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 مقدمة

 

دائرة المشتريات الحكومية هي الهيئة الرئيسية في شعبة المكاتب االقتصادية في فرع المحاسب العام في وزارة 

لنحو الذي يحدده المستوى السياسي المالية. دائرة المشتريات ُمكلفة ومسؤولة عن تنفيذ سياسة المشتريات على ا

والمحاسب العام بما في ذلك نشر تعليمات الدائرة )تعليمات نظام األموال والمرافق( التي توجه الوزارات 

الحكومية ووحدات الدعم. باإلضافة إلى ذلك، تقوم الدائرة ببلورة تقارير وتوصيات تتعلق بسياسة المشتريات 

 من قبل صنّاع القرار. بهدف المساعدة بتصميم السياسة

تميز هذا يمجال المشتريات الحكومية هو مجال ديناميكي يُطلب منه التكيف ومالءمة نفسه مع الواقع المتغيّر. 

 الذين يرون في المشتريات الحكومية أداة ممكنة للنهوض بالسياسات الشأنالمجال بالعديد من أصحاب 

 يُحددالتنظيم الذي  يه ىاألولالفئة تريات إلى فئتين رئيسيتين. المشفي مجال سياسة ال. ينقسم ترويج وتعزيزها

 ترسيخ مبدأ المساواة المثال،على سبيل  ،المالحظة. يمكن وفي تعليمات الدائرةالتشريعات الثانوية  التشريع، في

م ، تمثيل مالئ2، تشجيع المشتريات من المصالح الصغيرة والمصالح المتوسطة1في قانون واجب المناقصات

وغيرها. الفئة الثانية هي الترويج بواسطة أدوات ووسائل  4البالدإنتاج ، مشتريات من 3ألشخاص ذوي إعاقات

 ُمكملة، مثل تطوير النُظم والشبكات التكنولوجية، إجراء إرشادات ودورات تأهيلية وغيرها.

لسياسة وتعزيزها بشكل أحد التحديات الجذرية عند تعزيز السياسة في مجال المشتريات هو ضمان تحديد ا

سياسة واحدة في مجال المشتريات على حساب سياسة أخرى.  تأتي وأكثر من مرة واضح متناسق ومنطقي. 

الهدف من هذا المستند هو توفير بوصلة وأداة موجهه لفحص وتعزيز السياسة في مجال المشتريات. يساعد 

ً بإعداد المستند دائرة المشتريات الحكومية عند بلوة التقارير و التوصيات المتعلقة بسياسة المشتريات، وأيضا

  ت كما تم تحديدها من قبل صنّاع القرار.ايبرنامج وخطة عمل تالئم سياسة المشتر
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 مبادئ توجيهية وسياسة المشتريات الحكومية: 

 %12ارب الـ وتُشكل بالمعدل ما يق OECDالـ معظم دولل االقتصادية مرافقالالمشتري األكبر في الحكومة هي 

في إسرائيل، تبلغ المشتريات الحكومية عشرات مليارات الشواقل الجديدة في  .5من المنتج الخام في هذه الدول

 إلجراءات المشتريات األساسية المبادئهذا المعطى يُثبت أهمية وحجم تأثير المشتريات الحكومية.  6.السنة

قانون واجب المناقصات مبدأ المساواة كمبدأ أساسي بتنفيذ يضع . 7الحكومية هي مبدأ المساواة ومبدأ النجاعة

إجراءات المشتريات، وينص أن الدولة وكل اتحاد حكومي ال يتعاقدون بعقد لتنفيذ عمل أو شراء خدمات، إال 

. مبدأ المساواة هو مبدأ مركزي ولكنه ليس بمناقصة علنية تمنح كل شخص فرصة متساوية لالشتراك فيها

. 8 المبادئ التي تُنظم سالمة اإلجراء، وترافقه مبادئ أخرى مثل إدارة سليمة، شفافية واإلنصاف الوحيد من بين

من الجدير أن نتذكر أن المشتريات الحكومية تعتبر في المقام األول أداة تنفيذية من أجل عمل  ومع ذلك، 

 يمكن هذا من .9ت للمواطنالحكومة، ونجاعتها تؤثر بشكل مباشر على نجاعة عمل الحكومة وتقديم الخدما

 النجاعة. مبدأ وهو الحكومية، المشتريات إجراءات من الهادف المبدأ استنتاج

 إلجراءات" األساسية األهداف" أنهما على ،النجاعة ومبدأ المساواة مبدأ األساسيين، المبدأين هذين اعتبار يمكن

