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 تقديـــــــم
 
 

يولي معهد أبحاث السياسات االقتصادية )ماس( اهتمامًا بالغًا بالسياسات التي من شأنها تعزيز الشركات متناهية الصغر  
والصغيرة والمتوسطة، وبالتدخالت المستجيبة للنوع االجتماعي وتلك المتعلقة بالتمكين االقتصادي للشباب والفئات األكثر 

في المشتريات  متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرةة لتقّدر نسبة مشاركة المنشآت تأتي هذه الدراستهميشا في المجتمع. 
العامة، حيث ركزت على تحديد أبرز العقبات القانونية واإلجرائية التي تحّد من قدرة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدًا 

خالت المطلوبة من أجل منحها بعض المزايا التفضيلية والصغيرة على المشاركة في المشتريات العامة، وبالتالي صياغة التد
العام الشراء  وإجراءات  أنظمة  استجابة  فرص  تعزيز  سبل  الدراسة  تناولت  كما  الحكومية.  المشتريات  من   في  النوع    لكل 
 االجتماعي، والمشاريع التي يملكها ويديرها الشباب، والمشاريع التي يملكها ويديرها األشخاص ذوو اإلعاقة. 

 
عوامل  مشاركة المنشآت الصغيرة في المشتريات العامة في الضفة الغربية إلى عوامل ذاتية و صّنفت الدراسة أسباب انخفاض  

قانونية وتنظيمية بتدنيتتعلق  .  خارجية  الذاتية  العوامل  العطاءات وترسيتها،    أبرز  بإجراءات اإلعالن عن  صعوبة و الثقة 
الصغيرة على تصن المقاوالت  المقاولين،  حصول شركات  اتحاد  المنشآت و يف لدى  الضريبية لدى بعض  المتأخرات  تراكم 

تكاليف الكفاالت البنكية وكفالة حسن التنفيذ، وفترات السداد الطويلة، وإجراءات تسوية المنازعات التعاقدية المعقدة.  و الصغيرة،  
أي نص صريح يشير إلى إمكانية تجزئة على    فتتمثل في عدم اشتمال قانون أو نظام الشراء العام  ،أما العوامل الخارجية

العطاءات الكبيرة ألغراض زيادة قدرة المنشآت الصغيرة على المشاركة بها، تأخر جهات الشراء في سداد قيمة المشتريات  
العامة وتراكم متأخرات عقود القطاع الخاص، ميل الجهات الحكومية والبلديات المشترية إلى تجنب المخاطرة في عمليات  

 لكترونية الموحدة من قبل مراكز المسؤولية.  تأخر مجلس الوزراء في حسم إلزامية اللجوء للبوابة اإلالشراء العام، و 

 
تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة، والنساء، والفئات المهمشة في الشراء  قدمت الدراسة العديد من التوصيات التي من شأنها  

إصالح وتطوير جودة أنظمة وعمليات الشراء العام، ووجود تدخالت مباشرة من قبل كل من  العام للحالة الفلسطينية، أبرزها 
تعديالت في نص نظام الشراء العام  جراء  المجلس األعلى لسياسات الشراء، ووزارة المالية، ومراكز المسؤولية المختلفة، إل

 جل ضمان وجود تمييزات إيجابية في العطاءات الحكومية لصالح الفئات المذكورة أعاله.  أحيثما دعت الحاجة إلى تعديله من  

 
لى طاقم البحث المميز لجهوده في إعداد هذه الدراسة الهامة. كما نتوجه بجزيل الشكر إلى إيتقدم المعهد بالشكر الجزيل  

للتنمية المتحدة  األمم  والمساءلة  على  (  UNDP-PAPP) برنامج  واألدلة  الشفافية  برنامج  ضمن  الدراسة  هذه  تمويلهم 
(TEA/UNDPالممول )  البريطانية وشؤون  وزارة الخارجيةمن ( الكومنولثFCDO .) 
 

 
 رجا الخالدي 
 المدير العام 
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 الملخص التنفيذي
 
 

متناهية  والتي قّدر من خاللها نسبة مشاركة المنشآت    ،تأتي هذه الدراسة استكمااًل للجهود التي بدأها البنك الدولي في فلسطين
في المشتريات العامة، حيث سترتكز دراستنا على تحليل البيئة الناظمة   1الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة )م. ص. ص( 

متناهية درة المنشآت  لعمليات الشراء العام في الضفة الغربية، والتعّرف إلى أبرز العقبات القانونية واإلجرائية التي تحّد من ق
وبالتالي وضع تصّور عام ألبرز اإلصالحات القانونية   ،من المشاركة في المشتريات العامة الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة

واإلجرائية التي من شأنها أن تعمل على رفع كفاءة إجراءات الشراء العام، وصياغة التدخالت المطلوبة من أجل منح المنشآت 
 . بعض المزايا التفضيلية في المشتريات الحكومية ص. ص( الصغيرة )م. 

 
بدأت الدراسة في فصلها الثاني بتحليل البيئتين القانونية والمؤسساتية للشراء العام في الضفة الغربية، وإجراءات إحالة وترسية  

  المنشآتالعطاءات المعتمدة من قبل مراكز المسؤولية المختلفة. تال ذلك استعراض لتجارب بعض الدول في دعم مشاركة  
 . غير مباشرةأم كان ذلك من خالل تدابير إجرائية مباشرة أالعامة، سواء  في المشتريات الصغيرة )م. ص. ص( 

 
مراجعة معايير تصنيف المنشآت إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة، واعتماد التصنيف األكثر    الثالثثم تناولت الدراسة في فصلها  

العامة )م. ص. ص(  اّتساقًا مع أهداف الدراسة ومنهجيتها. كما تم التطّرق إلى حصة المنشآت الصغيرة   في المشتريات 
اء العام، وصواًل إلى وضع تصّور عملي  للضفة الغربية، وعوائق مشاركتها )عوائق ذاتية وأخرى خارجية( في عمليات الشر 

للتدخالت المباشرة )سياسات التمييز اإليجابي المباشر( وغير المباشرة )إصالح وتطوير جودة أنظمة وعمليات الشراء العام(  
الصغيرة المنشآت  دور  تعزيز  ص(    لصالح  ص.  العام)م.  الشراء  عمليات  الميدانية   ،في  الدراسة  من   إلى كل  استنادًا 

مراجعات اإلجرائية للمشتريات الحكومية التي تعّرضت لها الدراسة من جهة، والتجارب العالمية التي استعرضتها الدراسة  وال
 . من جهة أخرى 

، والمشاريع التي  لنوع االجتماعيا   لكل من  كما تناول الفصل الثالث سبل تعزيز فرص استجابة أنظمة وإجراءات الشراء العام
حيث تم استعراض بعض التجارب العالمية ،  الشباب، والمشاريع التي يملكها ويديرها األشخاص ذوو اإلعاقةيملكها ويديرها  

المضمار الحالة    ،في هذا  المثلى، ومن ثم إسقاطها على خصوصية  الممارسات  الدولية حول  المنظمات  وأبرز توصيات 
 . الفلسطينية ضمن البيانات المتاحة التي تفتقر إلى الدقة والشمول

 
المعلومات تكنولوجيا  الرابع دراسة حالة قطاع  الدراسة في فصلها  الفلسطينية  ،واختتمت  للحالة  النسبية  أهميته   ، من حيث 

)بما فيها المنشآت التي تديرها    على الدخول في عمليات الشراء العام )م. ص. ص(  الصغيرة    المنشآتوأسباب تراجع قدرة  
من أجل توزيع أكثر عدالة للمشتريات الحكومية على    وتصنيفه،  بات تنظيم هذا القطاع، ومتطلاإلعاقة(وذوو  النساء والشباب  

 .المؤهلة فنيًا وماليًا وإدارياً  المنشآت
 

 

 

 

 

 

 
 )م. ص. ص( هو اختصار سيتم اعتماده في الدراسة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة.   1
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 الفصل األول 
 مقدمة الدراسة 

 

 

في كونها أداة   هاال يقتصر دور دول العالم، و همًا في آليات التحفيز االقتصادي في مختلف  متلعب سياسات الشراء العام دورًا  
وتعزيز التنمية االقتصادية   ،وخلق فرص عمل  ،وسيلة فعالة للحد من حدة الفقر  ،أيضاً   ،لشراء السلع والخدمات المطلوبة، فهي

 واالجتماعية.
 

المحلي في الدول ذات الدخل  % من إجمالي الناتج  14.5ما نسبته  تشّكل  المشتريات الحكومية  وتشير الدراسات إلى أّن  
% في أرتيريا، 33إلى  تلك النسبة  تصل  ، فعلى سبيل المثال،  إلى أكثر من ذلك في بعض تلك الدولوترتفع  )  المنخفض

اإلنمائية التي تمر عبر المشتريات العامة(. تليها البلدان    سبب التدفقات الكبيرة من المساعداتبأنغوال، وذلك  في  %  26و
% من الناتج المحلي اإلجمالي في  12فيما تصل تلك النسبة إلى    ،(Djankov, 2016)  %13.6سط بنسبة  ذات الدخل المتو 

أما في العالم العربي، فيقدر البنك الدولي أن معدل    .(UNFSS, 2020)  (OECD)دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  
األمر الذي يؤكد على    ،(World Bank, 2017) %20-15بين  حصة المشتريات العامة من الناتج المحلي اإلجمالي تقع ما  
 كأداة من أدوات اإلدارة العامة.  ،فقط ،وليس ،أهمية المشتريات العامة كأداة ومحرك لدفع النمو االقتصادي

 
خاصة تلك وب،  من األهمية التي يمكن أن تلعبها المشتريات الحكومية في تعزيز المشاريع المتوسطة والصغيرةوعلى الرغم  

  ،بشكل عام  ،إن معظم التشريعات التي تنظم عملية الشراء العام تسعىف،  اإلعاقةذوو  التي تديرها النساء والشباب واألفراد  
عقود المشتريات   إبرامنحو    ما يجعلها تميل  والمساءلة عن نتائج قرارات منح العقد،  ،"القيمة مقابل المال"  مبدأ   إلى ضمان
 فنية( المرتبطة بعمليات الشراء.بيرة التي تكون أكثر قدرة على تحمل التكاليف )المادية والالك المنشآتالعامة مع 

 

الصغيرة    المنشآتتهدف إلى دعم مشاركة    ،العديد من الحكومات تدابير في أنظمة مشترياتها العامةإدخال  دفع هذا إلى  
مثل تفضيالت األسعار، أو    مباشرة  الصغيرة والمتوسطة عبر أحكام صريحة  المنشآتوالمتوسطة. بعض هذه التدابير تفضل  

، أو مطالبة مقدمي العطاءات الصغيرة والمتوسطة  للمنشآتمحددة  تخصيص حد أدنى من إجمالي المشتريات أو العقود ال
الصغيرة   المنشآتالصغيرة والمتوسطة. وبعضها اآلخر يعمل على تسهيل مشاركة  تالمنشآالفائزين بالتعاقد من الباطن مع 
تنطبق على جميع العطاءات، مثل: تبسيط اإلجراءات،    غير مباشرة  من خالل تدابير عامة   ،والمتوسطة في المشتريات العامة

 حجم العطاءات عبر تقسيمها إلى أجزاء.   الصغيرة والمتوسطة تلبيتها، والحد من  للمنشآتومتطلبات أهلية العطاء التي يمكن  
 

وفي الحالة الفلسطينية، وباالستناد إلى بيانات وزارة المالية والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الصحة، نجد أن  
  % )تشمل مشتريات الخدمات الصحية 12.3حصة المشتريات العامة في الناتج المحلي اإلجمالي للضفة الغربية تصل إلى  

% من الناتج  9.2تصل إلى    المشتريات  حصة تلك، نجد أن  التحويالت الطبيةمشتريات    استثنينا(. وإذا ما  والتحويالت الطبية
 . المحلي اإلجمالي
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البنك الدولي في فلسطينو  والتي قّدر من خاللها نسبة مشاركة المنشآت   2، تأتي هذه الدراسة استكمااًل للجهود التي بدأها 
الصغيرة والمتوسطة في المشتريات العامة، حيث سترتكز دراستنا على فهم وتحليل البيئة القانونية والمؤسساتية للشراء العام  

افة إلى  في عمليات الشراء العام. هذا إض  )م. ص. ص(في الضفة الغربية، ومدى مراعاتها لضرورة دمج المنشآت الصغيرة  
مشاركة تلك المنشآت في المشتريات الحكومية ضمن سياسات تمييز إيجابي مباشرة أو  مقترح حول تدابير دعم  ى  لإ الوصول  

 ضمن تدابير تنظيمية عامة غير مباشرة.
 
 الهدف من الدراسة  1-1
 

الغربية الضفة  في  العام  الشراء  لعمليات  الناظمة  البيئة  تحليل  إلى  الدراسة  القانونية تهدف  العقبات  أبرز  إلى  والتعّرف   ،
من المشاركة في المشتريات العامة، وبالتالي وضع تصّور    )م. ص. ص( واإلجرائية التي تحّد من قدرة المنشآت الصغيرة  

الت  لتدخصياغة او ،  جراءات الشراء العامعام ألبرز اإلصالحات القانونية واإلجرائية التي من شأنها أن تعمل على رفع كفاءة إ
 بعض المزايا التفضيلية في المشتريات الحكومية.  )م، ص، ص(المطلوبة من أجل منح المنشآت الصغيرة 

 

 أهمية الدراسة  1-2
 

تكمن أهمية الدراسة في تناولها عمليات الشراء العام ذات االرتباط المباشر بكل من الخدمات والمنافع العامة للمواطنين من  
 إضافة إلى دور المشتريات العامةجهة، وبإدارة النفقات العامة للدولة ضمن معايير النزاهة والشفافية من جهة أخرى. هذا  

 دية ذات األولوية في الخطط والمشاريع التنموية.في تحفيز بعض القطاعات االقتصا
 

وفي الحالة الفلسطينية، تكتسب عملية إدارة المشتريات العامة أهمية أكبر نظرًا لمحدودية الفرص االستثمارية والتجارية للقطاع 
المشتريات الحكومية أداة الخاص بسبب ظروف االحتالل وسيطرته على المعابر التجارية والموارد الطبيعية، ما يجعل من  

 مهمة في تحفيز عجلة اإلنتاج واالستثمار.
 
 محددات الدراسة  1-3
 

تقتصر هذه الدراسة على المنشآت العاملة في الضفة الغربية فقط، وذلك بسبب صعوبة جمع البيانات الميدانية في قطاع 
عمليات الشراء العام في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة  ل  القانونية واإلجرائية  مرجعياتالغزة من جهة، واختالف  

 أخرى.
 
 منهجية الدراسة  1-4
 

مراجعة التجارب الدولية واالستفادة منها، في التعرف على المبادئ والممارسات الفضلى دوليًا التي تحكم قوانين الشراء  -
الصغيرة في موضوع المشتريات   للمنشآتالعام، وكذلك التعرف على التجارب الدولية في تطوير سياسات وتدابير إيجابية  

 
 :للبنك الدولي بعنواندراسة   2

"Baseline Study to Assess SME Access to and Participation in Palestine’s Public Procurement " 
 لم يتم نشرها حتى لحظة االنتهاء من إعداد هذه الدراسة. 
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إضافة إلى االستفادة من    ،لبنانو ،  األردنصادي يشبه الواقع الفلسطيني مثل  خاصة تلك التي لديها واقع اقتبالعامة، و 
 بعض تجارب دول أمريكا الالتينية. 

في العطاءات   )م. ص. ص(الصغيرة    المنشآتتحليل البيانات الكمية حول العطاءات الحكومية، لفهم واقع مشاركة   -
أن عمق التحليل سيعتمد على مدى  بالت. ويجدر التنويه  الحكومية، وطبيعة هذه المشاركة على مستوى المبالغ والمجا

 البيانات المتاحة.

على هذا المستوى،    كتب فلسطينياً ما  مراجعة األدبيات السابقة واألطر القانونية ذات العالقة، بهدف االستفادة من جميع   -
بنظام  2008العام واستكملتها في  ، 2004 العام بما في ذلك التجربة التي بدأتها الحكومة الفلسطينية والبنك الدولي في

التجربة من تطوير برامج تأهيل   المعمول فيه بفلسطين، وما نجم عن هذه  العطاءات    للمنشآتالشراء  للمشاركة في 
التي تواجه    ،األدبيات السابقة  كما حددتها  ،التعرف على اإلشكاالت والتحدياتإلى  ة  الحكومية. كذلك تهدف المراجع

 وتؤثر على مشاركتها في العطاءات الحكومية. ،)م. ص. ص(  الصغيرةالمنشآت 

عقد مجموعات بؤرية ومقابالت مع الجهات ذات العالقة بهدف التعرف على تجربة اإلصالح التي خاضتها الحكومة  -
في العطاءات   )م. ص. ص(الصغيرة    المنشآتثب، وأيضًا للتعرف على اإلمكانيات المتاحة لتعزيز مشاركة  سابقًا عن ك

ومديرية اللوازم    ،مع وزارة المالية  ، بشكل أساسي  ،وكذلك التحديات التي يمكن أن تواجهها، وستتركز المقابالت  ،الحكومية
 وبعض الجهات التمثيلية.  ،مختلفةآت الصغيرة في قطاعات المنشو  ،والمجلس األعلى لسياسات الشراء العام ،العامة
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 ل الثانيالفص
 اإلطار النظري 

 
 

إضافة إلى  في الضفة الغربية،    العام  الناظمة لعمليات الشراء  العامة  القانونية والمؤسساتية  لى تحليل البيئةيهدف هذا الفصل إ
كان ذلك من  أالصغيرة والمتوسطة في المشتريات العامة، سواء    المنشآتاستعراض تجارب بعض الدول في دعم مشاركة  

 غير مباشرة.أم خالل تدابير إجرائية مباشرة 
 
 البيئة القانونية للشراء العام في الضفة الغربية 2-1
 

استندت إلى قانون تنظيم    للمشتريات العامة ما بعد قيام السلطة الفلسطينية،صدرت العديد من القوانين والتشريعات الناظمة  
بشأن اللوازم العامة وتعديالته،   1998( لسنة  9، وإلى القانون رقم )1998( لسنة  7الموازنة العامة والشؤون المالية رقم )

بشأن الشراء    2011( لسنة  15قانون رقم )بشأن العطاءات لألشغال الحكومية، وإلى القرار ب  1999( لسنة  6والقانون رقم )
 . العام

 
( 5، وقرار مجلس الوزراء رقم )وتعديالته  بشأن الشراء العام  2014( لسنة  8القرار بقانون رقم )  ، صدر2014وفي العام  

عمليات  بهبموج تنظم، الذي بتعديل نظام الشراء العام 2016( لسنة 3، ومن ثم قرار مجلس الوزراء رقم )بنظام الشراء العام
 3: العام بما ينسجم مع تحقيق األهداف التالية الشراء

 
 مع الحفاظ على ضمان الجودة.  ،وبما يساهم في ترشيد النفقات ،شراء اللوازم واألشغال والخدمات بأفضل األسعار .1

 تشجيع الصناعات المحلية والتنمية االقتصادية.  .2

 بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة. .3

العادلة وتشجيع المشاركة في إجراءات الشراء العام من جانب الموردين والمقاولين المستشارين   .4 التنافسية  تعزيز مبدأ 
 المؤهلين. 

 وتوفير معاملة عادلة ومتساوية لجميع المناقصين والمستشارين.  ،إتاحة فرص متكافئة دون تمييز .5

 . وسيرها  اء العامضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في إجراءات عمليات الشر  .6

 
، تتم عمليات شراء اللوازم واألشغال والخدمات غير االستشارية وفقًا لألسقف المالية أو الحاالت المحددة  ووفقًا لتلك التشريعات

 األساليب التالية: بأحد  في النظام 
 

العامة .1 المشتريةالمناقصة  الجهة  تقوم  حيث  العامة  ،:  اللوازم  دائرة  المركزية  ،أو  العطاءات  دائرة  عن    ،أو  باإلعالن 
 اإللكترونيفي صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار على يومين متتاليين على األقل، وعلى الموقع    المناقصات العامة 

 أحادي البوابة لنظام الشراء. 

 
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16583: بشأن الشراء العام 2014( لسنة 8قرار بقانون رقم )  3

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16583
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وُيستخدم هذا األسلوب في حال كانت اللوازم أو األشغال أو الخدمات المطلوبة متوفرة لدى عدد    :المناقصة المحدودة .2
و إذا وجد ظرف استثنائي يبرر عدم استخدام إجراءات المناقصة العامة، وانتفت عشرة مناقصين، أعلى محدود ال يزيد 

 ،أو دائرة العطاءات المركزية  ،أو دائرة اللوازم العامة ،الجدوى من اإلعالن في الصحف، على أن تقوم الجهة المشترية
، فإذا تبين وجود مناقص مؤهل، وأبدى  أحادي البوابة  اإللكترونيبإعداد قائمة بأسماء المناقصين، واإلعالن على الموقع  

المشترية الجهة  له  تفتح  القائمة،  في  بالمشاركة  العامة  ،اهتمامه  اللوازم  دائرة  المركزية  ،أو  العطاءات  دائرة  باب    ،أو 
 .المشاركة

وتكون وفقًا لألسقف والشروط والمعايير المحددة في النظام، على أن تقوم الجهة المشترية   :استدراج عروض األسعار .3
من خالل توجيه دعوة خطية لهم، وفي حال    ،باستدراج ما ال يقل عن ثالثة عروض أسعار من المناقصين المؤهلين

لم يكن هناك جدوى من إعادة   تعذر الحصول على ثالثة عروض أسعار، للجهة المشترية فتح العرض أو العرضين إذا
 الدعوة إلى االستدراج.

فللجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة، أن تبرم اتفاقيات إطار في حاالت المشتريات المتكررة البسيطة، :  اتفاقيات اإلطار .4
الخدمات المراد شراؤها  أن الحاجة لبعض السلع أو األشغال أو    ، أو عندما تتوقع الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة

 طار.إلسوف تنشأ على أساس طارئ خالل مدة اتفاقية ا

وتلجأ جهات الشراء لهذا األسلوب في حاالت عدم توفر اللوازم أو األشغال أو الخدمات المطلوبة إال    :الشراء المباشر
لدى مناقص واحد، أو إذا كانت المشتريات المطلوبة قطعًا تبديلية أو أجزاء أو خدمات مكملة أو توسعًا في األشغال ال  

لتوحيد القياسي أو التوافق مع الموجود من السلع أو الخدمات،  تتعلق باتتوافر إال لدى المورد أو المقاول األصلي ألسباب  
أو في حاالت الضرورة القصوى والكوارث الطبيعية، أو إذا كانت الكلفة التقديرية للوازم أو األشغال أو الخدمات صغيرة 

ع مراعاة تحقيق  م،  جدًا وفقًا لما يحدده النظام، ويكون ذلك بعد التفاوض مع المناقص للحصول على السعر األفضل
 .االقتصاد والكفاءة وإتاحة الفرص المتساوية لكل المناقصين المؤهلين

الشراء المباشر تبرير    ،المعّدل لقانون الشراء العام  2016( لسنة  3( من قرار مجلس الوزراء رقم )6وال يمكن وفق المادة )
أو    أو إنتاجها،  اللوازم لحق الحصري في تصنيع  يوجد سوى مناقص واحد يتمتع بالقدرة أو با  ال  دون منافسة بدعوى أنه

وتفي باحتياجات   ،أو الخدمات، إن كانت هناك لوازم أو أشغال أو خدمات تعادلها من الناحية الوظيفية  تنفيذ األشغال
 .الجهة المشترية

ويكون بإيعاز من مجلس الوزراء لوزارة األشغال العامة واإلسكان لمصلحة أي جهة شراء في حال لم    :التنفيذ المباشر .5
إذا كانت األشغال صغيرة ومتفرقة أو في مناطق نائية، ومن غير   مسبقًا، أو   يكن باإلمكان تحديد حجم العمل المطلوب

، أو إذا كان من األفضل أن تتحمل الجهة المشترية  المؤهلة عطاءات بأسعار معقولة  المقاوالت   منشآتالمتوقع أن تقدم  
 .مخاطر انقطاع العمل الذي يتعذر تجنبه بداًل من أن يتحمله المقاول، أو في الحاالت الطارئة التي ال تحتمل التأخير

 
 :األساليب اآلتيةبأحد فيما تتم عمليات شراء الخدمات االستشارية 

 

 للجهة المشترية اختيار أحد األساليب التنافسية التالية في شراء الخدمات االستشارية:: حيث يحق األساليب التنافسية .1

 االختيار على أساس الجودة والتكلفة.  

 الثابتة.  الموازنةاالختيار على أساس الجودة ضمن  

 االختيار على أساس التكلفة األقل. 

 .االختيار على أساس الجودة فقط 
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 االت التالية:: وتكون في الح االختيار المباشر .2

 إذا كانت الخدمات المطلوبة تمثل استمرارًا طبيعيًا لخدمات سابقة قام المستشار بتنفيذها.  

