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اشــتق هــذا الملخــص السياســاتي مــن الدراســة التــي أعدهــا معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس)
لصالــح وزارة االقتصــاد الوطنــي ضمــن مشــروع الشــفافية واألدلــة والمســاءلة ( )TEA/UNDPالــذي ينفــذه برنامــج
األمــم المتحــدة اإلنمائــي ( )UNDP-PAPPبتمويــل مــن وزارة الخارجيــة البريطانيــة وشــؤون الكومنولــث (.)FCDO

ارتكــزت الدراســة التــي يســتند إليهــا امللخــص السياســايت عــى تحليــل البيئــة الناظمــة لعمليــات الـراء العــام يف الضفــة الغربيــة ،والتعـ ّرف عــى أبــرز العقبــات القانونيــة
واإلجرائيــة التــي تح ـ ّد مــن قــدرة املنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرة جــدا ً والصغــرة (م .ص .ص) مــن املشــاركة يف املشــريات العامــة (الحكوميــة) .وبالتــايل ،تســعى
الدراســة لوضــع تصـ ّور عــام ألبــرز اإلصالحــات القانونيــة واإلجرائيــة التــي مــن شــأنها أن تعمــل عــى رفــع كفــاءة إجـراءات الـراء العــام ،وصياغــة التدخــات املطلوبــة
مــن أجــل منــح املنشــآت الصغــرة (م .ص .ص) بعــض املزايــا التفضيليــة يف املشــريات الحكوميــة ،علـاً بــأن حصــة املشــريات العامــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل للضفــة
الغربيــة تصــل إىل  ،%12.3توزعــت عــى اللــوازم واألشــغال والخدمــات االستشــارية وغــر االستشــارية .كــا أن مجمــوع املتأخـرات عــى الحكومــة لصالــح القطــاع الخــاص
(((
يف كافــة عمليــات الـراء العــام كانــت قــد بلغــت  2.5مليــار دوالر حتــى نهايــة العــام .2019

حصة المنشآت الصغيرة من عمليات الشراء العام
ّ .1
شـكّلت املنشــآت متناهيــة الصغــر والصغــرة جــدا ً والصغــرة (وفــق التعريــف الحديــث املعتمــد مــن قبــل وزارة االقتصــاد الوطنــي) مــا نســبته ( )%98.75و( )%98.5مــن
إجــايل املنشــآت العاملــة يف الضفــة الغربيــة وفق ـاً لتعــداد املنشــآت للعامــن  2012و 2017عــى التــوايل ،فيــا مل تتجــاوز حصــة تلــك املنشــآت (التــي تش ـغّل أقــل مــن
 20عامـاً وبــدورة مبيعــات ال تتجــاوز  )$500,000وفــق دراســة للبنــك الــدويل  %8مــن حيــث عــدد العطــاءات ،و %6مــن حيــث القيمــة وفــق املنهجيــة القدميــة لــوزارة
االقتصــاد الوطنــي (((،فيــا ارتفعــت النســبة إىل  %17.9مــن حيــث العــدد ،و %15.3مــن حيــث القيمــة وفقـاً للمنهجيــة الجديــدة للــوزارة خــال األعــوام (.)2019 – 2017
ومــن الالفــت يف تقديـرات البنــك الــدويل تلــك اتســاع الفــارق يف التقديــر رغــم أن التقديريــن اعتمــدا عــى ذات املتطلبــات مــن عــدد العــال ودورة املبيعــات ،مــا يدعــو
كل مــن وزارة املاليــة واملجلــس األعــى إىل إعــادة النظــر يف سياســات ال ـراء العــام ملنهجيــة ومصــادر بيانــات تلــك التقدي ـرات ،مــن أجــل خلــق قواعــد بيانــات شــاملة
تســمح بتقديــر أكــر دقــة لخصائــص املنشــآت املشــاركة يف عمليــات الـراء العــام.

 .2أسباب انخفاض مشاركة المنشآت الصغيرة في المشتريات العامة
ص ّنفت الدراسة أسباب انخفاض مشاركة المنشآت الصغيرة (م .ص .ص) في المشتريات العامة في الضفة الغربية إلى:
 1-2عوامل ذاتية ،منها:
ــتــدين الثقــة بإجـراءات اإلعــان عــن العطــاءات وترســيتها .فعنــد تتبــع إجـراءات الـراء العــام ،ومــن خــال الدراســة امليدانيــة للمناقصــن ،يتّضــح أن حالــة عــدم الثقــة يف
إجـراءات الـراء العــام ترتكــز حــول التشــكيك بنزاهــة إجـراءات التوصيــف واالســتالم مــن خــال احتامليــة تواطــؤ لجنــة الضبــط واالســتالم مــع رئيــس لجنــة املشــريات
لصالــح أحــد املناقصــن ،ويكــون ذلــك التواطــؤ مــن خــال قبــول مواصفــات أدىن (عنــد االســتالم) مــن املواصفــات املعلــن عنهــا.
