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الملخص التنفيذي
اإلطــار القانونــي الناظــم لعمليــة الشــراء العــام تســتند إلــى دائــرة اللــوازم العامــة يف وزارة املاليــة ودائــرة العطــاءات 
املركزيــة يف وزارة األشــغال العامــة واإلســـان، حيــث لــم يتــم تأســيس مجلــس الشــراء العــام يف غــزة بعــد وفقــا 
لقانــون الشــراء العــام الصــادر يف عــام 2014 ممــا أبقــى عطــاءات اخلدمــات االستشــارية والفنيــة غيــر متضمنــة 

بالقانون.

التشــريعات اخلاصــة بالشــراء العــام قاصــرة فيمــا يتعلــق باإلفصــاح عــن الــذمم املاليــة للعاملــن، كمــا أن قصــوراً 
واضحــا يف بنــاء قــدرات املوظفــن يف مجــال الشــراء العــام، ويزيــد ذلــك محدوديــة عــدد موظفــي الدوائــر 
املختصــة، كمــا أن هــذا القصــور امتــد أيضــا إلــى قصــور واضــح يف مجــال سياســات منــع تضــارب املصالــح وتلقــي 

الهدايــا واملنــح.

أمــا يف بيئــة الشــفافية يف عمــل دوائــر الشــراء العــام، فــإن الدوائــر ال تقــوم بنشــر إجــراءات عــن العطــاءات يف 
الصحــف حســب تعليمــات قانــون اللــوازم العامــة، حيــث تـتفــي بالنشــر يف صحيفــة واحــدة فقــط وملــدة يومــن، 
كمــا ال تقــوم الدوائــر املختصــة يف وزارة املاليــة بنشــر التقاريــر واملنشــورات واإلحصــاءات الدوريــة حــول عمليــات 

الشــراء العــام، كمــا ال يتــم عقــد جلســات متهيديــة مــع املورديــن يف دائــرة اللــوازم العامــة.

إن دائــرة اللــوازم العامــة ال متتلــك نظامــا محوســبا ألرشــفة امللفــات وتوثيــق العطــاءات، كمــا ال يتــم االحتفــاظ 
بقوائــم خاصــة بالعطــاءات غيــر الفائــزة أو امللغــاة، وعلــى صعيــد بيئــة املســاءلة يف عمليــات الشــراء العــام فــإن 
غيــاب اجلهــة التــي ترســم السياســات الوطنيــة للمشــتريات احلـوميــة، وغيــاب اجلســم املوحــد لتنظيــم الشــراء 
العــام أدى إلــى ضعــف بيئــة املســاءلة يف هــذا املجــال، كمــا أن هنــاك ضعفــا يف مجــال الشـــاوى مــن قبــل املورديــن. 

مقدمة:
ــة  ــذا فــإن مــن األهمي ــة القطــاع احلـومــي، ل ــرا مــن أوجــه اإلنفــاق يف موازن ــل املشــتريات العامــة جــزء كبي حتت
مبـــان االحتـــام يف العمــل بهــا إلــى القانــون الناظــم لهــا، والــذي يجــب أن يلتــزم مببــادئ احلـــم الرشــيد للحــد 
مــن أي فــرص للفســاد وتضــارب املصالــح، االبتــزاز، مبــا يضمــن حتســن إدارة مشــروعات البنيــة األساســية التــي 
توفــر اخلدمــة العامــة للمواطنــن، مبــا يعـــس صــورة حضاريــة عــن العمــل احلـومــي يف املجتمــع مــن خــال إرســاء 
نظــام الشــراء العــام القائــم علــى مبــادئ الشــفافية وإجــراءات نظــم املســاءلة وفعاليــة قيــم النزاهــة وعلــى املشــاركة 

االجتماعيــة.

تعتمــد أحـــام قوانــن الشــراء العــام إلــى مجموعــة مــن املبــادئ املتمثلــة يف مبــدأ املنافســة احلــرة واملســاواة 
والعانيــة، مبعنــى فتــح بــاب التنافــس أمــام كل مــن يــود االشــتراك يف العطــاءات احلـوميــة بحريــة تامــة. كمــا 
يعــد مبــدأ العانيــة أحــد املبــادئ احلاكمــة ألســاليب التعاقــد مــع التحفــظ ألســلوب االتفــاق املباشــر، والعانيــة 
تضــع املنافســة احلــرة موضــع التطبيــق الفعلــي، ألنهــا تــؤدي إلــى إثــارة املنافســة ضمــن مبــدأ املســاواة والشــفافية، 

ويحقــق مبــدأ املســاواة والعدالــة بــن املتنافســن مــن خــال وضــع نظــم مســاءلة ذات فاعليــة للمخالفــن.

نتيجــة لانقســام بــن شــطري الوطــن بســبب اخلــاف علــى الســلطة، فــا يــزال ينظــم قطــاع املشــتريات احلـومية 
يف قطــاع غــزة قوانــن تعــود لألعــوام 1998، 1999م، حيــث ال يتــم تطبيــق القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2014م 
بشــأن الشــراء العــام الــذي بــات نافــذا اآلن يف الضفــة الغربيــة، حــددت املــادة 13 مــن القانــون مرجعيــة املوافقــة 
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علــى شــراء اللــوازم وفــق قيمتهــا للوزيــر املختــص ووكيــل الــوزارة )1(. وقــد أصــدر وزيــر املاليــة عــام 1999م 
التعليمــات رقــم 1 لعــام 1999م بخصــوص قانــون اللــوازم العامــة، وتتعلــق التعليمــات حــول تنظيــم إجــراءات 
العطــاءات وشــروط االشــتراك بهــا والشــروط العامــة للدخــول يف العطــاءات والتعاقــد مــع املتعهديــن، وتعليمــات 
إعــداد قوائــم االحتياجــات مــن اللــوازم وتنظيــم طلبــات الشــراء، وتعليمــات تتعلــق بــإدارة املخــازن واملســتودعات 
ــا  ــا والتأمــن عليه ــرة وصيانته ــة دائ ــة الازمــة ألي ــا األمــوال املنقول ــوازم بأنه ــون الل ــة )2(. ويعــّرف القان احلـومي
واخلدمــات التــي حتتــاج إليهــا الدائــرة، أمــا اللــوازم اخلاصــة فهــي تلــك التــي يقتصــر اســتعمالها عــادة يف دائــرة 
معينــة أو عــدد مــن الدوائــر التــي تشـــل هــذه اللــوازم حاجــة أساســية لتحقيــق أهــداف الدائــرة ومتـينهــا مــن 

القيــام بأعمالهــا.

يشـــل قانــون العطــاءات لألشــغال احلـوميــة املرجعيــة القانونيــة لـــل مــا يتعلــق بإجــراءات عطــاءات األشــغال 
العامــة، ويعــرف هــذا القانــون األشــغال بأنهــا عمليــة إنشــاء األبنيــة والطــرق واملنشــآت واملشــاريع الهندســية 
ــك  ــي تل ــة فه ــات الفني ــا اخلدم ــا، أم ــا واإلشــراف عليه ــة تنفيذه ــا ومتابع ــا وصيانته ــا ولوازمه ــف أنواعه مبختل
التــي تتعلــق بالدراســات والتصاميــم الهندســية والفنيــة لألشــغال واملشــاريع واإلشــراف علــى تنفيذهــا وتشــغيلها 
ــى أن تنفــذ األشــغال  ــون عل ــق باألشــغال، وينــص القان ــة أو هندســية تتعل وأعمــال املســاحة وأي استشــارات فني
واخلدمــات الفنيــة العامــة بإحــدى الطــرق التاليــة: العطــاءات العامــة: وهــي التــي تأخــذ مبــدأ العانيــة واملســاواة 
وحريــة املنافســة وهــي إمــا محليــة أو دوليــة، العطــاءات بطريقــة اســتدراج العــروض وهــي بتوجيــه دعــوات 
خاصــة لعــدد مــن املقاولــن أو املستشــارين ال يقــل عددهــم عــن ثــاث، التعاقــد املباشــر يف األحــوال اخلاصــة أو 

ــة، التنفيــذ املباشــر: هــو التنفيــذ الــذي تقــوم بــه الــوزارة مبعداتهــا وأجهزتهــا. االســتثنائية العاجل

تنبــع أهميــة هــذا التقريــر مــن كــون املشــتريات العامــة يف قطــاع غــزة واحــدة مــن أكبــر أوجــه اإلنفــاق احلـومــي، 
ويهــدف الســتقصاء واقــع املشــتريات العامــة مــن خــال فحــص وتشــخيص بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة 
ــة ملعاجلــة  ــة عملي ــات تطبيقي ــى إســتخاصات وتوصي ــات وصــوال إل ــد الفجــوات والتحدي يف تطبيقاتهــا ولتحدي
هــذه التحديــات بهــدف املســاهمة يف تعزيــز مبــادئ اإلدارة الســليمة للشــأن العــام والوقايــة مــن الفســاد يف إدارة 

القطــاع احلـومــي.

وقــد اعتمــد إعــداد هــذا التقريــر علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث متــت مراجعــة بعــض األدبيــات ومنهــا 
األنظمــة والسياســات والبنــى املؤسســاتية الناظمــة لعمليــة الشــراء العــام يف قطــاع غــزة، كمــا مت عقــد مقابــات 
بحثية مع كل من: وزارة املالية وديوان الرقابة املالية واإلدارية ووزارة الصحة ووزارة األشــغال العامة واإلســـان، 
كمــا عمــد الباحــث إلــى عقــد مجموعتــن مركزتــن مــع املورديــن واملقاولــن العاملــن يف مجــال التوريــد احلـومــي، 

وموظفــي دوائــر الشــراء العــام يف الهيئــات احلـوميــة املختلفــة.

1  الواقع التشريعي والسياسي للمشتريات العامة)أمان(-قانون العطاءات العامة لألشغال احلـومية رقم )6( لسنة 1999م 
2  عبد اهلل شرشرة، اإلطار القانوني للمشتريات احلـومية يف قطاع غزة، ورقة بحثية غير منشورة ص 5
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اإلطار المؤسسي الناظم لعمليات الشراء العام في قطاع غزة
اإلدارة العامة للوازم العامة يف وزارة املالية

أنــاط القانــون بدائــرة اللــوازم العامــة يف وزارة املاليــة الصاحيــات املتعلقــة برســم السياســات العامــة إلدارة 
اللــوازم ووســائل تنفيــذ هــذه السياســة بشــراء وإدارة وتخزيــن مــا حتتاجــه الدوائــر احلـوميــة املدرجــة يف موازنتها 
يف قانــون املوازنــة العامــة الســنوي حيــث نــص القانــون أن يتــرأس اإلدارة العامــة للــوازم مديــر عــام، وتضــم حاليــا 
ــة اللجــان  ــرة متابع ــة، دائ ــة العطــاءات املركزي ــرة جلن ــرة املشــتريات، دائ ــر رئيســية، وهــي: دائ اإلدارة ســتة دوائ

والدعــم الفنــي، دائــرة دراســة وحتديــد االحتياجــات، دائــرة املســتودعات املركزيــة، ودائــرة اإليجــارات.

جلنة العطاءات املركزية يف وزارة األشغال العامة واإلسكان

نصــت املــادة )2( مــن القانــون علــى إنشــاء دائــرة العطــاءات املركزيــة يف وزارة اإلســـان واألشــغال العامــة، تتـــون 
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 )3(.

ــة ومجــال  ــة احلـومي ــة تختــص يف مجــال األبني ــون تشـــيل جلــان عطــاءات مركزي ــادة )6( مــن القان ونصــت امل
امليــاه والــري واملجــاري والســدود والطــرق، والنقــل، كمــا نــص القانــون علــى تشـــيل جلــان عطــاءات الدائــرة التــي 

تختــص يف العطــاءات التــي ال تزيــد قيمتهــا عــن مائــة وخمســن ألــف دوالر )4(.

ومن صالحيات جلنة العطاءات:

اإلشراف ومتابعة تصنيف املقاولن واملستشارين.. 1

تدقيــق وحتليــل عطــاءات األشــغال واخلدمــات الفنيــة احلـوميــة وجمــع وحفــظ وحتليــل املعلومــات املتعلقــة . 2
بهــا. 

دوائر املشتريات يف املؤسسات احلكومية.

يوجــد يف معظــم املؤسســات احلـوميــة دوائــر للــوازم العامــة واملشــتريات، حيــث تختــص هــذه الدوائــر عبــر الوزيــر 
املختص بـ:

1 - شــراء لــوازم ال تزيــد قيمتهــا علــى )1000( دوالر أمريـــي )ألــف دوالر( أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــاً 
يف كل عملية شــراء.

 2 - شــراء لــوازم ال تزيــد قيمتهــا علــى )15000( دوالر أمريـــي )خمســة عشــر ألــف دوالر( أو مــا يعادلهــا بالعملــة 
املتداولــة قانونــاً يف كل عمليــة شــراء، وذلــك عــن طريــق جلنــة مشــتريات مــن ثاثــة موظفــن مــن الدائــرة يعينهــم 

الوزيــر املختــص علــى أن يعــاد تشـــيلها كل ســتة أشــهر علــى األكثــر وتتخــذ قراراتهــا باألكثريــة. 