 إذا كان تقديم الخدمات ضمن الحاالت الطارئة. 

 إذا كانت المهام المطلوبة صغيرة جدًا وفقًا لما يحدده النظام.  

 .ة استثنائية للمهمةعندما يكون مستشار واحد فقط مؤهاًل أو لديه خبرة ذات قيم 

أو    ،المستشار بمقارنة مؤهالت ما ال يقل عن ثالثة مرشحين من بين الذين أبدوا اهتمامهم بالمهمة  ويتم اختيار
 .تمت مخاطبتهم مباشرة واستوفوا الحد األدنى للمؤهالت المناسبة من جانب الجهة المشترية

وينطبق على هذا األسلوب ما انطبق على عمليات شراء اللوازم واألشغال والخدمات غير االستشارية : اتفاقيات اإلطار .3
 وفقًا لألسقف المالية أو الحاالت المحددة في النظام. 

 
 البيئة المؤسساتية للشراء العام في الضفة الغربية 2-2
 

 يتم تنظيم عمليات الشراء العام من خالل األجسام المؤسساتية التالية:
 

على    2014للعام    8من القرار بقانون الشراء العام رقم    6المجلس األعلى لسياسات الشراء العام، حيث نصت المادة   .1
االعت الشخصية  له  المجلس، وتكون  المالية. ويتشّكل إنشاء  الخاصة من وزارة  المستقلة وموازنته  المالية  بارية والذمة 

  ،ووزارة االقتصاد الوطني  ،المجلس من رئيس وأعضاء ممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة األشغال العامة واإلسكان
الخبرة واالختصاص في مجال الشراء ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية اإلدارية، إضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي  

العام القطاع  موظفي  غير  من  المقاوالت  ،العام  قطاع  في  العاملين  من  الوزراء  مجلس  األدوية  ،يحددهم   ،وتوريد 
الخاصة    الوطنية  السياسات  وإعداد والقطاع األكاديمي. وتناط بالمجلس مهمة رسم    ،واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 بالشراء العام.

الخاصة بالشراء العام بما يضمن تحقيق األفضلية للمنَتج والمقاول    الوطنية  السياساتتناط بالمجلس مهمة رسم وإعداد 
 ،ضمن متطلبات الجودة المطلوبة. كما تناط به مهمة مراقبة وتقييم أداء الجهات المشترية  ،والمستشار الفلسطيني المحلي

  ، جمع البيانات عن عمليات الشراءى إنشاء وحدة مختصة بمراجعة النزاعات، و ومدى التزامها بأحكام القانون، إضافة إل 
واستخالص التوصيات الالزمة لتحسين األداء، وتمكين الجمهور من الوصول إلى قاعدة البيانات   ،ودراستها  ،وتحليلها

 . بشكل تفاعلي عبر اإلنترنت
إنشاء موقع   البوابة خا إلكتروني  ومن أجل ذلك كله، تم  )البوابة  أحادي  فلسطين  الشراء في   اإللكترونية ص بعمليات 

 . وعملياتها  الموحدة للشراء العام(، ُتنشر من خاللها الوثائق القياسية الموحدة للمناقصات، وخطط اإلحالة
من القرار بقانون الشراء العام، الدائرة صالحية   13من المادة    1دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية، وقد منحت الفقرة   .2

حيث يشكل مجلس الوزراء تطبيق سياسات الشراء العام المصادق عليها من قبل المجلس األعلى لسياسات الشراء العام،  
وبناًء على تنسيب وزير المالية لجنًة مركزيًة لعطاءات اللوازم والخدمات غير  من نظام الشراء العام    13وفق المادة  

 االستشارية والخدمات االستشارية "عدا المتعلقة باألشغال". 

لها صالحيات تطبيق سياسات الشراء العام المصادق    ، أيضاً   ، دائرة العطاءات المركزية في وزارة األشغال العامة، وهي .3
( من المادة  2( و)1والمتعلقة باألشغال والخدمات االستشارية المتعلقة بها، وذلك وفقًا للفقرتين ) عليها من قبل المجلس 

وبناًء على تنسيب   ،من نظام الشراء العام   12حيث يشكل مجلس الوزراء وفق المادة  من القرار بقانون الشراء العام،    15
 شغال العامة والخدمات االستشارية الهندسية المتعلقة بتنفيذها. لجانًا مركزيًة لعطاءات األ  ،وزير األشغال العامة واإلسكان
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بما ال يتجاوز األسقف المالية المعمول بها في نظام الشراء   ،دوائر )لجان( الشراء المشكلة من قبل كل جهة مشترية .4
 العام. 

  ، وتتشكل بقرار من مجلس الوزراء،  14لجان العطاءات الخاصة واإلضافية التي نص عليها نظام الشراء العام في المادة   .5
ص، وتكون خارج نطاق صالحيات لجان العطاءات المركزية لألشغال واللوازم  وبتنسيب من الوزير أو المسؤول المخت

 . والخدمات

 

 إحالة وترسية أساليب الشراء العام المختلفة المعتمدة من قبل الوزارات والهيئات المحلية إجراءات  2-2-1
 

يقّسم نظام الشراء العام عمليات تنفيذ إجراءات الشراء العام بين كل من دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية من  
 لجان العطاءات المركزية جهة، ودوائر ولجان الشراء المشكلة من قبل جهات الشراء المختلفة من جهة أخرى، حيث تتولى  

(، فيما تتولى 1-2ذا تجاوز السعر التقديري لعمليات الشراء األسقف الموضحة في الجدول )مهام تنفيذ عمليات الشراء العام إ 
 الجهات المشترية تنفيذ عمليات الشراء إذا لم يتجاوز السعر التقديري لعملية الشراء تلك األسقف.

 
 : األسقف التي يجب أن يتجاوزها السعر التقديري لتتولى1-2جدول 

 المركزية مهام تنفيذ عمليات الشراء العام لجان العطاءات 
 

 السقف المالي )دوالر أمريكي( نوع عملية الشراء  الجهة المشترية 

الوزارات والمؤسسات والهيئات  
 التابعة لمجلس الوزراء 

 50,000 اللوازم 
 500,000 األشغال 

 50,000 الخدمات غير االستشارية 
 50,000 الخدمات االستشارية 

 
تخضع عمليات الشراء التي تقوم بها هيئات الحكم المحلي إلى الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الحكم المحلي فيما  

 . بعد تقديم جهات الشراء وثائق المناقصة وطرح العطاء، وقرار إحالة العطاء
 

( إذا لم  2-2األسقف المالية ألساليب الشراء، فيمكن استخدام أساليب الشراء كما هو موضح في الجدول )  أما من حيث
 يتجاوز السعر التقديري لعملية الشراء األسقف التالية:

 

 : األسقف التي يجب أال يتجاوزها السعر التقديري لعمليات الشراء 2-2جدول 
 ر في أسلوبي استدراج العروض والشراء المباش

 

 القيمة )دوالر أمريكي( أسلوب الشراء 
 20,000 استدراج عروض )لوازم(

 50,000 استدراج عروض )أشغال(
 20,000 استدراج عروض )خدمات غير استشارية(

 3,000 شراء مباشر )لوازم أو خدمات استشارية أو غير استشارية صغيرة(
 5,000 شراء مباشر )أشغال(

 100,000 استشارية )دون اإلعالن عن طلب التعبير باالهتمام(شراء خدمات 
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أو إقرار ضمان    ، تتطلب كفالة المناقصة  ،أو إقرار ضمان العطاء  ، علمًا أن األسقف المالية لطلب كفالة دخول المناقصة
 4. (3-2العطاء، إذا تجاوز السعر التقديري لعملية الشراء األسقف الموضحة في جدول )

 

 : األسقف التي يجب أن يتجاوزها السعر التقديري لعمليات3-2جدول 
 الشراء لتتطلب كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء 

 

 أمريكي(القيمة )دوالر  نوع عملية الشراء 
 20,000 لوازم

 50,000 أشغال 
 20,000 خدمات 

 

العامو  للشراء  تنظيمها  في  الحكومية  الشراء  جهات  إلجراءات  المسؤولية  ،(2020)أمان،    وفقًا  مراكز  بتحديد    كافة،  تقوم 
وحساب التكلفة التقديرية   ،احتياجاتها من اللوازم واألشغال، لتقوم الدوائر المختصة بعدها بتنظيم كشوف باالحتياجات المطلوبة

بإحالة االحتياجات إلى وحدة التوريدات لمباشرة إجراءات    ،بدوره   ،لها، ومن ثم الحصول على موافقة الوزير المختص الذي يقوم
 الشراء.
 ظيم إجراءات الشراء استنادًا إلى أساليب الشراء التالية: ويتم تن

 

دوالر في    3000أسلوب الشراء المباشر: وُينفذ من خالل قسم المشتريات لدى وحدة التوريدات ضمن سقف مالي مقداره   .1
ثالث لجان مختصة    إحدى  دوالر في حالة األشغال. ويكون ذلك من خالل  5000حالة اللوازم والخدمات الصغيرة، و

لكل من اللوازم العامة )برئاسة رئيس وحدة التوريدات( واألشغال العامة )برئاسة وحدة الهندسة لدى الوزارة المختصة(،  
 أو المنشآت المستهدفة والتفاوض معها ألغراض إتمام عملية الشراء. المنشآتحيث تقوم اللجنة بالتوجه إلى بعض 

األسعار: .2 عروض  استدراج  منها    أسلوب  وُيستهدف  التوريدات،  لدى وحدة  المشتريات  قسم   المنشآت وُينفذ من خالل 
دوالر   50,000، وسقف مالي مقداره  والخدمات  دوالر لّلوازم   20,000المنافسة ذات العالقة ضمن سقف مالي مقداره  

 على األشغال. 

المشتريات المختصة التي تتولى عملية  وفي هذه الحالة، يتم استهداف المنشآت ذات العالقة، وُتحال عروضها للجنة  
وبتنسيب من لجنة المشتريات. تقوم  ،الوزيرفتح مغلفات األسعار وتقديمها إلى اللجنة الفنية المختصة المشكلة من قبل 

ومن ثم إلى الوزير المختص للمصادقة، عندها    ،اللجنة الفنية بتقييم العروض ورفع تقرير مفصل إلى لجنة المشتريات
 حصول على أمر الشراء من قبل قسم المشتريات التابع لوحدة التوريدات.يمكن ال

، )وفي حال تجاوز  لجهة الشراء  أسلوب المناقصة )العطاءات(: وُتنفذ من خالل قسم العطاءات لدى وحدة التوريدات .3
سقف   الشراء  لوازم  20,000عمليات  إلى    50,000أو    وخدمات  دوالر  التنفيذ  ُيحال  أشغال،  العطاءات   لجنةدوالر 

في وزارة المالية(. وال يختلف هذا األسلوب عن سابقه إال في بعض التفاصيل اإلجرائية، حيث يلزم في حال    المركزية
المناقصة   طرح  المختصة  الوزارة  في  العطاءات  قسم  قبل  من  المنفذة  العطاءات  العطاءات  مناقصات  لجنة  قبل  من 

حتى    ،حالتها إلى لجنة المشتريات التي لها صالحية قبول العرض الفائزواستالم المغلفات من المناقصين وإ  ،المركزية
وإن تعارض ذلك مع توصيات اللجنة الفنية المختصة بتقييم العطاءات المتقدمة. وُيطلب في هذه الحالة من الشركة أو  

 .دخول المناقصة وإقرار ضمان العطاءالمنشأة الفائزة بالعطاء تقديم كفالة 

 
 https://cutt.us/sZow0 :141. ص 3، فقرة 2014تعديل الملحق )أ( من نظام الشراء العام    4

https://cutt.us/sZow0
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الدول في التدخالت )المباشرة وغير المباشرة( المتبعة في التمييز اإليجابي في الشراء العام لصالح تجارب  2-3
 المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 

إما من خالل سياسات استباقية مباشرة من شأنها أن تزيد فرص    ،الكبيرة  للمنشآتتسعى الحكومات لمعالجة مشكلة التحيز  
سوق المشتريات العامة، أو من خالل تدخالت غير مباشرة )جودة أنظمة وعمليات الشراء(    الصغيرة والمتوسطة في  المنشآت

تدابير وسياسات تفضيل إيجابية تحد من   بما يضمن  ،تساعد في تسهيل عملية التقديم والتأهل للعطاءات لجميع األطراف
 . (Hoekman, 2020) كوميةالكبيرة واالحتكار على صعيد المشاركة في العطاءات الح المنشآتالتحيز إلى 

 
تهدف  شريعات  تفي  (  التمييز اإليجابي المباشر من جانب الطلبوتتمثل السياسات التفضيلية االستباقية المباشرة )سياسات  

الصغيرة والمتوسطة    المنشآتمنح  من خالل المزايا التفضيلية السعرية )  ،الصغيرة والمتوسطة  المنشآتزيادة مشاركة  ى  لإ
من خالل مطالبة الجهات المشترية خفض نسبة مئوية معينة من سعر العطاء المقدم    ،فرصة للتنافس في العطاءات الحكومية

الكبيرة    المنشآتالصغيرة والمتوسطة المؤهلة، أو من خالل إضافة نسبة مئوية من سعر العطاء إلى عروض    المنشآتمن  
أو من   ،ص حد أدنى من إجمالي المشتريات الحكومية لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطةأو تخصي  )غير المستهدفة(،

 ,Hoekman)  (الصغيرة والمتوسطة  المنشآتالتعاقد من الباطن مع    ،وغيرهم  ،خالل مطالبة مقدمي العطاءات من المقاولين

2019) . 
 

الممكن أن تطبق على   التي من  المباشرة  للتدخالت غير  بالنسبة  العطاءاتأما  الشراء في جودة  والمتمثلة    ،جميع    أنظمة 
تستهدف  وعملياته ال  فهي  خاص  المنشآت،  بشكل  والمتوسطة  تسعى    ،الصغيرة  لجميع ى  لإبل  المنافسة"  "ساحة  تسوية 
من   ،خالل تسهيل المشاركة بشكل عام، فغالبًا ما تكون على شكل تدابير تبسط إجراءات التقديم للعطاءات  من  ،األطراف

  عدة  عقود إلى    ، التي تحتاج لقدرة تمويل واسعة  ،أو حتى من خالل تقسيم العقود الكبيرة  ،ل الحد من المتطلبات والمعاييرخال
 والمتوسطة بالمشاركة.  ةالصغير  للمنشآتأصغر حجمًا تسمح 

 
من خالل تحليل نقاط القوة    ،ذا المجالإلى االستفادة من التجارب العالمية في ه  في فصولها القادمة  وتسعى هذه الدراسة

والضعف لكل من البيئة القانونية والمؤسساتية لعمليات الشراء العام من جهة، والممارسات اإلجرائية من جهة أخرى، ومدى  
الشراء  مالءمتها   عمليات  في  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  دمج  إلى  الحاجة  الفضلى  مع  الممارسات  إلى  العام، وصواًل 

 المساعدة في ذلك. 
 
 )سياسات التمييز اإليجابي المباشر( تجارب الدول في السياسات التفضيلية االستباقية   2-3-1
 

الصغيرة والمتوسطة لزيادة نسبة مشاركتها في المشتريات العامة، في حين   للمنشآتعت بعض الدول سياسات تفضيلية  شرّ 
بسبب مخاوف متعلقة بزيادة تكاليف المشاريع، بما في ذلك التكاليف على الوكالء، األمر   ،ذلك  لم تشرع غيرها من الدول 

كاتفاقية منظمة التجارة  ( (Multilateral Procurement Agreementsالذي يتعارض مع اتفاقيات الشراء المتعددة األطراف  
 (. (WTO Agreement on Government Procurementالعالمية بشأن المشتريات الحكومية 
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التي قامت بتشريع سياسات تفضيلية مبدأ "األثر االقتصادي األكبر" الدول  المال" عند تقييم    ،وتّتبع  "القيمة مقابل  وليس 
على هذه   إيجابيةالصغيرة والمتوسطة لما فيها من آثار    المنشآتن شأنها تفضيل  العطاءات، وبالتالي تقوم بفرض تدابير م

 كمحرك اقتصادي يعزز النمو واالستدامة االجتماعية واالقتصادية. المنشآت
 

بعتها الدول في تبنيها للسياسات التفضيلية في قطاع المشتريات. فعلى سبيل المثال، تشترط قوانين  وتتعدد النماذج التي اتّ 
العامة   عن    ،األستراليةالمشتريات  يقل  ال  ما  على  الحصول  يتم  من  10أن  المشتريات  جميع  من  الصغيرة   المنشآت% 

الصغيرة    المنشآتلعطاءات التي تصب في صالح  والمتوسطة، وتشجع تلك القوانين واألنظمة على ترجيح عناصر ومعايير ا
%( من إجمالي  60الصغيرة والمتوسطة ما يقرب ربع قيمة المناقصات، و)  المنشآتوالمتوسطة. وقد أدى ذلك التوجه إلى منح  

 . (Hoekman, 2018) عدد المناقصات المنشورة من قبل الحكومة في أستراليا
 

( لتقييم آثار السياسات التفضيلية )تخصيص جزء من العقود وتفضيالت األسعار(  (Nakabayashi, 2013دراسة  أظهرتكما  
الصغيرة والمتوسطة    المنشآتأن السياسات التفضيلية التي تستهدف    ،على قطاع المشتريات العامة لخدمات البناء في اليابان

%. وفي استطالع لدراسات تقييم آثار التدابير التفضيلية 40ة  تزيد من مشاركتها في العطاءات الحكومية بنسب  ،بشكل صريح
على نسب   إيجابية  اً أن لهذه السياسات آثار  ( (Nielsen, 2017يجد    ،في العطاءات الحكومية  ةالصغيرة والمتوسط  للمنشآت
 . (Nakabayashi, 2013) في قطاع المشتريات العامة ةالصغيرة والمتوسط المنشآتمشاركة 

 
 المنشآتمع  المقاولون  إضافية تفضيلية للعطاءات التي يتعاقد فيها    اً كندا والمكسيك، فقد خصصت الحكومات نقاطأما في  

العامة على المشتريات  قانون  الباطن. وفي األرجنتين، ينص  الصغيرة والمتوسطة    المنشآتمنح    الصغيرة والمتوسطة من 
مليون راند، تدعو التشريعات   30على  زادت قيمة العقود   ي حال، ففأفريقياأما في جنوب  %.  7ر بنسبة  افضليه باألسعأ

الباطن مع    المنشآتالتفضيلية   التعاقد من  العقد30الصغيرة والمتوسطة بنسبة    المنشآتإلى   ,Hoekman)  % من قيمة 

2019) . 

 
كما تعتمد اإلكوادور تشريعات تفضيلية فريدة، حيث ُيفرض على كوادر المشتريات العامة تخصيص جميع المشتريات التي 

عن   قيمتها  الى  0.0007تقل  الميزانية  إجمالي  من  اهتمامًا    المنشآت%  أبدت  التي  مسبقًا  )المؤهلة  والمتوسطة  الصغيرة 
. وبّينت الدراسات هناك أنه كلما زاد الطلب على منتجات  اإلنترنت ائية عبر  ( بطريقة عشو اإللكترونيةبالتسجيل عبر المنصة  

وازدادت األصول الثابتة لها    ،%4ازدادت أجور العاملين فيها بالمقابل بنسبة    ،%10المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة  
 . (Fadic, 2018) %5بنسبة 

 
الصغيرة والمتوسطة،   المنشآتأهم النماذج لفرض تشريعات المشتريات العامة التفضيلية لصالح  أحد  وتعتبر كوريا الجنوبية  

العامة الكورية ) ، منها تقديم دفعات المنشآتلزيادة مشاركة هذه    عدة  ( مبادراتPPSحيث تقدم هيئة خدمات المشتريات 
إلى    للمنشآتمقدمة   التي تصل  ف70الصغيرة والمتوسطة  الشراء  العقود، وإعفاء تلك  % من سعر  من رسوم   المنشآتي 

إلى برنامج عرض وترويج منتجات   المختلفة، إضافة  للعطاءات  التقدم  الصغيرة والمتوسطة بين جميع   المنشآتإجراءات 
 ة الصغير   المنشآتفي تعزيز مشاركة    إيجابيةالموردين والمقاولين واالستشاريين الحكوميين. وقد كانت لهذه السياسات آثار  

المثال، تم  وال الحكومية. فعلى سبيل  العطاءات  الصغيرة    المنشآتمنتج من منتجات    2000أكثر من    إدراجمتوسطة في 
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 9أدت تلك المبادرات إلى التعاقد بما يقدر بـ  وأيضًا    ،2008عام  ل( لKONEPSللمنتجات )إلكتروني  والمتوسطة في كتالوج  
 . (World Bank, 2016) الصغيرة والمتوسطة المنشآتعقد( مع   ألف 250مليارات دوالر أمريكي )أكثر من  

 
سياسات  2012عام الفرضت حكومتها في التي  ( Kapil Patil, 2017) ومن المثير لالهتمام أن نتوقف عند التجربة الهندية

العامة  للمنشآتتفضيلية   توظيف اإلنفاق الحكومي لدعم هذه  ى  لإ وذلك سعيًا    ،المتوسطة والصغيرة في قطاع المشتريات 
% من قيمة المشتريات العامة التي شكلت  5لتوليد فرص العمل، والتي لم تتجاوز حصتها    اً هممالتي تعد مصدرًا    المنشآت

 % من موازنة الحكومة المركزية.15وحوالي  ،% من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد30أكثر من 
 

من إجمالي    %20تخصيص ما ال يقل عن  بالالفت من تلك التجربة أنها ألزمت جميع الوزارات ومؤسسات القطاع العام  
المشتريات السنوية لمنتجات وخدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشّرعت من أجل ذلك سياسات تمييز سعري لصالح  

وبعد ثالث سنوات من إلزامية تلك السياسات، فشلت العديد من الوزارات والمؤسسات العامة في الهند  ،تلك المنشآت، إال أنه 
وزارة  277ومن بين إجمالي  ، الصغيرة، حيث كشفت دراسة تقييمية للتجربة أنه شآتللمن% من مشترياتها 20في تخصيص 

الصغيرة والمتوسطة   المنشآتوزارة ومؤسسة تلك النسبة المستهدفة، وارتفعت حصة    43ومؤسسة للقطاع العام، حققت فقط  
 % من قيمة المشتريات العامة. 11.6إلى 

 
لسياسات التفضيلية المباشرة لم تحقق أهدافها كاملة مقارنة مع تجارب غيرها من من المرّجح في الحالة الهندية أن تجربة ا

الصغيرة والمتوسطة   المنشآتمن حيث الصعوبات التي تواجهها    ، الدول ألسباب ضعف جودة ومنظومة عمليات الشراء العام
درات مالية وقوى عاملة ال تتملكها تلك  بما في ذلك شروط األهلية اإللزامية التي تتطلب ق  ، فيما يتعلق بمتطلبات العطاءات

واالفتقار إلى الشفافية والمساءلة، ما حّد من اآلثار اإليجابية  ،، يضاف إلى ذلك ضعف الرقابة القانونية والتنظيميةالمنشآت
 المتوقعة من سياسات التفضيل المباشر. 

بالتحليل التدخالت المباشرة للعديد من الحكومات لصالح المنشآت  نالحظ من خالل الدراسات والتجارب المتنوعة التي تناولت  
أنها لم تأخذ باالعتبار التكاليف اإلضافية التي أضافتها تلك التدابير على   ،الصغيرة والمتوسطة في عمليات الشراء العام

جهات الشراء، ولم تقّسم عمليات الشراء إلى قطاعات من حيث مدى استفادتها من وفورات الحجم المتولدة عن عمليات  
 مبدأ القيمة مقابل المال.  ،كل ملحوظبش ،تلك السياسات والتدخالت الحكومية أغفلتإن الشراء الكبيرة، وبالتالي يمكن القول 

 
 ( وعملياته تجارب الدول في التدخالت غير المباشرة )جودة أنظمة الشراء  2-3-2
 

تلعب السياسات الحكومية الناظمة لعمليات الشراء العام في مختلف دول العالم دورًا بارزًا في القدرة على تعزيز قدرة المنشآت 
القول  الصغيرة والمتوسطة على المشارك الحكومية. ويمكن  المشتريات  الفاعلة في  إلى تعزيز  إن  ة  التي تسعى  الحكومات 

يمكنها    ،الصغيرة والمتوسطة  للمنشآتالصغيرة والمتوسطة في المشتريات العامة دون تمييز إيجابي صريح    المنشآتمشاركة  
 المنشآتشملت بيانات    (Hoekman, 2020)  القيام بذلك من خالل تحسين الجودة الشاملة لعمليات الشراء. وقد أظهرت دراسة

أن البلدان التي تتمتع بأنظمة شراء عام أكثر توافقًا مع معايير الممارسات    ، دولة  88المشاركة في العطاءات الحكومية لـ  
ة العاليتين، وتعتمد بشكل أكبر على المنافسة المفتوحة، هي األكثر قدرة على إدماج المشاريع المثلى ذات الجودة والشفافي

وأن اعتماد الممارسات والمعايير المصادق عليها دوليًا في نظم المشتريات    الصغيرة والمتوسطة في عمليات الشراء العام، 



12 

ويخفض من متوسط أسعار العقود لجهات    ،فسة بشكل كبيريزيد من نسبة المنا  األوروبية،العامة في المنطقة االقتصادية  
 الشراء الحكومية.