ــصعوبة حصول رشكات املقاوالت الصغرية عىل تصنيف لدى اتحاد املقاولني.
ــ تراكم املتأخرات الرضيبية لدى بعض املنشآت الصغرية ،ما يحد من أهلية تلك املنشآت للمشاركة يف عمليات الرشاء العام.
ــتكاليف الكفاالت البنكية وكفالة حسن التنفيذ ،ومتطلبات تسجيل املوردين واملقاولني ،واملتطلبات واإلجراءات املستندية ،ومتطلبات التأهيل.
ــفرتات السداد الطويلة ،وإجراءات تسوية املنازعات التعاقدية املعقدة.
 2-2عوامل خارجية قانونية وتنظيمية ،منها:
ــمل يشمل قانون أو نظام الرشاء العام أي نص رصيح يشري إىل إمكانية تجزئة العطاءات الكبرية ألغراض زيادة قدرة املنشآت الصغرية (م .ص .ص) عىل املشاركة بها.
ــتأخــر جهــات الـراء (مراكــز املســؤولية الحكوميــة) يف ســداد قيمــة املشــريات العامــة نتيجــة ضعــف القــدرات املاليــة للحكومــة ،وتراكــم متأخـرات عقــود القطــاع
الخــاص .فبينــا تتمكــن املنشــآت الكبــرة مــن تجــاوز املشــكالت املتعلقــة باملتأخـرات بشــكل أفضــل ،فــإن قــدرة املنشــآت الصغــرة عــى ذلــك تكــون محــدودة نتيجــة
محدوديــة هوامــش التدفقــات النقديــة لهــا.
ــميــل الجهــات الحكوميــة والبلديــات املشــرية إىل تجنــب املخاطــرة يف عمليــات ال ـراء العــام ،وبالتــايل قــد تحــدد جهــات ال ـراء الحكوميــة والبلديــات متطلبــات
ماليــة أو خــرة راســخة تســتبعد املنشــآت الصغــرة (م .ص .ص) األحــدث واألضعــف مــن الناحيــة املاليــة.
ــعــدم معرفــة أي مــن املنشــآت الصغــرة (م .ص .ص) التــي شُ ــملت ميدانيـاً بالدراســة بوجــود بوابــة إلكرتونيــة موحــدة للـراء العــام ،إضافــة إىل ضعــف قــدرة البوابــة
عــى الوصــول إىل املنشــآت املســتهدفة يف عمليــات الـراء العــام ،وافتقارهــا لقواعــد البيانــات الكافيــة املتعلقــة بتأهيلهــم ومجــاالت اهتاممهــم وتصنيفاتهــم ،وعــدم
(1) https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/uploads/files/PublicDept.pdf
عامال ،بدورة مبيعات ال تتجاوز .$500,000
((( املنشآت املتوسطة فام دون وفقاً للمنهجية القدمية للوزارة ،واملنشآت الصغرية فام دون وفقاً للمنهجية الجديدة للوزارة ،هي املنشآت التي تشغل أقل من ً 20

1

وجــود أي بنــد يف عمليــات التســجيل عــر البوابــة يخــدم هــذا التوجــه.
ــتأخر مجلس الوزراء يف حسم إلزامية اللجوء للبوابة اإللكرتونية املوحدة من قبل مراكز املسؤولية.
ــال تعتمد وحدة التوريدات يف بعض مراكز املسؤولية منهجية تدوير املوظفني املطلعني عىل تفاصيل وثائق العطاءات.
يف حالتــي اســتدراج عــروض األســعار واملناقصــات ،يتــم تشــكيل لجنــة لتقييــم ودراســة العــروض املقدمــة مــن قبــل املنشــآت ،وال يوجــد يف القانــون مــا يحــدد الســقف الزمني
لعمــل تلــك اللجنــة ،األمــر الــذي يــؤدي يف الكثــر مــن الحــاالت إىل طــول فــرة البــت يف العــروض مــن أجــل إحالتهــا إىل الرشكــة الفائــزة بالعطــاء مــن قبــل لجنــة املشــريات.