 .بينهما يًاداخل توتًرا هناك أن مرة من أكثر ويبدو الحكومية، المشتريات

 قسمين.  إلى أعاله المذكورالمدمج الداخلي  التوتر مع للتعامل نقترحه الذي التوجيهي المبدأ ينقسم

 .الثاني حساب على الواحد وليس معًا،االثنين  الهدفين تعزز التي السياسة تدابير فحص يجب األولى المرحلة في

 عملية في الرقمنة وتعزيز الشفافية وزيادة الحكومة،ي عرض مزود زيادةأمثلة على هذه التدابير السياسية هي 

  .الشراء

يجب  في الحاالت التي يؤدي فيها تعزيز هدف واحد إللحاق ضرر مؤكد في الهدف الثاني،في المرحلة الثانية، 

ة فحص تناسب الضرر في مبدأ واحد مقابل الفائدة بتعزيز المبدأ اإلضافي. يمكن رؤية مثال على تدابير السياس

                                                                 
5 , OECD Public Practices and Strategies for Shared Benefits :SMEs in Public Procurement OECD (2018),

Governance Reviews, OECD Publishing, Paris 
الشرطة،  ) اء وزارة الخارجية، مراقب الدولة، هيئات أمنيةالوزارات الحكومية ووحدات الدعم، باستثن بلغ مجموع المشتريات في  6

مليار شاقل جديد. دائرة المشتريات الحكومية  24 أعلى من  2017 في العاموزارة الدفاع وهيئات أخرى( والمستشفيات الحكومية، 

 المحاسب العام، وزارة المالية. . 2017י بيانات المشتريات الحكومية للعم(. 2018)،

 .25.02.2020 ،7230/19محكمة العدل العليا في االستئناف اإلداري حكم  7
 1992 -من قانون واجب المناقصات، للعام  ( أ)2 البند رقم 8
9 procurement.pdf-public-procurement/publications/productivity-ichttps://www.oecd.org/gov/publ ,

 .2013تقرير لجنة الحوكمة، 

https://www.mr.gov.il/tendersfiles/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202017.pdf
https://www.mr.gov.il/tendersfiles/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202017.pdf
https://www.mr.gov.il/tendersfiles/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202017.pdf
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/publications/productivity-public-procurement.pdf


 

، التي تنص أنه في حاالت التي فيها يجب (2)3على سبيل المثال، في لوائح واجب المناقصات مثل المادة   هذه،

 ، التي تنص أنه أقل من حجم مالي معين ، يمكن التعاقد بإعفاء من مناقصة.(1)3 منع ضرر فعلي، والمادة 

وكذلك قرارات حكومية  12اللجان الحكومية ،11، منظمات مشتريات إضافية في العالم10OECDوفقاً لتوصيات الـ 

ً في مجال المشتريات في السنوات األخيرة، بلورت دائرة المشتريات الحكومية أهداف 13وإصالحات مركزية  ا

تبسيط وتحسين إجراءات المشتريات  األهداف األولية تحت ثالثة خطوط موجهه مركزية:والنهوض بلتعزيز 

، تسهيل  هنية في أواسط موظفي المشتريات الحكومية وزيادة اإلتاحةوأنظمة العمل، تقوية المعرفة والم

 إمكانيات وصول المزودين للمشتريات الحكومية. تفصيل االهداف فيما يلي:

  تبسيط وتحسين إجراءات المشتريات وأنظمة العمل:

م في تبسيط البنى التحتية القانونية واإلدارية، تحسين التنظي: تحسين وتبسيط أنظمة العمل  .1

 في والمصادقة عليها المشتريات إجراءات تسريع ، البيروقراطية من الحد مجال المشتريات،

 المشتريات. اتعملي في واالكتظاظ االختناقات إزالة ، الوزارات

 االختناقات، إزالة على التركيز معتصميم إجراءات ناجعة تصميم إجراءات مشتريات ناجعة:  .2

 وبين حجم التعاقد للفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذه. تعقيدالبين  مطابقة الوثائق، توحيد

تطوير البنى التحتية التكنولوجية التي تشمل منظومة مشتريات رقمية  :بنى تحتية رقمية .3

 المترابطة فيما بينها وبين نُظم وشبكات حكومية إضافية.

