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مشتريات الحكومة من المصالح الصغيرة جداً ،المصالح الصغيرة 

 2018للعام  –والمتوسطة 

 خلفية 

فرع المحاسب العام يولي أهمية كبرى لدمج وتشجيع المصالح الصغيرة جداً، المصالح الصغيرة والمتوسطة في المشتريات 

ج ، من  2الحكومية . يتجلى هذا الهدف الهام، بتعليمات دائرة المشتريات التي نشرتها على مدار سنين ، وأيضاً في البند 

  - يما يلي :" القانون" أو " قانون واجب المناقصات"( وبتوصيات منظمة الـ)ف 1992-قانون واجب المناقصات ، للعام 

OECD¹ , التي تنص أنه من الجدير أن تعمل الحكومة بنشاط وفعالية من أجل تمكين المصالح الصغيرة جداً والمصالح

تعريفات المصالح الصغيرة جداً،  من المهم ذكره أن هناك تبايناً كبيراً في الصغيرة والمتوسطة من االشتراك في تعاقداتها.

يعتبر تعريف محافظ وأن التعريف المستخدم في القانون اإلسرائيلي  المصالح الصغيرة والمتوسطة بين الدول المختلفة،

مقارنة بالتعريفات المستخدمة بالعالم. مثال على ذلك، تعريف االتحاد األوروبي لمصلحة متوسطة هي مصلحة تستخدم 

مليون يورو. مقارنة بالتعريف اإلسرائيلي بموجبه مصلحة متوسطة  50عامالً، أو أن دورتها المالية هي لغاية  250لغاية 

فقط ما يقارب  باإلضافة إلى ذلك،  مليون ش.ج. 100دورة مالية لغاية أو صاحبة  عامالً  100هي مصلحة تستخدم لغاية 

تقوم بقياس مدى مشاركة المصالح الصغيرة جداً ، المصالح الصغيرة والمتوسطة   OECD-  من نصف دول منظمة الـ

 في المشتريات الحكومية.

الصغيرة جداً، المصالح  ية دمج المصالحلذلك، ووفقاً لقانون واجب المناقصات، يجب على الوزارات الحكومية فحص كيف
تتعلق باإلضافة إلى ذلك، يتعين على الوزارات الحكومية نشر بيانات سنوية في كل تعاقد وتعاقد.  الصغيرة والمتوسطة

. النشر يشمل كافة البيانات لكافة الوزارة الحكومية الصغيرة جداً، المصالح الصغيرة والمتوسطة لمصالحبتعاقداتها مع ا

كذلك لشرطة إسرائيل مركفاه ) فيما يلي :" المنظومة"( ،  ERP -ووحدات الدعم التي تعمل عن طريق منظومة الـ
بشكل منفصل، باإلضافة إلى  ووحدات الدعمتتضمن الوثيقة تفاصيل لكل وزارة من الوزارات  والمستشفيات الحكومية .

  .لجميع الهيئات المذكورة أعاله وعميق إجماليليل تح

دائرة المشتريات الحكومية في فرع المحاسب العام، بالتعاون مع فرع الخبير االقتصادي الرئيسي، يتشرفان بنشر هذا 
 2017.1المنشور، بموجب القانون، وذلك استمراراً للمنشور السابق بما يتعلق ببيانات العام 

 حجم المصلحة  تعريف

مصلحة صغيرة جداً،  –تعريف " مصلحة" في قانون واجب المناقصات : "مصلحة صغيرة جداً، صغيرة أو متوسطة" 

فها في يمؤسسة مالية ، بموجب تعر –أو  ، مشتغل مرخص مشتغل معفيهي التي مصلحة صغيرة ، أو مصلحة متوسطة 

على األقل نصف رأس االتحادات المملوكة من قبل سلطة محلية ناء باستث، 1975-قانون ضريبة القيمة المضافة ، للعام 

 .2001- للعام  المياه والصرف الصحي ، اتحاداتفي قانون  بموجب تعريفهاالمال أو نصف حقوق التصويت فيها وشركة 