 .3سياسات وإجراءات تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة (م .ص .ص)
في الشراء العام للحالة الفلسطينية
ويكون ذلك من خالل:
 1-3التدخالت غير المباشرة (إصالح وتطوير جودة أنظمة وعمليات الشراء العام)
ــالتـزام الحكومــة املركزيــة ومراكــز املســؤولية تجــاه عقــود املنشــآت الصغــرة (م .ص .ص) بدفعــة أوىل مــن قيمــة العقــد عنــد التســليم (نصــف املبلــغ مثـاً) وجدولــة
باقــي املبلــغ عــى دفعــات .علـاً بــأن إجــايل التزامــات الحكومــة لهــا ال يتجــاوز بأعــى تقديــر  115مليــون دوالر ( %2مــن موازنــة .)2021
ــاســتكامل إدراج جميــع مراكــز املســؤولية الحكوميــة والهيئــات املحليــة يف البوابــة اإللكرتونيــة املوحــدة التابعــة للمجلــس األعــى لسياســات الـراء العــام ،مــع رضورة
االلتـزام باإلعــان عــن الدعــوات لتقديــم العطــاءات أو طلبــات التأهيــل املســبق أو التعبــر عــن االهتــام عــر موقــع البوابــة.
ــاســتكامل خطــة املجلــس األعــى لسياســات ال ـراء العــام الســاعية الســتهداف كافــة املنشــآت (مبــا فيهــا الصغــرة) للتســجيل املبــارش مــن قبــل الرشكــة يف قواعــد بيانــات
البوابــة املوحــدة عــر النمــوذج اإللكــروين للبوابــة ،مــع رضورة مراعــاة تطويــر النمــوذج اإللكــروين املعــد لتســجيل املنشــآت عــر البوابــة بحيــث تكــون الحقــول التصنيفيــة
الالزمــة لعمليــات تحليــل البيانــات إجباريــة (مجــال االختصــاص ،عــدد العاملــن ،حجــم املبيعــات ،رأســال الرشكــة ... ،الــخ).
ــتعريف كافة املنشآت بوحدة مراجعة النزاعات (التابعة للمجلس األعىل لسياسات الرشاء العام).
ــتقديــم برامــج تدريبيــة مــن أجــل التأهيــل اإلداري واإلج ـرايئ والفنــي للعاملــن يف املنشــآت الصغــرة (م .ص .ص) يف مجــاالت التقــدم للعطــاءات وإج ـراءات ال ـراء
العــام ومتطلبــات التأهيــل املــايل والفنــي ،وذلــك مــن خــال طواقــم املجلــس األعــى لسياســات ال ـراء العــام ،ووزارة املاليــة ،ووزارة األشــغال العامــة واإلســكان،
والجهــات التمثيليــة الرشيكــة مــن نقابــات واتحــادات.
ــاستخدام إقرار ضامن العطاء بدل كفالة دخول املناقصة ،وطلب كفالة حسن التنفيذ أينام يكون ذلك رضوريا فقط.
ــمراعــاة الجهــات املشــرية تناســب معايــر التأهيــل ومتطلبــات التوثيــق مــع حجــم عمليــة ال ـراء وظروفهــا وعــدم املبالغــة فيهــا مبــا يحــد مــن مشــاركة املنشــآت
الصغــرة واملتوســطة.
ــعــدم االكتفــاء بنصــوص قانــون ونظــام املشــريات التــي تتيــح لجهــات الـراء تجزئــة العطــاءات دون أي إشــارة إىل أفضليــة تجزئــة العطــاءات ألغـراض زيــادة قــدرة
املنشــآت الصغــرة (م .ص .ص) عــى املشــاركة بهــا (خاصــة يف العطــاءات املركزيــة الكبــرة).
ــتعديل نظام الرشاء العام بإضافة أن ت ُلزم لجنة املشرتيات يف الوزارة املختصة بتربير عدم أخذها بتوصية لجنة التقييم.