3 - شــراء اخلدمــات العلميــة والثقافيــة املتخصصــة مبــا يف ذلــك االستشــارات فيهــا وإعــداد البحــوث والدراســات 

3  مقابلة مع م. عماد محمد حمادة مدير عام دائرة العطاءات املركزية بوزارة األشغال بتاريخ 2018/3/2
4  اإلشـاليات املتعلقة بقوانن املشتريات احلـومية يف قطاع غزة، مارس، 2017
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وتقوميهــا، ســواء كان ذلــك مــن قبــل املؤسســات أو األفــراد بواســطة جلنــة مختصــة مــن ثاثــة موظفــن علــى األقــل 
مــن الدائــرة يعينهــم الوزيــر وتتخــذ قراراتهــا باألكثرية.

ــع هــذه البرامــج وتأجيرهــا  ــون وبي ــة والتلفزي ــة والبرامــج اإلذاعي ــة والفني  4 - شــراء احلقــوق واألعمــال األدبي
واســتئجارها، والتعاقــد علــى إعــداد إنتاجهــا مهمــا كانــت قيمتهــا علــى أن يتــم ذلــك بواســطة جلنــة ال تقــل عــن 

ثاثــة موظفــن يشـــلها الوزيــر املختــص لهــذه الغايــة مــن موظفــي الدائــرة وتتخــذ قراراتهــا باألكثريــة.

واقع الشراء العام يف قطاع غزة:

يتنــاول هــذا اجلــزء وفقــا للقانــون حــاالت الشــراء العــام وفقــا لتصنيفــات محــددة مثــل: قيمــة املشــتريات، حســب 
طريقــة الشــراء، صاحيــات املوظــف املختــص، الناحيــة اإلجرائيــة كالتالــي:

أوال: الشراء العام حسب قيمة املشتريات: 

وفقــا لقانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( لســنة 1998 املعمــول بــه يف قطــاع غــزة توجــد تعليمــات واضحــة ومعلنــة مــن 
وزارة املاليــة ومت تعميمهــا علــى كافــة اجلهــات املعنيــة بعمليــة الشــراء وذلــك إلجــراءات التعامــل مــع العطــاءات 

والتــي تناولتهــا املــواد )5، 12، 13( مــن القانــون:

اللــوازم التــي تزيــد قيمتهــا علــى )3000( دوالر أمريـــي )ثاثــة آالف دوالر( أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة . 1
قانونــاً تـــون مبوجــب طلــب شــراء يقــدم إلــى اجلهــة املختصــة بالشــراء مرفقــاً بطلــب التــزام مالــي موقــع مــن 

وكيــل الــوزارة أو مــن يفوضــه خطيــاً. 

إذا جتــاوزت القيمــة املقــدرة للــوازم املــراد شــراؤها )10000( دوالر أمريـــي )عشــرة آالف دوالر( أو مــا . 2
يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــاً يعــزز الطلــب بــإذن شــراء ومســتند التــزام صــادر ومصــدق عــن دائــرة 

املوازنــة.

ثانيا: الشراء العام حسب طريقة الشراء.

وفقــا للمــادة رقــم )12( مــن قانــون الشــراء العــام تتــم عمليــة شــراء اللــوازم بطــرح عطــاء علــى أن يجــوز الشــراء 
أيضــا بإحــدى الطريقتــن التاليتــن:

استدراج عروض وذلك يف أي من احلاالت التالية:. 1

	 ــا ــي )خمســة آالف دوالر( أو م ــى )5000( دوالر أمريـ ــد عل ــراد شــراؤها ال تزي ــوازم امل ــة الل ــت قيم إذا كان
ــادة )7(. ــا ورد يف امل ــاً مل ــاً وفق ــة قانون ــة املتداول ــا بالعمل يعادله

	 إذا لــم يتقــدم للعطــاء املطــروح عــدد كاف أو مناســب مــن العــروض واقتنعــت اجلهــة التــي طرحــت العطــاء أن
الضــرورة تقضــي بشــراء اللــوازم عــن طريــق اســتدراج عــروض. 

الشراء املباشر للوازم بالتفاوض مع بائعن أو منتجن أو موردين يف أي من احلاالت التالية:. 2

	 إذا كانــت اللــوازم مطلوبــة ملواجهــة حالــة عامــة طارئــة ال تســمح بالقيــام بإجــراءات طــرح عطــاء أو اســتدراج
عــروض وذلــك بنــاء علــى طلــب مــن الوزيــر املختــص وموافقــة مجلــس الــوزراء.

	 إذا كانــت اللــوازم املــراد شــراؤها قطعــاً تبديليــة أو أجــزاء مـملــة ال تتوافــر لــدى أكثــر مــن مصــدر واحــد بنــاء
علــى تقريــر فنــي مــن ذوي االختصــاص واخلبــرة.
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	.شراء مواد علمية كاألفام واملخطوطات وما مياثلها

	 إذا طــرح عطــاء أو مت اســتدراج عــروض ولــم يـــن باملســتطاع احلصــول مــن خــال أي منهمــا علــى عــروض
مناســبة أو لــم تـــن األســعار معقولــة أو عنــد عــدم احلصــول علــى كامــل الـميــة مــن اللــوازم املــراد شــراؤها. 

ثالثا: الشراء العام حسب صالحيات املوظف املختص:

بحسب املادة رقم )13( يتم شراء اللوازم من قبل اجلهات التالية وفقاً للصاحيات املخولة لها.

الوزير املختص: . 1

	 ــا ــف دوالر( أو م ــي )أل ــى )1000( دوالر أمريـ ــا عل ــد قيمته ــوازم ال تزي ــم شــراء ل ــون يت ــا ألحـــام القان وفق
ــة شــراء. ــاً يف كل عملي ــة قانون ــة املتداول ــا بالعمل يعادله

	 شــراء لــوازم ال تزيــد قيمتهــا علــى )15000( دوالر أمريـــي )خمســة عشــر ألــف دوالر( أو مــا يعادلهــا بالعملــة
ــرة  ــة موظفــن مــن الدائ ــة مشــتريات مــن ثاث ــق جلن ــة شــراء وذلــك عــن طري ــاً يف كل عملي ــة قانون املتداول

يعينهــم الوزيــر املختــص علــى أن يعــاد تشـــيلها كل ســتة أشــهر علــى األكثــر وتتخــذ قراراتهــا باألكثريــة. 

	 شــراء اخلدمــات العلميــة والثقافيــة املتخصصــة مبــا يف ذلــك االستشــارات وإعــداد البحــوث والدراســات
وتقوميهــا، ســواء كان ذلــك مــن قبــل املؤسســات أو األفــراد بواســطة جلنــة مختصــة مــن ثاثــة موظفــن علــى 

األقــل مــن الدائــرة يعينهــم الوزيــر وتتخــذ قراراتهــا باألكثريــة. 

	 شــراء احلقــوق واألعمــال األدبيــة والفنيــة والبرامــج اإلذاعيــة والتلفزيــون وبيــع هــذه البرامــج وتأجيرهــا
واســتئجارها، والتعاقــد علــى إعــداد إنتاجهــا مهمــا كانــت قيمتهــا علــى أن يتــم ذلــك بواســطة جلنــة ال تقــل 
ــة. ــرة وتتخــذ قراراتهــا باألكثري ــة مــن موظفــي الدائ ــر املختــص لهــذه الغاي ــة موظفــن يشـــلها الوزي عــن ثاث

وكيل الوزارة:. 2

	 شــراء لــوازم ال تزيــد قيمتهــا علــى )500( دوالر أمريـــي )خمســمائة دوالر( أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة
قانونــاً يف كل عمليــة شــراء. 

	 شــراء لــوازم ال تزيــد قيمتهــا علــى )5000( دوالر يف كل عمليــة شــراء بواســطة جلنــة املشــتريات املنصــوص
عليهــا يف البنــد )2( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة. 

	 شــراء قطــع الغيــار التبديليــة والتشــغيلية بواســطة جلنــة املشــتريات املنصــوص عليهــا يف البنــد )2( مــن
ــادة. ــن هــذه امل ــرة )أ( م الفق

البعثات الدبلوماسية: . 3

	 وفقــا ألحـــام القانــون يتــم شــراء لــوازم ال تزيــد قيمتهــا علــى )5000( دوالر أمريـــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة
املتداولــة قانونــاً بقــرار مــن رئيــس البعثــة بواســطة جلنــة مشــتريات مــن ثاثــة مــن موظفــي البعثــة يشـــلها 

لهــذه الغايــة. 

	 شــراء لــوازم ال تزيــد قيمتهــا علــى )15000( دوالر أمريـــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــاً بقــرار مــن
الوزيــر املختــص بواســطة مشــتريات ثاثيــة يشـــلها برئاســة رئيــس البعثــة لهــذه الغايــة.
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	 ــي ــى )15000( دوالر أمريـ ــا عل ــد قيمته ــوازم تزي ــم شــراء أي ل ــون ال يت ــا ورد يف هــذا القان ــاة م ــع مراع مـ
)خمســة عشــر ألــف دوالر( أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونــاً إال بواســطة جلنــة عطــاءات مشـــلة وفقــاً 

ألحـــام هــذا القانــون )5(.

رابعا: الشراء العام من الناحية اإلجرائية:

مــن الناحيــة اإلجرائيــة ووفقــا ألحـــام القانــون يتــم التعامــل مــع الشــراء العــام ضمــن نوعــان مــن الشــراء احلـومي 
املركــزي وغيــر املركزي.

الشراء العام املركزي. 1

إذا كان الشــراء مركــزي مثــل العطــاءات التــي يتــم التقــدم بهــا إلــى جلنــة العطــاءات احلـوميــة فــإن البيانــات املالية 
تظهــر يف احلســابات اخلتاميــة مثــل )األثــاث، الـمبيوتــر، األدويــة(، ولـــن يف بعــض األحيــان ال تظهــر البيانــات 
املاليــة حيــث لوحــظ أثنــاء اســتعراض البيانــات اإلحصائيــة لعامــي 2017/2016م بشــأن العطــاءات احلـوميــة لــم 
يتــم إدراج تـلفــة بعضهــا لـونهــا ضمــن منحــة خارجيــة حيــث يتــم الدفــع مــن قبــل املمــول األجنبــي مباشــرة إلــى 
املورديــن واملقاولــن، ولـــن يتــم إتبــاع النظــام يف العطــاءات للوصــول إلــى املنافســة والشــفافية يف إرســاء العطــاء.

الشراء العام غير املركزي. 2

تتــم مــن خــال األوامــر التشــغيلية للــوزارات وهــي ال تظهــر يف حســابات وزارة املاليــة املركزيــة مثــل )القرطاســية، 
اإلطــارات، الضيافــة( وتظهــر يف حســابات الــوزارة املعنيــة وتتبــع نفــس اآلليــة مــن حيــث اإلعــان عــن العطــاءات، 
ولـــن يتــم الشــراء بطريقــة غيــر مركزيــة مبعنــى التعاقــد بــن الــوزارة املعينــة والتاجــر وليــس وزارة املاليــة )جلنــة 
العطــاءات( وتســتخدم عــدة طــرق يف ذلــك: عطــاءات، عــروض أســعار، شــراء مباشــر. ويتــم الرقابــة عليهــا مــن 
قبــل املراقــب املالــي لـــل وزارة والــذي يتبــع وزارة املاليــة بحيــث يتــم متابعــة جميــع عمليــات الشــراء غيــر املركزيــة 
التــي تتــم عبــر األوامــر التشــغيلية للــوزارات، وتتــم متابعــة ومراقبــة عمليــات الشــراء احلـوميــة يف كلتــا احلالتــن 
مــن قبــل وزارة املاليــة )إذا كان الشــراء يزيــد عــن 1000 شــيـل يحتــاج إلــى عــروض أســعار، 5000 دوالر فأكثــر 
فيصبــح عــن طريــق جلنــة العطــاءات املركزيــة(، ونظــرا لعــدم وجــود جلــان عطــاءات وضعــف القــدرات الفنيــة 
واإلداريــة يف الـثيــر مــن الــوزارات فــإن هــذه الــوزارات تقــوم بتحويــل كافــة العطــاءات للجنــة العطــاءات املركزيــة 

 .)6(

ومــن جهــة أخــرى فــإن خطــوات الترســية علــى العطــاءات املتعلقــة باألشــغال العامــة تتــم وفــق للمــواد رقــم )18(، 
)20(، )21(، و )22(، و )23( مــن قانــون العطــاءات املركزيــة رقــم )6( لســنة 1999م )7(. 

تتم العمليات اإلجرائية من خالل املراحل التالية:

 تقــوم الــوزارة املعنيــة بالعطــاء مبخاطبــة وزيــر األشــغال العامــة واإلســـان بخطــاب طــرح عطــاء إنشــاء 1. 
مشــروع أو صيانــة أو خدمــة استشــارية )االستشــاري عندمــا يـــون التمويــل خارجــي(.

 تتــم مراســلة الــوزارة املعنيــة بضــرورة توفيــر االعتمــاد املالــي أو كتــاب تعهــد بتمويــل ويتطلــب مــن الــوزارة 2. 

5  قانون اللوازم العامة رقم )9( لسنة 1998
6  مقابلة مع محمد سليم احللبي دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2018/3/4

7  قانون العطاءات العامة رقم )6( لسنة 1999م.
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ــة )املخططــات، اجلــداول، الـميــات، الشــروط العامــة، الشــروط اخلاصــة  ــة إحضــار الوثائــق املطلوب املعني
وهــي تســمى تعليمــات العطــاءات(. 