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

en-https://doi.org/10.1787/9789264307476Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, . 
 .بموجب حجم المصلحة، موقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت 2017تجزئة المشتريات الحكومية للعام ²

procurement.aspx-gse-https://www.mr.gov.il/Information/NewsAndUpdates/Pages/gov 

https://doi.org/10.1787/9789264307476-en
https://www.mr.gov.il/Information/NewsAndUpdates/Pages/gov-seg-procurement.aspx
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والدورة المالية  المستخدمين فيهاعدد  –يتم تحديد حجم المصلحة في قانون واجب المناقصات بواسطة شرطين اثنين 

السنوية. من أجل اعتبار المصلحة مصلحة صغيرة جداً/ صغيرة/ متوسطة، يجب عليها أن تستوفي على األقل واحد من 

 الشرطين التاليين، كما يلي:

 الدورة المالية السنوية  عدد المستخدمين  حجم المصلحة 

  مليون ش.ج  2لغاية   5 لغاية  مصلحة صغيرة جداً 

 مليون ش.ج   20 مليون ولغاية  2 أعلى من  20لغاية   6 صغيرة مصلحة

مليون  100مليون ولغاية   20أعلى من   100لغاية   21 مصلحة متوسطة

 ش.ج  

 مليون ش.ج   100وأيضاً أعلى من  100 أكثر من  *مصلحة كبيرة 

 متبقي ، وال يظهر في القانون. فالتعري*

 منهجية 

منظومة ال" مركفاه" ) فيما يلي : " المنظومة"( ، وهي  ERP -من منظومة الـ في هذا المستند معظم البياناتاستخلصت 

الهيئات األمنية ) الشرطة،  باستثناءتستخدمها كافة الوزارات الحكومية ووحدات الدعم، التي عرضية المالية التشغيلية ال

وزارة الدفاع وهيئات أخرى ( والمستشفيات الحكومية . تتم تغذية بيانات المشتريات لهذه المنظومة من قبل موظفي 

في كل تعاقد تتم  .في المنظومةوالقائمة الوزارات الحكومية المختلفة ، والتحليل الوراد فيما يلي تم وفقاً للمعلومات المخّزنة 

ً قيمة التعاقد. البيانات المعروضة هي من النموذج تغذيت ه للمنظومة ، يوجد رقم الشركة الخصوصي للمزود، وأيضا

التطرق في التحليل هو  مليار ش.ج. 58-ما يقارب الـ 2018اللوجستي للمنظومة، الذي بلغ حجمها اإلجمالي في العام 

دون فعاليات ال يمكن اعتبارها مشتريات مثال تحويل ميزانيات لبيانات المشتريات الحكومية فقط بموجب تعريفها أعاله، ب

 بلغتوفقًا لذلك،   .، التي تُشمل هي أيضاً داخل النموذج اللوجيستيوالمدفوعات اإللزامية مثال ضرائب البلدية والكهرباء

للبيانات من منظومة مركفاه ،  مليار ش.ج. باإلضافة إلى ذلك، 34 -ما يقارب الـ 2018في العام المشتريات الحكومية 

دائرة المشتريات الحكومية تلقت بيانات من الشرطة، ومن المستشفيات الحكومية. البيانات التي وصلت من هذه الهيئات 

المجموع الكلي للمشتريات، بما في ذلك . بأكمله 2018شملت ملخص الحجم المالي للمشتريات مقابل كل مزود للعام 

 مليار ش.ج. 40 -من هيئات ليست في منظومة المركفاه، بلغ ما يقارب الـ البيانات التي وصلت

 عرض البيانات

لكافة الوزارات المشمولة في هذا التقرير، تُساعد بالحصول على صورة عامة للحكومة إجمالية تُعرض فيما يلي بيانات 

 بأكملها.
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الشواقل  الجديدة وبنسب مئوية من بين المجموع الكلي للمشتريات ،  اتالمصلحة، بمليار حجم المشتريات الحكومية ، موزعة بموجب حجم -  1الرسم التوضيحي 