 
 : وفقًا لثالثة معايير هيوعملياته جودة أنظمة الشراء العام   (Djankov, 2016) يصنف

 
المرتبطة   .1 لالحتياجات  العطاء  تقييم  قدرة  ويقيس مدى  المتوفرة،  والمعلومات  والمعطيات  العطاء  إعداد  بمشاريع جودة 

 المعنّية. المنشآتلتقدم للعطاءات لجميع ى ا لإ ووصول الدعوة  ،جودة التسويقإلى  إضافة ،المشتريات

المعايير المعتمدة واإلجراءات المتبعة لمنح العقود، وهو مؤشر لقياس مدى فعالّية العمليات والمعايير المعتمدة من قبل  .2
 الجهات الحكومية لتقييم العطاءات المقدمة.

المالية  طبي .3 الدفعات  لسداد    للمنشآتعة  الحكومات  قبل  المعتمدة من  الزمنية  الفترة  ويقيس  انتظامها،   المنشآتومدى 
 .المنشآتوطبيعة إجراءات طلب الدفع من  

 
مؤشر قياس من خالل إعطاء كل معيار من المعايير الثالثة وزن ترجيح ودرجة معينة، ى  لإ وتم استخدام التصنيف للوصول  

 ، خبير في نظم المشتريات العامة  1900ستخدام متوسط الدرجات للمعايير الثالثة من استطالعات رأي أكثر من  ومن ثم ا
دولة. وخلصت النتائج إلى أن الدول التي تتمتع بنظم مشتريات    142لتحديد النتيجة اإلجمالية لجودة نظام المشتريات في  

الصغيرة والمتوسطة للمشاركة   المنشآتتجذب المزيد من    ،والحوكمةعامة ذات جودة ودرجة عالية من الشفافية والمساءلة  
دون    ،الكبيرة  للمنشآتوتحقق مستويات أعلى من المنافسة، ما يعني الحد من التحيز    ،في العطاءات الحكومية إلى حد كبير

طة بشكل خاص أو الصغيرة والمتوس  المنشآتأو فرض سياسات وتدابير تستهدف    ،اللجوء إلى تفضيالت إيجابية صريحة
 مباشر. 

 
الصغيرة    المنشآتوتشمل تدخالت تحسين وإصالح جودة أنظمة وعمليات الشراء العام )التي من شأنها أن تزيد نسبة مشاركة  

تستبعد ال  للعطاءات  التأهل  ومتطلبات  المعايير  أن  ضمان  تطبيقها(  حال  في  مقصود  ،والمتوسطة  وغير  مسبق    ، بشكل 
 : (Hoekman, 2020) طة. وفي هذا اإلطار، يتوجب على الحكوماتالصغيرة والمتوس المنشآت

 

الصغيرة    المنشآتبما يتناسب مع قدرات    ،تطوير تصميم لنظام مشتريات عامة يحدد الحجم المناسب للعطاءات الحكومية .1
 والمتوسطة، وبالتالي تجزئة العقود الكبيرة بما ال يلحق الضرر بأهداف المشاريع.

 عمل منصة إلكترونية لتنظيم المشتريات واإلعالن عنها. .2

 المناسب.في الوقت    للمنشآتضمان دفع المستحقات  .3

 لعطاءات الحكومية وزيادة الشفافية. في ا  المنشآتإنشاء هيئة مشتريات عامة مركزية لتقليل تكاليف المعامالت لمشاركة   .4
 

تتمحور حول التي  عددًا من اإلصالحات    2014التي انتهجها االتحاد األوروبي حين شّرع في العام    ذاتها  وهي اإلصالحات
إلى  على نقيض الممارسات التقليدية التي تستند    ،مبادئ إبرام العقود باعتماد معيار العقود "ذات األثر االقتصادي األكبر"

 تنافسية األسعار. 
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 الثالث الفصل 
 متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة )م. ص. ص( واقع المنشآت 
 الضفة الغربية في المشتريات العامة في مشاركتها  وسبل تعزيز

 

 

الخاص   القطاع  منشآت  على  التعّرف  إلى  الفصل  هذا  حيثيهدف  من  والمتوسطة  الصغيرة  وهيكلها    الفلسطيني  تعريفها 
وأهميتها االقتصادية للحالة الفلسطينية، إضافة   ،ووضعها القانوني ونسبتها من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع الخاص

في المشتريات العامة، ومدى مراعاة نظام الشراء العام الحتياجات تلك   )م. ص. ص(إلى تقدير حصة المنشآت الصغيرة  
 في عملية الشراء العام.  وخصوصيتها المنشآت

 
 يرة(من حيث الحجم )صغيرة ومتوسطة وكب  المنشآت وتعريف معايير تصنيف 3-1
 

يعتمد تصنيف المنشآت إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة على الكثير من االعتبارات التي تجعل من غير المقبول توحيد تصنيفها  
العالم. فطبيعة اقتصاد البلد وهيكله القطاعي وحجمه ومدى انفتاحه على العالم، كلها عوامل تجعل تعريف   على مستوى 

 ونًا بمعطيات كل دولة. على أساس حجمها أمرًا مره وتصنيفها المنشآت 
 

المعايير   تلك  وأشهر  التصنيف،  في  المستخدمة  المعايير  المعياران معيارا  وتتعدد  وهما  المبيعات،  وحجم  العمال  عدد 
التعاون والتنمية االقتصادية   المنظمة، يختلف  . و (OECD)المستخدمان من قبل منظمة  البلد، المعياران  حسب  باختالف 

تعتبر المنشأة متناهية في الصغر إذا وّظفت على  هي تلك السائدة في دول االتحاد األوروبي التي  واألرقام األكثر شيوعًا  
عاماًل )بحجم مبيعات    50يورو(، وصغيرة إذا وظفت أقل من    يعمال )بحجم مبيعات سنوي ال يتجاوز مليون  10األكثر  

مليون   50)بحجم مبيعات سنوي ال يتجاوز    عامالً   250ين يورو(، ومتوسطة إذا وظفت أقل من  يمال  10سنوي ال يتجاوز  
 . (OECD, 2005) يورو(

 
 : معيار عدد العاملين في تصنيف المنشآت  1-3جدول 

 حسب حجمها في الدول العربية 
 

 منشآت متوسطة  منشآت صغيرة  منشآت صغيرة جداً  الدولة 
 عامل  100أقل من  عامالً  20أقل من  عمال  5أقل من  األردن
 عامل  100أقل من  عامالً  50أقل من  عمال  5من أقل  البحرين 
 عامل  200أقل من  عامالً  50أقل من  عمال  6أقل من  تونس 
 عامالً  25أقل من  عمال  10أقل من  ين اثنين أقل من عامل  العراق 
 عامل  100أقل من  عامالً  20أقل من  عمال  5أقل من  ُعمان
 عامل  200أقل من  عامالً  50أقل من  عمال  10أقل من  قطر
 عامل  100أقل من  عامالً  50أقل من  عمال  10أقل من  لبنان 
 عامل  200أقل من  عامل  200أقل من  عمال  10أقل من  مصر

 عامل  500أقل من  عامالً  50أقل من  عمال  5أقل من  السعودية 
 عامالً  150أقل من  عامالً  50أقل من  - الكويت 
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تعتمد الدول العربية في تصنيفها للمنشآت من حيث الحجم على معايير عدد  (،  2019وعلى الصعيد العربي )عبد المنعم،  
العمال ورأس المال وحجم المبيعات السنوية، لكن قّلما نجد دواًل تطبق المعايير الثالثة مجتمعة )مثل الكويت(، فنجد أن  

عمر المشروع إلى حين استقرار عدد العمال فيه، ليتم بعد ذلك اعتماد معيار    مصر تطبق معيار رأس المال في أول سنة من
عدد العمال. فيما تعتمد معظم الدول األخرى معياري عدد العمال وحجم المبيعات السنوية )كاألردن، واإلمارات، والبحرين،  

س المال، والمغرب معيار حجم المبيعات  والسعودية، ولبنان، وقطر(. أما تونس وُعمان، فتعتمدان معياري عدد العمال ورأ
 السنوية، والعراق معيار عدد العمال. 

 
عمال للمشاريع الصغيرة جدًا )وأحيانًا أقل    10ويمكن مالحظة أن الكثير من الدول العربية اعتمدت معيار تشغيل أقل من  

للمشاريع    50مصر، وأقل من  عاملين( كاألردن واإلمارات والبحرين وتونس والعراق وُعمان وقطر ولبنان و   5من   عاماًل 
  20الصغيرة في كل من البحرين وتونس والسعودية وقطر والكويت ولبنان )فيما اعتمدت كل من األردن وُعمان أقل من  

عامل للمشاريع المتوسطة في كل من األردن    100عامل للمشاريع الصغيرة(، وأقل من    200عاماًل، وفي مصر أقل من  
عاماًل في قطر    250عامل في مصر وتونس، و  200عاماًل في الكويت، و 150بنان )ويقفز العدد إلى  والبحرين وُعمان ول

 عامل في السعودية(. فيما كان التفاوت كبير جدًا بين الدول العربية في معيار المبيعات.  500و
 

نشآت، وقد ُيعزى ذلك إلى ضعف  وفي الحالة الفلسطينية، نجد أن معظم الدراسات اعتمدت معيار عدد العمال في تصنيف الم
الباحثين والمؤسسات االقتصادية في   البيانات الخاصة بالمنشآت من حيث حجم مبيعاتها. كما نالحظ تفاوتًا واضحًا بين 

دراسة ففي  العمال،  عدد  معيار  السياسات   تطبيق  أبحاث  معهد  خالل  من  ُنّفذت  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  للجهاز 
للمنشآت   عامالً   19-5عاملين للمنشآت الصغيرة جدًا، ومن    5اعتماد تشغيل أقل من    تمّ ،  )ماس(  نيالفلسطي  االقتصادية

 .( 2020)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  عاماًل للمنشآت المتوسطة 99-20الصغيرة، ومن 
 

 : تطّور تصنيفات حجم المنشآت في فلسطين وفقًا لجهات التصنيف 2-3جدول 
 

 التصنيف
 ( 2011وزارة االقتصاد ) 

بالتعاون   )ج. م. إ. ف.(*
 ( 2021وزارة االقتصاد )  2020 "ماس"مع 

عدد  
 العمال 

دورة   عدد العمال  دورة المبيعات 
 المبيعات 

عدد  
 العمال 

 دورة المبيعات 

متناهية  
 الصغر 

- - - - 1-4 
أقل من  
100,000  $ 

 4-1 صغيرة جداً 
أقل من  
20,000  $ 

1-4 - 5-9 
أقل من  
200,000  $ 

 9-5 صغيرة 
أقل من  
200,000  $ 

5-19 - 10-19 
أقل من  
500,000  $ 

 19-10 متوسطة 
أقل من  
500,000  $ 

20-99 - 20-49 
أقل من  
2,000,000 $ 

 20+ كبيرة 
أكثر من  
500,000  $ 

+99 - 50+ 
أكثر من  
2,000,000 $ 

 . الفلسطيني* )ج. م. إ. ف.( يرمز إلى الجهاز المركزي لإلحصاء 
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 التعريف المّتسق مع أهداف الدراسة  3-2
 

  معيار   تصنيف المنشآت حسب  اعتماد  نظرًا لشح البيانات الخاصة بحجم المبيعات للمنشآت العاملة في الضفة الغربية، سيتم
أن شريحة المنشآت المتوسطة وفق المنهجية الجديدة لوزارة االقتصاد الوطني ال  5، ويرى فريق البحث هناالعاملين. فئة عدد  

إلى    20فوفقًا للمنهجية الجديدة في التصنيف، فإن المنشآت المتوسطة هي تلك التي تشغل من  تلبي الهدف العام للدراسة،  
الميدانية ومجموعة المقابالت التي ُنّفذت   )وفقًا للدراسة  ، وهيدوالر  2,000,000عاماًل، بحجم مبيعات سنوية يصل إلى    49

فهي  تعتبر في معظمها منشآت منظمة ومستقرة،    (السوق الفلسطيني  تلك المنشآت في  واقع  حول  مع مجموعة من الخبراء
– 2017% من قيمة تلك العطاءات خالل الفترة  19% من إجمالي عدد العطاءات الحكومية، و30تستحوذ على أكثر من  

بيانات حصل عليها فريق البحث من دراسة حديثة للبنك الدولي في الضفة الغربية لم ُتنشر حتى لحظة إعداد  )وفقًا ل  2019
% من إجمالي المنشآت العاملة في الضفة الغربية وفقًا  1.17% و0.9أنها ال تشكل سوى    من  رغم على ال،  هذه الدراسة( 

استثناء تلك الفئة من  ى  لإ(، األمر الذي يدفعنا  4-3  ( على التوالي )انظر الجدول2017،  2012لتعدادي المنشآت للعامين )
لبًا إلى تدخالت أو أي سياسات تمييز إيجابي المنشآت من هذه الدراسة باعتبار أن منشآت بتلك المواصفات ال تحتاج غا

 لها في عمليات الشراء العام. 
 

وفق التعريف الجديد   ،والصغيرة  ،والصغيرة جداً   ،تدخالتها على المنشآت متناهية الصغر  الدراسة في  وبناًء عليه، سترتكز
، علمًا أن  دوالر  (500,000ت ال تتجاوز )عاماًل بدورة مبيعا 20أي المنشآت التي تشّغل أقل من  ؛  لوزارة االقتصاد الوطني

% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص الفلسطيني كما هو مبّين في الجدول  98.5تلك المنشآت تشّكل  
(3-4 .) 
 

 للحالة الفلسطينية )م. ص. ص(األهمية االقتصادية للمنشآت الصغيرة  3-3
 

%  40تقدر مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة بحوالي  
الرسمي. كما تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق  في القطاع  % في التشغيل  60من الناتج المحلي اإلجمالي، و

 . (World Bank, 2015) توفيرها في القطاع الرسميفرص عمل جديدة يتم  5فرص عمل جديدة من بين كل  4
 

في عدد من الدول العربية    اإلجماليوتتراوح مساهمة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي  
القتصادات  في المائة، حيـث تنـخفض تـلك المـساهمة في الدول المصدرة للنفط، وترتفع في الدول العربية ذات ا  80و  22بين  

األكثر تنوعًا. كما يتراوح متوسط مساهمة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التشغيل في القطاع الرسمي  
 .(2019)عبد المنعم،  % للمتوسط المسّجل في الدول النامية60%، مقابل حوالي 49و% 9.9للدول العربية بين 

 
، تبين أن عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص  2017وفي الحالة الفلسطينية، وبناًء على نتائج التعداد العام للمنشآت  

% من هم  77 وعاملة )عامالً  444,086وقد عملت هذه المنشآت على تشغيل    ،منشأة  146,866في فلسطين بلغ   واألهلي
، حيث بلغت نسبة المنشآت التي تشغل ما  متناهية الصغرالمنشآت  ، ويغلب على هذه المنشآت سمة  % نساء(23ذكور و

% من إجمالي 50.5من المجموع الكلي للمنشآت، وقد عملت هذه المنشآت على تشغيل ما نسبته    %88.6( عمال  4-1بين )
  إجماليمن    %10  ( حواليعامالً   19-  5من    )تشغل  الصغيرة جدًا والصغيرةعدد العاملين في المنشآت، فيما تشكل المنشآت  

 
 التشاور مع عدد من األكاديميين والمختصين االقتصاديين.بعد    5
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)الجهاز المركزي لإلحصاء    عدد العاملين في المنشآت  إجماليمن  %  26  عدد المنشآت، وتعمل هذه المنشآت على تشغيل
 (.2020الفلسطيني، 

 
نالحظ أن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة )وفق التعريف    (،4-3)ووفقًا للجدول    أما في الضفة الغربية،

%( من إجمالي المنشآت العاملة  98.5%( و)98.75قد شّكلت ما نسبته )الحديث المعتمد من قبل وزارة االقتصاد الوطني( 
)التي   اوز حصة تلك المنشآتفيما لم تتج  على التوالي،  2017و  2012في الضفة الغربية وفقًا لتعداد المنشآت للعامين  

من   أقل  تتجاوز    ،عامالً   20تشّغل  ال  مبيعات  الدوليدوالر  (  500,000وبدورة  للبنك  دراسة  عدد  8  وفق  حيث  من   %
% من حيث  17.9النسبة إلى    ارتفعت، فيما  لوزارة االقتصاد الوطني  ةالقديم  المنهجيةوفق    % من حيث القيمة6العطاءات، و

 6. (2019–2017للوزارة خالل األعوام ) ةالجديد من حيث القيمة وفقًا للمنهجية %15.3العدد، و
 

  أن التقديرين اعتمدا على المتطلباتمن  رغم  على الاتساع الفارق في التقدير    ،ومن الالفت في تقديرات البنك الدولي تلك
من عدد العمال ودورة المبيعات، ما يدعو إلى إعادة النظر في تلك التقديرات من خالل كل من وزارة المالية والمجلس    ذاتها

األعلى لسياسات الشراء من أجل خلق قواعد بيانات شاملة تسمح بتقدير أكثر دقة لخصائص المنشآت المشاركة في عمليات  
 الشراء العام. 

 
محط اهتمام الدراسة باعتبارها    المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة ستكون   يحةشر   إنمّما سبق، يمكن القول  

المنشآت األكثر تهميشاً  المتمحورة حول  أهدافها  وسبل تأهيلها ومنحها معاملة تفضيلية من أجل    ،األكثر قربًا من تحقيق 
 دمجها مع برامج المشتريات والعطاءات الحكومية.

 
 : توزيع المنشآت العاملة في الضفة الغربية حسب فئة عدد العمال لألعوام 3-3جدول 

 2011( وفق منهجية تعريف وزارة االقتصاد الوطني للعام 2017–2012)
 

 الفئة 
2012 2017 

 التصنيف نسبة  عدد  التصنيف نسبة  عدد 
 صغيرة جداً  % 88.41 88,446 صغيرة جداً  % 89.07 79,700 4-1

 صغيرة  %7.35 7,357 صغيرة  7.33% 6,561 9-5

 متوسطة  %2.73 2,729 متوسطة  2.34% 2,097 19-10

 كبيرة  %1.51 1,509 كبيرة  1.25% 1,121 +20

  %100.00 100,041  %100.00 89,479 مجموع 

 % 98.49 )ص+م( 98.75% )ص+م( 

 % 95.76 )ص( % 96.40 )ص( 

 . (2017-2012تقرير المنشآت )  -باستخدام بيانات التعداد العام للسكان والمساكنسبت من قبل فريق البحث المصدر: حُ 
 

 

 

 
 . وفقًا لبيانات حصل عليها فريق البحث من دراسة حديثة للبنك الدولي في الضفة الغربية لم ُتنشر حتى لحظة إعداد هذه الدراسة  6



17 

 : توزيع المنشآت العاملة في الضفة الغربية حسب فئة عدد العمال 4-3جدول 

 2021( وفق منهجية تعريف وزارة االقتصاد الوطني للعام 2017–2012لألعوام )
 

 الفئة 
2012 2017 

 التصنيف نسبة  عدد  التصنيف نسبة  عدد 
 متناهية الصغر  % 88.41 88,446 متناهية الصغر  % 89.07 79,700 4-1

 صغيرة جداً  %7.35 7,357 صغيرة جداً  7.33% 6,561 9-5

 صغيرة  %2.73 2,729 صغيرة  2.34% 2,097 19-10

 متوسطة  %1.17 1,166 متوسطة  0.94% 844 49-20

 كبيرة  %0.34 343 كبيرة  0.31% 277 +50

  %100.00 100,041  %100.00 89,479 مجموع 

 % 99.66 )ص+م( % 99.69 )ص+م( 

 % 98.49 )ص( % 98.75 )ص( 

 . (2017-2012تقرير المنشآت )  -سبت من قبل فريق البحث باستخدام بيانات التعداد العام للسكان والمساكنالمصدر: حُ 
 
 في المشتريات العامة في الضفة الغربية وفقًا لحجمهاحصة المنشآت  3-4
 

منها نفذته الوزارات   عطاءً   4,311،  اتعطاء  11,503نحو    2019-2017خالل السنوات    7بلغ عدد العطاءات الحكومية
البلديات. وبلغت قيمة هذه العطاءات نحو    عطاءً   7,192والمؤسسات الحكومية و مليون   731  8،مليار دوالر  1.98نفذته 

 مليار دوالر نفذته البلديات.  1.27و ،تم تنفيذه من خالل الوزارات والمؤسسات الحكوميةمنها دوالر 
 

 2019-2017: توزيع العطاءات حسب القيمة، 5-3جدول 
 

 البلديات  المؤسسات الحكومية  اإلجمالية النسبة  قيمة العطاء )دوالر(
 %33 %31 %34 5,000أقل من 

5,001-20,000 18% 30% 21% 
20,001-50,000 11% 13% 12% 
50,001-100,000 10% 6% 9% 

100,000 -200,000 12% 7% 10% 
200,001 -250,000 3% 7% 5% 
250,001 -500,000 6% 3% 5% 
 %6 %2 %7 500,000أكثر من 

 

دوالر يتم شراؤها عن طريق الشراء المباشر،   5000% من العطاءات التي تقل قيمتها عن  34وتشير البيانات إلى أن نحو  
بين ) تتراوح  التي  العطاءات  ذلك  العطاءات من 18( دوالر بنسبة  20,000-5,000يلي  أما  العطاءات.  إجمالي  % من 

 
  Baseline Study to Assess SME Access to and Participation inعنوان "بالتعاون مع المجلس األعلى لسياسات الشراء العام ب  ،البيانات من دراسة للبنك الدولي  7

Palestine’s Public Procurement .لم يتم نشرها حتى لحظة االنتهاء من إعداد هذه الدراسة " 
 ية التي لم تشملها دراسة البنك الدولي بالمسح.مليار دوالر وفق بيانات وزارة المالية، والفرق بين الرقمين يعّبر عن مراكز المسؤول 2.26بلغت تلك القيمة   8
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فتشكل  20,000-50,000) دوالر،   )11( من  والعطاءات  دوالر  %50,000-100,000،  نسبة 10(  تزد  لم  فيما   ،%
يوضح توزيع العطاءات حسب قيمة العطاء   5-3%. وجدول  7دوالر على    500,000العطاءات التي تفوق قيمتها عن  

 ، سواء التي نفذتها البلديات أو المؤسسات الحكومية.2019-2017خالل األعوام 
 

 )من حيث العدد(: توزيع العطاءات الحكومية حسب النوع 1-3شكل 
 

 
 

%( منها. أما من حيث القيمة  59.7وتشكل العطاءات السلعية العدد األكبر من إجمالي عدد العطاءات بنسبة وصلت إلى )
إلى ) بنسبة وصلت  األشغال  لعطاءات  األكبر  النصيب  السلعية  47.7فقد كان  العطاءات  فيما شّكلت  % من  %47.3(، 

% من إجمالي القيمة، والخدمات 6.6العطاءات. أما بالنسبة للخدمات غير االستشارية، فقد استحوذت على  إجمالي قيمة تلك  
 نسب العطاءات حسب نوعها من حيث القيمة والعدد.  2-3و 1-3%. ويوضح الشكالن 1.4االستشارية على 

 
 : توزيع العطاءات الحكومية حسب النوع )من حيث القيمة( 2-3شكل 

 

 
 

3.5; 3% 8.9; 9%

27.9; 28%
59.7; 60%

خدمات استشارية خدمات غير استشارية أشغال سلع

1.4; 1%
6.6; 7%

44.7; 45%

47.3; 47%

خدمات استشارية خدمات غير استشارية أشغال سلع



19 

)وفقًا للتعريف الحديث لوزارة    يت عليها العطاءاتسّ  التي رُ   المنشآتأما فيما يتعلق بتوزيع العطاءات الحكومية حسب حجم  
حظيت بالنسبة األكبر  قد  كانت   عاماًل فأكثر( 50)التي توظف    الكبيرة  المنشآتأن  إلى  ، فتشير البيانات  االقتصاد الوطني(

فقد كانت   ،(، أما من حيث قيمة العطاءات%53  التي فازت في العطاءات من حيث عدد العطاءات )نحو  المنشآتمن بين  
  20بلغت حصة المنشآت المتوسطة )التي تشّغل من    من إجمالي قيمة العطاءات. فيما  %65.5نحو    المنشآتنسبة هذه  

متناهية الصغر والصغيرة جدًا    المنشآت% من قيمتها. أما  19.2دد العطاءات و% من إجمالي ع30.1عاماًل(    49إلى  
% من عدد  17.9، فقد بلغت حصتها  (دوالر  500,000عاماًل بدورة مبيعات ال تتجاوز    20)التي تشّغل أقل من    والصغيرة

التي صدرت عن    ذاتها  ةالتي ظهرت في الدراس% من قيمتها، مع تحّفظ فريق البحث على تلك النسب  15.3و  ،العطاءات
لم تتجاوز حصة المنشآت الصغيرة فيها )التي   بقيم مختلفة  ،بالتعاون مع المجلس األعلى لسياسات الشراء العام  ،البنك الدولي

% من حيث القيمة 6% من حيث عدد العطاءات، و8(  دوالر  500,000عاماًل وبدورة مبيعات ال تتجاوز    20تشّغل أقل من  
 9.يم لوزارة االقتصاد الوطني للمنشآتوفق التعريف القد

 
 عوائق مشاركة المنشآت الصغيرة في الشراء العام 3-5
 

تشير األدبيات العالمية إلى العديد من األسباب والمعيقات الذاتية النخفاض حصة المنشآت الصغيرة في المشتريات الحكومية، 
 : (Beck t., 2006) التالية في النقاط ويمكن تلخيص بعض تلك المعيقات 

 
المادية والفنية   .1 التأهيل واستيفاء تدني قدرتها على تحمل األعباء والتكاليف والمتطلبات  المطلوبة من أجل رفع درجة 

 المعايير المرتبطة بعمليات الشراء.