 يتــم طــرح العطــاء يف الصحــف احملليــة بحيــث يتحمــل تـاليــف اإلعــان مــن متــت ترســية العطــاء عليــه، كمــا 3. 
يتــم حتديــد الـفــاالت املطلوبــة واملواعيــد، وثمــن بيــع النســخة وفتــح العطــاء.

 تشـــل جلنــة العطــاءات مــن األعضــاء الدائمــن مــن رئيــس اللجنــة وهــو مديــر عــام دائــرة العطــاء مــن وزارة 	. 
األشــغال و)2( مــن وزارة األشــغال و)2( يتــم اختيارهــم مــن الــوزارة املعنيــة وعضــو مــن وزارة املاليــة وآخــر 

مــن الرقابــة العامــة كمراقــب و)2( يتــم اختيارهــم مــن قبــل الوزيــر مــن خــارج الــوزارات. 

 بعــد فتــح املظاريــف تتــم اإلحالــة إلــى جلنــة فنيــة يشـــلها رئيــس اللجنــة تتـــون مــن 3-5 أعضــاء مــن الــوزارة 	. 
ومــن خارجهــا بهــدف دراســة األرقــام املاليــة ودراســة فنيــة وتوصيــات هــذه اللجنــة غيــر ملزمــة.

 تقوم جلنة العطاءات بإحالة تنفيذ املشروع بعد الدراسة الفنية واملالية ويرسل إلى الوزير لاعتماد )8(.	. 

حجم العطاءات يف دائرة اللوازم العامة يف وزارة املالية )9(.

يبــن الشـــل أدنــاه أن عــدد العطــاءات يف دائــرة اللــوازم العامــة يف وزارة املاليــة قــد ارتفعــت نتيجــة ألن أغلــب 
العطــاءات هــي موجهــة لتغطيــة الــوزارات يف مجــال النفقــات التشــغيلية والرأســمالية وهــي يف حالــة تزايــد، 
كمــا أن لإلجــراءات التــي اتخذتهــا احلـومــة الفلســطينية يف ابريــل مــن عــام 2017 واملتمثلــة بتخفيــض اإلنفــاق 
العــام علــى قطــاع غــزة ألســباب تتعلــق باالنقســام األثــر يف حتمــل وزارة املاليــة يف غــزة نفقــات إضافيــة خاصــة 
يف مجــال األدويــة واملســتلزمات الطبيــة والتحويــات الطبيــة لــوزارة الصحــة  والتعليــم والــوزارات األخــرى التــي 

كانــت احلـومــة تتـفــل يف العديــد مــن اإلنفــاق عليهــا.

ــوازم العامــة قــد بلغــت يف العــام 2016  ــوازم العامــة يف وزارة املاليــة إلــى أن قيمــة العطــاءات لل تشــير دائــرة الل
)36433268( شــيـل، أمــا يف العــام 2017 فقــد بلغــت )82565052( شــيـل ميـــن ماحظــة الزيــادة الـبيــرة يف 
قيمــة العطــاءات والتــي ارتفعــت بنســبة 126% بالرغــم مــن أن الزيــادة يف عــدد العطــاءات لــم تتعــد 37% فقــط 
ــة املــوردة  ــة واملســتلزمات الطبي ــة األدوي ــوزارة الصحــة يف غــزة، وحيــث أن كمي ــادة العطــاءات ل ويفســر ذلــك زي
لقطــاع غــزة مــن احلـومــة الفلســطينية قــد تراجعــت يف العــام 2017 فقــد اضطــرت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة 

لتغطيــة جــزء مــن العجــز، ويبــدو ذلــك جلّيــا يف الشـــل البيانــي التالــي.

8  مقابلة مع م. عبد الـرمي العالول – دائرة العطاءات املركزية وزارة األشغال العامة
9  األشـال الواردة يف هذا اجلزء من الدراسة مت احلصول عليها من واقع تقارير وزارة املالية لصالح الباحث، وهي غير منشورة.
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حجم العطاءات العامة يف دائرة العطاءات يف وزارة األشغال العامة واإلسكان.

ياحــظ اســتقرارا يف عــدد العطــاءات العامــة خــال عامــي 2017،2016 بواقــع 15 عطــاء لـــل عــام منهمــا ويبــن 
الشـــل التالــي قيــم العطــاءات خــال عامــي 2016 و2017 حيــث يتضــح ارتفــاع ملحــوظ يف قيمــة العطــاءات لعــام 
2017  والبالغــة) 4520734$ ( مقارنــة مــع عــام  2016  والتــي بلغــت حينهــا) 10336483$ ( وذلــك بســبب 
املشــاريع التنمويــة املوجهــة نحــو وزارة األوقــاف مــن قبــل املنحــة املاليزيــة إضافــة إلــى مشــاريع املنحــة اإليطاليــة 
املتعــددة ولقــد متــت إجــراءات العطــاءات يف املنــح املاليزيــة وفقــا لقانــون العطــاءات العامــة، ولـــن لوحــظ وجــود 
ــون يف  ــات للقان ــة بســبب اشــتراط شــروط املمــول، ومــن ضمــن املخالف ــات يف عطــاءات املنحــة االيطالي مخالف
املنحــة اإليطاليــة تدخلهــا بشــروط العطــاءات وهــذا مخالــف للقانــون، كمــا أن آليــة اعتمــاد العطــاء الفائــز تصــل 
إلــى 6 أشــهر، باإلضافــة الشــتراط االيطاليــن بشــراء جــزء مــن املنتجــات املســتخدمة يجــب أن تـــون منتجــات 

ايطاليــة.

ــغ عــدد العطــاءات امللغــاة عــام 2016 عطــاء واحــد فقــط فيمــا ألغــي يف العــام 2017، أربعــة عطــاءات   وقــد بل
وعــن أســباب إلغــاء العطــاءات فقــد تبــن أنهــا بســبب خلــل يف اإلجــراءات املتمثلــة يف الطلــب قبــل توفــر امليزانيــة 
املخصصــة للمشــروع، وهــو مخالــف لقانــون اللــوازم واملشــتريات الــذي نــص علــى ضــرورة طــرح العطــاء عنــد توفــر 

امليزانيــة املخصصــة لــه.

يوضــح الشـــل التالــي توزيــع العطــاءات حســب التمويــل حيــث تبــن أن أكثــر العطــاءات تركــزت يف املنحــة 
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اإليطاليــة بســبب تبنيهــا مشــاريع إعــادة إعمــار أبــراج النــدى يف عــام 2017. يظهــر الشـــل التالــي عــدد العطــاءات 
اإلنشــائية للــوزارات احلـوميــة وفــق مــا جــاء يف بيانــات دائــرة العطــاءات املركزيــة وتبــن أن أعلــى توزيــع للعطاءات 
كان مــن نصيــب وزارتــي األشــغال العامــة واإلســـان ووزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة يف العــام 2017، ويعــود 
ذلــك إلــى التــزام وزارة األوقــاف بقانــون العطــاءات العامــة والــذي ينــص علــى أن أي عطــاء أكثــر مــن 150.000 
دوالر يتــم طرحــه عــن طريــق دائــرة العطــاءات يف وزارة األشــغال العامــة واإلســـان، وبخصــوص الــوزارات األخــرى 
مثــل التعليــم والصحــة فقــد متــت العطــاءات اإلنشــائية عبــر تشـــيل جلــان مختصــة داخليــة وعلــى تواصــل مــع 

املانحــن.

بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي إجــراءات الشــراء العــام فــي 
قطــاع غــزة

بيئة النزاهة يف الشراء العام يف قطاع غزة:

· التأكد من احلاجة الفعلية للعطاء.	

هنــاك عوامــل عــدة تتحـــم بطــرح العطــاءات، مثــل محدوديــة املــوارد، وعــدم وجــود خطــة اســتراتيجية واضحــة 
حتــدد احلجــم احلقيقــي للطلــب فتصــدر العطــاءات مــن دائــرة اللــوازم العامــة بــوزارة املاليــة ببنــد كميــة مســاوي 
للواحــد الصحيــح، أي أن الـميــة تـــون غيــر محــددة مســبقا فــا يصــدر العطــاء بتحديــد واضــح للـميــات 
فيصــدر بوحــدة واحــدة لـــل صنــف ومــن ثــم حتــدد الـميــات بعــد الترســية، وتعــزو وزارة املاليــة ذلــك للظــروف 
االقتصاديــة وصعوبــات التمويــل واالحتياجــات املتعــددة والطارئــة للــوزارات املعنيــة )10( يف حــن أكــد مديــر عــام 
العطــاءات املركزيــة بــوزارة األشــغال أن الـميــات حتــدد بشـــل تفصيلــي يف عــروض دائــرة العطــاءات املركزيــة 
بــوزارة األشــغال العامــة واإلســـان )11(. وهــذا يعــزى ألنــه مــن الســهل حتديــد املواصفــات والـميــات املتعلقــة 
بالقطاعــات اإلنشــائية لوضــوح بيئــة املشــروع كاملــة وكذلــك اخلطــط يف حــن يصعــب ذلــك يف عطــاءات وزارة 

املاليــة.

10  مقابلة مع محمد سليم احللبي دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2018/3/4

11  مقابلة مع م. عماد محمد حمادة مدير عام دائرة العطاءات املركزية بوزارة األشغال بتاريخ 2018/3/2
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· تطبيق الدائرة املختصة ملبدأ املنافسة: 	

يعني هذا املبدأ إعطـــاء فـــرص متـافئـــة للجهـــات املؤهلـــة للقيـــام بتنفيـــذ األشــغال أو تقديـــم اخلدمـــات الفنيـــة 
وبالطريقـة التـي تراهـا اجلهـة املختصـة مناسـبة مـع مراعـاة إعطـاء مـدة كافيـة للمقاولـن واملستشـارين لدراسـة 
الوثائـــق والعطاءات وتقديـــم العـــروض التـــي تتناســـب وطبيعـــة األشغال أو اخلدمـات الفنيـة املطلوبـة، مع مراعــاة 
اجلــــودة املناســــبة واألســعار املعقولــــة.  وتنــص املــادة رقــم )7( مــن قانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( لســنة 1998 

علــى أن تتــم عمليــات الشــراء وفقــاً لألســس التاليــة:

	 .اعتماد مبدأ املنافسة يف جميع عمليات الشراء

	 .يراعى احلصول على أجود اللوازم وبأفضل األسعار والشروط

	.عدم جتزئة اللوازم إلى صفقات متعددة يف جميع عمليات شراء اللوازم املتشابهة

وقــد أوضــح املــوردون أن الترســية تتــم باألســاس وفقــا ألقــل األســعار بغــض النظــر عــن اجلــودة حتــى وإن 
تعارضــت مــع القوانــن والتشــريعات احلـوميــة وقــد أوضــح أحــد املورديــن فيمــا يخــص عقــد الترســية بخصــوص 
مناقصــة النظافــة باملستشــفيات احلـوميــة، أن اللجنــة اعتمــدت ســقفاً متدنيــا ألجــور العمــال بواقــع )700 شــيـل 
ــغ 1450 كحــد أدنــى لألجــور )12(. ويخالــف  شــهريا( مبــا يخالــف قانــون احلــد األدنــى لألجــور والــذي حــدد مبل
الــرأي العاملــون يف اإلدارة العامــة للــوازم حيــث يتــم التركيــز علــى املواصفــات واملقاييــس يف كل عمليــة شــراء وفــق 

العطــاءات املطروحــة، كمــا يتــم التأكيــد علــى ذلــك عنــد التعاقــد ويوقــع املــورد علــى ذلــك )13(.

 كمــا تطرقــت املــادة )8( مــن التعليمــات رقــم )1( لســنة 1999 مــن قانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( لســنة 1998 
لضــرورة وضــع تأمــن بنســبة %5 مــن قيمــة العطــاء إال أن الــدارج هــو االكتفــاء بتأمــن بقيمــة )1000( دوالر 
ــا أن مشـــلة  ــرة، كم ــغ كبي ــات الشــراء مببال ــن خاصــة يف عملي ــغ ال يشـــل رادع كايف للموردي ــي وهــو مبل أمريـ
إجرائيــة أخــرى حتــدث عندمــا يـــون املــورد وحيــد للســلعة أو اخلدمــة فبعــد طــرح العطــاء يتــم إجــراء تفاوضــي 
ــة )14(. هــذه األنظمــة يف  ــوزارة املعني ــد خطــي مــن ال ــورد بعــد التحقــق مــن عــدم وجــود مــورد آخــر بتأكي مــع امل
الشــراء يف حــال االســتعجال واألوامــر الطارئــة حســب خطابــات الــوزارة املعنيــة، ولـــن هــذا االســتثناء يضعــف 
ــوزارة  ــة ب ــرة العطــاءات املركزي ــان دائ ــك ف ــة. كذل ــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف أداء وعمــل اللجن مــن بيئ
األشــغال تقــوم بوضــع تصنيــف دوري للمقاولــن مــن خــال االســتعانة باحتــاد املقاولــن ويتــم حتديــث التصنيــف 
بشـــل ربــع ســنوي أمــا تصنيــف املـاتــب االستشــارية فيتــم االســتعانة بنقابــة املهندســن مبــا يعــزز الشــفافية يف 

اإلجــراءات مــن خــال تطبيــق مبــدأ املنافســة بــن املورديــن وتعزيــز التشــاركية مــع اجلهــات ذات العاقــة )15(.