 بين المناسب ازنالتوتوفير األدوات لتنفيذ المالءمات في مرحلة التعاقد من خالل مرونة:  .4

 .المثلى الخدمة وتزويد المتغير الواقع مع المساواة، التكيفب الضرر
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 تقوية وتعزيز المعرفة المهنية في أواسط موظفي دائرة المشتريات:

بلورة واستيعاب بنى تحتية للمعرفة تشمل نظرية ودليل الشراء،  :بنى تحتية للمعرفة .5

 زمالء ومنتديات مهنية.ات فعالة، التعلم من اليإجراءات مشتر

تعيين فرع المشتريات كهيئة مشتريات تقوم بتركيز كافة مجال المشتريات في  :المسؤولية .6

الوزارات. تعريف الوظائف وتوزيع المسؤولية بين الهيئات المختلفة المشاركة في إجراءات 

قل ات ونيالمشتريات بشكل واضح، تعزيز صالحيات فرع المشتريات في إجراءات المشتر

  المسؤولية عن هذا اإلجراء من الطرف إلى الطرف.   

بلورة برامج وخطط عمل منظمة في مجال المشتريات، وفقاً  :التخطيط وبرنامج عمل .7

الحتياجات الوحدات واألحجام المتوقعة من خالل التطرق للجداول الزمنية للتنفيذ، نسب 

راء تقدير ميزانية لكل مشروع برنامج المشتريات لبرنامج ميزانية الوزارة من خالل إج

وتخصيص موارد ومدخالت من فرع المشتريات. البرنامج يشمل مرحلة ما قبل المناقصة، 

 مرحلة المناقصة ومرحلة إدارة التعاقد.

 بواسطة تحديدزيز رأس المال البشري في مجال المشتريات الحكومية تع: المهنية واالحتراف .8

في  مسؤولية المهنيينت المهنية. تركيز المشتريات تحت منتدياالتأهيل والتوسيع  المعايير،

 .المشتريات فروع

 تطوير أدوات إلدارة المشتريات: بلورة وتطوير أدوات لتنفيذ المشتريات.. 9

قياس إجراء المشتريات، وكذلك خلق توحيد بالمعايير، المؤشرات : تقييمات، قياس ورقابة. 10 

 بية والسلبية الستيفائها وتحقيقها.واألهداف الُمدرجة والمحفزات اإليجا

تطوير األبحاث، جمع بيانات للمشتريات بمستوى الوزارة جمع البيانات كأداة التخاذ القرارات: . 11

 وبمستوى الحكومة، وإعداد قاعدة بيانات.

الوصل بين كافة نُظم وشبكات المشتريات، إدارة المشتريات كجزء من برنامج  :الدمج والتكامل. 12

 اإلجمالية.وخطة عمل الوزارة وفرع المشتريات في الوزارة وكذلك كجزء من ميزانية الوزارة 



 

: تطوير وتعزيز الوعي بالمخاطر التي تنطوي عليها المشتريات الحكومية )الفساد النزاهة. 13

تطوير أساليب وأدوات للتحكم في عملية الشراء وزيادة الشفافية في سلسلة  (،واالحتيال والتمييز

 .التزويد

استراتيجية شراء شاملة لتحديد التهديدات والعالمات الحمراء وكذلك  إعداد :إدارة المخاطر. 14

 تطوير أدوات تقييم المخاطر التي ستخدم الوزارات الحكومية عند إجراء المشتريات.

 حة، تسهيل إمكانيات الوصول للمشتريات الحكومية:زيادة اإلتا

 وزيادة نجاعتها، تحسين قنوات اإلعالن واالستماراتمعايير في المستندات  تحديد :اإلتاحة. 15

لتقديم  ومالئم توفير وقت كافي وكذلك نشرها،وتوزيع المناقصات من أجل زيادة االنكشاف على 

تحليل إجراءات "رحلة  علىالوصول  اتإمكانيتسهيل  –اإلتاحة . وستستند تدابير زيادة العروض

 المحتملين. المزودينعن احتياجات  الجمهور لتعكس وتعبر" ومشاركة الزبون

من أجل توفير مساحة للحوار وللتأثير بين الحكومة وبين المزودين  :إجراءات االتصاالت. 16

صال وحوار قبل الخروج الحصول على أفضل المنتجات والخدمات. وبذلك يتم خلق قنوات ات

 بمناقصة، في مرحلة كتابة المناقصة وأيضاً بعد نشر المناقصة.