الوقت    العقود فيصعوبة الوصول إلى التمويل الالزم و/أو الحصول على القروض والموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ   .2
 المناسب.

 :(2006)المحروق،  ويرجع ذلك إلى جملة من العوامل الذاتية أهمها

الضمانات تعتبر    الالزم، وهذه على توفير الضمانات التقليدية الالزمة للحصول على التمويل    المنشآترة تلك  عدم قد -
 .من أهم متطلبات الحصول على االئتمان من البنوك التجارية

 .الصغيرة المنشآتحجم أرباح البنك التي قد تتأثر بفعل ارتفاع الكلفة اإلدارية إلقراض  -
الكبيرة، حيث يوجد بينها في أغلب األحيان روابط ومصالح مشتركة، وتأخذ   المنشآتتحيز البنوك التجارية لصالح   -

 .هذه الروابط شكل اإلدارة المشتركة والملكية المشتركة، والصفقات المشتركة كذلك
 في الوقت المناسب. قدرتها المحدودة على تحمل تكلفة التأخير في حال عدم سداد الحكومات قيمة المشتريات .3

 . الصغيرة المنشآتلنسبة كبيرة من  واإلدارية المالية بالقدراتك بر حجم العقود مقارنة  .4

 .الجهات الحكومية للتقدم للعطاءات العامة التي تشترطها لضمانات المالية والكفاالت البنكيةبا الخاصة متطلباتال .5

فنية   كبيرة، ما يجعل من الصعب العثور على عمال ذوي خبرةال  المنشآتيفضل معظم العمال المؤهلين االنتقال إلى   .6
 الصغيرة.  للمنشآت وإدارية في مجال التقدم للعطاءات وتنفيذها

 

 
معايير وشروط المنشآت متناهية  ل، تخضع 2011وفق منهجية العام  ،ومتوسطة ،وصغيرة ،أنها صغيرة جداً بوفقًا لمنهجيتي الوزارة في التصنيف، فإن المنشآت التي كانت تصنف   9

 .دوالر 500,000بدورة مبيعات ال تتجاوز  ،عامالً  20تعّبران عن المنشآت التي تشّغل أقل من فالحالتان ، 2021وفقًا لمنهجية العام  ، ذاتها،والصغيرة ،والصغيرة جداً  ،الصغر
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ألدبيات  ل  فيما ترّكزت العوائق الخارجية التي حّدت من قدرة المنشآت الصغيرة من المشاركة في العطاءات الحكومية وفقاً 
 : (Hoekman, 2020) التاليةالعالمية في النقاط 

 

الحكومية .1 العطاءات  تنظيم  إجراءات  والتنافسية في  الشفافية  باإلجراءات   ،وترسيتها  تدني درجة  الثقة  وبالتالي ضعف 
 والتصور المسبق بأن الحكومات تفضل التعاقد مع كبار الموردين.  ،الحكومية

 . الصغيرة على التقدم لها المنشآتوعدم تجزئتها في الكثير من الحاالت، ما يحد من قدرة  الحجم الكبير للعقود .2

الشراء .3 جهات  قبل  من  المناقصات  اإلعالن عن  كفاية  المنصات    ،عدم  ضعف  بالعطاءات   اإللكترونيةمع    الخاصة 
الصغيرة )احتكار المعلومة   المنشآتمن قبل    الوصول إلى معلومات المشتريات  القدرة على  ضعفالحكومية، وبالتالي  

 . الكبيرة( المنشآتلصالح 

 وتعبئة النماذج الخاصة.  ،عدم توفير تدريب حكومي للمناقصين حول كيفية التقدم للعطاءات .4

 المفرطة.تكلفة التقّدم للعطاءات ومتطلبات التوثيق  .5

الصغيرة    المنشآتالمحلية أو الوطنية، األمر الذي يقلل من فرص    المنشآتالتمييز ضد المناقصين األجانب، أي تفضيل   .6
 الوافدة. 

 المدفوعات المتأخرة من قبل السلطات المتعاقدة. .7

من الوقت والموارد لمواجهتها، الصغيرة على استثمار الكثير    المنشآتاإلجراءات البيروقراطية واللوائح التقييدية التي تجبر   .8
 ما يجعلها تتجنب في كثير من الحاالت التقدم للعطاءات الحكومية.

 المنشآت وأنواع أخرى من ضمانات العطاء، التي يصعب على    ،ضمانات حسن األداءو   ،معايير التأهيل غير المتناسبة .9
 الصغيرة الوفاء بها.

 

 في المشتريات العامة في الضفة الغربية الصغيرة )م. ص. ص(األسباب الذاتية النخفاض مشاركة المنشآت  3-5-1
 

وتدني مشاركتها في العطاءات    الصغيرة )م. ص. ص(من أجل حصر العوامل الذاتية التي أدت إلى تراجع حصة المنشآت  
مع مجموعة من الجهات التمثيلية وأصحاب    10مقابالت ء  بإجرا والمشتريات الحكومية في الضفة الغربية، قام فريق البحث  

من العطاءات الحكومية،   العامة، أو ممن لم يرُس عليهم أي  في المشتريات  غير المشاركين    الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآت
آراؤهم في مجموعة من المعيقات الذاتية التي حّدت من قدرة تلك المنشآت على المشاركة. ويمكن إيجاز تلك حيث تقاطعت 

 التالية: في النقاط المعيقات 
 
بشكل عام بإجراءات الحكومة في اإلعالن عن العطاءات وترسيتها،    الصغيرة )م. ص. ص( تدني ثقة أصحاب المنشآت   .1

من أجل تعزيز ثقة الجمهور بتلك اإلجراءات   ،الوقوف على تلك الشكوك  ،األمر الذي يتطلب من جهات االختصاص
 وشفافيتها. 

 ومن أسباب تدني درجة ثقة تلك المنشآت: 
بوجود المحسوبية والمحاباة والعالقات الشخصية   الصغيرة )م. ص. ص(االعتقاد الجازم لدى الكثير من المنشآت  •

 في عمليات الشراء المباشر واستدراج العروض. 

 
واتحاد المقاولين الفلسطينيين، إضافة إلى مجموعة من أصحاب   ،ومدينة أريحا الصناعية الغذائية  ،واتحاد الصناعات الغذائية  ،من غرفة تجارة وصناعة نابلس  المقابالت كالً شملت    10

الغذائية السيارات  ،واألفران  ،والحجر والرخام  ،والدعاية واإلعالم  ،والمطبوعات  ،المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجاالت الصناعات  السيارات  ،وتصليح  وصناعة   ،وبيع قطع 
 وشركات االستشارات الهندسية.  ،ومستودعات المستلزمات الطبية ،والجمعيات النسوية ،والمقاولين ،شاغل المالبسوم ،األحذية
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شكوك تلك المنشآت واعتقادها بوجود تالعب بالمواصفات المطلوبة في العطاءات لتتالءم مع شركة بعينها. ومن  •
عدم توحيد مواصفات إنارة الشوارع مثاًل، فكل بلدية تعتمد مواصفة مختلفة، األمر الذي يثير   ،األمثلة على ذلك

التساؤل لدى بعض صغار المناقصين حول غياب دور سلطة الطاقة في توحيد تلك المواصفة لمنع التالعب بها 
 من قبل البلديات. 

المناقصون أن يكونوا مصّنف .2 ُيلزم  الذي يثير تساؤالت  في حاالت عطاءات األشغال،  المقاولين، األمر  اتحاد  لدى  ين 
 حول:  الصغيرة )م. ص. ص( المنشآتمشروعة من قبل  

( للتالعب المنشآتغياب دور وزارة األشغال العامة واإلسكان في عمليات التصنيف، ما يفتح الباب )حسب بعض   •
 الكبيرة.  المنشآتبالتصنيفات بما يتناسب مع مصالح 

تتطلب أن تكون الشركة قد نّفذت مشاريع وعطاءات سابقة، وللحصول على تلك المشاريع أن عملية التصنيف   •
 المنشآت   مشاركة  يجب أن تكون الشركة مصّنفة )الحلقة المفرغة(، األمر الذي يصّعب من إمكانية  ،والعطاءات

 بمناقصات األشغال الحكومية. الصغيرة )م. ص. ص( 

الكبيرة، لكن تلك التعاقدات    المنشآتالصغيرة للتعاقد من الباطن في مناقصات األشغال مع    المنشآتتلجأ الكثير من   •
 شهادات التنفيذ المطلوبة من أجل استيفاء متطلبات التصنيف والمشاركة في المناقصات. المنشآتال تمنح تلك 

وعدم ضمان    ،حجم المبيعات لديها  انخفاض درجة التأهيل الفني في الكثير من المنشآت الصغيرة، وذلك نتيجة انخفاض .3
قادر على المشاركة في المناقصات   ،رسّو أي مناقصة عليها، ما يحد من قدرتها على استقطاب فريق عمل مؤهل فنياً 

 وتنفيذها.

الدخول في تلك المناقصات تهربًا من في  وبالتالي عدم رغبتها    ،الصغيرة  المنشآتتراكم المتأخرات الضريبية لدى بعض   .4
 .ية الضريبيةالتسو 

تكاليف إدارية ثابتة )غير    ،عند تبنيها استراتيجية التقدم للعطاءات الحكومية  ، الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتتتحّمل   .5
مرتبطة بتكاليف إنتاج السلع أو الخدمات( مرتفعة، وذلك إذا ما احُتسبت تلك التكاليف كنسبة من إجمالي مواردها المالية  

تسجيل الموردين    ومتطلبات  ،وكفالة حسن التنفيذ  ،الكفاالت البنكية  ،على سبيل المثال  الكبيرة.  آتالمنشوالتوظيفية مقارنة ب
وإجراءات تسوية المنازعات   ،ومتطلبات التأهيل وفترات السداد الطويلة  ،تطلبات واإلجراءات المستنديةوالم  ،والمقاولين

 التعاقدية المعقدة.
، وعدم مساهمتها في تقديم برامج تأهيل الصغيرة )م. ص. ص(  للمنشآتضعف متابعة االتحادات والجهات التمثيلية   .6

م  المشمولة في المقابالت، فإن معظ  للمنشآتمن أجل رفع قدرتها على التقّدم لعمليات الشراء العام. ووفقًا    المنشآتلتلك  
 الكبيرة.  المنشآتالخدمات المقدمة من الجهات التمثيلية تصب في صالح  

 

 في المشتريات العامة في الضفة الغربية  الصغيرة )م. ص. ص(النخفاض حصة المنشآت  (الخارجية) غير الذاتية األسباب 3-5-2
 

في إجراءات بعض المعيقات والتحديات القانونية والتنظيمية    11،التي شملت بعض مراكز المسؤولية  ،الدراسة الميدانية  أظهرت
من المشاركة الفاعلة    الصغيرة )م. ص. ص(دون تمكين المنشآت    تحولالتي  وآليات تنفيذ المشتريات الواردة في القانون،  

تفتح الباب لبعض التجاوزات. قد  التقدم للمناقصات الحكومية، و بآليات    عائقًا أمام ثقة تلك المنشآت  تشكلفي الشراء العام، و 
 ومن تلك التحديات:

 
وغرفة تجارة وصناعة    ،ووزارة المالية  ،ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  ، ووزارة الصحة  ،ووزارة التربية والتعليم  ،مقابالت مع كل من المجلس األعلى لسياسات الشراء العام   11

 الشراء العام. في عمليات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشاركة وغير المشاركة  وبعض ،نابلس
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لم يشمل قانون أو نظام الشراء العام أي نص صريح يشير إلى إمكانية تجزئة العطاءات الكبيرة ألغراض زيادة قدرة  .1
الثالث من قانون الشراء على  من الفصل    20حيث نصت المادة  فيها،  على المشاركة    الصغيرة )م. ص. ص( المنشآت  

أنه "تلتزم الجهة المشترية بعدم تجزئة اللوازم العامة أو األشغال أو الخدمات بغرض التحايل لتجنب األسقف المالية 
"، فيما نجد أن هناك توجهًا عالميًا يتيح تجزئة العطاءات لذلك الغرض ضمن النص  ألساليب الشراء المحددة في النظام

  التي تنص على   ،2021من قانون الشراء العام اللبناني الذي أقر في العام    14المادة    ،األمثلة على ذلكالقانوني. ومن  
، "يجوز للجهة الشارية تجزئة الشراء إلى أجزاء مستقلة في الحالتين التاليتين فقط  :(2020)قانون الشراء العام، لبنان،  

، الخدمات، ووجود مبررات واضحة كتنوع مصادر التوريد وتعددهاعندما تتطلب ذلك طبيعة األعمال أو السلع أو    األولى
 . في الشراء العام  الصغيرة )م. ص. ص(عند تنفيذ سياسات تنموية للحكومة كتشجيع مشاركة المؤسسات  والثانية

في عمليات   الصغيرة )م. ص. ص(أن عمليات تجزئة العطاءات ألغراض دمج المنشآت  إلى    ،هنا  ،وتجدر اإلشارة
على اعتبار أن عمليات التجزئة ستؤدي لمزيد من    ،اء العام عادة ما ُتواجه برفض كل من جهات الشراء من جهةالشر 

على اعتبار أنها سُتواجه بمنافسة   ،الكبيرة من جهة أخرى   المنشآتاألعمال اإلدارية والرقابية والتأهيلية والتكاليف المالية، و 
 من العطاءات الحكومية لصالح الداخلين الجدد.   اً اضطرارها لتخفيض األسعار وخسارتها جزء  إلى   سوقية أكبر قد تؤدي

مراكز المسؤولية المختلفة اقتصرت في فهمها للقانون والنظام على أهمية الحصول على المشتريات الحكومية بأقل سعر  .2
وغاب عنها الدور التوجيهي الذي يجب أن تقوده الجهات الرسمية نحو توجيه عمليات الشراء تلك وجهة  وأفضل جودة، 

 من أجل زيادة فرص نموها واستمرارها.  ،في تلك المشتريات الصغيرة )م. ص. ص( تنموية تعزز من حصة المنشآت 

العامة نتيجة ضعف القدرات المالية للحكومة،  تأخر جهات الشراء )مراكز المسؤولية الحكومية( في سداد قيمة المشتريات   .3
اإلشارة وتجدر  الخاص.  القطاع  عقود  متأخرات  من   ،هنا  ،وتراكم  أسعار  لقبول  عادة  تضطر  المسؤولية  مراكز  أن 

المناق صة إلى وضع هامش سعري مرتفع    المنشآتنتيجة لجوء    ،المناقصين أعلى من القيمة السوقية للسلعة أو الخدمة
 سعر الصرف من جهة، وفوائد مجزية على تلك المتأخرات من جهة أخرى. يضمن تقلبات 

نتيجة عدم    الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتعادة ما تؤدي إلى إقصاء    ،هذه اآللية المتبعة في عمليات الشراء العام
كفاية رأس المال لديها، وضعف قدراتها االئتمانية المصرفية، وبالتالي عدم قدرتها على تحمل تأخر مراكز المسؤولية  

 عن السداد. 
 ،الحكوميةفي المشتريات  غير المشاركة    الصغيرة )م. ص. ص(ووفقًا للدراسة الميدانية، فإن عددًا كبيرًا من المنشآت  

المبلغ مثاًل( وجدولة باقي    نصف للمشاركة في حال تم التزام الحكومة بدفعة أولى من قيمة العقد )  ستكون مستعدة للتقدم
 المبلغ على دفعات معلومة.

ميل الجهات الحكومية والبلدية المشترية إلى تجنب المخاطرة في عمليات الشراء العام، وبالتالي قد تحدد جهات الشراء   .4
األحدث واألضعف من   الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتأو خبرة أكثر صرامة تستبعد    الحكومية والبلدية متطلبات مالية

يؤدي ذلك إلى تقليل التكاليف اإلدارية المتعلقة بتقييم العطاءات، ويحد من قدرة المنشآت   ،الناحية المالية. وفي المحصلة
 على تلبية معايير التأهيل المسبق. على المشاركة في عمليات الشراء العام نتيجة ضعف قدرتها    الصغيرة )م. ص. ص(

موحدة للشراء  إلكترونية  التي ُشملت ميدانيًا بالدراسة بوجود بوابة    الصغيرة )م. ص. ص(من المنشآت    عدم معرفة أيّ   .5
، وافتقارها  والمنشآت المستهدفة في عمليات الشراء العام  المنشآتالعام، إضافة إلى ضعف قدرة البوابة على الوصول إلى  

وعدم وجود أي بند في عمليات التسجيل عبر لقواعد البيانات الكافية المتعلقة بتأهيلهم ومجاالت اهتمامهم وتصنيفاتهم، 
 التوجه. البوابة يخدم هذا  

لم يصدر قرار من  من قبل مراكز المسؤولية. ف  الموحدة  اإللكترونيةتأخر مجلس الوزراء في حسم إلزامية اللجوء للبوابة   .6
 اإللكترونيةعلى البوابة   وعملياتها  قبل مجلس الوزراء بإلزامية نشر الوثائق القياسية الموحدة للمناقصات وخطط اإلحالة 
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الوزارات والمؤسسات كما لم يصدر قرار بإلزام    .30/9/2021ليصبح ساريًا اعتبارًا من    ،2021الموحدة إاّل في العام  
باستخدام هذه البوابة لإلعالن عن احتياجاتها من عمليات الشراء إال في شهر   كافة،  الحكومية والبلديات المصنفة )أ(

 12. 2019من العام  6
على تفاصيل وثائق العطاءات،    الُمطلعينمنهجية تدوير الموظفين    مراكز المسؤوليةال تعتمد وحدة التوريدات في بعض   .7

د يفتح مجااًل للتشكيك من قبل المناقصين في نزاهة اللجان المشّكلة بسبب احتمالية تكوين عالقات شخصية بين  ما ق
، إضافة إلى احتمالية أن تقوم بعض جهات الشراء بتضييق المواصفات لبعض  المنشآتالموظفين وبعض أصحاب  

 ب أخذه باالعتبار عند تنظيم آليات الشراء العام. المشتريات بما يتناسب مع فئة محددة من المناقصين، األمر الذي يج

، المنشآتلتقييم ودراسة العروض المقدمة من قبل    في حالتي استدراج عروض األسعار والمناقصات، يتم تشكيل لجنة .8
إلى طول    ،في الكثير من الحاالت  ،وال يوجد في القانون ما يحدد السقف الزمني لعمل تلك اللجنة، األمر الذي يؤدي

 فترة البت في العروض من أجل إحالتها إلى الشركة الفائزة بالعطاء من قبل لجنة المشتريات.

من المهم هنا التأكيد على أهمية عمل بعض المسوحات الميدانية االستكمالية لهذه الورقة، وأن تكون تلك المسوحات دورية  
، لتقف على تطّور معيقات تلك الصغيرة )م. ص. ص(ت  )كل خمس سنوات( تشمل عينة عشوائية ممثلة لقطاع المنشآ

، وذلك من أجل تحسين جودة إجراءات الشراء العام بشكل مستمر، بما يضمن والبلدية   المنشآت في المشتريات الحكومية
 مؤهلة. ال المنشآتالشفافية والثقة بتلك اإلجراءات، والتوزيع العادل للمشتريات الحكومية والبلدية على أكبر شريحة من  

 
 في الشراء العام للحالة الفلسطينية الصغيرة )م. ص. ص(سبل تعزيز مشاركة المنشآت  3-6
 

يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى وضع تصّور عملي للتدخالت المباشرة )سياسات التمييز اإليجابي المباشر( وغير المباشرة  
في عمليات الشراء   الصغيرة )م. ص. ص()إصالح وتطوير جودة أنظمة وعمليات الشراء العام( لصالح تعزيز دور المنشآت  

انية والمراجعات اإلجرائية للمشتريات الحكومية التي تعّرضت لها الدراسة من جهة،  استنادًا إلى كل من الدراسة الميد  ،العام
 والتجارب العالمية التي استعرضتها الدراسة من جهة أخرى. 

 

 للضفة الغربية وإجراءاته  أنظمة الشراء العام جودة نقاط القوة في  3-6-1
 

 منشآتإلى تعزيز مبدأ )القيمة مقابل المال( دون منح أي مزايا تفضيلية مباشرة لصالح وإجراءاته  الشراء العام تهدف أنظمة 
على حساب أخرى. كما تسعى إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في عمليات الشراء العام من أجل رفع مستوى ثقة المناقصين  

قبل المتبعة من  واإلجراءات  باألنظمة  الشراء   المستهَدفين  السياسات   كافة،  المسؤوليةومراكز    جهات  تلك  أن  إلى  إضافة 
 في الشراء العام.  الصغيرة )م. ص. ص(تستهدف تكريس قيم )الممارسات المثلى( المّتبعة عالميًا من أجل دمج المنشآت 

 
 : (World Bank, 2017)  وتتمثل تلك الممارسات وفقًا لمعايير البنك الدولي بالنقاط التالية 

 

 امل ومتماسك.إطار قانوني وتنظيمي ش •

 مركزية للمشتريات العامة.إلكترونية استحداث بوابات  •

 التقليل من التمييز على أساس الحجم من خالل تجزئة العطاءات. •

 
12  https://www.shiraa.gov.ps/News/Id/23 

https://www.aman-palestine.org/activities/13909.html 

https://www.shiraa.gov.ps/News/Id/23
https://www.aman-palestine.org/activities/13909.html
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 تقييم سياسات الشراء العام كأداة لتعزيز السياسات االجتماعية واالقتصادية المستهدفة.  •

 المشتريات العامة.مواءمة سياسات الشراء مع األهداف المرجّوة من  •

، والقدرات واإلمكانات التي تمتلكها أو تحتاجها تلك  الصغيرة )م. ص. ص(فهم وتحليل القطاعات األكثر جذبًا للمنشآت   •
 المنشآت، وذلك بهدف تحديد ما إذا كانت السياسات التفضيلية مفيدة أم ال. 

 

العام، إضافة إلى  وبناًء على الدراسة الميدانية التي شملت عددًا من مراكز   المسؤولية والمجلس األعلى لسياسات الشراء 
المراجعات القانونية واإلجرائية للمشتريات الحكومية التي تعّرضت لها الدراسة، أصبح باإلمكان تتبع مدى مواءمة جودة أنظمة  

في    الصغيرة )م. ص. ص(ت  دمج المنشآى  لإمع معايير الممارسات المثلى الهادفة    ،في الضفة الغربية  وعملياته  الشراء
 الشراء العام، وتحليل نقاط القوة والضعف فيها. 