· مراعــاة اجلــودة املناســبة واألســعار املعقولــة:	

حيــــث يتعـيـــن التقيــــد عنــــد إحالــــة العطــــاء بأفضــل العــروض املســتوفية لــــشروط العطـاء وأنسـب األسـعار مـع 
مراعـــاة درجـــة اجلـــودة املطلوبـــة وإمـانيـــة التنفيـــذ ضمـن املدة احملـددة ومـدى قـدرة املقـاول أو املستشـار للقيـام 

بالعمـــل املطلـــوب حســـب الـــشروط واملواصفـــات. مــن الناحيــة اإلجرائيــة تتــم ترســيه العطــاءات بنــاء علــى )16(:

12  اجتماع مع عينة من املوردين –بتاريخ 2018/3/20 
13  عبد الرحمن اخلطيب وزارة املالية - مجموعة مركزة ملناقشة مسودة تقرير الشراء العام الذي عقد يف مؤسسة أمان بتاريخ 3 /5/ 2018

14  لقاء مع ممثل شركة أبناء جميل للتجارة العامة خال مقابلة مع املوردين بتاريخ 2018/3/20
15  مقابلة مع م. عماد محمد حمادة مدير عام دائرة العطاءات املركزية بوزارة األشغال بتاريخ 2018/3/2
16   مقابلة مع إيهاب الريس – مدير الرقابة على املشروعات يف ديوان الرقابة اإلدارية واملالية 2018/3/4
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	األرخص املطابق: يف حال مطابقة العطاءات للمواصفات الفنية يتم اللجوء للسعر األرخص

	أرخص املطابق: يتم أخذ أرخص سعر مطابق للمواصفات الفنية

	األنسب: وهو العطاء غير املطابق للمواصفات ولـنه األقل اختافا عن املواصفات

	.األجود: يتم أخذ أفضل املواصفات ولو كان سعره األعلى

كذلــك ويف حــال تســاوت العطــاءات فانــه بالغالــب تتــم الترســية باملناصفــة، ومــن الناحيــة اإلجرائيــة يف دائــرة 
العطــاءات بــوزارة األشــغال العامــة واإلســـان فــان الترســية تعتمــد أساســا علــى التـلفــة مــع اللجــوء للجنــة فنيــة 
ــا للســعر األفضــل  ــم الترســية وفق ــارة أخــرى تت ــك، بعب ــي تســتوجب ذل لفحــص اجلــودة يف بعــض احلــاالت الت
وليــس الســعر األقــل وهــذا يعتبــر ايجابيــاَ ويعطــي املجــال للمورديــن الختيــار األنســب للعمــل واألكفــأ مــن العمــال 
)17(. فيمــا أوضــح القائمــون علــى قطــاع املشــتريات يف وزارة الصحــة أن الترســية تتــم وفــق املطابــق األرخــص )18(.

· اإلفصاح عن الذمم املالية للعاملني يف مجال الشراء العام:	

وياحــظ أنــه قــد خلــت قوانــن املشــتريات العامــة مــن أي نصــوص تلــزم املوظفــن العموميــن يف كل مــن دائــرة 
اللــوازم العامــة ودائــرة العطــاءات لألشــغال احلـوميــة مــن تســليم إقــرارات ذممهــم املاليــة.

· وجود مدونة السلوك اخلاصة مبوظفي الشراء العام: 	

خــا كا مــن قانــون اللــوازم العامــة والعطــاءات لألشــغال احلـوميــة مــن اإلجــراءات التــي تتعلــق بســلوك موظفــي 
الدوائــر املختصــة وأعضــاء اللجــان، ومــن الناحيــة اإلجرائيــة فــا تتعامــل دوائــر الشــراء بــوزارة األشــغال ووزارة 
املاليــة بــأي مدونــة ســلوك والعاقــة بــن املوظفــن واملورديــن قائمــة علــى سياســة البــاب املفتــوح للجميــع، وتـتفــي 
مبدونــة الســلوك العامــة امللزمــة جلميــع موظفــي الــوزارات، باإلضافــة لوجــود عمليــات تدويــر محــدودة للعاملــن 
ــة  ــة واألشــغال العامــة مبــا يضــر ببيئ ــي املالي ــك ألعضــاء جلــان الشــراء يف وزارت ــام وكذل يف مجــال الشــراء الع
النزاهــة وتخلــق حالــة مــن التخــوف مــن تضــارب املصالــح نتيجــة طــول فتــرة عملهــم يف نفــس املناطــق ومــع نفــس 

املورديــن ويجعلهــا عرضــة خللــق فــرص فســاد ومحســوبية ورشــاوى وغيرهــا. 

· إعطـاء األفضليـة للصناعـات احملليـة واملقاولـني احملليـني:	

نـــصت شــروط العطــاءات واملواصفـــات اســتعمال املـــواد واملنتجـــات الصناعيـــة احملليـــة يف األشـــغال مـــا دامـــت 
مطابقـــة للمواصفـــات املعتمـــدة، مـــع وجـــوب جتنـــب حتديـــد العامــة التجاريـــة أليــة صناعـــة19، وكذلـــك إعطـــاء 
األولويــة للمقاولـــن احمللـــين يف مجـــال املشـــاريع احلـوميـــة إذا توافـــرت فيهـــم الـــشروط املطلوبــة مــا لــم تنــص 
االتفاقيــات مــع املمولــن علــى خــاف ذلــك فعلــى ســبيل املثــال تشــترط املنحــة اإليطاليــة أن تـــون قيمــة 10 % 
مــن املشــتريات لبضائــع إيطاليــة الصنــع )20(.ووفقــا للمــادة )9( مــن قانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( لســنة 1998 
فانــه إذا حتققــت املواصفــات ودرجــة اجلــودة واملعاييــر والشــروط األخــرى يف اللــوازم املعروضــة واملطلوبــة للشــراء 
وفقــاً لـراســة الشــروط فعلــى اجلهــة املختصــة بشــرائها إعطــاء األفضليــة للــوازم املنتجــة يف فلســطن ومــن جهــة 

17  مقابلة مع م. عماد محمد حمادة مدير عام دائرة العطاءات املركزية بوزارة األشغال بتاريخ 2018/3/2

18  مقابلة مع محمد أبو الوفا مدير دائرة املشتريات وزارة الصحة. غزة. بتاريخ 2018/5/6
19  كتيب معتمد من وزارة األشغال العامة ومتوفر لدى املوردين يف احتاد املقاولن

20  مقابلة مع م. عماد محمد حمادة مدير عام دائرة العطاءات املركزية بوزارة األشغال بتاريخ 2018/3/2
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املناقصــة التــي تقيــم فيهــا بصــورة دائمــة حيــث توجــد قــرارات وزاريــة بتفضيــل املنتــج الوطنــي علــى األجنبــي 
ــي  ــج احملل ــة للمنت ــه ال أفضلي ــن فان ــة نظــر املوردي ــة مــن وجه ــة اإلجرائي ــم مــن الناحي بنســبة  5% وهــذا مــا يت

واالختيــار دائمــا يـــون للســعر األقــل )21(.

· تدريب موظفو الشراء العام حول اآلليات الفضلى للتعامل مع العطاءات:	

لــم يتلــق العاملــون يف الدائــرة املركزيــة أو العاملــون يف الدوائــر الفرعيــة أي تدريبــات بهــذا اخلصــوص )22(. 
وكذلــك لــم يحــدث هنــاك أي اســتفادة مــن جتــارب املنظمــات غيــر احلـوميــة بهــدف تبــادل اخلبــرات يف مجــال 

ــى )23(. الشــراء، الترســية، واإلعــان، واملمارســات الفضل

· وضوح يف آلية التصديق على العطاءات:	

وفقــا للمــادة )7( مــن قانــون العطــاءات العامــة رقــم 6 لعــام 1999م فــان قــرارات جلــان العطــاءات املركزيــة تخضــع 
لتصديــق الوزيــر، ويتولــى الوزيــر أو مــن يفوضــه خطيــاً توقيــع االتفاقيــات نيابــة عــن احلـومــة تنفيــذاً لقــرارات 
جلــان العطــاءات املركزيــة، ومــن الناحيــة اإلجرائيــة فانــه يتــم االلتــزام بهــذه املــادة حيــث يصــادق الوزيــر علــى 
ــى الترســية،  ــة عل ــة باملوافق ــوزارة املعني ــة ال ــر مخاطب ــى الوزي ــم يتول ــة العطــاءات، ث ــق جلن ــد تصدي الترســية بع
ومثــال علــى ذلــك مشــروع إعــادة بنــاء أبــراج النــدى يف شــمال قطــاع غــزة والــذي وافــق عليــه الوزيــر مباشــرة عــام 
2017، إذ أن الوزيــر مــن غــزة ويوقــع بنفســه ومباشــرة علــى جلنــة العطــاءات، أمــا يف حالــة اللــوازم العامــة لــوزارة 
املاليــة فيقــوم وكيــل الــوزارة يف غــزة بالتوقيــع علــى قــرارات اإلحالــة النهائيــة نظــرا لوجــود وزيــر املاليــة يف رام 

اهلل بســبب االنقســام.

· توثيق كافة إجراءات العطاءات:	

تقــوم جلــان العطــاءات بتوثيــق كافــة اإلجــراءات واخلطــوات كمــا نــص عليهــا القانــون عنــد فتح العطــاءات وتوثيقها 
مبحضــر رســمي ومــن خــال اطــاع الباحثــن علــى الوثائــق املعتمــدة والصــادرة عــن جلنــة العطــاءات املركزيــة 
وجلنــة اللــوازم واملشــتريات بوزارتــي املاليــة واألشــغال العامــة اتضــح أن كا الوزارتــن تقــوم بأرشــفة كافــة الوثائــق 
واحملاضــر املتعلقــة بالعطــاءات، كمــا أن هنــاك دورة مســتنديه واضحــة يتــم توقيعهــا مــن وزيــر األشــغال العامــة 
أو وكيــل الــوزارة يف حالــة وزارة املاليــة، كمــا ياحــظ أن عمليــة األرشــفة والتوثيــق هــي ورقــة وليســت إلـترونيــة.

· توفر نظام أو تعليمات خاصة بتلقي الهدايا، وسياسة منع تضارب املصالح:	

يعتبــر قانــون الـســب غيــر املشــروع هــو القانــون الناظــم لقضايــا تلقــي الهدايــا واإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح، 
ــى  ــم أن مدونــة الســلوك الوظيفــي للعــام 2016 تنــص عل هــذا القانــون غيــر مفعــل يف قطــاع غــزة. )24(، مــع العل
منــع تضــارب املصالــح وعــدم تلقــي الهدايــا، وعلــى الرغــم مــن أهميــة التوعيــة بقانــون مـافحــة الفســاد وقضايــا 
الـســب غيــر املشــروع املتعلقــة بسياســات الشــراء العــام إال أن هنــاك قصــور واضــح بالتوعيــة حــول هــذه القضايــا 
واإلعــام عنهــا، ممــا ينشــأ عنــه جهــل املبلغــن )املوظفــن واملورديــن وكذلــك أصحــاب العاقــة( بآليــات وطــرق 
اإلبــاغ عــن قضايــا الفســاد وعــن كيفيــة حفــظ القانــون حلقوقهــم وحمايتهــم عنــد اإلبــاغ عــن قضايــا الفســاد 

21  شركة محمود عايش للتجارة العامة بتاريخ 2018/3/20 

22  مقابلة مع م. عماد محمد حمادة مدير عام دائرة العطاءات املركزية بوزارة األشغال بتاريخ 2018/3/2

23  مقابلة مع  محمد سليم احللبي دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2018/3/4

24  مقابلة مع  ايهاب الريس مدير املشاريع يف ديوان الرقابة االدارية واملالية بتاريخ 2018/3/4
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يف عطــاءات الشــراء العــام، وقــد يجهــل املوظفــون ضوابــط وتعليمــات منــع تضــارب املصالــح، كأن يتجنــب موظــف 
العطــاءات الشــراء مــن املورديــن املعتمديــن، وكذلــك ضــرورة إبــاغ املوظــف عــن أنشــطته التجاريــة خــارج إطــار 

الوظيفــة أو وجــود صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أحــد املورديــن )25(.

· وجود جهة لالستشارة فيما يتعلق بإذن التعاقد: 	

ــب  ــر بالطل ــة أكب ــوازم العامــة استشــارة جهــة ذات دراي ــون الل ــون عطــاءات األشــغال العامــة وقان ــم يتطــرق قان ل
ــرر الشــراء املباشــر بشـــل  ــة فحــص مب ــة صاحي ــذه اجله ــون له ــام، ويـ ــرر للشــراء الع ــك باحلاجــة واملب وكذل
مســبق وذلــك يف حــال قــررت اجلهــة املشــترية اختيــار أســلوب الشــراء املباشــر. وإجرائيــا تقــوم اجلهــات الطالبــة 
خلدمــات الشــراء املباشــر بطلــب اخلدمــة أو الشــراء دون استشــارة أي جهــة أخــرى، كمــا أنــه يف بعــض احلــاالت 
يقــوم املــورد بالبــدء بالتوريــد قبــل توقيــع العقــود مبــا يعتبــر مخالفــة قانونيــة. كذلــك فــإن توقيــع العقــد غيــر ملــزم 
بالتوريــد للحـومــة بســبب عــدم حتديــد كميــات الشــراء يف العقــد وهــذه تضعــف جانــب املســاءلة، وتوقــع املورديــن 

يف الغــن نتيجــة عــدم املقــدرة علــى حتديــد الســعر والــذي يتغيــر بتغيــر الـميــات )26(.