 2018للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03, 6%

4.11, 12%

7.00, 20%
21.21, 62%

עסקים זעירים

עסקים קטנים

עסקים בינוניים

עסקים גדולים



 وزارة المالية       

 
 فرع الخبير االقتصادي الرئيسي                                                                             فرع المحاسب العام 

 شعبة االقتصاد الكلي والتوقعات                                          واللوجيستيكاشعبة العقارات ، المشتريات 

 دائرة المشتريات الحكومية

 المشتريات الحكومية  دائرة

 مشاركة بالمعرفة  * سعادة * تكنولوجيا  *إصغاء  * التزام  *ابتكار مستدام 

 .يوميا  . نخلق مستقبل جديد
 

، للعام  للمزودين التي تم تشخيصهممن بين المجموع الكلي ، عدد المزودين والنسبة المئوية بموجب حجم المصلحة بالتوزيعالحكومة  مزودي -  2الرسم التوضيحي 

2018 

 

فيما يلي جدول يُفصل النسبة المئوية للمشتريات ، بالشاقل ـ من كل نوع من أنواع المصالح الُمعرفة فيما يلي ، 

 بالتوزيع وفقاً للوزارة .

 2018النسبة المئوية للمشتريات الحكومية من مصالح بأحجام مختلفة، تجزئة بموجب حجم المشتريات المالية، للعام  -1الجدول 

 الوزارة 
مصالح 

 صغيرة جداً 
مصالح 
 صغيرة 

مصالح 
 متوسطة 

 مصالح
 كبيرة 

 %53.77 %17.38 %17.90 %10.94 مستشفى ابرافانيل

 %91.54 %4.08 %2.99 %1.39 مستشفى ايخيلوف 

 %67.86 %14.74 %8.78 %8.61 ايتنيم مستشفى 

 %74.96 %11.51 %8.98 %4.55 أساف هروفيه مستشفى 

 %59.96 %9.50 %17.70 %12.84 بئر يعقوبمستشفى 

 %62.35 %12.34 %16.79 %8.52 بئر السبعمستشفى 

 %78.01 %11.55 %6.99 %3.46 بني تسيونمستشفى 

 %76.71 %9.88 %10.22 %3.19 برزياليمستشفى 

 %59.77 %9.14 %17.82 %13.26  الشيخوخة نتانيا مستشفى 

 %58.42 %21.31 %13.94 %6.33 برديس حنا الشيخوخة  مستشفى

 %88.95 %3.08 %3.97 %4.01 ريشون لتسيونالشيخوخة مستشفى 

 %72.36 %11.61 %8.16 %7.88 هيلل يافةمستشفى 

 %85.48 %6.28 %4.67 %3.57 فولفسونمستشفى 

 %73.09 %10.25 %10.25 %6.42 زيفمستشفى 

 %52.20 %10.08 %19.28 %18.43 طيرات هكرمل مستشفى 

12,504, 59%5,686, 27%

1,767, 8%

1,169, 6%

עסקים זעירים

עסקים קטנים

עסקים בינוניים

עסקים גדולים
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 %57.72 %10.44 %16.18 %15.66 هشارونليف مستشفى 