 

إن  ه يمكن القول  إنفالشراء العام في فلسطين،    وقانون على الرغم من الحداثة النسبية في أنظمة  فعلى مستوى نقاط القوة، و 
، وباإلمكان وعملياته  جودة أنظمة الشراءمنظومة الشراء في الضفة الغربية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال إصالح وتطوير  

في منظومة الشراء   الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتالبناء على تلك اإلصالحات كمدخل قانوني وإجرائي جيد لزيادة مشاركة  
 ، ومن تلك التطورات:إجراءات الشراء واالستدراج وإحالة العطاءات وترسيتهاهناك تطورات كبيرة حصلت في ف .العام

 

حيث تخضع كافة عمليات الشراء لرقابة كل    العالي من الشفافية والرقابة الداخلية والخارجية في إجراءات الشراء،القدر  .1
 من:

الصحة والتربية  - الوزارات )كوزارة  الداخلية في الوزارة، مع األخذ باالعتبار حاجة الوحدة في بعض  الرقابة  وحدة 
اإلدارات والوحدات  امتثال  لما يمكن أن تلعبه من دور في غاية األهمية لضمان    والتعليم( إلى مزيد من التمكين نظراً 

المختلفة في الوزارة بالقوانين وإجراءات العمل الخاصة بها، وذلك نظرًا إلى الكم الهائل من الملفات التي تحتاج الى 
 .تقييم ومراجعة ورقابة مالية

 . ديوان الرقابة المالية واإلدارية -

 . الفسادهيئة مكافحة  -

 . المجلس األعلى لسياسات الشراء العام -

 .وزارة المالية -

العام، و  .2 البوابة تابع للمجلس األعلى لسياسات الشراء  إلكتروني أحادي  استكمال إدمـاج العمل جار  على  إنشاء موقع 
 ها.جميـع مراكـز المسـؤولية الحكوميـة والهيئــات المحليــة فــي

 الموردينت" في المجلس األعلى لسياسات الشراء العام للنظر في الشكاوى التي تقدم من  استحداث "وحدة مراجعة النزاعا .3
الشراء العام المنظمة   سياساتمن    اً أي  يخالف  العامة، ووضع عقوبات رادعة بحق من  المشتريات  في مجال    والمقاولين

 الناظمة. واللوائح  في القانون  

لجهات الشراء االكتفاء بـ "إقرار ضمان العطاء" من المناقصين دون إلزامهم بالكفاالت البنكية. أتاح قانون الشراء العام   .4
، لكن وفقًا للدراسة الميدانية، تبين أن  الصغيرة )م. ص. ص(ويمكن اللجوء إلى هذا النوع من الضمان مع المنشآت  

عمليات الشراء وفقًا لما هو منصوص عليه    الكفاالت البنكية في  من كافة المناقصين  معظم مراكز المسؤولية تطلب
 . من هذه الدراسة 3-2، والوارد تفاصيله في جدول بالقانون 

أتاح القانون لجهات الشراء إمكانية تجزئة العطاءات كلما كان ذلك ممكنًا. وقد تبّين من الدراسة الميدانية أن معظم  .5
اإلشارة إليه في    تما تم  ،هنا  ،إحالتها بالتجزئة. ونستذكرتتم  وعطاءات مركزية(    ،عطاءات اللوازم )من اتفاقيات إطار
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يشير إلى إمكانية تجزئة العطاءات الكبيرة ألغراض زيادة قدرة في القانون  أي نص صريح  موضع سابق من عدم وجود  
 على المشاركة بها. الصغيرة )م. ص. ص( المنشآت 

الحكومية عبر   .6 للعطاءات  التقدم  الشراء  ائتالف مجموعة؛  ائتالفاتيتيح نظام  التقدم من خالل  من األطراف أو   أي 
أن تتحد فيما بينها لتزيد من قدرتها على تلبية متطلبات    الصغيرة )م. ص. ص(  للمنشآت، األمر الذي يتيح  المنشآت
 العطاء.

للمنتج والمقاول  يُ  .7 المسؤولية أن تمنح معاملة سعرية تفضيلية  الشراء مراكز  وهناك فرضية تدعمها   المحلي،لزم نظام 
نظرنا للبيانات التي   إذافمثاًل    صغيرة ومتوسطة،  منشآتكل محلي هي  التي تنتج بش  المنشآتأن معظم    ااألرقام مفاده

التي تعمل في  منشآت القطاع الخاص %( من 97)يتضح لنا أن  ، 2017عام ليوفرها التعداد العام للمساكن والمنشآت ل
. هذا التقاطع  عاماًل فما دون   19توظف    ،منشأة  19,420والتي بلغ عددها    ،ستخراجيةمجال الصناعات التحويلية واال

الصغيرة )م.   المنشآتيوفر فرصة إضافية لزيادة مشاركة    ،في االقتصاد الفلسطيني  العمالة بين المنتج المحلي وحجم  
 منتج المحلي.في العطاءات الحكومية عبر ما يوفره النظام من سياسات وأسعار تفضيلية لل ص. ص(

اإلجراءات الالزمة    بتكليف وزير المالية باتخاذ   18/10/2021صدور قرار لمجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ   .8
أن هذا القرار يفتح الباب  إلى  ،هنا ،وتجدر اإلشارة  13. لمنتجات الجمعيات التعاونية في عقود الشراء العاملمنح األولوية 

 . في عمليات الشراء العام الصغيرة )م. ص. ص(أما مزيد  من مشاركة المشاريع 
 

 سياسات إصالح وتطوير جودة أنظمة وعمليات الشراء العام للحالة الفلسطينية )التدخالت غير المباشرة( 3-6-2
 

الصغيرة باتجاه مزيد  من دمج المنشآت وإجراءاته بالعودة إلى "الممارسات المثلى" كمرجعية لجودة توجيه أنظمة الشراء العام 
غّطت من ناحية القوانين واألنظمة الجزء األكبر   ،في الشراء العام، نجد أن منظومة الشراء العام الفلسطينية  )م. ص. ص( 

البوابة  من متطلبات تلك الممارسات، فاإل القانوني والتنظيمي على قدر  عال  من الشمول، وتم استحداث   اإللكترونية طار 
تجزئة  عمليات  والقانون  األنظمة  أتاحت  كما  القانون،  لها  حددها  التي  مهامها  بعض  بأداء  بالفعل  باشرت  التي  الموحدة 

 العطاءات.
 

لتعزيز السياسات االجتماعية واالقتصادية المستهدفة، ولم تتمكن تلك   ،كأداة   ،زالت منظومة الشراء العام قاصرةما  ومع ذلك،  
فهم  مواءمة سياسات الشراء مع األهداف المرجّوة من المشتريات العامة، إضافة إلى قصور في  المنظومة بعد من استكمال  

تلكها أو تحتاجها تلك المنشآت،  ، والقدرات واإلمكانات التي تمالصغيرة )م. ص. ص(وتحليل القطاعات األكثر جذبًا للمنشآت  
األمر الذي يعني بالمحصلة ضرورة استكمال جهود إصالح ،  وذلك بهدف تحديد ما إذا كانت السياسات التفضيلية مفيدة أم ال

في    الصغيرة )م. ص. ص(مزيد  من دمج المنشآت  من أجل    ،نظام الشراء بما يتناسب مع متطلبات "الممارسات المثلى"
 امة.ت العالمشتريا

أنظمة وعمليات الشراء العام للحالة الفلسطينية )التدخالت    وشفافية  ويمكن إيجاز السياسات االستكمالية إلصالح وتطوير جودة
 غير المباشرة( بالنقاط التالية:

 

- 2017للفترة  ها في موضع سابق من الدراسة، فإن قيمة عقود الشراء العام  يلإوفق دراسة البنك الدولي التي سبق اإلشارة   .1
لم تشّكل    ،)الشراء المباشر(  أشغال  دوالر  5,000  أو  ، لوازم دوالر    3,000  التي لم تتجاوز قيمة العقد الواحد فيها  2019

 
13  http://www.cwa.pna.ps/ads/29 

http://www.cwa.pna.ps/ads/29
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العقود )0.5سوى   الشراء مع  سنوياً   مليون دوالر  3.75% من إجمالي قيمة تلك    المنشآت (، فيما بلغ إجمالي عقود 
مليون    45أي ما ال يتجاوز  ؛  بأدنى تقديرذاتها    لفترة لمة العقود المبرمة  % من إجمالي قي6  الصغيرة )م. ص. ص(

إجمالي التزامات ووفقًا ألعلى تقدير، فإن  .  مليون دوالر سنوياً   115% بأعلى تقدير، أي قرابة  15.3، ودوالر سنوياً 
وضع استراتيجية حكومية واضحة  إن  أي  ؛  2021% من إجمالي النفقات العامة لموازنة العام  2لن يتجاوز    ، الحكومة لها

خاصة أن  وبماليًا كبيرًا لموازنتها العامة،    عبئاً ال يشكل    الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتتجاه مدفوعاتها لمشترياتها من  
عددًا كبيرًا بّينت أن    ، والجهات التمثيلية لها  الصغيرة )م. ص. ص(   المنشآتالدراسة الميدانية مع مجموعة من أصحاب  

للتقدم للمشاركة في حال تم  سيكون مستعدًا  ،غير المشاركة بالمشتريات الحكومية الصغيرة )م. ص. ص(ت من المنشآ
 وجدولة باقي المبلغ على دفعات معلومة. ،المبلغ مثاًل( نصف) عند التسليم التزام الحكومة بدفعة أولى من قيمة العقد

الموحدة التابعة للمجلس األعلى    اإللكترونيةاستكمال إدراج جميع مراكز المسؤولية الحكومية والهيئات المحلية في البوابة   .2
  ، ودائرة اللوازم العامة ،مع التأكيد على ضرورة التزام الجهات غير الملتزمة من مراكز المسؤولية، لسياسات الشراء العام

أو التعبير عن االهتمام   ،عالن عن الدعوات لتقديم العطاءات أو طلبات التأهيل المسبقباإل  ،ودائرة العطاءات المركزية
بإلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات المصنفة  التزامًا بقرار مجلس الوزراء القاضي    ،عبر موقع البوابة الموحدة

 ت الشراء.باستخدام هذه البوابة لإلعالن عن احتياجاتها من عملياكافة، )أ( 

للتسجيل  الصغيرة(  )بما فيها    المنشآتاستهداف كافة  ى  لإاستكمال خطة المجلس األعلى لسياسات الشراء العام الساعية   .3
 للبوابة، مع ضرورة مراعاة التالي: اإللكترونيالمباشر من قبل الشركة في قواعد بيانات البوابة الموحدة عبر النموذج 

الشراء على تسجيل   .أ المؤهلين من وجهة نظر جهات   المنشآتتفعيل قدرة جهات  للمناقصين  الدائمة  القائمة  في 
في مشتريات باقي مراكز    المنشآت، ما يعمل على تعزيز فرص تلك  الموحدة  اإللكترونية  الشراء تلك عبر البوابة

 المسؤولية. 

زمة لعمليات بحيث تكون الحقول التصنيفية الال  ،عبر البوابة  المنشآتالمعد لتسجيل    اإللكترونيتطوير النموذج   .ب
 (. إلختحليل البيانات إجبارية )مجال االختصاص، عدد العاملين، حجم المبيعات، رأسمال الشركة، ...  

العام( ومهامّ كافة    المنشآتتعريف   .4 الشراء  لسياسات  للمجلس األعلى  )التابعة  النزاعات  من خالل    ،هابوحدة مراجعة 
  الصغيرة )م. ص. ص(   المنشآتمن أجل تعزيز ثقة    ،لتمثيليةوسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي والجهات ا

 شكاوى أي تظلمات أو    ولم يصلها بعد  ،أن الوحدة ال تزال حديثة نسبياً وبخاصة  بنزاهة وشفافية إجراءات الشراء العام،  
 .المرحلة الثانية الخاصة بالوحدة( شكاوى )

في مجاالت   الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتعاملين في  اإلداري واإلجرائي والفني لل  برامج تدريبية من أجل التأهيل  تقديم .5
العام الشراء  وإجراءات  للعطاءات  والفني  التقدم  المالي  التأهيل  األعلى  ومتطلبات  المجلس  طواقم  خالل  من  وذلك   ،

 ثيلية الشريكة من نقابات واتحادات.والجهات التم ،ووزارة المالية ،لسياسات الشراء العام

عدم االكتفاء بنصوص قانون ونظام المشتريات التي تتيح لجهات الشراء تجزئة العطاءات دون أي إشارة إلى أفضلية   .6
المنشآت   خاصة في العطاءات  وب)  على المشاركة بها  الصغيرة )م. ص. ص(تجزئة العطاءات ألغراض زيادة قدرة 

بنظام الشراء    2014( لسنة  5من قرار مجلس الوزراء رقم )  101( من المادة  4الفقرة ). فقد نصت  الكبيرة(المركزية  
المناقصة    ،العام لتجاوز أسلوب  المشترية استخدام استدراج عروض األسعار فقط كوسيلة  للجهة  أنه "ال يجوز  على 

للسماح باستخدام هذا األسلوب"، فيما يمكن إضافة  العامة عن طريق تجزئة عمليات الشراء المحتملة إلى عمليات أصغر  
للنظام   الكبيرةتمنح  مادة جديدة  من خالل تجزئة    ،جهة الشراء أفضلية استخدام أسلوب استدراج العروض للعطاءات 

الُمستهدفة على المشاركة في    الصغيرة )م. ص. ص( العطاءات في حال كان هذا األسلوب يعزز من قدرة المنشآت  
 . ذلك إلى ارتفاع كبير في كلفة الشراء العام  ، ما لم يؤدّ  ء العامعقود الشرا
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ومدى استفادة كل   ، من هنا تبرز الحاجة إلى تحليل القطاعات واألنشطة االقتصادية المشاركة في عمليات الشراء العام .7
األكثر قدرة على    ،الحجم، وذلك بهدف تحديد األنشطة األقل استفادة من وفورات الحجم )وبالتالي   نشاط من وفورات

األكثر ارتفاعًا في تكلفة الشراء    ، تبني سياسات تجزئة العطاءات(، واألنشطة األكثر استفادة من وفورات الحجم )وبالتالي
 تجزئة عقود الشراء العام(.  تفي حال تم ،العام

عدم األخذ بتوصية لجنة التقييم الفنية للعطاء دون   ،يتيح النظام الخاص بالشراء للجنة المشتريات في الوزارة المختصة  .8
الشخصي ألحد   والكسب  للمحاباة  أبوابًا  يفتح  قد  الذي  األمر  تبريرات،  لتقديم  اللجنة  الحاجة  بعضأعضاء  ما همأو   ،

 يستدعي تعديل نظام الشراء العام بإضافة ُتلزم لجنة المشتريات بتبرير عدم أخذها بتوصية لجنة التقييم. 

 

 التدخالت المباشرة وسياسات التمييز اإليجابي  3-6-3
 

 المنشآته من التجارب الدولية في مجال التمييز اإليجابي المباشر لصالح  يلإ في البداية ال بد من استحضار ما سبق التطرق  
التدخالت الحكومية بعض التجارب العالمية )التجربة الهندية على سبيل المثال( أن    ت، فقد أظهر الصغيرة )م. ص. ص(

سياسات إصالحية في المنظومة القانونية واإلجرائية للشراء العام،  تسبقها  ألهداف المرجوة ما لم  ى الإلن تصل    ،المباشرة تلك
غير   القانونية واإلجرائية  توصيات في مجال التدخالت ه من  يلإوبالتالي ال يمكن فصل التدخالت المباشرة عّما سبق التطرق  

 في عقود الشراء العام.  الصغيرة )م. ص. ص( المنشآتالمباشرة ألغراض تعزيز فرص 
 

الفلسطينية الناظمة لعمليات الشراء العام )كالمجلس األعلى    والتمثيلية  الجهات الرسميةإلى عدم تفضيل    ،هنا  ،وتجدر اإلشارة
العام الشراء  المالية  ، لسياسات  المقاولين(  ،ووزارة  المباشرة  14واتحاد  اإليجابي  التمييز  سياسات  المنشآت   استخدام  لصالح 

وبالتالي    ة مقابل المال"،بسبب تعارضها في معظم الحاالت مع مبادئ المنافسة الحرة، وعدم تبنيها مبدأ "القيم  ،الصغيرة
الرسمية   تلك الجهات  الكبيرة ومراكز المسؤولية المختلفة. وتكتفي  المنشآتارتفاع تكاليف عقود الشراء العام على كل من  

 عند التقدم للمشتريات العامة.  الصغيرة )م. ص. ص( المنشآتبمبدأ عدم وجود أي عقبات قانونية تقف في وجه   والتمثيلية
 

في الشراء العام )التي سبق   الصغيرة )م. ص. ص(وبالعودة إلى "الممارسات المثلى" المّتبعة عالميًا من أجل دمج المنشآت 
نجد أن تلك الممارسات تدمج في محتواها بين التدخالت المباشرة وغير المباشرة، فالممارسات ها في هذه الدراسة(،  يلإالتطرق  

 الثالث األخيرة كانت تنص على: 
 

 تقييم سياسات الشراء العام كأداة لتعزيز السياسات االجتماعية واالقتصادية المستهدفة.  •

 مواءمة سياسات الشراء مع األهداف المرجّوة من المشتريات العامة. •

، والقدرات واإلمكانات التي تمتلكها أو تحتاجها تلك  الصغيرة )م. ص. ص(فهم وتحليل القطاعات األكثر جذبًا للمنشآت   •
 نشآت، وذلك بهدف تحديد ما إذا كانت السياسات التفضيلية مفيدة أم ال. الم

 
وتتبنى مبدأ "األثر االقتصادي األكبر" عند منح عقود المشتريات العامة،   ،وهي ممارسات تتحّلل من مبدأ "القيمة مقابل المال"

األمر   ، وفق سياسات قطاعية مدروسة  الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتوتفتح الباب أمام التمييز اإليجابي المباشر لصالح 

 
 . 23/6/2021بتاريخ  "ماس"لقاء مجموعة بؤرية في معهد    14
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من خالل بعض    المنشآت  تلك  ترجيح متطلبات ومعايير العطاءات بما يصب في صالح  ،في المراحل األولى   ،الذي يتطلب
 بالنقاط التالية:  التي يمكن إيجازهاتدخالت ال
 
 االستراتيجية )وفق االستراتيجية الوطنية الفلسطينية(  القطاعات واألنشطةفي    الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآت  استهداف .1

بسياسات تمييز سعري في عقود العطاءات بنسبة مساوية    ،و/أو المكّون الوطني األكبر  ، ذات الكثافة العمالية األعلى
الممنوحة الحكومية  للنسبة  العطاءات  )  في  الوطني  المنشآت وطنية    15،%(15للمنتج  تلك  لم تكن منتجات  في حال 

 المنشأ.

الصغيرة    نشآتالم% تعاقدات من الباطن مع  30صة في العطاءات الكبيرة على االلتزام بنسبة  الكبيرة المناق    المنشآتإلزام   .2
خاصة في  وبلعمليات الشراء القابلة للتعاقد من الباطن )ويتطلب ذلك إجراء دراسة تفصيلية قطاعية    16، )م. ص. ص(

 .مجال المقاوالت(

نصف  ما ال يقل عن  (، و أشغال  دوالر  5,000  لوازم أو  دوالر  3,000  عمليات الشراء المباشر )دون   نصفتخصيص   .3
 المنشآتللمنافسة بين    )لوازم وأشغال وخدمات غير استشارية(  دوالر  20,000للمشتريات دون  عمليات استدراج العروض  

المستوفية لشروط التأهيل المطلوبة، بحيث تتم عمليات تخصيص استدراج العروض على أساس    الصغيرة )م. ص. ص(
 (. 1المشتريات ذات العالقة باألنشطة االستراتيجية )وفق ما ورد في النقطة رقم 

عقود الشراء العام،  عدد  % من إجمالي  52$ تشكل  20,000قد سبق اإلشارة إلى أن عقود المشتريات العامة دون مبلغ  و 
(، وبالتالي هامش تأثير هذا للشراء المباشر% من قيمة العطاءات تذهب  0.5لكن نسبتها في قيمة العطاءات منخفضة )

لى تناسب تلك المشتريات في تكاليفها من منظور اقتصاد الحجم  الكبيرة سيبقى محدودًا، إضافة إ المنشآتالتدخل على  
 الكبيرة.  المنشآتأكثر من تناسبها مع  الصغيرة )م. ص. ص( المنشآتمع 

 الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتالموحدة للشراء العام لعرض منتجات وخدمات    اإللكترونيةتخصيص زاوية عبر البوابة   .4
 ألغراض الترويج والتشبيك. لجهات الشراء ومراكز المسؤولية المختلفة

 
% من عمليات 20نسبة  يجب أن تستهدف    ،اقترحناهانوجز القول بأن السياسات والتدخالت المباشرة وغير المباشرة التي  

من السياسات   لية أيّ  الشراء العام لصالح المنشآت الصغيرة )م. ص. ص(، األمر الذي يتطلب متابعة دورية لمدى فاع
 لنسبة المستهدفة.ى الإالمعتمدة من أجل الوصول 

 
 سبل تعزيز استجابة المشتريات العامة للنوع االجتماعي 3-7
 

على الرغم من أن النساء يشكلن أكثر من نصف سكان العالم بقليل، إال أن مساهمتهن اإلجمالية في النشاط والنمو االقتصادي  
بكثير من المستوى الممكن، حيث ال تزال أسواق العمل في مختلف أنحاء العالم مقسمة على أساس نوع الجنس،  ال تزال أقل  

في سوق العمل أدنى من مشاركة الذكور، كما ترتكز عمالة النساء في األعمال غير مدفوعة    وال تزال مشاركة اإلناث عالمياً 
. وفي كثير من الرجلكبيرة في األجور بينها وبين    لمرأة تواجه فروقاً أن ا إلى  األجر وفي القطاع غير الرسمي. هذا إضافة  

 
 : بنظام إعطاء األولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية 2013( لسنة  4قرار مجلس الوزراء رقم )   15

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16489 
 موع قيم عقود الشراء العام. صين تعاقدوا جزئيًا مع منشآت صغيرة، فيما لم تقّدر الدراسة نسبة التعاقدات من الباطن إلى مج % من المناق  23وفق تقديرات دراسة البنك الدولي، فإن     16

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16489
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إلى الحد من خيارات العمل مدفوع األجر أمام المرأة، وال يزال تمثيل   ،البلدان، تؤدي التشوهات والتمييز في سوق العمل
 (. (Elborgh, 2018وفي مجال ريادة األعمال  ،في المناصب العليا اإلناث منخفضاً 

 

حول العالم   المنشآت% من  35( إلى أن  United Nations Sustainable Development Group, 2021تشير الدراسات )
% فقط من إجمالي المشتريات الحكومية، األمر الذي دفع العديد  1على    المنشآتمملوكة للنساء، فيما اقتصرت حصة تلك  

المملوكة للنساء   المنشآتيعات تدفع باتجاه تعزيز حصة منتجات  من الحكومات والمنظمات الدولية إلى تبني سياسات وتشر 
أهداف التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة )الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين،  كواحد من    ،في عمليات الشراء العام

 والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة(.
 