المحتملين  المزودينالسعي لنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات التي من شأنها أن تلبي احتياجات  :شفافية.  17

 المشترياتتوقعات  ونتائجها،ستركز هذه المنشورات على عملية الشراء  شأن ومصلحة آخرين.وكذلك أصحاب 

   .وغيرهاتحليالت السوق  االقتصادية،النماذج  الميزانية،مصادر  السنوي،والتخطيط 

تعزيز وتقوية االتصاالت والشفافية بين الحكومة وبين المزودين المحتملين بواسطة  :الثقة. 18

ييرات مجموعات تركيز، مشاركة الجمهور، دوائر مستديرة، آليات شكاوى ومالحظات على تغ

 مستقبلية.

 

على وجه الخصوص حول كون  OECD -يتزايد ويتنامى الحوار في العالم، وفي دول الـ ،في السنوات األخيرة

المعروضة أعاله. وذلك من خالل الفهم  األوليةالمشتريات الحكومية أداة لتحقيق أهداف إضافية عدا األهداف 

وبالتالي يمكن أن تكون وسيلة لدفع السياسة  ةوواسع ةكبير إمكانيات تأثيرواإلدراك أن للمشتريات الحكومية 

 ،(Secondary Objectives) هذه األهداف اإلضافية "أهداف ثانوية"من المتعارف عليه تسمية االقتصاد.  وتصميم



 

 والمتوسطة،الصغيرة  المصالحمع قضايا مثل تشجيع فيما تتعامل معه، وتتعامل  أخرىإلى  دولةوهي تختلف من 

، شراء والشركات اتاالتحادمسؤولية  الخضراء،والمشتريات  التوظيف،تنوع  االقتصاد،في  المنافسةدة زيا

  .وغير ذلك من اإلنتاج المحليالمنتجات 

نحن نعتقد أنه من الصحيح الترويج وتعزيز األهداف الثانوية بواسطة المشتريات الحكومية بتوفر الشرطين 

 :14التراكميين 

 تشكلالمشتريات أداة فعالة لتحقيق الهدف. قد تكون هناك أهداف سياسية جديرة، ال  تعتبر :الفعالية .1

، ألن تأثير المشتريات على المجال ات الحكومية األداة الصحيحة لتعزيها وتطويرهايفيها المشتر

 موضوع السياسة قليل أو غير ناجع.

ضرراً طفيفاً فقط بالهدفين  يلحقالحكومية  تعزيز هذا الهدف بواسطة المشتريات :الضرر باألهداف األساسية. 2

 األساسيين إلجراءات المشترات الحكومية، المساواة والنجاعة.

تجدر اإلشارة، أن إجراءات المشتريات الحكومية هي إجراءات معقدة وعليه، فان الترويج لهدف ثانوي 

 النجاعة والمساواة. –تريات إللحاق الضرر بالهدفين األساسيين للمش دائماً،وتعزيزه سيؤدي، تقريباً 

باإلضافة إلى ذلك، من المفضل أن يتم فحص هذه األهداف الثانوية بالمالءمة مع األهداف التي تم تحديدها من 

قبل الحكومة، وتعزيزها بواسطة المشتريات الحكومية المشمولة بتوصيات هيئات دولية مختارة، ومطبقة في 

ين فحص األهداف الثانوية على الوجه األمثل، من الجدير فحص دول أخرى. نحن نعتقد أنه من أجل تمك

إجراءات الترويج لها وتعزيزها وتشريعها كجزء من تخطيط المشتريات المستقبلية والرؤية االستراتيجية 

وذلك من خالل تخطيط ُمسبق لألهداف الثانوية وإجراء تقييم للمشتريات بأكملها على كافة التغييرات المتوقعة. 

الوطنية، تفضيل ُمصحح،  )األولويةالتكلفة المالية، العبء البيروقراطي، مدة اإلجراء( مقابل الفائدة ' )سعارلأل'

 تأثيرات خارجية(.

  

 

                                                                 
غالباً ما تكون هناك حاجة كب مركزي، ريوضح بهذا، أنه باإلضافة للشروط التراكمية المذكورة، من أجل دمج أهداف ثانوية كم 14

ص ذوي بتنظيم قانوني، كما هو الحال، على سبيل المثال، فيما يتعلق بتفضيل إنتاج البالد، دمج المصالح الصغيرة، تمثيل مناسب ألشخا

 إعاقات وما شابه ذلك.   