· ضمان تطابق التنفيذ مع وثيقة العطاء: 	

يتوجــب وجــود جلــان اســتام بحيــث تتأكــد مــن أن تنفيــذ العطــاء ومراحلــه وموازنتــه قــد مت كمــا هــو متفــق عليــه 
يف العقــد، وأن تتــم احملاســبة يف حالــة وجــود مخالفــات. مــن الناحيــة اإلجرائيــة توجــد جلــان أوليــة متخصصــة 
ــق شــروط العطــاء وتعطــي  ــرم وف ــد املب ــا يف العق ــن اســتيفاء الشــروط املنصــوص عليه ــق م ــوم بالتحق ــة تق فني
ــا  ــق عليه ــغ املتف ــد أو املبال ــات أو املواعي ــق باملواصف ــا يتعل ــذ ســواء فيم ــة يف التنفي ــى أي مخالف ــا عل ماحظاته
وفقــا للظــروف العامــة واالســتثنائية نتيجــة عــدم اســتقرار املعابــر وتأخــر دخــول البضائــع أو حتــى منعهــا ولـــن 
يفتــرض أن تتولــى اإلدارة العامــة للــوازم اســتام التوريــدات قبــل تســليمها للــوزارات املعنيــة مــن أجــل مطابقتهــا 

وفــق العقــود املبرمــة وهــذا ال يحصــل )27(.

بيئة الشفافية يف إجراءات الشراء العام يف قطاع غزة

· اإلفصاح عن املوازنة الالزمة للشراء العام: 	

مــن الناحيــة اإلجرائيــة تقــوم دائــرة اللــوازم العامــة بعمليــات طــرح العطــاء أحيانــا دون توفــر موازنــة للمشــروع 
أو بنــاًء علــى وعــود ممــا يــؤدي لتأخيــر عمليــات الصــرف للمورديــن لفتــرات طويلــة وهــذا خلــل كبيــر يف منظومــة 
ــة يف كل  ــد االحتياجــات الفعلي ــوزارات تشـــيل جلــان متخصصــة لتحدي الشــراء العــام كمــا يغيــب عــن بعــض ال
وزارة«)28(. حيــث اشــتـى املــوردون مــن عــدم توحيــد آليــات التعامــل يف العطــاءات املركزيــة والامركزيــة، فيتــم 
الصــرف يف العطــاءات املركزيــة بشـــل أســرع مــن العطــاءات الامركزيــة وعــزا املــوردون ذلــك إلــى أن العطــاءات 
ــة، أمــا  ــة ويـــون بالغالــب لهــا موازن ــوزارة املالي ــوازم العامــة ب ــرة الل ــم بشـــل مركــزي مــن خــال دائ ــة تت املركزي
العطــاءات غيــر املركزيــة فتتــم بشـــل مباشــر بــن اجلهــة احلـوميــة الطالبــة واملــورد وفــق عــروض الشــراء املباشــر 
)الســتدراج عــروض أســعار( وتخضــع هــذه اآلليــة ألوامــر ماليــة تصــدر مــن وزارة املاليــة للــوزارات املاليــة حتــت 

25  مقابلة مع ايهاب الريس مدير املشاريع يف ديوان الرقابة االدارية واملالية بتاريخ 2018/3/4

26  اجتماع مع عينة من املوردين  بتاريخ 2018/3/20

27  لقاء الطاولة املستديرة ملناقشة مسودة تقرير الشراء العام الذي عقد يف مؤسسة أمان بتاريخ 2018/5/3 مقابلة مع شاهر مشتهى، مدير دائرة املشتريات وزارة التربية والتعليم العالي 

28  املرجع السابق
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بنــد النفقــات التشــغيلية للــوزارات والتــي اعتــاد املــوردون علــى تأخــر دفعهــا لهــم)29(. وبــن العاملــون يف اإلدارة 
العامــة للــوازم يف وزارة املاليــة أن وزارة املاليــة وزارة األشــغال تشــاركان الــوزارات املختلفــة يف عمليــات الشــراء 

الامركزيــة ممــا يعــزز بيئــة الشــفافية )30(. 

· اإلعالن عـن العطاءات ووضوحها:	

يــــون طـــرح العطـــاء مبوجـــب إعـــان يف الصحـــف احمللية ووفقا للمادة )7( من التعليمات رقم )1( لسنة 1999م 
مــن قانــون اللــوازم العامــة رقــم )9( لســنة 1998 

يلتــزم بهــذه املــادة جزئيــاً حيــث يتــم اإلعــان يف صحيفــة فلســطن فقــط وليومــن باإلضافــة للوســائل االلـترونيــة 
)31(. ويعــزى ذلــك ألن صحيفــة فلســطن هــي الصحيفــة الوحيــدة التــي تقبــل أن تنشــر عطــاءات الــوزارات 

ــة  ــل الرســائل الهاتفي ــن بالعطــاءات عبــر وســائل أخــرى مث ــم إعــام املوردي الفلســطينية يف قطــاع غــزة، كمــا يت
النصيــة واملوقــع االلـترونــي للــوزارة )32(. كمــا يتــم اإلعــان عــن العطــاءات باللغــة العربيــة ويف بعــض احلــاالت يتــم 
ترجمــة العطــاءات للغــة اإلجنليزيــة إمــا بنــاًء علــى طلــب املمــول أو بنــاًء علــى صعوبــة ترجمــة بعــض املصطلحــات، 
خاصــة يف مجــال األدويــة واملســتلزمات الطبيــة وبعــض األجهــزة )33(. أمــا يف حــال دائــرة العطــاءات العامــة بــوزارة 
األشــغال العامــة واإلســـان فيتــم التنســيق مــع احتــاد املقاولــن مــن خــال اإلعــان عــن العطــاءات باســتخدام 
ــات  ــى كافــة بيان ــوي عل ــي حتت ــة والت ــوزارة املعني ــات االحتــاد، ويشــمل اإلعــان الرســمي ترويســة ال قاعــدة بيان
التواصــل )الهاتــف، فاكــس، اإلمييــل واملوقــع االلـترونــي(. كمــا يوجــد لدائــرة اللــوازم واملشــتريات نافــذة يف موقــع 
وزارة املاليــة مــن خالــه )مســودة كراســة العطــاء، فتــح املظاريــف واإلحالــة النهائيــة( ولـــن ونظــرا لقلــة الـــوادر 

البشــرية فــإن موظــف واحــد بالدائــرة لديــه القــدرة علــى التعامــل مــع املوقــع االلـترونــي )34(.

· وضوح وعلنية الوثائق املرجعية للعطاءات:	

 وضــوح وثيقــة الشــروط املرجعيــة واشــتمالها علــى كافــة اجلوانــب املتعلقــة باملخططــات والشــروط واملواصفــات 
والـميــات والتوقيــت الزمنــي، أمــر هــام جــدا ويف هــذا الســياق فــإن وثيقــة العطــاء يف جلنــة العطــاءات املركزيــة – 
وزارة املاليــة تشــتمل علــى كافــة البيانــات املتاحــة وليــس كافــة البيانــات فوثائــق العطــاءات يف وزارة املاليــة تطــرح 
الـميــات كلهــا بالرقــم واحــد، ويف ذلــك مخالفــة واضحــة تتســبب بعــدم الوضــوح لــدى املورديــن، وكذلــك لوحــظ 
عــدم وجــود توقيــت واضــح للخدمــات أو املنتجــات املــراد شــراؤها. وقــد بــرر احللبــي )35( ذلــك بأنــه يصعــب حتديد 
الـميــة املطلوبــة بالضبــط وكذلــك التوقيــت الزمنــي للتوريــد ألن ذلــك مرتبــط باحتياجــات الدوائــر والــوزارات 
املعنيــة وكذلــك بالتمويــل والــذي يـــون غيــر محــدد يف غالــب األمــر، وأشــار أحــد التجــار الذيــن مت مقابلتهــم أن 
وضــع الرقــم واحــد يســهل عمليــة التزويــر، يف حــن أن وجــود الـميــات بشـــل واضــح ســيقلل مــن فــرص التزويــر 

.)36(

أمــا يف دائــرة العطــاءات املركزيــة بــوزارة األشــغال فــان اإلعــان يشــتمل علــى متطلبــات التصنيــف )درجــة 
التصنيــف(، وموعــد اجللســة التمهيديــة ملناقشــة العطــاء، وموعــد فتــح مظاريــف العطــاءات، وكذلــك يتــم اإلعــان 

29  مقابلة مع محمد سليم احللبي دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2018/3/4

30  مجموعة مركزة مع املوردين بتاريخ 2018/3/20

31  مقابلة مع م. عماد محمد حمادة مدير عام دائرة العطاءات املركزية بوزارة األشغال بتاريخ 2018/3/2

32  لقاء مع ممثل شركة أبناء جميل للتجارة العامة خال مقابلة مع املوردين بتاريخ 2018/3/20

33  مقابلة مع محمد سليم احللبي دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2018/3/4

34  مرجع سابق

35 مرجع سابق

36  لقاء مع ممثل شركة أبناء جميل للتجارة العاملة خال اجتماع مع عينة من املوردين بتاريخ 2018/3/20



20

بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة  يف عمليات الشراء العام - قطاع غزة

عــن العطــاء يف كا مــن صحيفــة األيــام الفلســطينية وصحيفــة فلســطن إذا كان العطــاء بإشــراف حـومــة التوافــق 
الفلســطيني )بعــد املصاحلــة الفلســطينية(، كمــا يتــم التواصــل مــن قبــل اللجنــة مــع احتــاد املقاولــن والــذي 
ــط اإلعــان  ــن راب ــي لاحتــاد. ويرســل للمقاول ــي داخل ــى موقــع الـترون ــدوره ينشــر اإلعــان عــن العطــاء عل ب
ــن العطــاءات اخلاصــة  ــة أفضــل م ــع العطــاءات احلـومي ــن م ــر تواصــل احتــاد املقاول ــر الواتــس أب، ويعتب عب

باملؤسســات الدوليــة والتــي تنفــرد بالنشــر مــن طرفهــا فقــط )37(. 

· وضوح التعليمات ذات العالقة بإجراءات التعامل مع العطاءات 	

تلتــزم دائــرة اللــوازم العامــة يف وزارة املاليــة ودائــرة العطــاءات املركزيــة يف وزارة األشــغال العامــة واإلســـان 
ــل وجــود خطــة أو  بتوضيــح ونشــر التعليمــات ذات العاقــة بإجــراءات التعامــل مــع العطــاء بشـــل متفــاوت، مث
ميزانيــة املشــتريات العامــة، املشــاريع املطلوبــة، واســم اجلهــة احلـوميــة، واجلــدول الزمنــي املقــدر لطــرح العطــاء. 
واإلعانــات عــن العطــاءات اجلديــدة وأهليــة مقدمــي العــروض، والتواريــخ املهمــة مثــل )تاريــخ اإلعــان، املوعــد 
النهائــي لتقــدمي العــروض، تاريــخ الترســية... إلــخ(، باإلضافــة لســعر كراســة العطــاء، وتفاصيــل حتصيلهــا. 
واإلعانــات عــن تقــدمي العــروض التــي تشــمل عــدد العــروض املقدمــة، وأســماء مقدمــي العــروض، واجلهــة 
احلـوميــة طالبــة الشــراء، ووصــف املشــروع. وقــرارات اإلحالــة األوليــة والنهائيــة، وقيمــة العــرض، واجلهــة 
احلـوميــة طالبــة الشــراء، ووصــف املشــروع. ومعلومــات عامــة عــن العطــاءات كاألنظمــة واللوائــح اخلاصــة 
ــة. ــرة العطــاءات املركزي ــوازم العامــة ودائ ــرة الل ــات دائ ــا يف إعان ــم فعلي باملشــتريات واملنافســات. وهــذا مــا يت

· سهولة الوصول إلى املعلومات املتعلقة بالشراء العام:	

 تعتبــر املنشــورات التعريفيــة بسياســات الشــراء العــام ركيــزة أساســية لضمــان معرفــة واطــاع أصحــاب العاقــة 
واملورديــن علــى السياســات واإلجــراءات املتعلقــة بعمليــات الشــراء العــام، ولـــن الــوزارات املعنيــة ال تقــوم بإصــدار 
هـــذا نشــرات مبــا يعـــس ضعــف عــام يف سياســات اإلعــام داخــل هــذه الــوزارات )38(. اتضــح أن هــذا اجلانــب 
فيــه بعضــا مــن القصــور، ففــي جلســة فتــح املظاريــف يف أحــد العطــاءات اخلاصــة بلجنــة العطــاءات املركزيــة – 
وزارة املاليــة، مت ارتـــاب مجموعــة مــن املخالفــات مــن املورديــن تنــم عــن جهــل بأســس التقــدم للعطــاءات مثــل 
عــدم توقيــع كافــة أوراق العطــاء ووضــع مبلــغ الـفالــة نقــداً يف املظــروف اخلــاص بالعــرض املالــي )39(.  وخالــف 
الــرأي العاملــون يف دائــرة اللــوازم العامــة يف وزارة املاليــة حيــث أكــدوا بوجــود عــدة جلســات متهيديــة أمــا يف وزارة 
ــق  ــذي يتضمــن الوثائ ــة املوحــد وال ــع منــوذج الشــروط اخلاصــة الفلســطينية )عقــد املقاول ــم توزي األشــغال، فيت
املتعلقــة ب )منــاذج الـفــاالت، والعقــود، وعــروض املناقصــة( والتــي تضمــن توحيــد معاييــر التقــدم للعطــاءات كمــا 

يتــم عقــد جلســة متهيديــة مــع املقاولــن لتقــدمي كافــة اإليضاحــات املطلوبــة.