 تجارب عالمية  3-7-1
 

مشاركة   لتعزيز  العامة  المشتريات  المتحدة  الواليات  للنساء  المنشآتاستخدمت  المملوكة  من    ،الصغيرة   المنشآت وغيرها 
أن ال تقل على    ،المتحدةفي الواليات  ينص قانون األعمال التجارية الصغيرة    في سلسلة التوريد الفيدرالية، حيث  ،يرةالصغ

)كمناقص رئيسي أو تعاقد من الباطن(، وأن ال تقل    عقود الشراء الفدرالية% من إجمالي  23الصغيرة عن    المنشآتحصة  
التي تقدم   (SBA)مال الصغيرة عولذلك الغرض، أنشئت هيئة األ % من تلك العقود.5المملوكة للنساء عن  المنشآتحصة 

داري واإلشراف على تعزيز برامج التمكين في عمليات الصغيرة، إضافة إلى الدعم الفني واإل  للمنشآتالمنح والتمويل الالزم  
الذي يمنح جهات    ،قانون "العدالة في التعاقدات لصالح النساء"  ،2000األمريكي في العام    الكونجرسالشراء. كما أصدر  

لنساء، مع عدم السماح لباقي  الصغيرة المملوكة ل  شآتالمنة بين  نسبة من العقود للمنافسفي تخصيص  درالية الحق  يالشراء الف
 (. UN Women, 2017) فيها لمنافسةى الإبالدخول  المنشآت

 
على ما يلي: "يشجع رئيس الكيان  "قانون دعم األعمال التجارية المملوكة للنساء"من  (4)تنص المادة وفي كوريا الجنوبية، 

من    (7)المادة  ". كما استهدفت  المملوكة للنساء  الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتالعام شراء السلع التي تصنعها وتوردها  
شراء من األعمال المملوكة للنساء، لل% من المشتريات العامة )سلع وخدمات(  5ذاته نسبة ال تقل عن    لقانون لالتنفيذي    النظام

المملوكة للنساء أو ذات  المنشآت، إضافة إلى منح المشتريات العامة من األشغالمن إجمالي قيمة  %  3  بة ال تقل عننسو 
 .(DCED, 2017التوظيف العالي للنساء نقاطًا إضافية في مناقصات الشراء العام ) 

 

كما قامت   اليدوية للشراء الحصري من النساء.قد احتفظت الحكومة المركزية بجميع عناصر المنسوجات  ف،  في الهندأما  
بحجز جميع منتجات ملحقات النول اليدوي للشراء الحصري من رابطة شركات الصناعات اليدوية والجمعيات   ،أيضاً   ،الحكومة

 . (Kirton, 2013النسوية ومنظمة تنمية المرأة )
 

المملوكة للنساء للدخول    المنشآتوبالنسبة للمكسيك، ال تتوفر بعد بيانات رسمية من قبل المؤسسات الحكومية حول أهلية  
 . لكن في الوقت المنشآتاءات الحكومية، وبالتالي ال تنتهج الحكومة أي سياسات تمييز إيجابي مباشرة تجاه تلك  في العط

العامة، ومنها  نفسه للمشتريات  النساء  آليات دعم غير مباشرة تسهل عملية وصول  الحكومة  برامج  ، وضعت  تخصيص 
الناشئة منها لبرامج تأهيل ودعم متنوعة، إضافة إلى إمكانية   المنشآتالمملوكة للنساء، وإخضاع    المنشآتائتمانية خاصة ب

 .(DCED, 2017في بعض حاالت الشراء العام )  المنشآتمنح نقاط إضافية لتلك 
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على أّنه "ُتمنح التفضيالت على المناقصين    ،( من القانون الخاص بالشراء العام39( من المادة )4أما كينيا، فينص البند )
وبعض الفئات األخرى"، وال    الصغيرة )م. ص. ص(من الفئات المحرومة أو المهمّشة جغرافيًا والمؤسسات متناهية الصغر و 

يوجد ذكر صريح للتمييز على أساس النوع االجتماعي. ويبدو أن صياغة القانون جاءت لمعالجة مخاوف االستبعاد على  
 . (Kirton, 2013بداًل من استبعاد النوع االجتماعي ) ، س المعايير القبلية واإلقليميةأسا

 
 الضفة الغربية  –سبل تعزيز مفهوم النوع االجتماعي في الشراء العام  3-7-2
 

 المنشآت% من إجمالي  12.6في فلسطين تشكل    )جزئيًا أو كليًا(  المملوكة للنساء  المنشآتتشير اإلحصاءات المتاحة إلى أن  
فيما ال تتوفر أي بيانات تفصيلية حول  (.  2017تديرها النساء )يونيدو،    المنشآت تلك  % فقط من إجمالي1.2العاملة، وأن  

 ويمكن تفسير انخفاض نسبة اإلدارة النسوية   أو نسبة مشاركتها في العطاءات الحكومية.  المنشآتحجم ومجاالت عمل تلك 
قد ُتسّجل بأسماء النساء ألغراض التهرب الضريبي دون أي   المنشآتبأن الكثير من    ،مقارنة مع ملكيتهن لها  ،المنشآتلتلك  

 دون أي تواجد لها في اإلدارة. ،المنشآتملكية حقيقية لهن فيها، أو وجود المرأة كشريك في بعض تلك 
 

ومسح القوى العاملة للتعرف على أبرز مالمح واقع المرأة الفلسطينية في يمكن االسترشاد ببعض بيانات التعداد العام  كما  
% من إجمالي العمالة في منشآت القطاعين  14.6  فقط  سوق العمل، حيث تشير تلك اإلحصاءات إلى أن النساء يشكلن

(، فيما لم تتجاوز 2018الخاص واألهلي )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت،  
مقابل   ، %25.8% للذكور، وبمعدل بطالة بلغ  74.4مقابل    ،%17.4نسبة مشاركتهن في القوى العاملة في الضفة الغربية  

 (. 2021% للذكور )مسح القوى العاملة، 12.1
 

دل على ذلك من خالل  يغلب على المنشآت النسوية طابع المنشآت الصغيرة العائلية غير المنظمة، ونست  إنهويمكن القول  
% من النساء من أرباب العمل.  2.7% من إجمالي العمالة النسائية مقابل  11.8نسبة النساء العامالت لحسابهم التي تشكل  

لحسابهم يعملون في مشاريعهم الخاصة التي ال تخلق أي فرصة عمل أخرى مدفوعة األجر،  العاملين فإن    ،وكما هو معلوم
 ر، وعلى األغلب غير منظمة. أي مشاريع متناهية الصغ

 

باالسترشاد بالممارسات الُفضلى  (  United Nations, Global Marketplase, 2017)  أوصت منظمة األمم المتحدة من خالل
من أجل ضمان زيادة حصة المنشآت التي تملكها النساء في المشتريات العامة،    (ITC)التي وضعها مركز التجارة الدولية  

 وهي على النحو التالي: 
 

 النسوية على أساس الملكية واإلدارة والحجم.  المنشآتالتصنيف: أي العمل على إيجاد قواعد بيانات تصنف  .1

% من الشراء العام  5، كأن يتم استهداف  األهداف: ويقصد بها تحديد هدف تسعى إليه السياسة العامة للشراء العام .2
 المملوكة للنساء.  المنشآتلصالح 

التعاقد من الباطن: كأن يتم اشتراط منح نسبة معينة في العطاءات الكبيرة على شكل تعاقدات من الباطن في سلسلة   .3
 النسوية. المنشآتالتوريد مع 

 التي تمتلكها النساء. للمنشآتعرية هامش تفضيل سعري: ويكون من خالل بعض المزايا التفضيلية الس .4

وتمكينهن من المنافسة    ،المملوكة للنساء إلزالة حاجز المعرفة  للمنشآتبرامج بناء القدرات: أي تنمية مهارات الشراء   .5
 بنجاح في أسواق المشتريات.
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والبرامج، ومن أجل قياس التقدم نحو قياس التقدم والمراقبة والتتبع والتقييم: وهذا ضروري لضمان االمتثال للسياسات   .6
 األهداف المحددة وإجراء التعديالت والتحسينات الالزمة.

 

بالتجارب الدولية والممارسات المثلى المطبقة من أجل زيادة  و   ،بما جاء في هذه الدراسةوباالسترشاد  بناًء على كل ذلك،  
دمج المرأة الفلسطينية في سوق الشراء من أجل    عمل   ، يمكن وضع خطةحصة المشاريع النسوية في عمليات الشراء العام

 المحاور التالية:  إلىتستند العام 
 

 التي تقيس: ،الالزمة التصنيفية إعداد قواعد البيانات .1

حجمها    المنشآت • حيث  من  تالفي  و النسوية  أجل  من  اإلدارة  جزئية  على  التركيز  ضرورة  مع  وإدارتها،  ملكيتها 
 المسجلة بأسماء النساء ألغراض التهرب الضريبي.  المنشآتاستهداف 

 القطاعات االقتصادية األكثر جذبًا لالستثمارات النسوية.  •

 فجوة المهارات والخبرات اإلدارية والفنية والمالية الالزمة.  •

تديرها النساء من إجمالي عمليات الشراء العام من جهة، ومن التعاقدات من الباطن من جهة  حصة المنشآت التي   •
 أخرى.

انسجامًا مع واقع   .2 األكثر  الشراء  في    المنشآتتحديد عمليات  المطلوبة  السلعة  النسوية من حيث نوع وحجم وطبيعة 
 . عمليات الشراء العام

، وهو ما سيتم اقتراحه في هذه  لنقطتين السابقتينى الإباالستناد    النسوية  للمنشآتتقدير النسبة المستهدف تخصيصها   .3
 . الدراسة عند الحديث عن مشاريع ذوي االحتياجات الخاصة 

وذلك من  متابعة قرار مجلس الوزراء بخصوص منح "المعاملة التفضيلية" للجمعيات التعاونية في عقود الشراء العام،   .4
 خالل:

 تعريف مصطلح "المعاملة التفضيلية" من قبل وزارة المالية والمجلس األعلى لسياسات الشراء العام. •

 تحديد اإلجراءات الكفيلة بتحقيق تلك المعاملة التفضيلية ومتابعة مدى االلتزام بها. •

أن هذا القرار يمنح فرصًا أكبر من أجل التمكين االقتصادي للنساء في األرياف والمناطق   ، إلى هنا  ،وتجدر اإلشارة .5
شة كاألغوار والمناطق المحاذية للجدار وللمستوطنات، فالعدد اإلجمالي للجمعيات النسوية اإلنتاجية المسجلة هو  المهمّ 

 .17.امرأة  12,200جمعية، تشّغل قرابة  43

سوية فنيًا وإداريًا في مجال التقدم للعطاءات الحكومية من خالل المجلس األعلى لسياسات  الن  المنشآتمتابعة تأهيل   .6
 وبالتعاون والشراكة مع الجهات التمثيلية.  ،الشراء العام

من خالل آليات الشراء المباشر والتعاقدات    ،تحديد القطاعات األكثر مالءمة لدمج المشاريع النسوية في المشتريات العامة .7
طن مع العطاءات الكبيرة واستدراج العروض. ويمكن أن تكون البداية في أنشطة الصناعات الغذائية والمشغوالت من البا

 اليدوية واإلنتاج الزراعي، مع التركيز على منتجات الجمعيات التعاونية النسوية.

 لي المستجيبة مع النوع االجتماعي.اعتماد مراكز المسؤولية لسياسات تبسيط وثائق التقدم للعطاءات وإجراءات التأهيل القب .8

جل معرفة نقاط القوة والضعف  من أ ،التي لم تنجح في ترسية عمليات الشراء عليها التي تديرها النساء المنشآتمتابعة  .9
 .وسبل تحسين أدائها لديها

 المملوكة للنساء، ويشمل ذلك التعاقدات من الباطن في العطاءات الكبيرة.  للمنشآتالدفع المباشر  .10

 
 http://www.cwa.pna.ps/events/20 :من موقع هيئة العمل التعاوني  17

http://www.cwa.pna.ps/events/20
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 18التمييز اإليجابي في المشتريات العامة لصالح المشاريع التي يملكها الشباب  3-8

 

في االنتعاش والتعافي من األزمات    ورئيسياً   هماً م  يلعبوا دوراً أن  ، ويناط بهم  وإنتاجاً   الشباب هم أكثر فئات المجتمع حيويةً 
تحسين  في أهمية يتمثل  ،للشبابمم المتحدة األقرته أن الهدف العام الذي فإ  ،وعليه. وآخرها أزمة جائحة كورونا ،والتحديات

والدروس لتعزيز وتطوير المشاركة والعمل الشبابي على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، فضاًل عن استخالص العبر 
 .تمثيلهم ومشاركتهم في مختلف القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية

 
مع إتاحة المجال للدول لتحديد فئة الشباب    ، سنة  24-15تعرف األمم المتحدة الشباب بأنهم األفراد ضمن الفئة العمرية  و 

سنة لتعبر عن فئة   29-18اعتمد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الفئة العمرية  و   وحاجتها.  وفق خصوصية كل دولة
يشكلون أكثر من   ،سنة في فلسطين  29-18مليون شاب وشابة    1.16. وُتظهر اإلحصاءات أن هناك  الشباب فلسطينياً 

 . (2021% من إجمالي السكان في فلسطين منتصف العام 22)ع الفلسطيني خمس المجتم
 

% من الذكور الشباب  33% من اإلناث و64  أن  حال معرفة  ، وتظهر أهمية دمج الشباب في القطاعات واألنشطة االقتصادية
  ضمن الفئة العمرية شاب وشابة    100تشير الى أنه من بين كل    ،2020بيانات العام  يقبعون في خانة البطالة، علمًا أن  

   19، وهي نسبة مرتفعة وفق المؤشرات العالمية. درجة البكالوريوس فأعلى يحملون  اً شاب 18هناك  ،سنة 18-29
 
 مشاركة الشباب في العطاءات الحكومية سبل تعزيز  3-8-1
 

وإجراءات الشراء العام بما يضمن مشاركة فاعلة لفئة الشباب. فقد خصصت  عملت الكثير من دول العالم على إصالح أنظمة  
% من عقود الشراء العام للشباب والنساء واألشخاص  30ما قيمته    ،2015الحكومة الكينية في قانون مشترياتها العامة للعام  

العام   في  مبادرة  أفريقيا  أطلقت جنوب  في حين  اإلعاقة،  اإل  2013ذوي  زيادة  إلى  على مشتريات تهدف  الحكومي  نفاق 
 . (Kim, Doyeun, 2017) % من قيمة عقود الشراء العام 10المملوكة للشباب، واستهدفت المبادرة  المنشآت

 
الصغيرة )م. ص. زيادة حصة المنشآت  ى  لإالتدخالت المباشرة وغير المباشرة الرامية    إنوفي الحالة الفلسطينية، يمكن القول  

ها في هذه الدراسة( ستنعكس إيجابًا بشكل مباشر على فئة الشباب الذين  يلإفي عمليات الشراء العام )التي تم التطرق    ص(
من خالل ملكيتهم أو إدارتهم المباشرة لها. فوفقًا لبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء   ،يشكلون المحّرك األكبر لتلك المنشآت

 222,000الة الشابة الفلسطينية تعمل في األنشطة والمشاريع الصغيرة وغير المنظمة )% من العم75  نالحظ أنّ   الفلسطيني،
يتجاوز    20، عامل وعاملة( الخاصة ال  في مشاريعهم  للعاملين  الشهري  الدخل  متوسط  )الجهاز   3,900وأن  شيكل شهريًا 

جهود تأهيل    التدخالت ضمن   من(، األمر الذي يتطلب مزيداً 2021المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة،  
االندماج والمشاركة أجل  الفئة من  تلك  االقتصادية  الكاملة  وتمكين  الحياة  التدخالت   .كافة  والفاعلة في نواحي  تلك    ومن 

 :المطلوبة
 

 
 .من الشاّبات والّشّبان قصد بفئة الشباب كاّلً    18

19 https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4045 
20  https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4045 

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4045
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4045
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على تخصيص نسبة من مجموع المشتريات العامة من المنشآت التي   كافة  حث مراكز المسؤولية والمجالس المحلية .1
،  وهو ما سيتم اقتراحه في هذه الدراسة عند الحديث عن مشاريع ذوي االحتياجات الخاصة()  ها ويديرها الشبابكيمل

أو  في السلعة  حتى وإن كانت غير منظمة، بشرط أن تستوفي كافة الشروط الصحية وشروط السالمة العامة المطلوبة  
 الخدمة. 

التي من شأنها أن تسهل عليهم االنخراط في إجراءات وعمليات   كافة،  المعلوماتإلى  تسهيل عملية وصول الشباب   .2
. ويكون ذلك من خالل جهود مشتركة بين كل من المجلس األعلى لسياسات الشراء العام وغرف التجارة الشراء العام

 ة.والصناعة والمجالس القروية والبلدي

 تقديم دورات تدريبية عملية وإجرائية للشباب في مجاالت تعبئة الطلبات والتقدم بعروض األسعار. .3

 أن تتضافر جهودها باتجاه  إلى  ،توجيه مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الراعية والداعمة للشباب .4
شبابية الناشئة في مجال الشراء العام كاستراتيجية وأولوية  ال  المنشآتتقديم بعض أنواع الدعم المالي والفني واإلداري لتلك  

 مزيد من التمكين االقتصادي لفئة الشباب.ى  لإلتلك المنظمات في مساعيها 

على كل من الموارد التمويلية ومدخالت    الصغيرة )م. ص. ص(المساعدة في تقليل كلفة حصول المنشآت الشبابية   .5
 اإلنتاج، ويكون ذلك بجهود مشتركة بين كل من سلطة النقد الفلسطينية واتحاد غرف التجارة والصناعة.  

 التي يملكها الشباب إجرائيًا وماليًا وضريبيًا.  المنشآتتبسيط متطلبات تسجيل وترخيص  .6

 

 العامة لصالح المشاريع التي يملكها ذوو اإلعاقةالتمييز اإليجابي في المشتريات  3-9
 

إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة يعانون من معدالت بطالة أعلى بكثير من   201221للعام    يشير التقرير العالمي لإلعاقة
، وأن التمييز الذي يواجهه األشخاص ذوو اإلعاقة في سوق العمل أمر شائع، األمر الذي دفع  ناألشخاص غير المعاقي

استخدام المشتريات العامة كأداة لتعزيز فرص اإلدماج المتكافئ والعادل وخلق فرص عمل لألشخاص ذوي  ى  لإ بعض البلدان  
 اإلعاقة. 

 
 تجارب عالمية  3-9-1
 

مرسومًا اتحاديًا يقضي بتخصيص بنود محددة من موازنة الشراء  2005أقرت وكالة المشتريات العامة في العام  في ألمانيا،
موظًفا  20التي توظف أكثر من  المنشآتكما ُيطلب من ألشخاص ذوي اإلعاقة. العام لصالح المشاريع والورش الخاصة با

 بنود الشراء العام. بعض شخص على األقل من ذوي اإلعاقة كمتطلب للتقدم ل توظيف
 

خدمة   30وفي أديس أبابا )إثيوبيا(، تم التعاقد مع تعاونيات لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل تنفيذ وإدارة مشاريع أكثر من  
 صرف صحي عامة في البلدية. 

 
  ( األشخاص ذوي اإلعاقة  تعاونيات  بما في ذلك)يحّفز عمل التعاونيات االجتماعية    381/91ن القانون  إأما في إيطاليا، ف

كما يكفل القانون توفير   .توفير خدمات البناء والصيانةضمن اتفاقيات معاملة تفضيلية لها في المشتريات العامة الخاصة ب
 فرص تدريب وتأهيل لفئة األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 
21   https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/6.4_public_procurement_ 

and_the_crpd_rights_in_practice_2015.pdf 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/6.4_public_procurement_and_the_crpd_rights_in_practice_2015.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/6.4_public_procurement_and_the_crpd_rights_in_practice_2015.pdf
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% من العاملين 7ما ال يقل عن  توظيف    المقاوالتفي مجال    المتعاقدين الفيدراليينوضع هدف إلزام    ، تمفي الواليات المتحدةو 
راليين تعزيز الذي يتطلب من المقاولين الفيد  من قانون إعادة التأهيل  503، تطبيقًا للمادة  ألشخاص ذوي اإلعاقةلديهم من ا

 . (International Disability Alliance, 2015) دون تمييز لألشخاص ذوي اإلعاقة  مبدأ التكافؤ في فرص العمل
 

المملوكة للشباب   المنشآتوفي دول أخرى، تم تخصيص بعض أنظمة الشراء العام ضمن سياسات تمييز إيجابي تدخل فيها  
بعض بنود الشراء  مناقصات  وتلك المملوكة لذوي االحتياجات الخاصة في منافسة مفتوحة على    ،المملوكة للنساء  المنشآتو 

الفلبين تلك السياسة من خالل تخصيص    المنشآتالعام، دون السماح لباقي   بالدخول معها في تلك المناقصات. وتطّبق 
 23% لصالحهم.30من عمليات الشراء العام لصالح تلك الفئات، فيما تخصص دولة مثل كينيا نسبة  10%22

 
 الحالة الفلسطينية 3-9-2
 

، دون إبداء أية تحفظات على  2014في األول من نيسان    24اإلعاقة ذوي    األشخاصاتفاقية حقوق  إلى  انضمت دولة فلسطين  
موادها، وقد تم تشكيل لجنة مواءمة التشريعات بقرار من وزير الخارجية والمغتربين، بصفته رئيس اللجنة الوطنية الدائمة  

المؤسسات الحكومية المختصة  في عضويتها  لدولية، تترأسها وزارة العدل وتضم  لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات ا
الدولية   المعايير  المعمول بها مع  المحلية  التشريعات والقوانين  بمواءمة  العالقة، تختص  ذات  المدني  المجتمع  ومؤسسات 

 (. 2019مم المتحدة، ص )األابشكل خ اإلعاقةلحقوق اإلنسان بشكل عام، وأحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
 

تلك التشريعات تمهد إلى أرضية مواتية من أجل البحث في سبل تقديم توصيات حول بعض التعديالت   إنيمكننا القول  
واإلضافات على أنظمة وقوانين الشراء العام، بما يضمن لألشخاص ذوي اإلعاقة مقدرة أكبر لالندماج في الحياة االقتصادية  

 راء العام. ومن تلك التوصيات: من خالل سياسات تمييز إيجابي ُتمارس لصالحهم في عمليات الش
 
% من إجمالي العطاءات الحكومية والبلدية، وهي النسبة األدنى المعمول بها في الدول  10تخصيص بعض العطاءات ) .1

( التي تتناسب مع منتجات أو خدمات المنشآت والجمعيات الشبابية أو النسوية أو  اإليجابيالتي تبّنت سياسات التمييز 
 للمنافسة فيما بينهم، دون السماح لباقي المنشآت بالدخول في تلك المنافسة.  منشآت ذوي اإلعاقة

يديرها أو يعمل بها أشخاص من ذوي اإلعاقة، بحيث تتناسب    منشآتمنح نقاط تفضيلية إضافية للعطاءات الُمقّدمة من   .2
 النقاط التفضيلية طرديًا مع أعداد ذوي اإلعاقة العاملين في الشركة. 

 خاص ذوي اإلعاقة في التقّدم والمنافسة على العطاءات الحكومية والبلدية من خالل:تعزيز فرص األش .3

الموحدة في طريقة استخدامها وقواعد بياناتها مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة،    اإللكترونيةمواءمة البوابة   •
 وتخصيص زاوية في البوابة لبعض عمليات الشراء العام األكثر تناسبًا مع منتجاتهم. 

تشجيع وتدريب بعض موظفي المشتريات في مراكز المسؤولية المختلفة على أهمية منح معاملة تفضيلية لصالح   •
 خاصة في عمليات الشراء المباشر واستدراج العروض.وبص ذوي اإلعاقة، األشخا

 
22  https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/6.4_public_procurement_ 

and_the_crpd_rights_in_practice_2015.pdf 
23  http://ppra.go.ke/agpo/ 

ما    2017، فإن نسبة األفراد ذوي اإلعاقة في فلسطين كانت قد شّكلت في العام  2017أنه وفقًا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام  إلى    ،هنا  ،تجدر اإلشارة   24
 (.اً شخص 48,140% في قطاع غزة )2.6(، واً شخص  44,570% في الضفة الغربية )1.8% من مجمل السكان الفلسطينيين، بواقع 2.1نسبته 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/6.4_public_procurement_and_the_crpd_rights_in_practice_2015.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/6.4_public_procurement_and_the_crpd_rights_in_practice_2015.pdf
http://ppra.go.ke/agpo/
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الموحدة للشراء    اإللكترونيةتقديم برامج تدريب وتأهيل لألفراد ذوي اإلعاقة حول كيفية الدخول والتسجيل في البوابة   •
 للمنافسة في المشتريات العامة.العام، وآلية التقدم 

المؤسسات والجهات المانحة لصالح دعم وتطوير القدرات المالية والفنية    توجيه جزء من المساعدات المقدمة من •
من أجل تعزيز فرصهم في التقدم والفوز    ،والجمعيات كثيفة استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة  للمنشآتواإلدارية  

 بالعطاءات. 
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 الفصل الرابع

 تكنولوجيا المعلومات في الضفة الغربية   منشآت :دراسة حالة
 

 

المشتريات العامة من أجل  ب  ذات العالقة المباشرةتكنولوجيا المعلومات    أنشطة  الجزء من الدراسة تحليل قطاع  هذا  يتناول
العام الشراء  عمليات  أطراف  يخدم  بما  المباشرة  وغير  المباشرة  للتدخالت  مقترح  تكنولوجيا    .كافة  وضع  أنشطة  وتشمل 

المطلوبة من قبل الجهات الحكومية والمجالس    (Hardware)والـ    (Software)من أنشطة الـ    كالً   ، في هذه الدراسة  ،المعلومات
 .البلدية والقروية في عقود الشراء العام

 
انخفاض حصته  من رغم على ال) اختيار هذا القطاع دونًا عن باقي القطاعاتى  لإوعن االعتبارات التي دفعت فريق البحث 

 من عمليات الشراء العام(، فكانت كالتالي:
 

كة لعمليات النمو االقتصادي وخلق فرص العمل في باقي القطاعات،  يعتبر هذا القطاع من القطاعات االستراتيجية المحرّ  .1
بما في ذلك الصناعة والزراعة والنقل والصحة والتعليم والتجارة والخدمات المصرفية والسياحة. وقد أظهرت نشرة بورتالند  

(،  3إلى    1بنسبة )ترست أن تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين له األثر بمضاعفة خلق الوظائف  
 25، خلق وظيفة جديدة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعمل على خلق ثالث وظائف في قطاعات أخرى   إنحيث  

( واالستعراض الوطني الفلسطيني  2023-2021وهو ما جاءت به كّل من االستراتيجية القطاعية لالقتصاد الفلسطيني )
 26. 2030لمستدامة األول حول متابعة وتنفيذ خطة التنمية ا

المعلو  .2 تكنولوجيا  أنشطة  الواعدة ُتعتبر  األنشطة  عالية   مات من  قيم مضافة  على خلق  القدرة  تشغ  ،ذات  يل  ومعدالت 
 مرتفعة.