 2-3التدخالت المباشرة وسياسات التمييز اإليجابي
تتطلــب سياســات التمييــز اإليجــايب تدخــات مبــارشة مــن قبــل كل مــن املجلــس األعــى لسياســات الـراء ،ووزارة املاليــة ،ومراكــز املســؤولية املختلفــة ،ويكــون ذلــك مــن
خــال تدخــات مبــارشة مــن قبــل مجلــس الــوزراء يف نــص نظــام الـراء العــام حيثــا دعــت الحاجــة إىل تعديلــه .ويكــون ذلــك مــن خــال:
ــاســتهداف املنشــآت الصغــرة (م .ص .ص) يف القطاعــات واألنشــطة اإلسـراتيجية (وفــق اإلسـراتيجية الوطنيــة الفلســطينية) ذات الكثافــة العامليــة األعــى و/أو املكـ ّون الوطنــي األكــر
بسياســات متييــز ســعري يف عقــود العطــاءات بنســبة مســاوية للنســبة املمنوحــة يف العطــاءات الحكوميــة للمنتــج الوطنــي ( )%15يف حــال مل تكــن منتجــات تلــك املنشــآت وطنيــة املنشــأ.
ــإلـزام املنشــآت الكبــرة املناقصــة يف العطــاءات الكبــرة عــى االلتـزام بنســبة  %30تعاقــدات مــن الباطــن مــع املنشــآت الصغــرة (م .ص .ص) ،ويتطلــب ذلــك إجـراء
دراســة تفصيليــة قطاعيــة لعمليــات الـراء القابلــة للتعاقــد مــن الباطــن.
ــ تخصيــص نصــف عمليــات الـراء املبــارش (دون  $3,000لــوازم أو  $5,000أشــغال) ،ومــا ال يقــل عــن نصــف عمليــات اســتدراج العــروض للمشــريات دون $20,000
(لــوازم وأشــغال وخدمــات غــر استشــارية) للمنافســة بــن املنشــآت الصغــرة (م .ص .ص) املســتوفية لــروط التأهيــل املطلوبــة.
ــتخصيــص زاويــة عــر البوابــة اإللكرتونيــة املوحــدة لل ـراء العــام لعــرض منتجــات وخدمــات املنشــآت الصغــرة (م .ص .ص) لجهــات ال ـراء ومراكــز املســؤولية
املختلفــة ألغ ـراض الرتويــج والتشــبيك.
ــمتابعة قرار مجلس الوزراء بخصوص منح «املعاملة التفضيلية» للجمعيات التعاونية يف عقود الرشاء العام ،وذلك من خالل:
•تعريف مصطلح «املعاملة التفضيلية» من قبل وزارة املالية واملجلس األعىل لسياسات الرشاء العام.
•تحديد اإلجراءات الكفيلة بتحقيق تلك املعاملة التفضيلية ومتابعة مدى االلتزام بها.
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ــتحديــد القطاعــات األكــر مالءمــة لدمــج املشــاريع النســوية يف املشــريات العامــة مــن خــال آليــات الـراء املبــارش والتعاقــدات مــن الباطــن مــع العطــاءات الكبــرة
واســتدراج العــروض .وميكــن أن تكــون البدايــة يف أنشــطة الصناعــات الغذائيــة واملشــغوالت اليدويــة واإلنتــاج الزراعــي ،مــع الرتكيــز عــى منتجــات الجمعيــات
التعاونيــة النســوية.
ــاســتهداف نســبة  %20مــن عمليــات ال ـراء العــام لصالــح املنشــآت الصغــرة (م .ص .ص) ،مــع تخصيــص نصــف تلــك النســبة ( %10مــن عمليــات ال ـراء العــام)
للمنافســة بــن املنشــآت والجمعيــات الشــبابية أو النســوية أو منشــآت ذوي اإلعاقــة للمنافســة فيــا بينهــم ،دون الســاح لباقــي املنشــآت بالدخــول يف تلــك املنافســة،
األمــر الــذي يتطلــب متابعــة دوريــة ملــدى فاعليــة أي مــن السياســات املعتمــدة مــن أجــل الوصــول للنســبة املســتهدفة.
ــتعزيــز الشــفافية يف إجـراءات االســتدراج والرتســية مــن خــال تفعيــل الرقابــة القبليــة عــى تصميــم إجـراءات الـراء العــام ،وعــدم االكتفــاء بالرقابــة البعديــة (بعــد
إمتــام عمليــات ال ـراء العــام) التــي تكــون مبشــاركة كل مــن وزارة املاليــة (مــن خــال اإلدارة العامــة للرقابــة املاليــة املدنيــة) ،وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة،
ووحــدة الرقابــة الداخليــة يف مراكــز املســؤولية.
ــوجــوب وجــود موظــف مــن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لحضــور محــارض الضبــط واالســتالم ،مــع إمكانيــة اســتعانة الديــوان بــأي خبــر يـراه مناســباً مــن أجــل
تعزيــز ثقــة الفئــات املســتهدفة بســامة اإلجـراءات.
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