· وضوح القواعد املتعلقة بأحقية التقدم للعطاءات وطلبات التأهيل: 	

ينبغــي حتديــد القواعــد املتعلقــة باجلهــات التــي يحــق لهــا التقــدم بالعطــاء، فوفقــا آلليــة عمــل وزارة األشــغال 
فانــه يحــق لـــل مشــغل مرخــص متخصــص أن يقــدم للعطــاء بــدون االعتمــاد علــى تصنيــف للشــركات، ويحــرم 
ويســتبعد كل مــن صــدر بحقــه قــرار ســابق مــن الوزيــر نتيجــة إهمــال أو مخالفــة، أمــا يف جلنــة العطــاءات املركزيــة 
بــوزارة األشــغال العامــة واإلســـان يتــم ذلــك حســب كل مناقصــة علــى حــده وحســب التخصــص ودرجــة التصنيــف 

37  مقابلة مع حسن شنن – احتاد املقاولن

38  مقابلة مع ايهاب الريس مدير املشاريع يف ديوان الرقابة االدارية واملالية بتاريخ 2018/3/4

39  جلسة فتح مظاريف عطاء تاريخ 2018/3/11
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املتفــق عليهــا بــن احتــاد املقاولــن والــوزارة والتــي تســتند إلــى )قيمــة العطــاء، تخصــص العطــاء، املشــاريع املنفــذة 
ــاء قســم الــوالدة يف مستشــفى الشــفاء بحيــث  ــال تخصــص أبنيــة درجــة أولــى يف مشــروع إعــادة بن ســابقا(، مث
اشــترط التخصــص الدقيــق ودرجتــه وبالتالــي مت فــرز 24 شــركة مــن أصــل 290 شــركة للدخــول يف العطــاء، كمــا 
يتــم تقييــم الشــركات حســب مســتوى التأهيــل، ويف حالــة املشــاريع البســيطة يحــق للشــركات جميعهــا الدخــول 
للمناقصــة )40(. ويهتــم احتــاد املقاولــن بتعزيــز مبــدأ الشــفافية يف التصنيــف مــن خــال الســعي إلجنــاز التصنيــف 
ــى  ــرف عل ــة التع ــن واحلـومــة وأصحــاب العاق ــه يســتطيع املمول ــذي مبوجب ــي املوحــد للشــركات وال االلـترون

تصنيــف الشــركات قبــل البــدء بعمليــة التقــدم للعطــاءات.

· وضوح مبررات وآليات عملية إعادة طرح العطاء مرة أخرى:	

 إن عمليــات إعــادة طــرح العطــاء أمــر بالــغ األهميــة للمورديــن واملقاولــن لذلــك ينبغــي إباغهــم بالدوافــع وراء 
اإلعــادة ولـــن لــم يتنــاول قانونــي اللــوازم العامــة والعطــاءات لألشــغال احلـوميــة احلالــة التــي قــد تضطــر فيهــا 

اجلهــة املشــترية إعــادة طــرح العطــاء مــرة أخــرى والقواعــد القانونيــة الناظمــة لهــذه املســألة.

· وضوح القواعد الناظمة لشراء اخلدمات االستشارية: 	

ــك يف  ــا وذل ــا ملهامه ــى خدمــات استشــارية يف ســبيل أدائه ــة احلصــول عل ــات احلـومي ــاج إحــدى اجله قــد حتت
ــي  ــة قانون ــا، ومبراجع ــة تأديته ــة احلـومي ــن باجله ــن العامل ــن للموظف ــي ال ميـ ــة الت ــة أو التقني املســائل الفني
اللــوازم العامــة والعطــاءات لألشــغال احلـوميــة فقــد اتضــح أنهــا لــم تنظــم هــذا اإلجــراء، ومــن الناحيــة اإلجرائيــة 
يتــم االجتهــاد يف التعامــل مــع االستشــارين ويعتمــد األمــر يف املســاءلة علــى تقديــرات اجلهــة الطالبــة للخدمــة 
االستشــارية، إال أن بعــض الــوزارات مثــل الصحــة اعتمــدت يف عملهــا علــى شــراء اخلدمــات االستشــارية مثــل 

اخلطــة االســتراتيجية لقطــاع الصحــة وأخضعتهــا لقانــون الشــراء العــام)41(.

· شفافية اإلبالغ مبوعد فتح املظاريف:	

 تلتــزم جلــان العطــاءات املركزيــة يف كل مــن وزارة األشــغال العامــة واإلســـان ووزارة املاليــة باملوعــد احملــدد لفتــح 
مظاريــف العطــاءات حيــث تقــوم اللجــان بفتــح املظاريــف يف الوقــت احملــدد مبــن حضــر وتفتــح املظاريــف حتــى 

وإن لــم يحضــر أحــد مــن املورديــن حيــث يـتمــل النصــاب بحضــور رئيــس اللجنــة وعضويــن منهــا.

· علنية فتح املظاريف: 	

 يتــم االحتفــاظ بالعطــاءات يف صنــدوق لــه ثاثــة مفاتيــح موزعــة علــى كا مــن رئيــس اللجنــة وعضويــن آخريــن 
باللجنــة، ويتــم فتــح العــروض يف املوعــد احملــدد مــن قبــل النصــاب القانونــي للجنــة العطــاءات وفقــا ملــا ينــص عليــه 
القانــون، ويفضــل أن تتــم قــراءة األســعار أمــام احلضــور عانيــة وذلــك يف جلنــة العطــاءات املركزيــة بــوزارة املاليــة، 
إال أن تشــخيص الواقــع فعليــا فــإن رئيــس اللجنــة يحتفــظ بالنســخ الثــاث مــن مفاتيــح الصنــدوق يف جلســات فتــح 
املظاريــف، ويف هــذا مخالفــة للنــص القانونــي  واللجنــة ال تقــرأ األســعار عانيــة وتـتفــي برصدهــا ثــم إحالتهــا 
ملوظــف إداري لتفريغهــا ضمــن منــوذج معتمــد يحــق جلميــع املورديــن االطــاع عليــه. وهــذا يتعــارض مــع مبــادئ 
الشــفافية حيــث أن حضــور أعضــاء اللجنــة باألســاس يهــدف للتعــرف علــى األســعار املقدمــة مــن كافــة املورديــن، 

40   حسن شنن احتاد املقاولن 2018/3/13

41  لقاء الطاولة املستديرة ملناقشة مسودة تقرير الشراء العام الذي عقد يف مؤسسة أمان بتاريخ 2018/3/5 مقابلة مع محمد أبو الوفا مدير دائرة املشتريات يف وزارة الصحة
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خــال حضــور جلســة فتــح املظاريــف اخلاصــة بعطــاء توريــد مــواد غذائيــة لوحــظ أن اللجنــة لــم تذكــر أســعار 
األصنــاف مــع العلــم بــأن عددهــا قليــل نســبيا، وعنــد طلــب أحــد التجــار مــن اللجنــة بذكــر األســعار، أجــاب رئيــس 
اللجنــة بــأن األســعار ســتعلن فــور قيــام املوظــف اإلداري يف دائــرة اللــوازم العامــة بتفريغهــا فيمــا يعتبــر مخالفــا 
للقانــون )42(. وقــد عــزا رئيــس اللجنــة ذلــك لـثــرة عــدد األصنــاف وكثــرة عــدد املتقدمــن، وعلــى عـــس ذلــك فــإن 
صنــدوق العطــاءات يف وزارة الصحــة لديــه ثاثــة مفاتيــح موزعــة علــى الدائــرة القانونيــة، املشــتريات، املاليــة )43(.

أمــا يف جلنــة العطــاءات العامــة يف وزارة األشــغال العامــة واإلســـان فيتــم قــراءة إجمالــي قيمــة العطــاءات املقدمــة 
بحضــور احتــاد املقاولن.

· وجود قواعد واضحة متعلقة بالسرية: 	

بالرغــم مــن أن العانيــة واإلفصــاح شــرطن أساســين لنزاهــة وشــفافية العطــاء إال أن بعــض احلــاالت تتطلــب 
الســرية فبعــض املعلومــات الفنيــة الــواردة يف العطــاءات قــد يلحــق اإلفصــاح عنهــا بعضــا مــن الضــرر علــى املــورد 
املتقــدم للعطــاء مثــل أن تعطــى فرصــة للمورديــن اآلخريــن ملعرفــة بعــض القــدرات الفنيــة التــي ميتلـهــا مــورد آخــر 
فيقومــون بتقليدهــا ممــا يفقــده امليــزة التنافســية، لذلــك البــد مــن وجــود قوانــن وتشــريعات تـفــل ســرية هــذه 
املعلومــات. وقــد خــا قانونــي الشــراء العــام املطبقــن يف قطــاع غــزة مــن أيــة نصــوص تتعلــق بســرية املعلومــات، 
مــن الناحيــة اإلجرائيــة فيتــم التعميــم علــى أعضــاء اللجــان بضــرورة ســرية البيانــات للمورديــن دون وجــود 

تعليمــات مـتوبــة بذلــك.

· علنية القواعد املتعلقة باستبعاد العطاءات.	

ــة الدخــول  ــه كفال ــل عــدم إرفاق ــدى الشــركات مث ــا اســتبعاد العطــاءات وهــي معلومــة ل ــم فيه ــاك حــاالت يت هن
للعطــاء أو عــدم توفــر منــوذج عــرض املناقصــة أو أي شــروط ثابتــة تذكــر يف العطــاء، كمــا يتــم اســتبعاد العطــاء يف 
حالــة حتميــل األســعار علــى بعضهــا البعــض. وطاملــا ال يوجــد قــرار مبنــع مــورد مــن دخــول العطــاء فــان الفــرص 

متنــح جلميــع املتقدمــن بنســب متـافئــة.

· القواعد املتعلقة باإلحالة املبدئية والنهائية للمناقصة: 	

ــات  ــا أن عملي ــي ويف اجللســة الرســمية، كم ــم بشـــل علن ــة تت ــة والنهائي ــة املبدئي ــات اإلحال ــي أن عملي مبــا يعن
التعاقــد مــع املورديــن تتــم بشــفافية حيــث يتــم فتــح العطــاءات بحضــور املورديــن وبعدهــا تتــم اإلحالــة املبدئيــة 
ويتــم اإلعــان عــن املــورد الفائــز، جــرت العــادة يف جلنــة العطــاءات املركزيــة بــوزارة املاليــة أن يتــم إحالــة 
العطــاءات إلــى جلنــة فنيــة ويف حــال عــدم اســتقبال أي شـــاوى تتــم اإلحالــة النهائيــة للمــورد، ويف حــال تقــدم 
أحــد املورديــن بشـــوى يتــم النظــر فيهــا )44(. وبعــد انتهــاء عمــل اللجنــة الفنيــة تعــرض النتائــج علــى جلنــة 
العطــاءات املركزيــة يتــم بعدهــا عــرض قــرار اإلحالــة املبدئيــة علــى لوحــة اإلعانــات بالــوزارة ملــدة أربعــة أيــام 
الســتقبال أي اعتــراض عليهــا مــن املورديــن، ويف بعــض األحيــان يجــوز للجنــة العطــاءات يف احلــاالت االســتثنائية 
اختصــار مــدة االعتــراض إلــى 48 ســاعة.  يف حــال وجــود اعتراضــات تنظــر اللجنــة يف االعتراضــات املقدمــة 
وتصــدر قراراتهــا بهــذا الشــأن، ومــن ثــم يتــم إحالتهــا للتصديــق مــن وكيــل الــوزارة نيابــة عــن الوزيــر ويتــم إحالتهــا 
للشــركة بحيــث تســتعرض اإلحالــة املتطلبــات التعاقديــة مثــل كفالــه حســن التنفيــذ، التأمينــات، متطلبــات أخــرى 

مثــل دفــع قيمــة اإلعــان.

42  جلسة فتح مظاريف عطاء 2018/3/11

43  مقابلة مع محمد أبو الفا مدير دائرة املشتريات يف وزارة الصحة غزة 2018/5/6

44  مقابلة مع محمد سليم احللبي دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2018/3/4



23

بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة  يف عمليات الشراء العام - قطاع غزة

أما يف وزارة األشغال العامة فيتم تشـيل جلنة فنية متخصصة لدراسة العطاءات وفق املعايير التالية:

· التصنيف اخلاص بالشركات.	

· املركز املالي للشركة.	

· كفالة دخول العطاء.	

· السير الذاتية للعمالة املهرة.	

· مطابقة األوراق الفنية مع حتليل السعر.	

· جداول الـميات.	

