوابــة الكترونيــة مــع تــرك حريــة اإلفصــاح 
عــن صاحــب الشــكوى، حيــث يتــم فتــح بــاب الشــكاوى واالعتراضــات خــالل الفتــرة القانونيــة لذلــك، وهــي ثالثــة أيــام مــن 
ــم تشــكيل  ــم دراســة أي شــكوى أو اعتــراض بخصــوص العطــاءات والبــت فيهــا؛ بحيــث يت ــة. ويت ــة املبدئي تاريــخ االحال
جلنــة فنيــة متخصصــة، ويتــم االســتعانة بأصحــاب اخلبــرة مــن الــوزارات املختلفــة، ويتــم العمــل علــى االســتعانة بأكثــر 
مــن وزارة لضمــان املســاءلة، ومــن ثــم العــرض علــى جلنــة العطــاءات ودراســة التوصيــات، ومــن ثــم فتــح بــاب االعتراضــات 

وفــق األصــول.30

28  مقابلة هاتفية مع النائب باملجلس التشريعي يحيى موسى، رئيس جلنة الرقابة بتاريخ 2020/4/14.
29  مقابلة مع السيد إيهاب الريس، ديوان الرقابة اإلدارية واملالية بتاريخ 2020/5/31.

30   مقابلة مع السيد محمد سليم احللبي، دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2020/4/15.
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ــم اإلعــالن مــن خاللهــا، ومتابعــة كافــة  ــم العمــل علــى وضــع مخطــط لتنفيــذ منصــة املشــتريات احلكوميــة، بحيــث يت يت
الشــكاوى. ويحــق لــكل مــن شــارك يف العطــاء مــن خــالل شــراء كراســة العطــاءات تقــدمي اعتراضــه علــى أي بنــد مــن بنــود 
العطــاء، علــى أن يتــم ذلــك خــالل الفتــرة القانونيــة لالعتــراض. ويتــم دراســة اعتراضــه والــرد كتابيــاً علــى الشــكوى يف 
حــال تطلــب األمــر ذلــك.31 كمــا يحــق للمشــتكي التقــدم بشــكوى لديــوان الرقابــة واإلداريــة واملاليــة32. وأكــد املقاولــون بأنــه 

مت فتــح بــاب الشــكاوى للمقاولــن.33

قويةمستوى االستجابة

التوريد قبل التعاقد

ــل  ــد قب ــام، مــن خــالل التوري ــي بسياســات الشــراء الع ــل اإلجرائ ــام 2018 بضــرورة حــل اخلل ــر الشــراء الع أوصــى تقري
التعاقــد يف جهــة اللــوازم العامــة، لضمــان عــدم اإلضــرار مبصالــح املورديــن، وعــدم إضعــاف إجــراءات املســاءلة احلكوميــة. 
وفيمــا يخــص هــذا اخللــل االجرائــي، مت تعديــل اإلجــراءات، بحيــث ال يتــم توقيــع طلبيــة الشــراء مــن قبــل املراقــب املالــي 

إال بعــد توقيــع العقــد34.

كمــا ال ميكــن التوريــد قبــل التعاقــد كمــا كان ســابقا. ومت عــالج اخللــل الســابق حيــث يوقــع املــورد العقــد بعــد الترســية، 
ويدفــع كافــة احلقــوق املترتبــة عليــه ومــن ثــم يــورد للــوزارات. 

قويةمستوى االستجابة

31   املصدر السابق
32  مقابلة مع السيد ايهاب الريس، ديوان الرقابة اإلدارية واملالية بتاريخ 2020/5/31. 

33  مقابلة هاتفية مع السيد حسن شنن – مقاول بتاريخ 2020/08/05.
34   مقابلة مع السيد أمين اخلالدي، عضو جلنة اللوازم العامة بتاريخ 2020/4/29.



حوكمة عملية الشراء العام يف قطاع غزة20

التوصيات:
أوال: يف مجال التشريع: 

يتوجــب وضــع ضوابــط للشــراء العــام تضمــن معاييــر النزاهــة والشــفافية واملســاءلة، تســاعد يف تيســير عمليــة . 1
الشــراء العــام وتنظيمهــا، مبــا يحقــق النزاهــة والشــفافية واملســاءلة. ويــرى ائتــالف أمــان أن القــرار بقانــون 
الشــراء العــام رقــم 8 لســنة 2014 يتضمــن هــذه املعاييــر والقواعــد لتعزيــز النزاهــة يف عمليــات الشــراء العــام 

يف قطــاع غــزة، وعليــه يوصــي ائتــالف أمــان بتبنــي القــرار بقانــون للشــراء العــام يف قطــاع غــزة.