)وهي آخر سنة متاحة من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء   2018للعام    للضفة الغربيةلنتائج المسوحات االقتصادية    فوفقاً 
الفلسطيني(، حققت أنشطة المعلومات واالتصاالت أعلى متوسط عدد عاملين في المنشأة مقارنة مع باقي القطاعات 

ل الواحد.  للعام  دوالر  76,600  اإلنتاجية  بلغتحيث    ،عامل لكل منشأة، وكذلك أعلى إنتاجية  14.6االقتصادية، وهو  
النهائي إلى اإلنتاج  المضافة  القيمة  ليعبّ 80الذي بلغ    ،واألمر كذلك في مؤشر نسبة  قدرة تنافسية عالية%   ، ر عن 

 وهامش ربح مرتفع ألنشطة المعلومات واالتصاالت. 
عن أنشطة االتصاالت، نجد أن   27لكن عند فصل أنشطة تكنولوجيا المعلومات ذات العالقة المباشرة بالمشتريات العامة

وعامَلين اثنين   (، Softwareعاماًل في أنشطة الـبرمجيات )  12متوسط عدد العاملين في المنشأة الواحدة ينخفض إلى  
(  Softwareألنشطة الـ )  دوالر  28,500، فيما تنخفض إنتاجية العامل إلى  (Hardwareفي أنشطة أجهزة الحواسيب )

%  95(. مع مالحظة أن نسبة العاملين بأجر إلى إجمالي عدد العاملين بلغت Hardware)ألنشطة الـ  دوالر 8,000و
(. ومن تلك األرقام والنسب، 1-4( )انظر الجدول  Hardware)% في أنشطة الـ  28.5(، وSoftware)في أنشطة الـ  

 
25  http://eservices.mne.gov.ps/images/economicdevplan21-23.pdf 
26  http://palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Documents/PNVR-Ar.pdf 

لت أنشطة الخبرة االستشارية تم الحصول على تفاصيل أنشطة تكنولوجيا المعلومات منفصلة من قواعد بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )بيانات غير منشورة( شم  27
استضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بها من أنشطة، وأنشطة  الحاسوبية، وإدارة المرافق الحاسوبية، وأنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب األخرى، وتجهيز البيانات و 

ه الحاسوب. وتم استخدام تصنيف وكاالت األنباء، وبيع الحواسيب والوحدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات ومعدات االتصاالت بالتجزئة في المتاجر المتخصصة، وإصالح أجهز 
GICS®)The Global Industry Classification Standard (  ( المعلومات  تكنولوجيا  أنشطة  تحديد  أجل  https://www.msci.com/our-من 

solutions/indexes/gics .) 

http://eservices.mne.gov.ps/images/economicdevplan21-23.pdf
http://palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Documents/PNVR-Ar.pdf
https://www.msci.com/our-solutions/indexes/gics
https://www.msci.com/our-solutions/indexes/gics
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ة الحواسيب، إاّل أنه يغلب عليها جميعًا يمكن القول إن أنشطة البرمجيات أكثر تنظيمًا وأكبر حجمًا من أنشطة أجهز 
مواصفات المنشآت الصغيرة )م. ص. ص( من حيث مؤشر عدد العاملين، والقدرة العالية على خلق فرص العمل والقَيم  

 المضافة. 
وعليه، سنكتفي في هذا الجزء بدراسة أنشطة البرمجيات وأجهزة الحواسيب )أنشطة تكنولوجيا المعلومات( وفصلها عن  

شطة االتصاالت؛ وذلك بسبب استحواذ منشآت كبيرة على سوق االتصاالت، ما يجعلها خارج الفئة المستهدفة في هذه  أن
 الدراسة. 

 
 : بعض المؤشرات االقتصادية في الضفة الغربية 1-4جدول 

 (* 2018حسب النشاط االقتصادي )
 

نسبة العاملين بأجر إلى  
 إجمالي عدد العاملين 

نسبة القيمة المضافة  
 النهائي  اإلنتاجإلى 

 العامل  إنتاجية
 )باأللف دوالر(

متوسط عدد العاملين  
 النشاط  في المنشأة 

 أنشطة الصناعة  6.0 20.2 42.3% 80.2%

 أنشطة اإلنشاءات  13.4 34.8 45.7% 94.6%

 أنشطة التجارة الداخلية  2.5 23.6 83.3% 50.0%

 أنشطة النقل والتخزين  7.1 25.0 66.0% 88.4%

 أنشطة الخدمات  3.6 14.8 73.7% 69.5%

94.2% 80.0% 76.6 14.6 
أنشطة المعلومات  

 واالتصاالت 

 *أنشطة البرمجيات* - 12.0 28.5 91.3% 95.0%

28.4% 69.6% 8.0 2.0 
أنشطة أجهزة   -

 **الحاسوب

الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء   2018االقتصادية حسبت من قبل فريق البحث باستخدام بيانات سلسلة المسوح   * 
 الفلسطيني. 

حسبت من قبل فريق البحث من بيانات غير منشورة للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني شملت األنشطة ذات العالقة     **
 الحد الرابع.  على مستوى بالمشتريات العامة 

 
 باتحاد شركات أنظمة المعلومات )بيتا(.  نشطة تكنولوجيا المعلومات متمثلةً وجود جسم وجهة تمثيلية أل .3

 . صغر حجم هذا القطاع يسّهل على فريق البحث عمل المقابالت وجمع البيانات ضمن حدود إمكانات هذه الدراسة .4

االحتالل   .5 كممارسات  المواتية،  غير  الخارجية  بالظروف  تأثرًا  القطاعات  أقل  من  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يعتبر 
أو جائ تعتبر إن  أي  ؛  حة كورونااإلسرائيلي  المعلوماتية  األ  أنشطة  بيئة  الصمود في ظل  قدرة على  عمال غير  أكثر 

 .يةفلسطينال المستقرة للحالة

 

 تكنولوجيا المعلومات في المشتريات الحكومية منشآتواقع  4-1
 

العامة   المعلومات  ال توجد قواعد بيانات تفصيلية مركزية حول المشتريات  وفقًا لجهة أو نوع  من سلع وخدمات تكنولوجيا 
  الفلسطينية   أو اتحاد شركات أنظمة المعلومات  ، أو المجلس األعلى لسياسات الشراء العام  ،سواء لدى وزارة المالية  عملية الشراء
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(PITA) ل المشتريات العامة من تلك المنتجات عبارة عن تقديرات حصل عليها فريق البحث من  ، وما تم الحصول عليه حو
(PITA ،) الكبيرة المنخرطة في عمليات الشراء العام. المنشآتوبعض 
 

ومن تلك التقديرات )إضافة إلى تقديرات البنك الدولي في دراسته غير المنشورة حول المشتريات العامة في الضفة الغربية  
تكنولوجيا المعلومات  لمشتريات العامة لمنتجات  هيكل ا( يمكن مالحظة السمات العامة التالية لاإلشارة إليها سابقاً   تالتي تم

 واالتصاالت:
 

ين ي( مال10–8مليون دوالر، و)  20حجم المشتريات العامة السنوية من منتجات البرمجيات بقرابة  (  PITA)ُيقّدر اتحاد   .1
 .وصيانة أجهزة الحاسوب وملحقاتهادوالر منتجات 

البرمجيات   .2 العاملة في مجال  المنشآت  يبلغ عدد  الفلسطيني،  المركزي لإلحصاء  الجهاز  بيانات  ،  منشآت  110وفق 
 ( 2018)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    منشأة  3140والمنشآت العاملة في مجال أجهزة الحاسوب وملحقاتها  

كة  والمشار  (  PITA) منشآت غير المنظمة(. فيما يقّدر عدد المنشآت المنضوية تحت مظلةالمسجلة وال  المنشآت)تشمل  
  15إلى    12، وفي مجال أجهزة الحاسوب وملحقاتها من  منشآت  8إلى    5في عطاءات الحلول البرمجية الحكومية من  

 .شركة

من   ( أعلىPITAاتحاد  في مشتريات البرمجيات )من خارج إطار    الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتفرص مشاركة   .3
ى  لإ  المنشآتفرص المشاركة بمشتريات األجهزة وملحقاتها، وذلك بسبب عدم وجود تكاليف توريد أجهزة، وسعي تلك  

عن مشاريع ترويجية من    المنشآتتطوير أدائها وخبرات موظفيها من خالل العطاءات الحكومية، إضافة إلى بحث تلك  
من   الكثير  قدرة  بعدم  هنا  اإلشكالية  وتكمن  والتوّسع.  االنتشار  وفق    منشآت أجل  التسليم  على  الصغيرة  البرمجيات 

التي قد ال تتناسب مع تأهيل    ،لبات التأهيل لبعض المشترياتالمواصفات والبرنامج الزمني المطلوب نتيجة ارتفاع متط
 وتصنيفها.   تكنولوجيا المعلومات  منشآتالصغيرة، األمر الذي يؤّكد على أهمية خلق إطار ناظم لترخيص    المنشآتتلك  

، لمنشآتابعينها مع هامش محدود جدًا للتدوير بين    منشآتتكاد تقتصر العطاءات الحكومية واتفاقيات اإلطار على   .4
 المنشآت التي فازت بعقود العطاءات الحكومية عمرها يتجاوز العشر سنوات، ما يعني ضعف مشاركة    المنشآتوكل  

 .الناشئة والصغيرة

رغبة   .5 المعلومات    منشآتتزيد  ص(تكنولوجيا  ص.  )م.  المشاركة    الصغيرة  كانت في  إذا  العام  الشراء  عمليات  في 
 . المحلية، أو الجهات المانحةالمشتريات تتبع البلديات والمجالس 

ال .6 اتحادمن  رغم  على  قبل  من  المبذولة  منتجات  (  PITA) الجهود  من  الحكومية  المشتريات  سوق  توطين  أجل  من 
أجنبية، أو تتغاضى عن    منشآتإن بعض مراكز المسؤولية ال تزال تطلب بعض الحلول البرمجية من  فالبرمجيات،  

المناقصين لتلك الحلول من   البرمجية الحكومية  وبأجنبية،    منشآتشراء بعض  خاصة أن مواصفات بعض المشاريع 
 المنشآتالممولة من قبل المانحين تتبع في كثير من األحيان معايير ومواصفات المانحين التي قد ال تنسجم إال مع  

 .األجنبية

 
تكنولوجيا المعلومات في المشتريات الحكومية وفق الدراسة الميدانية التي شملت العديد    منشآتة  وتكمن أسباب ضعف مشارك

 أجهزة الحاسوب وملحقاتها بالنقاط التالية: منشآتالحلول البرمجية و  منشآتمن 
 

 .تدني ثقة المناقصين بإجراءات التوصيف والترسية والضبط واالستالم .1
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 .لعقود الشراءعدم انتظام المدفوعات الحكومية  .2

أو من    ،استحواذ الوكالء والموزعين المعتمدين في مجال األجهزة وملحقاتها بالعطاءات الحكومية )سواء بشكل مباشر .3
 .وتطوير  ،وصيانة  ،خالل الشركاء التجاريين( من أجل ضمان سهولة الحصول على خدمات ما بعد البيع من قطع غيار

التشبيك بين العطاءات   منشآتعدم وجود آلية لترخيص وتنظيم   .4 المعلومات، األمر الذي يحد من إمكانية  تكنولوجيا 
 والمناقصين وفق متطلبات التأهيل المسبق.

دور .5 والترسية  (  PITA) اتحاد  ضعف  التقّدم  عمليات  ضمن  العامة  المشتريات  على  واالعتراضات  الرقابة  مجال  في 
 .والتوصيف والضبط واالستالم

 

 الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتتعزيز مشاركة  متطلبات 4-2
 

إضافة إلى ما تم ذكره في الجزء السابق من الدراسة حول سياسات التدخل المباشر وغير المباشر من أجل تعزيز حصة  
في المشتريات الحكومية، باإلمكان إضافة النقاط التالية التي قد تتناسب مع خصوصية   الصغيرة )م. ص. ص( المنشآت  

على تحسين بعض أنظمة وإجراءات   ، األولفي المقام    ،مات، والتي ترتكزحالة المشتريات العامة من منتجات تكنولوجيا المعلو 
 الشراء العام وفق التسلسل التالي: 

 

الفئات  .1 المناقصين من  المباشرة بتعزيز ثقة  العالقة  الشراء العام ذات  إجراء بعض اإلصالحات في أنظمة وإجراءات 
 :المستهدفة بتلك اإلجراءات، ومن تلك اإلصالحات

والمالحظتعزيز   - والترسية.  االستدراج  إجراءات  في  على    ،هنا  ،الشفافية  الرقابية  العمليات  من  األكبر  الجزء  أن 
الشراء إتمام عملية  المسؤولية هي رقابة بعدية، أي بعد  وليس خالل تصميم تلك اإلجراءات،   ،مشتريات مراكز 

لمدنية، ورقابة ديوان الرقابة المالية واإلدارية، ووحدة  من خالل اإلدارة العامة للرقابة المالية ا   ،كرقابة وزارة المالية
الرقابة الداخلية في مراكز المسؤولية. وتقتصر عمليات تصميم وإجراءات الشراء العام على كل من مدير اللوازم  

 . والمشتريات والمدير المالي لمركز المسؤولية
ة مع المناقصين، يّتضح أن حالة عدم الثقة في إجراءات  عند تتبع إجراءات الشراء العام، ومن خالل الدراسة الميداني -

الضبط   لجنة  تواطؤ  احتمالية  واالستالم من خالل  التوصيف  إجراءات  بنزاهة  التشكيك  تتركز حول  العام  الشراء 
واالستالم مع رئيس لجنة المشتريات لصالح أحد المناقصين، ويكون ذلك التواطؤ من خالل قبول مواصفات أدنى  

تالم( من المواصفات المعلن عنها، األمر الذي يتطلب مزيدًا من الشفافية، وقد يكون الحل في هذه النقطة  )عند االس
بوجوب وجود موظف من ديوان الرقابة المالية واإلدارية لحضور المحضر، مع إمكانية استعانة الديوان بأي خبير 

 .راءاتتعزيز ثقة الفئات المستهدفة بسالمة اإلجيراه مناسبًا من أجل 
 .تأهيل اللجان المختصة بإعداد التكلفة التقديرية لعمليات الشراء في بعض مراكز المسؤولية -

خاصة في وزارتي الصحة والتربية والتعليم.  وبتجزئة العطاءات المركزية لألجهزة وملحقاتها على مستوى المديريات،   .2
 : والهدف من التجزئة يكمن في

 كافة.  اءات بين المحافظاتالعدالة الجغرافية في عقود العط -
 . الحركة والنقل على المناقصين تكاليفتقليل  -
 . الصغيرة )م. ص. ص(تناُسب عملية التجزئة مع هدف إدماج المنشآت  -

للصيانة، األمر الذي يعزز من فرص باقي  وآخر  قسم لتوريد األجهزة،  ؛  تقسيم عطاءات األجهزة وملحقاتها إلى قسمين .3
 . )غير الوكالء( في المنافسة المنشآت
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تتيح تقسيم عمليات الشراء إلى فئات تتناسب مع متطلبات التأهيل  تنظيم وتصنيف أنشطة تكنولوجيا المعلومات بما   .4
الصغيرة )م. ص.   المنشآتالناظمة لعملية التصنيف، بحيث تخصص نسبة من عمليات الشراء العام للمنافسة بين  

السماح    ص( دون  واستدر   للمنشآتالمؤهلة،  المباشر  الشراء  عمليات  في  األغلب  على  ويكون  بالمنافسة،  اج الكبيرة 
 . العروض

أن عطاءات تكنولوجيا المعلومات الممولة من المنظمات الدولية تتم وفق تصنيف تضعه تلك المنظمات   ، هنا  ،ومن المالحظ
 . وتلتزم به مراكز المسؤولية، فيما ُيطّبق مبدأ "األرخص والمطابق" في عطاءات وزارة المالية

من   .5 المناقصين  مستحقات  لدفع  منتظمة  آلية  ص(  المنشآتضمان  ص.  )م.  شهرية   الصغيرة  ودفعات  أولى  )دفعة 
منتظمة(، مع األخذ باالعتبار تخصيص دفعة أولى أكبر للمناقصين في مجال األجهزة وملحقاتها بسبب تحّملهم تكاليف  

 البرمجيات.  منشآتتوريد مرتفعة مقارنة مع عطاءات 

 

 .. خارطة طريق تكنولوجيا المعلومات منشآتتنظيم وتصنيف  4-3
 

على وضع معايير كمية قابلة للقياس ُتمّكن تلك الجهات    كافة،  يقصد بالتنظيم والتصنيف االتفاق بين جهات االختصاص
 إضافة إلى التصنيف وفق نوع نشاط الشركة. ، مستويات التأهيل المطلوبةوفق في مجموعات  المنشآتمن وضع 

 
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات قد تقدمت بمشروع تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات )ترخيص وتصنيف(  وكانت

، وأن هذا الجهد يجب أن يبدأ من قبل وزارة االقتصاد الوطني ولكن مجلس الوزراء اعتبر أن الوزارة ليست جهة االختصاص
 شاطها. وتحديد ن المنشآتباعتبارها الجهة المخولة بترخيص 

 
، حيث كان العائق األكبر هو أن االنضمام لالتحاد من قبل تنجحلم    الكنه(  PITA)كما كانت هناك محاوالت من قبل اتحاد  

الحكومية ال يتطلب االنضمام لالتحاد، على عكس اتحاد المقاولين  في المشتريات  يعتبر أمرًا طوعيًا، والمشاركة    المنشآت
 .كافة ألغراض االستفادة من أنواع الشراء باالنضمام والتصنيفكافة المعنية  المنشآتالذي يلزم 

 
عام(  تكنولوجيا المعلومات ومشاركتها في األنشطة االقتصادية )كالشراء ال  منشآتونظرًا ألهمية التصنيف في تنظيم ترخيص  

، فال بد من وضع  )ألغراض الرقابة والتأهيل والتطوير وحفظ حقوق العاملين وحقوق الدولة(  وتسجيلها في الدوائر المختصة 
العالقة في هذا المجال. ووفقًا للمقابالت التي قام بها فريق خارطة طريق   ضمن برنامج زمني ناجز يحسم كافة القضايا 

 ية والقطاع الخاص، يمكن وضع التصّور التالي: البحث مع الجهات الحكومية والتمثيل
 
 ،(PITA) واتحاد  ،ووزارة االقتصاد الوطني  ،تشكيل لجنة مشتركة من كل من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .1

المنشآت   من لترخيص كل  المعلومات، بحيث يتم وضع معايير وشروط  التقّدم بمشروع تنظيم قطاع تكنولوجيا  أجل 
 : العاملة في هذا المجال وتسجيلها وتحديد رسوم للترخيص تتناسب مع حجم الشركة بناًء على

 . عدد العاملين في الشركة -
 . رأسمال الشركة -
 . المقّدرةالسنوية حجم المبيعات  -
 والخبرات المتراكمة. وى التأهيل الفنيمست -
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 .مستوى التأهيل اإلداري  -
 .مستوى التأهيل المالي والرقابي -

المقترح مع   .2 التصنيف  أجل مطابقة  أعاله من  الجهات  لجنة مشتركة من  للتصنيف  المنشآتتشكيل  ومنح   ،المتقدمة 
 الشركة فئة تصنيف محددة.

 ذلك لصالح خزينة الدولة.  علىااللتزامات المالية المترتبة بربط التصنيف بفئة الترخيص و  .3

 .(PITA)تخصيص جزء من رسوم الترخيص لصالح اتحاد  .4

 القائمة وغير المستوفية لشروط التصنيف فترة سماح من أجل تصويب أوضاعها.  المنشآت منح .5

الصغيرة على االندماج للحصول على تصنيف   المنشآتتقديم الدعم المطلوب )قانوني وإجرائي وفني( من أجل تحفيز   .6
 أعلى، وبالتالي مزايا أكبر.

في عملية تنظيم أنشطة تكنولوجيا المعلومات، الذي يقسم منتجاتها  (  GICS)  تطبيق المعيار العالمي للتصنيف الصناعي .7
 :إلى ثالث مجموعات

مجموعات فرعية وهي: مجموعة معدات  ، وتنقسم إلى ثالث  األجهزة والمعدات التقنيةالمجموعة األولى: مجموعة   •
 .اإللكترونية، ومجموعة المعدات والمكونات واألدوات ووحدات التخزيناالتصاالت، ومجموعة األجهزة التقنية 

ثالث مجموعات فرعية وهي:    ، وتنقسم إلى)التطبيقات والخدمات التقنية(  المجموعة الثانية: مجموعة البرمجيات •
 وخدمات تقنية المعلومات، والبرمجيات.خدمات وبرمجيات اإلنترنت، 

 .المجموعة الثالثة: مجموعة أشباه الموصالت •
 

في عمليات الشراء العام،    الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتااللتزام المالي الحكومي تجاه    إن يمكن القول  من كل ما سبق،  
ل شامل  تصنيف  اعتماد  إلى  المعلومات   منشآتإضافة  باتجاه  ،تكنولوجيا  األبرز  المطلبين  التمييز   يعتبران  سياسات  تبني 

 تعزيز مشاركة منشآت تكنولوجيا المعلومات في عمليات الشراء العام.  اإليجابي لصالح
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 الفصل الخامس 
 النتائج والتوصيات 

 
 

 النتائج  5-1
 

 خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج كان أبرزها:
 
، وهي عطاءات تتناسب من حيث حجمها مع  دوالر  20,000% من عقود الشراء العام تقل قيمة العقد فيها عن  52 .1

إاّل أن    (،دوالر  500,000بدورة مبيعات أقل من    عامالً   20)التي تشّغل أقل من    الصغيرة )م. ص. ص(المنشآت  
الفترة   المنشآت خالل  المبرمة  6لم تتجاوز    2019-2017حصة تلك  العقود  بأدنى   ذاتها  لفترةل % من إجمالي قيمة 

مليون دوالر سنويًا. ووفقًا    115أي قرابة  ؛  % بأعلى تقدير15.3ومليون دوالر سنويًا،    45أي ما ال يتجاوز  ؛  تقدير
 . 2021% من إجمالي النفقات العامة لموازنة العام 2تقدير، فإن إجمالي التزامات الحكومة لها لن يتجاوز  ألعلى

  في الشراء العام،   على المشاركة  الصغيرة )م. ص. ص(  من قدرة المنشآت  تحدّ المعيقات الذاتية التي    توجد العديد من  .2
 ويمكن إيجاز تلك المعيقات بالنقاط التالية: 

 في المشتريات الحكومية نتيجة تدني ثقتهمفي المشاركة    الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتعدم رغبة أصحاب   •
)شكوك بوجود المحسوبية والمحاباة والتالعب   بشكل عام بإجراءات الحكومة في اإلعالن عن العطاءات وترسيتها

 بالمواصفات(.

 على استيفاء شروط التصنيف لدى اتحاد المقاولين في عطاءات األشغال. المنشآتالكثير من عدم قدرة  •

المتوسطة نفسها قادرة    المنشآت، فيما تجد الكثير من  انخفاض درجة التأهيل الفني في الكثير من المنشآت الصغيرة •
 على استيفاء متطلبات التأهيل. 

الدخول في تلك المناقصات تهربًا  في  وبالتالي عدم رغبتها    ،الصغيرة  المنشآتلدى بعض    تراكم المتأخرات الضريبية •
 .من التسوية الضريبية

 ،وكفالة حسن التنفيذ  ،الكفاالت البنكيةعلى تحّمل تكاليف    الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتعدم قدرة الكثير من   •
والمقاولين الموردين  تسجيل  المستندية  ،ومتطلبات  واإلجراءات  التأهيل  ،والمتطلبات  السداد    ،ومتطلبات  وفترات 

 وإجراءات تسوية المنازعات التعاقدية المعقدة. ،الطويلة

مساهمتها في تقديم برامج   ، وعدمالصغيرة )م. ص. ص(  للمنشآتضعف متابعة االتحادات والجهات التمثيلية   •
 من أجل رفع قدرتها على التقّدم لعمليات الشراء العام. المنشآتتأهيل لتلك 

المعيقات والتحديات القانونية والتنظيمية في إجراءات وآليات تنفيذ المشتريات الواردة في بعض  أظهرت الدراسة الميدانية   .3
من المشاركة الفاعلة في الشراء العام، وتشكل عائقًا أمام    ص( الصغيرة )م. ص.  القانون، تحول دون تمكين المنشآت  

بآليات التقدم للمناقصات الحكومية، وقد تفتح الباب لبعض التجاوزات. ومن   الصغيرة )م. ص. ص(ثقة تلك المنشآت  
 تلك التحديات:

الكبيرة ألغراض ركزية  الميشمل قانون أو نظام الشراء العام أي نص صريح يشير إلى إمكانية تجزئة العطاءات  لم   •
 .فيهاعلى المشاركة   الصغيرة )م. ص. ص(زيادة قدرة المنشآت 
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الدور التوجيهي الذي يجب أن تقوده الجهات الرسمية نحو توجيه عمليات الشراء تلك   مراكز المسؤولية  غاب عن •
في تلك المشتريات من أجل زيادة فرص نموها   الصغيرة )م. ص. ص(وجهة تنموية تعزز من حصة المنشآت  

 واستمرارها. 

جة ضعف القدرات المالية  تأخر جهات الشراء )مراكز المسؤولية الحكومية( في سداد قيمة المشتريات العامة نتي •
الصغيرة )م.  للحكومة، وتراكم متأخرات عقود القطاع الخاص. ووفقًا للدراسة الميدانية، فإن عددًا كبيرًا من المنشآت  

الحكومية ستكون مستعدة للتقدم للمشاركة في حال تم التزام الحكومة بدفعة  في المشتريات  غير المشاركة    ص. ص(
( العقد  قيمة  تاريخ    ،المبلغ مثاًل(  نصف أولى من  أو سنتين من  لسنة  دفعات معلومة  المبلغ على  باقي  وجدولة 

 التسليم.