ويحــق الحتــاد املقاولــن االطــاع علــى نتائــج اللجنــة ومتابعــة االعتراضــات املقدمة مــن املقاولن، وحتــدد باألوزان 
التاليــة )%30 للعــرض املالــي، %70 للعــرض الفنــي(. ويتــم تصديــق اإلحالــة املبدئيــة مــن وزيــر األشــغال العامــة 
واإلســـان أو مــن ينــوب عنــه، أمــا يف حالــة اإلحالــة النهائيــة فيلــزم اســتـمال املتطلبــات التعاقديــة مثــل كفالــه 

حســن التنفيــذ، التأمينــات، متطلبــات أخــرى، ودفــع قيمــة اإلعــان.
· وضوح وعلنية القواعد املتعلقة بالعطاءات ذات الطابع الدولي: 	

ــات العطــاء  ــا بنفــس آلي ــم معاملته ــي تت ــع الدول ــان العطــاءات ذات الطاب يف وزارة األشــغال العامــة واإلســـان ف
ــة يف مشــروع إعــادة إعمــار  ــم يشــترط املانحــون شــروط خاصــة مثلمــا حــدث يف املنحــة االيطالي ــي، مــا ل احملل
البــرج االيطالــي حيــث اشــترط املانــح العمــل وفقــا آلليــة )Braj( وهــو عقــد مقاولــة أوروبــي موحــد والــذي قــد 
يتعــارض يف بعــض إجراءاتــه مــع قوانــن الشــراء العــام يف قطــاع غــزة كاشــتراطه وجــود نســبة معينــة ملنتجــات 
ــة العطــاءات  ــة جلن ــف، أمــا يف حال ــح املظاري ــة الازمــة لفت ــدة الزمني ــة وطــول امل ــة إلزامي ــة املانحــة بصف الدول
ــوزارة ووفقــا  ــم مــن خــال ال ــا مــا تت ــة غالب ــات اإلعــان عــن العطــاءات الدولي ــة فــان عملي ــوزارة املالي العامــة ب
التفاقــات مســبقة بــن الــوزارة واملانحــن يف حــن يـــون الدفــع مــن املمــول للمورديــن مباشــرة دون تدخــل الــوزارة.

· وضوح آلية االحتفاظ بالعروض والعطاءات غير الفائزة: 	

مــن مقتضيــات الرقابــة واملســاءلة علــى العطــاءات والشــراء العــام ضــرورة االحتفــاظ بالعــروض والعطــاءات غيــر 
الفائــزة ملــدة معينــة وذلــك إلمـانيــة الرجــوع إليهــا إذا اقتضــت أعمــال الرقابــة واملســاءلة ذلــك. ولقــد كان هــذا 
األمــر محــل انتقــاد يوجــه لقانونــي اللــوازم العامــة والعطــاءات لألشــغال احلـوميــة اللــذان تغاضــى عــن التطــرق 
لهــذا املوضــوع، ومــن الناحيــة اإلجرائيــة فانــه يتــم االحتفــاظ بالعطــاءات غيــر الفائــزة يف كا مــن وزارتــي املاليــة 

واألشــغال. علــى عـــس وزارة الصحــة
· شفافية تقييم اخلدمات االستشارية:	

يف حــال الرغبــة باحلصــول علــى خدمــات استشــارية تقــوم اجلهــة الطالبــة بوضــع الشــروط املرجعيــة للخدمــة 
ويطلــب مــن االستشــارين تقــدمي عــرض فنــي وعــرض مالــي بعدهــا يتــم فتــح العــروض الفنيــة وتســتبعد العــروض 
ــم الترســية وفقــا لــألوزان  ــة وبعدهــا تت ــح العــروض املالي ــم فت ــم يت ــم أقــل مــن 50%، ث ــى تقيي التــي حتصــل عل
ــى مــن القيمــة  ــز أعل ــل الســعر ويف حــال كان العــرض الفائ ــم حتلي ــك يت ــة. كذل ــة واملالي النســبية للعــروض الفني

التقديريــة بـــ 10% .أحيانــا يتــم التفــاوض مــع صاحــب العــرض لتخفيــض املبلــغ املطلــوب )45(.

45  مقابلة مع ايهاب الريس مدير املشاريع يف ديوان الرقابة االدارية واملالية بتاريخ 2018/3/4
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 بيئة املساءلة يف إجراءات الشراء العام يف قطاع غزة

· وجود نظام شكاوى واضح اآلليات: 	

يعتبــر وجــود نظــام شـــوى محوســب ومعمــول بــه يف الدوائــر املختصــة أمــر مهــم يف ظــل التطــور التـنولوجــي 
ومــن بــاب التخفيــف علــى املورديــن وتقليــل اإلجــراءات الازمــة لتقــدمي الشـــوى، مــن الناحيــة اإلجرائيــة فــإن 
نظــام الشـــاوى املتبــع هــو نظــام ورقــي يف غالــب األحيــان ونــادرا مــا يقــوم أحــد املورديــن بالشـــوى مــن خــال 
ــي أن  ــا فينبغ ــات تقــدمي الشـــوى ومســار تقدميه ــق بآلي ــا يتعل ــا فيم ــل)46(. أم ــر االميي ــي أو عب ــع االلـترون املوق
يـــون املســار واضحــا لـــل املورديــن وأن ترفــع الشـــاوى وفــق القانــون، وياحــظ أن آليــات تقــدمي الشـــوى غيــر 
واضحــة للعاملــن يف املجــال. إن الغالبيــة العظمــي مــن الشـــاوى تقــدم للجنــة العطــاءات يف حــن أن بعــض 
الشـــاوى تصــل ملـتــب الوزيــر مباشــرة والــذي بــدوره يحيلهــا للجنــة للبــث يف األمــر. وعنــد وصــول الشـــوى للجنــة 
العطــاءات فإنهــا تقــوم بدراســتها بشـــل دقيــق، وإذا ثبــت عــدم صحــة الشـــوى يتــم رفضهــا وإبــاغ املــورد بســبب 
الرفــض، أمــا يف حــال قبولهــا فيتــم إعــادة النظــر يف قــرار الترســية أو اإلحالــة املبدئيــة. ويف حــال عــدم قــدرة 
اللجنــة مبفردهــا علــى البــث بصحــة الطعــن أو الشـــوى تقــوم جلنــة العطــاءات بتحويلهــا للجنــة الفنيــة )ســابقا 
كانــت الشـــاوى ترســل جلهــة فنيــة غيــر تلــك التــي اتخــذت قــرار اإلحالــة املبدئيــة، ولـــن يف الوقــت احلالــي فــان 
الشـــاوى ترســل لنفــس اجلهــة الفنيــة(«)47(. أمــا يف وزارة الصحــة مت توفيــر خــط هاتفــي مجانــاً للشـــاوى ورقمــه 

.)48(103

· وضوح التشريعات املنظمة للمساءلة يف العطاءات:	

بحيــث تشـــل هــذه التشــريعات مرجعيــة قانونيــة واضحــة وملزمــة للمؤسســات احلـوميــة، وتقلــل مــن االجتهــاد 
الشــخصي ألعضــاء جلــان الشــراء العــام وتعتبــر مصــدر يتــم االســتناد إليــه مــن أجــل محاســبة املســئولن، ولقــد 
تعــددت القوانــن الناظمــة للعطــاءات قانــون اللــوازم العامــة وقانــون العطــاءات لألشــغال احلـوميــة، مبــا يــؤدي 
لتعــدد القوانــن واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات. ومــن الناحيــة اإلجرائيــة فــان عــدم وجــود جســم موحــد ينظــم 
عمليــات الشــراء العــام قــد فتحــت بابــا كبيــرا للجنــة لاجتهــاد لعــدم وجــود نصــوص جازمــة وعــدم وضــوح اجلهــة 

املخولــة مبتابعــة عمليــات الشــراء العــام )مجلــس شــراء عــام(.

· دور ديوان الرقابة اإلدارية واملالية: 	

وميــارس ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة دوره يف الرقابــة واملباشــرة علــى العطــاءات كونــه عضــوا يف جلــان 
العطــاءات، ولقــد منــح قانــون ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة للديــوان احلــق مبراقبــة عمليــات الشــراء العــام إال 
أن قانــون عطــاءات األشــغال العامــة وقانــون اللــوازم العامــة لــم يــأت علــى ذكــر هــذا احلــق والــذي ميـــن الديــوان 

مــن متابعــة املراحــل املختلفــة للشــراء العــام بهــدف تصويــب األداء واحملاســبة علــى التنفيــذ.

ويســتقبل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بعــض الشـــاوى، ثــم يقــوم بتحويــل الشـــوى للجهــة املختصــة لســماع 
مبرراتهــا، إذا كانــت املبــررات مقنعــة حتفــظ الشـــوى، أمــا إذا لــم تـــن مقنعــة يقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة 

46  مقابلة مع محمد سليم احللبي دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2018/3/4

47  مقابلة مع محمد سليم احللبي دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2018/3/4
48  مقابلة مع محمد أبو الوفا مدير دائرة املشتريات يف وزارة الصحة غزة بتاريخ 2018/5/6
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واإلداريــة بتشـــيل جلنــة حتقيــق)49(”. وقــد مت رصــد مجموعــة مــن املخالفــات يف وزارة التربيــة والتعليــم العالــي 
ــع بشـــل نســبي )50(. ــر للمجلــس التشــريعي الــذي يتاب ومت إرســال التقاري

· تسبيب قرارات اإلحالة واالستبعاد واحلرمان: 	

يعتبــر مبــدأ تســبيب القــرارات اإلداريــة التــي تتخذهــا اجلهــات القائمــة علــى الشــراء العــام أحــد األســس التــي 
تعــزز املســاءلة، إن تســبيب القــرارات اإلداريــة التــي تتخذهــا اجلهــة القائمــة علــى الشــراء العــام يســاعد علــى 
ــن القضــاء مــن إعمــال رقابتــه علــى تلــك القــرارات لــدى الطعــن بهــا  ـّ إضفــاء املصداقيــة علــى تلــك القــرارات ومي
أمامــه، كمــا أنــه يبعــث الثقــة والطمأنينــة جتــاه مــن صــدرت بحقــه تلــك القــرارات، ومــن الناحيــة اإلجرائية يخشــى 
الـثيــر مــن املورديــن مــن التقاضــي أمــام احملاكــم يف قــرارات جلــان الشــراء خوفــا مــن حرمانهــم مــن املنافســة 

علــى العطــاءات املســتقبلية بالتالــي يتــم اللجــوء للشـــوى يف ديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة. 

كمــا أن قواعــد اإللغــاء موجــودة يف التعليمــات )53، و54( مــن قانــون العطــاءات لألشــغال العامــة لـــن املشـــلة 
تـمــن يف غيــاب الوضــوح حيــث أنــه ميـــن االســتبعاد قبــل املــزاودة يف حــاالت وجــود مشــاكل مســبقة مــع املقــاول. 
مــع العلــم بــأن جلنــة العطــاءات املركزيــة بــوزارة املاليــة متنــع االســتبعاد إال بقــرار مســبق مــن وزيــر املاليــة أو مــن 

ينــوب عنــه وهــذا ينــدرج حتــت ضــرورة وجــود قانــون موحــد للشــراء. 

· استبعاد العطاءات الضارة بالصالح العام:	

ــه شــروط العطــاء شــراء كراســة العطــاء ويحــرم بعــض  ــق علي ــن تنطب ــة مــن حــق م ــوازم العام ــات الل  يف تعليم
املورديــن مــن شــراء العطــاء إذا صــدر قــرار مــن الوزيــر بذلــك بنــاًء علــى مخالفــات ســابقة بحــق املــورد، ولـــن يف 
حــال حصــل املــورد علــى كراســة العطــاء فيتــم التعامــل معــه بشـــل طبيعــي ويأخــذ فرصــة مماثلــة جلميــع املورديــن 
)51(.  أمــا يف تعليمــات دائــرة العطــاءات املركزيــة بــوزارة األشــغال العامــة فــان عــدم التــزام املقاولــن بالشــروط 

وإخالهــم بااللتزامــات يــؤدي لتخفيــض تصنيفهــم مبــا يعنــي حرمانهــم مــن فرصــة احلصــول علــى كراســات 
ــة )52(. العطــاءات يف مشــاريع مماثل

· وضوح وقوة العقوبات على كل من يتالعب يف إبرام العقود اإلدارية: 	

لــم يتطــرق قانــون اللــوازم العامــة وقانــون العطــاءات لألشــغال احلـوميــة للعقوبــات التــي تتــم علــى كل مــن يخالــف 
األحـــام والقواعــد اخلاصــة بالعطــاءات والشــراء العــام ســواء متــت هــذه املخالفــات مــن قبــل املوظفــن أو مــن 
قبــل املورديــن. مبــا يقلــل مــن فــرص املســاءلة ويزيــد مــن احتمــاالت الفســاد. ومــن الناحيــة اإلجرائيــة فيمــا يتعلــق 
ــح فرصــة أخــرى  ــزام املــورد ومين ــة عــدم الت ــة يف حال ــم تســييل الـفال ــة يت ــوازم العامــة - وزارة املالي ــرة الل بدائ
ــى  ــات عل ــرض عقوب ــن ف ــوردون م ــا اشــتـى امل ــورد آخــر. كم ــة مل ــم اإلحال ــك تت ــوره وإذا فشــل يف ذل لتســوية أم
ــق بعطــاءات األشــغال  ــم مســاءلة احلـومــة عــن تأخــر الدفعــات. أمــا فيمــا يتعل ــن بينمــا ال يت ــن املتأخري املوردي
العامــة نتيجــة لألوضــاع السياســية واالقتصاديــة يتــم التســاهل مــع املورديــن يف حــال وجــود تأخيــر يف التوريــد 
شــرط أن يقــدم مبــرر مقنــع للتأخيــر. وينــدرج هــذا اإلجــراء ضمــن املــادة )83( واملــادة )84( مــن قانــون عطــاءات 

األشــغال العامــة. 