 %50.38 %11.41 %21.81 %16.40 مزراعمستشفى 

 %90.07 %4.11 %4.19 %1.63 نهاريامستشفى 

 %86.67 %5.37 %4.68 %3.28 بورياهمستشفى 

 %61.18 %18.73 %8.73 %11.36 فليمانمستشفى 

 %61.23 %24.72 %10.95 %3.11 رمباممستشفى 

 %48.44 %28.98 %16.33 %6.24 شيبامستشفى 

 %60.99 %9.28 %21.09 %8.64 شموئيل هروفيه مستشفى 

 %64.95 %10.92 %11.71 %12.41 شاعر منشة مستشفى 

 %69.82 %10.72 %14.51 %4.94 دائرة اإلحصاء المركزية 

 %18.33 %45.43 %31.02 %5.22 المطبوعات الحكومية 

 %15.82 %18.45 %60.36 %5.37 المعهد الجيولوجي 

 %52.71 %30.56 %11.45 %5.28 وزارة األمن الداخلي 

 %44.63 %20.51 %19.78 %15.08 الوزارة لحماية البيئة 

 وزارة الخدمات الدينية 
 

4.78% 45.49% 15.57% 34.17% 

 %51.53 %17.22 %23.69 %7.56 إدارة المحاكم الحاخامية 

 %67.94 %8.89 %13.27 %9.90 إدارة المحاكم 

 %14.49 %14.22 %45.26 %26.03 سلطة التجديد العمراني 

 %21.80 %31.48 %19.32 %27.40 سلطة االبتكار التكنولوجي 

 %2.36 %84.07 %11.12 %2.45 السلطة لتطوير وإسكان البدو في النقب 

 %82.24 %8.44 %0.73 %8.59 سلطة الخدمة المدنية الوطنية 

 %22.09 %15.97 %46.74 %15.19 التلفزيون التربوي 

 %63.75 %10.23 %22.80 %3.21 مكتب اإلعالن الحكومي 

 %66.06 %15.40 %13.03 %5.51 مديرية البحث الزراعي 

 مركز التخطيط ورسم الخرائط إلسرائيل 
 

18.44% 14.14% 27.15% 40.27% 

 %85.89 %8.58 %4.04 %1.49 شرطة إسرائيل 

 %59.74 %9.72 %18.92 %11.63 وزارة المالية 

 %47.14 %10.91 %40.74 %1.21 وزارة الطاقة

 %34.19 %57.60 %5.41 %2.80 وزارة البناء واإلسكان

 %54.88 %18.85 %18.72 %7.56 وزارة الصحة

 %46.72 %32.53 %11.44 %9.30 وزارة الخارجية

 %85.76 %5.84 %7.05 %1.35 وزارة التربية والتعليم 

 %53.26 %16.40 %15.03 %15.32 وزارة الزراعة وتطوير القرية 

 %8.22 %60.94 %28.12 %2.71 وزارة االقتصاد والصناعة

 %64.37 %8.37 %23.13 %4.13 وزارة العلوم والتكنولوجيا 

 %67.37 %6.48 %13.80 %12.34 وزارة العدل

 %89.89 %1.70 %4.55 %3.86 وزارة الهجرة واالستيعاب 

 %43.48 %8.55 %19.97 %28.00 وزارة الداخلية 
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 %54.99 %14.47 %22.16 %8.38 وزارة الرفاه

 %44.26 %21.94 %21.82 %11.98 وزارة المواصالت

 %12.62 %64.24 %2.38 %20.77 وزارة السياحة

 %44.61 %10.09 %37.94 %7.36 وزارة االتصاالت

 %69.72 %3.07 %20.31 %6.90 وزارة الثقافة والرياضة 

وزارة تطوير النقب والجليل والتعاون 
 اإلقليمي 

 
17.04% 16.23% 31.38% 35.35% 

 %40.99 %48.50 %6.86 %3.65 ديوان رئيس الوزراء 

 %97.11 %1.30 %0.93 %0.66 سلطة اإلسكان والهجرة 

 %62.43 %7.26 %20.12 %10.19 سلطة تطبيق القانون والجباية 

 %26.08 %26.38 %35.54 %12.00 سلطة المياه

 %65.50 %12.15 %13.97 %8.37 سلطة الضرائب

 %23.43 %13.52 %25.77 %37.28 السلطة الوطنية لألمان على الطرق

 %16.11 %62.77 %7.20 %13.92 سلطة الخدمات العامة الكهرباء 

 %66.96 %12.72 %9.93 %10.39 سلطة أراضي إسرائيل

 %23.83 %31.65 %28.60 %15.91 سلطة سوق المال، التأمين واالدخار  

 %50.17 %36.81 %8.83 %4.19 مصلحة السجون

 %65.11 %11.57 %18.01 %5.31 مصلحة االستخدام

 %29.07 %35.62 %22.83 %12.48 وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق 