ميل الجهات الحكومية والبلدية المشترية إلى تجنب المخاطرة في عمليات الشراء العام، وبالتالي قد تحدد جهات  •
األحدث    الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتتستبعد    ، أو خبرة أكثر صرامة ،الشراء الحكومية والبلدية متطلبات مالية

 واألضعف من الناحية المالية. 

والمنشآت المستهدفة في عمليات   المنشآتعلى الوصول إلى  الموحدة للشراء العام    اإللكترونيةضعف قدرة البوابة   •
وعدم وجود أي بند  ومجاالت اهتمامهم وتصنيفاتهم،    ، وافتقارها لقواعد البيانات الكافية المتعلقة بتأهيلهمالشراء العام

 التوجه. في عمليات التسجيل عبر البوابة يخدم هذا  

 الموحدة من قبل مراكز المسؤولية.  اإللكترونيةتأخر مجلس الوزراء في حسم إلزامية اللجوء للبوابة  •

الموظفين   • تدوير  منهجية  المسؤولية  مراكز  بعض  في  التوريدات  وحدة  تعتمد  وثائق    المطلعينال  تفاصيل  على 
 ناقصين في نزاهة اللجان المشّكلة. العطاءات، ما قد يفتح مجااًل للتشكيك من قبل الم

)الرقابة  منظومة الشراء في الضفة الغربية شوطًا كبيرًا في مجال إصالح وتطوير جودة أنظمة وعمليات الشراء، قطعت  .4
الموحدة ووحدة مراجعة النزاعات، وإمكانية تجزئة العطاءات، وإلزام    نيةاإللكترو الداخلية والخارجية، واستحداث البوابة  

 تفضيلية للمنتج والمقاول المحلي(.  أن تمنح معاملة سعريةبمراكز المسؤولية 

% من إجمالي 1.2العاملة،    المنشآت% من إجمالي  12.6المملوكة للنساء )جزئيًا أو كليًا( في فلسطين    المنشآتتشكل   .5
تلك  ت  المنشآتتلك   تفصيلية حول حجم ومجاالت عمل  بيانات  أي  تتوفر  فيما ال  النساء.  نسبة   ،المنشآتديرها  أو 

 مشاركتها في العطاءات الحكومية.

وفقًا لجهة أو نوع   ال توجد قواعد بيانات تفصيلية مركزية حول المشتريات العامة من سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات .6
أنظمة المعلومات  شركات  اتحاد    وأ  ،أو المجلس األعلى لسياسات الشراء العام  ،سواء لدى وزارة المالية  ؛عملية الشراء

وما تم الحصول عليه حول المشتريات العامة من تلك المنتجات عبارة عن تقديرات حصل عليها (، PITA) الفلسطينية
الكبيرة المنخرطة في عمليات   المنشآتوبعض    (،PITA) ظمة المعلومات الفلسطينيةاتحاد شركة أن من  فريق البحث  
 الشراء العام. 

 مالحظة السمات العامة التالية لهيكل المشتريات العامة لمنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: يمكن .7

ين ي( مال10–8مليون دوالر، و)   20بقرابة  حجم المشتريات العامة السنوية من منتجات البرمجيات  (  PITA)ُيقّدر   •
 وملحقاتها.دوالر منتجات وصيانة أجهزة الحاسوب 

البرمجيات   • مجال  في  العاملة  المنشآت  عدد  الحاسوب  منشآت  110يبلغ  أجهزة  مجال  في  العاملة  والمنشآت   ،
في عطاءات الحلول  والمشاركة  (  PITA) فيما يقّدر عدد المنشآت المنضوية تحت مظلة،  منشأة  3140وملحقاتها  

 .شركة  15إلى  12شركات، وفي مجال أجهزة الحاسوب وملحقاتها من   8إلى  5البرمجية الحكومية من 
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من فرص    ( أعلىPITAفي مشتريات البرمجيات )من خارج إطار    الصغيرة )م. ص. ص(   المنشآتفرص مشاركة   •
ى لإ  المنشآتالمشاركة بمشتريات األجهزة وملحقاتها، وذلك بسبب عدم وجود تكاليف توريد أجهزة، وسعي تلك  

عن مشاريع ترويجية   المنشآتتطوير أدائها وخبرات موظفيها من خالل العطاءات الحكومية، إضافة إلى بحث تلك  
 من أجل االنتشار والتوّسع.

البرمجيات الصغيرة على التسليم وفق المواصفات والبرنامج الزمني    منشآتالكثير من    عدم قدرة  في  تكمن اإلشكالية •
الصغيرة،   المنشآتالمطلوب نتيجة ارتفاع متطلبات التأهيل لبعض المشتريات التي قد ال تتناسب مع تأهيل تلك  

 . اتتكنولوجيا المعلوم منشآتاألمر الذي يؤّكد على أهمية خلق إطار ناظم لترخيص وتصنيف  

، المنشآتبعينها مع هامش محدود جدًا للتدوير بين    منشآتتكاد تقتصر العطاءات الحكومية واتفاقيات اإلطار على   •
 المنشآتالتي فازت بعقود العطاءات الحكومية عمرها يتجاوز العشر سنوات، ما يعني ضعف مشاركة    المنشآتوكل  

 . الناشئة والصغيرة

في عمليات الشراء العام إذا كانت في المشاركة    الصغيرة )م. ص. ص(مات  تكنولوجيا المعلو   منشآتتزيد رغبة   •
 . المشتريات تتبع البلديات والمجالس المحلية، أو الجهات المانحة

ال • من  من  رغمعلى  المبذولة  منتجات  من  (  PITA)  قبل  الجهود  من  الحكومية  المشتريات  سوق  توطين  أجل 
أجنبية، أو تتغاضى عن   منشآت إن بعض مراكز المسؤولية ال تزال تطلب بعض الحلول البرمجية من  فالبرمجيات،  

خاصة أن مواصفات بعض المشاريع البرمجية الحكومية وبأجنبية،    منشآتشراء بعض المناقصين لتلك الحلول من  
  المنشآتالتي قد ال تنسجم إال مع  ومواصفاتهم  انحين تتبع في كثير من األحيان معايير المانحين  الممولة من قبل الم

 .األجنبية

تكنولوجيا المعلومات في المشتريات الحكومية وفق الدراسة الميدانية التي شملت    منشآتتكمن أسباب ضعف مشاركة   .8
 التالية: في النقاط لحقاتها أجهزة الحاسوب وم منشآتالحلول البرمجية و  منشآتالعديد من 

 .تدني ثقة المناقصين بإجراءات التوصيف والترسية والضبط واالستالم •

 .عدم انتظام المدفوعات الحكومية لعقود الشراء •

استحواذ الوكالء والموزعين المعتمدين في مجال األجهزة وملحقاتها بالعطاءات الحكومية )سواء بشكل مباشر أو   •
ريين( من أجل ضمان سهولة الحصول على خدمات ما بعد البيع من قطع غيار وصيانة  من خالل الشركاء التجا

 . وتطوير

تكنولوجيا المعلومات، األمر الذي يحد من إمكانية التشبيك بين العطاءات   منشآتعدم وجود آلية لترخيص وتنظيم   •
 والمناقصين وفق متطلبات التأهيل المسبق.

)ضعف   • مجال  (  PITAدور  والترسية في  التقّدم  عمليات  ضمن  العامة  المشتريات  على  واالعتراضات  الرقابة 
 .والتوصيف والضبط واالستالم

كانت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات قد تقدمت بمشروع تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات )ترخيص وتصنيف(   .9
ن هذا الجهد يجب أن يبدأ من قبل وزارة االقتصاد ولكن مجلس الوزراء اعتبر أن الوزارة ليست جهة االختصاص، وأ

 وتحديد نشاطها. المنشآتالوطني باعتبارها الجهة المخولة بترخيص 
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 التوصيات  5-2
 

 سياسات إصالح وتطوير جودة أنظمة وعمليات الشراء العام )التدخالت غير المباشرة( 5-2-1
 

بدفعة أولى من قيمة العقد عند    الصغيرة )م. ص. ص(   المنشآتالتزام الحكومة المركزية ومراكز المسؤولية تجاه عقود   .1
ال يتجاوز بأعلى  إجمالي التزامات الحكومة لها   علمًا أن،  المبلغ مثاًل( وجدولة باقي المبلغ على دفعات نصفالتسليم )

 . ( 2021% من موازنة 2) مليون دوالر 115تقدير 

لصغار المناقصين،    ،مؤخراً   ،%( من البنك الحكومي الذي تم تأسيسه2% إلى  1تقديم قروض ميسرة )بسعر فائدة    يتمأن   .2
على التقدم لعمليات الشراء العام من جهة، ويقلل من فاتورة المشتريات على الحكومة من   مر الذي يعزز من قدرتهماأل

 جهة أخرى. 

الموحدة التابعة للمجلس األعلى    اإللكترونيةاستكمال إدراج جميع مراكز المسؤولية الحكومية والهيئات المحلية في البوابة   .3
لسياسات الشراء العام، مع ضرورة االلتزام باإلعالن عن الدعوات لتقديم العطاءات أو طلبات التأهيل المسبق أو التعبير 

 . عن االهتمام عبر موقع البوابة

للتسجيل في قواعد بيانات   ، كافة، المنشآتاستهداف  ى  ل إستكمال خطة المجلس األعلى لسياسات الشراء العام الساعية  ا .4
 المنشآت المعد لتسجيل    اإللكترونيتطوير النموذج  للبوابة، مع ضرورة مراعاة    اإللكترونيالبوابة الموحدة عبر النموذج  

الالزمة لعمليات تحليل البيانات إجبارية )مجال االختصاص، عدد العاملين،  بحيث تكون الحقول التصنيفية    ، عبر البوابة
 . (إلخحجم المبيعات، رأسمال الشركة، ... 

العام( ومهامها من خالل    كافة،  المنشآتتعريف   .5 الشراء  األعلى لسياسات  للمجلس  )التابعة  النزاعات  بوحدة مراجعة 
  الصغيرة )م. ص. ص(   المنشآتمن أجل تعزيز ثقة    ،ت التمثيليةوسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي والجها

 .بنزاهة وشفافية إجراءات الشراء العام

في مجاالت   الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتاإلداري واإلجرائي والفني للعاملين في    برامج تدريبية من أجل التأهيلتقديم   .6
العام الشراء  وإجراءات  للعطاءات  األعلى    ، التقدم  المجلس  طواقم  خالل  من  وذلك  والفني،  المالي  التأهيل  ومتطلبات 

 .والجهات التمثيلية الشريكة من نقابات واتحادات ،ووزارة المالية ،لسياسات الشراء العام

للنظام   .7 الكبيرة من خالل جهة الشراء أفضلية استخدام أستمنح  إضافة مادة جديدة  لوب استدراج العروض للعطاءات 
الُمستهدفة    الصغيرة )م. ص. ص(في حال كان هذا األسلوب يعزز من قدرة المنشآت    المركزية الكبيرة  تجزئة العطاءات

 . ذلك إلى ارتفاع كبير في كلفة الشراء العام على المشاركة في عقود الشراء العام، ما لم يؤدّ  

القطاعات واألنشطة االقتصادية المشاركة في عمليات الشراء العام ومدى استفادة كل نشاط من وفورات الحجم،  تحليل   .8
وذلك بهدف تحديد األنشطة األقل استفادة من وفورات الحجم )وبالتالي األكثر قدرة على تبني سياسات تجزئة العطاءات(، 

تجزئة عقود   تي األكثر ارتفاعًا في تكلفة الشراء العام في حال تمواألنشطة األكثر استفادة من وفورات الحجم )وبالتال
 الشراء العام(. 

 فقط.  يكون ذلك ضرورياً  أينماضمان العطاء بدل كفالة دخول المناقصة، وطلب كفالة حسن التنفيذ  إقرار استخدام  .9

عملية الشراء وظروفها وعدم المبالغة  مراعاة الجهات المشترية أن تتناسب معايير التأهيل ومتطلبات التوثيق مع حجم   .10
 فيها بما يحد من مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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 التدخالت المباشرة وسياسات التمييز اإليجابي  5-2-2
نسبة   .1 ص(،20استهداف  ص.  )م.  الصغيرة  المنشآت  لصالح  العام  الشراء  عمليات  من  ذلك    %  المنشآت ويشمل 

الشبابية أو   الفصل  والجمعيات  )المحاذية لجدار  المهمشة  المناطق  المنشآت في  أو  النسوية أو منشآت ذوي اإلعاقة 
المعتمدة من أجل    األمر الذي يتطلب متابعة دورية لمدى فاعلية أيّ    العنصري وفي األغوار(، التمييز  من سياسات 

 لنسبة المستهدفة. ى الإالوصول  

% تعاقدات من الباطن مع المنشآت الصغيرة 30االلتزام بنسبة  بالكبيرة  إلزام المنشآت الكبيرة المناقصة في العطاءات   .2
خاصة في  وب)م. ص. ص(، ويتطلب ذلك إجراء دراسة تفصيلية قطاعية لعمليات الشراء القابلة للتعاقد من الباطن )

 مجال المقاوالت(.

في القطاعات واألنشطة االستراتيجية )وفق االستراتيجية الوطنية الفلسطينية(   الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتاستهداف   .3
ذات الكثافة العمالية األعلى و/أو المكّون الوطني األكبر بسياسات تمييز سعري في عقود العطاءات بنسبة مساوية 

 .لك المنشآت وطنية المنشأفي حال لم تكن منتجات ت  %(15للنسبة الممنوحة في العطاءات الحكومية للمنتج الوطني )

أشغال(، وما ال يقل عن نصف    دوالر  5,000لوازم أو    دوالر  3,000تخصيص نصف عمليات الشراء المباشر )دون   .4
 المنشآت)لوازم وأشغال وخدمات غير استشارية( للمنافسة بين    دوالر  20,000عمليات استدراج العروض للمشتريات دون  

روط التأهيل المطلوبة، بحيث تتم عمليات تخصيص استدراج العروض على أساس  المستوفية لش  الصغيرة )م. ص. ص(
 . (1رقم  التوصيةالمشتريات ذات العالقة باألنشطة االستراتيجية )وفق ما ورد في  

 الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتالموحدة للشراء العام لعرض منتجات وخدمات    اإللكترونيةتخصيص زاوية عبر البوابة   .5
 .لجهات الشراء ومراكز المسؤولية المختلفة ألغراض الترويج والتشبيك

 
 سياسات الشراء العام المستجيبة للنوع االجتماعي 5-2-3
 

 د إلى المحاور التالية: استنبااليمكن وضع خطة عمل من أجل دمج المرأة الفلسطينية في سوق الشراء العام 
 

قواعد البيانات التصنيفية الحاجة إلى دراسة تفصيلية لواقع المنشآت التي تديرها النساء في المشتريات العامة، تتضمن   .1
 الالزمة، التي تقيس:

تالفي    المنشآت • أجل  من  اإلدارة  جزئية  على  التركيز  ضرورة  مع  وإدارتها،  وملكيتها  حجمها  حيث  من  النسوية 
 النساء ألغراض التهرب الضريبي.  المسجلة بأسماء المنشآتاستهداف 

 القطاعات االقتصادية األكثر جذبًا لالستثمارات النسوية.  •

 فجوة المهارات والخبرات اإلدارية والفنية والمالية الالزمة.  •

حصة المنشآت التي تديرها النساء من إجمالي عمليات الشراء العام من جهة، ومن التعاقدات من الباطن من جهة   •
 أخرى.

انسجامًا مع واقع  تحديد ع .2 األكثر  الشراء  في    المنشآتمليات  المطلوبة  السلعة  النسوية من حيث نوع وحجم وطبيعة 
 عمليات الشراء العام. 

 لنقطتين السابقتين. ى الإالنسوية باالستناد  للمنشآتتقدير النسبة المستهدف تخصيصها  .3

التفضيلية" للجمعيات التعاونية في عقود الشراء العام، وذلك من  متابعة قرار مجلس الوزراء بخصوص منح "المعاملة   .4
 خالل:
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 تعريف مصطلح "المعاملة التفضيلية" من قبل وزارة المالية والمجلس األعلى لسياسات الشراء العام. •

 تحديد اإلجراءات الكفيلة بتحقيق تلك المعاملة التفضيلية ومتابعة مدى االلتزام بها. •

من خالل المجلس األعلى لسياسات   ،النسوية فنيًا وإداريًا في مجال التقدم للعطاءات الحكومية  تالمنشآ متابعة تأهيل   .5
 وبالتعاون والشراكة مع الجهات التمثيلية.  ،الشراء العام

من خالل آليات الشراء المباشر والتعاقدات    ،تحديد القطاعات األكثر مالءمة لدمج المشاريع النسوية في المشتريات العامة .6
ن الباطن مع العطاءات الكبيرة واستدراج العروض. ويمكن أن تكون البداية في أنشطة الصناعات الغذائية والمشغوالت م

 اليدوية واإلنتاج الزراعي، مع التركيز على منتجات الجمعيات التعاونية النسوية.

 ل القبلي المستجيبة مع النوع االجتماعي.اعتماد مراكز المسؤولية لسياسات تبسيط وثائق التقدم للعطاءات وإجراءات التأهي .7

النسائية التي لم تنجح في ترسية عمليات الشراء عليها من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لديها وسبل    المنشآتمتابعة   .8
 تحسين أدائها.

 المملوكة للنساء، ويشمل ذلك التعاقدات من الباطن في العطاءات الكبيرة.  للمنشآتالدفع المباشر  .9

 

 دمج الشباب في المشتريات العامة  4- 2- 5
 

التي سبق اإلشارة إليها مدخاًل مهمًا ينعكس    الصغيرة )م. ص. ص(  المنشآتُتعتبر التدخالت المباشرة وغير المباشرة لصالح  
لمباشرة على فئة الشباب الذين يشكلون المحّرك األكبر لتلك المنشآت من خالل ملكيتهم أو إدارتهم ا  ،بشكل مباشر  ،إيجاباً 

 مع ضرورة صياغة بعض التدخالت اإلضافية على النحو التالي: ، لها
 
التي من شأنها أن تسهل عليهم االنخراط في إجراءات وعمليات   كافة،  المعلوماتإلى  تسهيل عملية وصول الشباب   .1

وغرف التجارة   ،الشراء العام. ويكون ذلك من خالل جهود مشتركة بين كل من المجلس األعلى لسياسات الشراء العام
 والبلديات.والمجالس القروية    ،والصناعة

 .الطلبات والتقدم بعروض األسعارتقديم دورات تدريبية عملية وإجرائية للشباب في مجاالت تعبئة  .2
توجيه مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الراعية والداعمة للشباب إلى تقديم بعض أنواع الدعم المالي   .3

الشبابية الناشئة في مجال الشراء العام كاستراتيجية وأولوية لتلك المنظمات في مساعيها   المنشآتوالفني واإلداري لتلك 
 . من التمكين االقتصادي لفئة الشباب لمزيد

على كل من الموارد التمويلية ومدخالت    الصغيرة )م. ص. ص(المساعدة في تقليل كلفة حصول المنشآت الشبابية   .4
 . واتحاد غرف التجارة والصناعة ،اإلنتاج، ويكون ذلك بجهود مشتركة بين كل من سلطة النقد الفلسطينية

 التي يملكها الشباب إجرائيًا وماليًا وضريبيًا.  المنشآتتبسيط متطلبات تسجيل وترخيص  .5

 

 دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المشتريات العامة 5-2-5
 

االقتصادية الحياة  في  لالندماج  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  أكبر  مقدرة  ُتمارس    ،ضمان  إيجابي  تمييز  سياسات  خالل  من 
 لصالحهم في عمليات الشراء العام. ومن تلك التوصيات: 

 

% من إجمالي العطاءات الحكومية والبلدية، وهي النسبة األدنى المعمول بها في الدول  10تخصيص بعض العطاءات ) .1
  ، ( التي تتناسب مع منتجات أو خدمات المنشآت والجمعيات الشبابية أو النسويةاإليجابيالتي تبّنت سياسات التمييز  



48 

للمنافسة    شة )المحاذية لجدار الفصل العنصري وفي األغوار( أو المنشآت في المناطق المهم  ، أو منشآت ذوي اإلعاقة
 فيما بينهم، دون السماح لباقي المنشآت بالدخول في تلك المنافسة. 

يديرها أو يعمل بها أشخاص من ذوي اإلعاقة، بحيث تتناسب    منشآتمنح نقاط تفضيلية إضافية للعطاءات الُمقّدمة من   .2
 النقاط التفضيلية طرديًا مع أعداد ذوي اإلعاقة العاملين في الشركة. 

 تعزيز فرص األشخاص ذوي اإلعاقة في التقّدم والمنافسة على العطاءات الحكومية والبلدية من خالل: .3

تخدامها وقواعد بياناتها مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة،  الموحدة في طريقة اس  اإللكترونيةمواءمة البوابة   •
 وتخصيص زاوية في البوابة لبعض عمليات الشراء العام األكثر تناسبًا مع منتجاتهم. 

تشجيع وتدريب بعض موظفي المشتريات في مراكز المسؤولية المختلفة على أهمية منح معاملة تفضيلية لصالح   •
 ة في عمليات الشراء المباشر واستدراج العروض.خاص وباألشخاص ذوي اإلعاقة، 

الموحدة للشراء    اإللكترونيةتقديم برامج تدريب وتأهيل لألفراد ذوي اإلعاقة حول كيفية الدخول والتسجيل في البوابة   •
 العام، وآلية التقدم للمنافسة في المشتريات العامة.

المالية والفنية    مانحة لصالح دعم وتطوير القدراتتوجيه جزء من المساعدات المقدمة من المؤسسات والجهات ال •
من أجل تعزيز فرصهم في التقدم والفوز    ،والجمعيات كثيفة استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة  للمنشآتواإلدارية  

 بالعطاءات. 

 

 في الشراء العام  (الصغيرة )م. ص. ص()المعلوماتية  منشآتمتطلبات تعزيز مشاركة  6- 2- 5
 

الفئات إجراء بعض   .1 المناقصين من  المباشرة بتعزيز ثقة  العالقة  الشراء العام ذات  اإلصالحات في أنظمة وإجراءات 
 :المستهدفة بتلك اإلجراءات، ومن تلك اإلصالحات

 . )الرقابة القبلية( تعزيز الشفافية في إجراءات االستدراج والترسية •

واإلدارية لحضور محاضر الضبط واالستالم، مع إمكانية استعانة وجوب وجود موظف من ديوان الرقابة المالية   •
 .الديوان بأي خبير يراه مناسبًا من أجل تعزيز ثقة الفئات المستهدفة بسالمة اإلجراءات

 .تأهيل اللجان المختصة بإعداد التكلفة التقديرية لعمليات الشراء في بعض مراكز المسؤولية •
 خاصة في وزارتي الصحة والتربية والتعليم.وبوملحقاتها على مستوى المديريات،  تجزئة العطاءات المركزية لألجهزة .2
تقسيم عطاءات األجهزة وملحقاتها إلى قسمين، قسم لتوريد األجهزة، وقسم للصيانة، األمر الذي يعزز من فرص باقي   .3

 . )غير الوكالء( في المنافسة المنشآت

واتحاد شركة أنظمة    ، ووزارة االقتصاد الوطني  ،وتكنولوجيا المعلوماتتشكيل لجنة مشتركة من كل من وزارة االتصاالت   .4
من أجل التقّدم بمشروع تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات، بحيث يتم وضع معايير (،  PITA) المعلومات الفلسطينية

حجم الشركة بناًء وشروط لترخيص كل المنشآت العاملة في هذا المجال وتسجيلها وتحديد رسوم للترخيص تتناسب مع 
 : على
 . عدد العاملين في الشركة •
 . رأسمال الشركة •
 . حجم المبيعات المقّدرة •
 . مستوى التأهيل الفني •
 .مستوى التأهيل اإلداري  •
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 .المالي والرقابي مستوى التأهيل •
 .في عملية تنظيم أنشطة تكنولوجيا المعلومات ( GICS) تطبيق المعيار العالمي للتصنيف الصناعي  .5
تقسيم عمليات الشراء إلى فئات تتناسب مع متطلبات التأهيل  يتيح  تنظيم وتصنيف أنشطة تكنولوجيا المعلومات بما   .6

الناظمة لعملية التصنيف، بحيث تخصص نسبة من عمليات الشراء العام للمنافسة بين المنشآت الصغيرة )م. ص. 
ويكون  بالمنافسة،  الكبيرة  للمنشآت  السماح  دون  المؤهلة،  واستدراج   ص(  المباشر  الشراء  عمليات  في  األغلب  على 

 . العروض

من   .7 المناقصين  مستحقات  لدفع  منتظمة  آلية  ص(  المنشآتضمان  ص.  )م.  شهرية   الصغيرة  ودفعات  أولى  )دفعة 
بسبب تحّملهم تكاليف   ،منتظمة(، مع األخذ باالعتبار تخصيص دفعة أولى أكبر للمناقصين في مجال األجهزة وملحقاتها

 البرمجيات.  منشآتيد مرتفعة مقارنة مع عطاءات تور 
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