49  مقابلة مع ايهاب الريس مدير املشاريع يف ديوان الرقابة االدارية واملالية بتاريخ 2018/3/4.
50  لقاء الطاولة املستديرة ملناقشة مسودة تقرير الشراء العام الذي عقد يف مؤسسة أمان بتاريخ 5/3/ 2018 مقابلة مع يوسف أبو سلمية مدير عام ديوان الرقابة اإلدارية واملالية املـلف 

51  مقابلة مع محمد سليم احللبي دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2018/3/4
52  مقابلة مع م. عماد محمد حمادة مدير عام دائرة العطاءات املركزية بوزارة األشغال بتاريخ 2018/3/2
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· ضرورة إعداد التقارير: 	

يجــب أن تقــوم جلنــة العطــاءات واملوظفــون املعنيــون بالعطــاء بإعــداد التقاريــر الازمــة وتقدميهــا إلــى اجلهــات 
املختصــة ومناقشــتها. ومــن الناحيــة اإلجرائيــة يف كا مــن دائــرة اللــوازم العامــة ودائــرة العطــاءات املركزيــة وبعــد 
االطــاع علــى النمــاذج اخلاصــة بـتابــة التقاريــر املتعلقــة مبحاضــر االجتماعــات، ومنــاذج تفريــغ العطــاءات قبــل 
وبعــد اعتمادهــا مــن أعضــاء اللجنــة، والتقاريــر املرفوعــة لوزيــري األشــغال العامــة واملاليــة أو مــن ينــوب عنهمــا. 

الحظنــا وجــود دورة مســتنديه موثقــة ميـــن الرجــوع إليهــا ألغــراض احملاســبة واملســاءلة.
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االستنتاجات:

االستنتاجات املتعلقة باإلطار املؤسسي والقانوني الناظم للشراء العام يف قطاع غزة.

تعــدد التشــريعات الناظمــة لعمليــات الشــراء العــام، حيــث يوجــد قانونيــن ناظمــن للشــراء العــام يف القطــاع . 1
وهــو قانــون اللــوازم العامــة للعــام 1998، وقانــون العطــاءات لألشــغال احلـوميــة للعــام 1999.

ــى أنشــطة الشــراء العــام، حيــث أن اإلطــار املؤسســي للشــراء العــام مــوزع بــن . 2 تعــدد اجلهــات املشــرفة عل
وزارة املاليــة ووزارة اإلســـان واألشــغال العامــة.

التشريعات املتعلقة بالشراء العام، يوجد بها قصور يف إجراءات املساءلة وخاصة نظام الشـاوى. . 3

قوانن الشــراء العام يف قطاع غزة ال تشــمل املشــتريات احلـومية للخدمات االستشــارية باســتثناء الهندســة . 4
واخلدمــات التقنيــة يف القوانــن الناظمــة للمشــتريات العامــة، األمــر الذي يعد قصورا تشــريعيا.

عدم وجود قواعد يف مجال حماية املبلغن عن الفساد يف عمليات الشراء العام.. 5

غياب القواعد الناظمة يف مجال احلق يف احلصول على املعلومات يف مجال الشراء العام.. 6

ــن يف . 7 ــي تقــدم للموظفــن العامل ــح الت ــا واملن ــق بالهداي ــة تتعل ــود قانوني ــام ال تتضمــن بن ــن الشــراء الع قوان
ــح. ــع تضــارب املصال ــة سياســات ملن ــام، أو أي مجــال الشــراء الع

القوانــن الناظمــة للشــراء العامــة، غامضــة فيمــا يتعلــق باحلــاالت التــي يتــم فيهــا اســتبعاد أي متقــدم . 8
للـــتأهيل املســبق يف الدخــول للعطــاءات.

االستنتاجات املتعلقة ببيئة النزاهة يف عمليات الشراء العام يف قطاع غزة.

ال يوجد تشريعات ناظمة لإلفصاح عن الذمم املالية للعاملن يف الشراء العام. . 1

ال يوجد قواعد مـتوبة للتصرف بالعينات بعد فحصها.. 2

 توفر مبدأ املنافسة جلميع املوردين ووجود إجراءات تـفل املساواة يف املنافسة على العطاءات	. 

قصور يف بناء قدرات املوظفن العاملن يف مجال الشراء العام.. 4

محدودية عدد املوظفن يف دائرة العطاءات املركزية يف وزارة األشغال.. 5

االستنتاجات املتعلقة ببيئة الشفافية يف عمليات الشراء العام يف قطاع غزة.

إجــراءات اإلعــان عــن العطــاءات تـــون مــن خــال صحيفــة واحــدة فقــط وملــدة يومــان وهــذا مخالــف . 6
لتعليمــات قانــون اللــوازم العامــة. 

عدم توفر التقارير واملنشورات واإلحصاءات الدورية حول عمليات الشراء العام. 7

عــدم عقــد جلســات متهيديــة مــع املورديــن يف دائــرة اللــوازم العامــة يف وزارة املاليــة مــن أجــل معرفــة نوعيــة . 8
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الســلع املتوفــرة يف الســوق ومقارنتهــا بالعطــاءات املطروحــة.

وضــوح يف العطــاءات املقدمــة للمتنافســن ســواء مــن حيــث لغــة العطــاء أو الشــروط الواجــب إتباعهــا وكذلــك . 9
املســتندات املرفقــة مــع العطاءات.

عدم حتديد الـميات املطلوبة يف عطاءات اللوازم العامة.. 10

عقد جلسات متهيدية للمقاولن يف عطاءات األشغال بينما تفتقر ملقاولي اللوازم ملثل هذه اجللسات.. 11

التـاملية بن وزارة األشغال واحتاد املقاولن يف اإلعان عن عطاءات األشغال العامة.. 12

ســهولة احلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة بالشــراء العــام يف عطــاءات األشــغال العامــة واالفتقــار إلــى ذلــك . 13
يف عطــاءات اللــوازم العامــة يف وزارة املاليــة. 

التقــدم لعطــاءات األشــغال العامــة يـــون وفــق التصنيــف بينمــا يف عطــاءات اللــوازم العامــة يـــون وفــق . 14
االختصــاص. 

ال يتم االحتفاظ بالعطاءات غير الفائزة.. 15

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

غياب اجلهة التي تتولى رسم السياسات الوطنية للمشتريات احلـومية.. 1

غيــاب اســتراتيجية موحــدة ومتـاملــة مــع الشــراء العــام، وجســم موحــد لإلشــراف علــى الشــراء العــام . 2
أضعــف بيئــة املســاءلة يف قطــاع املشــتريات احلـوميــة.

اإلخــال اإلجرائــي بسياســات الشــراء العــام مــن خــال التوريــد قبــل التعاقــد يف جهــة اللــوازم العامــة مبــا . 3
يضــر مبصالــح املورديــن ويضعــف مــن إجــراءات املســاءلة احلـوميــة.

ضعــف ثقافــة الشـــوى مــن قبــل املورديــن كفالــة التقــدم للعطــاء ال تعتبــر رادع قــوي للمورديــن بســبب . 4
قيمتهــا. محدوديــة 
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التوصيات:
على املستوى التشريعات السياسيات العامة.

جهة التنفيذالتوصية
مطالبة املجلس التشريعي بغزة بفصل عملية إصاح قوانن وتشريعات 

الشراء العام عن االنقسام السياسي، وتوحيد قوانن الشراء العام يف 
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على إنشاء املجلس األعلى 

لسياسات الشراء العام.
املجلس التشريعي

 

يف مجال النزاهة:
جهة التنفيذالتوصية

املطالبة بوضع سياسات وإجراءات مـتوبة تهدف إلى منع 
موظفي اجلهة املشترية من العمل كمستشارين قانونين أو 
إدارين لدى املوردين أو املقاولن، أو استغال أية معلومات 

وصلت إليهم بحـم منصبهم لتحقيق مـاسب مادية أو 
معنوية ملصلحتهم اخلاصة أو ملصلحة الغير، بشـل مباشر 

أو غير مباشر.

جميع الوزارات املعنية بعملية الشراء

املطالبة بتدريب العاملن يف دوائر الشراء العام على 
وزارة املالية والتخطيطاملمارسات السليمة لإلجراءات املتعلقة بالشراء العام. 

العمل على إعداد مدونة سلوك وتشريعات ناظمة لإلفصاح 
عن الذمم املالية للعاملن يف الشراء العام واإلفصاح عن 

تضارب املصالح.
ديوان املوظفن العام

املطالبة بوضع قواعد مـتوبة ومنشورة تتعلق بالقواعد 
دوائر الشراء يف الوزاراتالفضلى للتصرف بالعينات بعد فحصها.

يف مجال الشفافية:

جهة التنفيذالتوصية
استخدام الوسائل اإللـترونية يف االتصال، وتبادل الوثائق 
واملستندات، وتنفيذ خطوات أخرى للمشتريات من خال 
تفعيل البوابة االلـترونية للمشتريات والعمل على تدشن 

منصة املشتريات احلـومية على االنترنت
جلنة العطاءات املركزية

ينبغي تطوير النظام القانوني الناظم لعمليات الشراء العام 
ليشمل استخدام املناقصات اإللـترونية كأسلوب للشراء 

العام قائم بذاته، وتطوير أنظمة الشراء العام ليتسنى 
استخدام التـنولوجيا واإلنترنت يف القيام بإجراءاتها.

املجلس التشريعي، وجلنة العطاءات 
املركزية
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العمل على تدشن “منصة املشتريات احلـومية 
الفلسطينية” على اإلنترنت بحيث يتم نشر اإلعانات 

اخلاصة باملناقصات والنماذج واللوائح والقوانن والتصنيف 
اخلاص باملوردين.

جلنة العطاءات املركزية

ضرورة عقد جلسات متهيدية مع املوردين املتقدمن 
للعطاءات أسوة مبا تقوم به األشغال العامة بهدف تعريف 

املتنافسن على شروط العطاءات املطروحة ومـوناتها 
والبدائل التي ميـن تضمينها يف العطاءات والوثائق املطلوبة 

وغيرها.

جلنة العطاءات املركزية 

يف مجال املساءلة:
جهة التنفيذالتوصية

العمل على إنشاء آليات للرصد واملتابعة من قبل املجتمع 
املدني يف جميع مراحل عملية الشراء العام، واالسترشاد 
باآلراء التقييمية لهم عند وضع السياسة املتعلقة بنظام 

الشراء العام.
مؤسسات املجتمع املدني

تعزيز الوسائل الرقابية املتمثلة يف السؤال البرملاني، 
االستجواب وجلان تقصي احلقائق يف مجال الشراء 

العام لتعزيز مبدأ الرقابة التشريعية على أعمال السلطة 
التنفيذية ومن أجل احلفاظ على املال العام.

املجلس التشريعي

تنظيم آليات الشـوى مع وضع موعد أقصى للرد على 
جلنة العطاءات املركزيةالشـاوى، أن يـون الرد خطيا. 

العمل على تشـيل جسم موحد لإلشراف على الشراء 
العام خاصة عندما يتعلق األمر باحلصول على احتياجات 

مشتركة يف ظل القوانن املطبقة.
مجلس الوزراء

التشديد على ضرورة عدم اإلخال اإلجرائي بسياسات 
الشراء العام من خال التوريد قبل التعاقد يف جهة 

اللوازم العامة لضمان عدم اإلضرار مبصالح املوردين 
وعدم إضعاف إجراءات املساءلة احلـومية.

جلنة العطاءات املركزية
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المراجع:

· الواقــع التشــريعي والسياســي للمشــتريات العامة)أمان(-قانــون العطــاءات العامــة لألشــغال احلـوميــة رقــم 	
)6( لســنة 1999م 

· القانون رقم )9( لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة 	

· قانون العطاءات العامة رقم )6( لسنة 1999م.	

· مقابلة مع محمد سليم احللبي دائرة اللوازم واملشتريات بوزارة املالية بتاريخ 2018/3/4	

· مقابلة مع م. عماد محمد حمادة مدير عام دائرة العطاءات املركزية بوزارة األشغال بتاريخ 2018/3/2	

· مقابلة مع م. عبد الـرمي العالول – دائرة العطاءات املركزية وزارة األشغال العامة	

· شركة محمود عايش للتجارة العامة – اجتماع مع عينة من املوردين بتاريخ 2018/3/4	

· لقاء مع ممثل شركة أبناء جميل للتجارة العاملة خال اجتماع مع عينة من املوردين بتاريخ 2018/3/20	

· قانون اللوازم العامة رقم )9( لسنة 1998	

· مقابلة مع م. عبد الـرمي العالول – دائرة العطاءات املركزية وزارة األشغال العامة	

· مقابلة مع السيد حسن شنن – احتاد املقاولن	

· مقابلة مع السيد ايهاب الريس مدير املشاريع يف ديوان الرقابة االدارية واملالية بتاريخ 2018/3/4	
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االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006- تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال 
الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن 
الفســاد«. يســعى االئتــالف حاليــًا علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام 

يف إنتــاج ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

يحــرص ائتــالف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى 
املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة 

محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.  

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(

رام الله : عامرة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647

هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع حبوش - عامرة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4

تلفاكس: 082884767

تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكرتوين

www.aman-palestine.org :املوقع االلكرتوين