 

ثانيا: يف مجال قيم النزاهة: 

مطالبــة دائــرة العطــاءات املركزيــة يف وزارة األشــغال واإلدارة العامــة للــوازم يف وزارة املاليــة، بالتأكيــد علــى . 1
مبــدأ املنافســة يف دخــول العطــاءات جلميــع املورديــن دون محابــاة.

ينبغي تقدمي املوظفن العاملن يف عمليات الشراء العام إقرار الذمة املالية.. 2

علــى وزارة املاليــة والتخطيــط تدريــب العاملــن يف دوائــر الشــراء العــام علــى املمارســات الســليمة لإلجــراءات . 3
املتعلقــة بالشــراء العــام.

مطالبــة كل الــوزارات التأكيــد علــى ضــرورة وضــع قواعــد مكتوبــة ومنشــورة تتعلــق بالتصــرف بالعينــات بعــد . 4
فحصهــا.

مطالبــة اجلهــات املعنيــة بإقــرار مدونــة الســلوك للعاملــن يف مجــال الشــراء العــام، واإلبــالغ عــن الفســاد . 5
ــام. ــال الع ــى امل واحملافظــة عل

ثالثا: يف مجال الشفافية:

مطالبــة دائــرة العطــاءات املركزيــة، واإلدارة العامــة للــوازم يف وزارة املاليــة بإنشــاء منصــة املشــتريات احلكوميــة . 1
االلكترونيــة، بهــدف توفيــر املعلومــات املتعلقــة بالشــراء والعطــاءات العامــة، وآليــة التعاقــد ونشــر دفتــر الشــراء 

واألســعار التــي قدمــت.

يتوجــب علــى اجلهــات ذات العالقــة بالشــراء العــام نشــر املعلومــات كاملــة عــن عقــود الشــركات التــي مت . 2
التعاقــد معهــا بشــكل مباشــر، كاســتثناء وأســباب التعاقــد.

ضرورة نشر التقارير الدورية املتعلقة بحجم املشتريات احلكومية، وأنواعها وجهات االختصاص.. 3

املطالبــة بنشــر ملخــص لعقــود املشــتريات املوقعــة مــع الشــركات، مــع توضيــح الكميــات واملبالــغ واخلدمــات . 4
التــي ســتنفذ، ومصــدر املبالــغ املخصصــة للمشــاريع.
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رابعا: يف مجال املساءلة:

املطالبة بتوضيح آلية املراقبة ومتابعة اخلدمات متاشياً مع بنود العطاء وإجراء ضمان اجلودة. . 1

 مطالبــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حتديــد اجلهــات الرســمية املســؤولة عــن مراقبــة تطبيــق اخلدمــات، . 2
وجودتهــا ونشــر التقاريــر الدوريــة. 

املطالبــة بعقــد لقــاءات مســاءلة برملانيــة للجهــات العاملــة يف الشــراء العــام )وزارة املاليــة ووزارة األشــغال . 3
العامــة( وتعزيــز الوســائل البرملانيــة األخــرى.

مطالبــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة للعمــل علــى نشــر التقريــر الــدوري اخلــاص بالرقابــة علــى الشــراء . 4
العــام.

ينبغــي توفيــر خطــوط اتصــال مباشــرة للتبليــغ عــن الفســاد، ومتابعتهــا عمليــا، ونشــر اإلجــراءات املتخــذة مبــا . 5
يضمــن حمايــة املبلغــن والشــهود.

إعطــاء منظمــات املجتمــع املدنــي املســاحة الكافيــة يف عمليــة الرصــد واملتابعــة جلميــع عمليــات الشــراء العــام . 6
واالسترشــاد بــاآلراء التقييميــة.

ضــرورة وجــود جســم إشــرايف علــى عمليــات الشــراء العــام يكــون مســؤوال عــن وضــع السياســات واالجــراءات، . 7
ومتابعــة عمليــات الشــراء العــام.
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