 في الجدول التالي تُفصل النسبة المئوية للمصالح مقابل التعاقدات في كل وزارة ، بالتوزيع بموجب حجم المصلحة  

 2018النسبة المئوية للمشتريات الحكومية من المصالح الكبيرة المختلفة ، التوزيع بموجب عدد المزودين ، للعام  – 1 الجدول 

 الوزارة
مصالح صغيرة 

 جداً 
مصالح 
 صغيرة 

مصالح 
 متوسطة 

 مصالح 
 كبيرة 
 

 %17.25 %15.72 %34.72 %32.31 مستشفى ابرافانيل

 %14.35 %18.65 %37.20 %29.80 مستشفى ايخيلوف 

 %24.00 %18.82 %28.47 %28.71 ايتنيم مستشفى 

 %14.71 %19.05 %36.14 %30.10 أساف هروفيه مستشفى 

 %20.05 %15.99 %27.45 %36.52 يعقوببئر مستشفى 

 %20.68 %17.28 %37.68 %24.36 بئر السبعمستشفى 

 %16.32 %19.97 %33.12 %30.59 بني تسيونمستشفى 

 %16.87 %21.34 %33.97 %27.82 برزياليمستشفى 

 %19.59 %19.88 %32.75 %27.78  الشيخوخة نتانيا مستشفى 

 %17.80 %19.77 %31.07 %31.36 برديس حنا الشيخوخة  مستشفى

 %25.90 %15.06 %34.34 %24.70 ريشون لتسيونالشيخوخة مستشفى 

 %15.08 %20.62 %30.93 %33.37 هيلل يافةمستشفى 

 %16.85 %17.40 %32.74 %33.01 فولفسونمستشفى 

 %16.25 %21.67 %33.97 %28.11 زيفمستشفى 
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 %12.43 %15.41 %37.57 %34.59 طيرات هكرمل مستشفى 

 %20.39 %18.93 %27.91 %32.77 ليف هشارونمستشفى 

 %16.05 %16.58 %30.79 %36.58 مزراعمستشفى 

 %16.64 %21.85 %37.65 %23.87 نهاريامستشفى 

 %17.71 %20.19 %33.52 %28.57 بورياهمستشفى 

 %18.73 %21.35 %34.83 %25.09 فليمانمستشفى 

 %15.86 %21.25 %35.13 %27.76 رمباممستشفى 

 %12.47 %17.97 %35.28 %34.28 شيبامستشفى 

 %19.57 %20.65 %33.12 %26.67 شموئيل هروفيه مستشفى 

 %17.28 %17.28 %33.64 %31.80 شاعر منشة مستشفى 

 %29.15 %11.56 %36.68 %22.61 دائرة اإلحصاء المركزية 

 %23.40 %19.15 %35.46 %21.99 المطبوعات الحكومية 

 %16.23 %25.44 %37.28 %21.05 المعهد الجيولوجي 

 %17.18 %13.61 %32.21 %37.00 وزارة األمن الداخلي 

 %28.33 %14.80 %31.92 %24.95 الوزارة لحماية البيئة 

 وزارة الخدمات الدينية 
 

35.78% 30.79% 13.78% 19.65% 

 %22.99 %13.79 %25.86 %37.36 إدارة المحاكم الحاخامية 

 %11.51 %7.70 %23.01 %57.79 إدارة المحاكم 

 %22.41 %7.76 %31.90 %37.93 سلطة التجديد العمراني 

 %10.80 %10.80 %23.77 %54.63 سلطة االبتكار التكنولوجي 

 %30.91 %23.64 %30.91 %14.55 السلطة لتطوير وإسكان البدو في النقب 

 %35.62 %23.29 %23.29 %17.81 سلطة الخدمة المدنية الوطنية 

 %18.01 %12.50 %29.78 %39.71 التلفزيون التربوي 

 %27.48 %14.50 %37.40 %20.61 مكتب اإلعالن الحكومي 

 %13.25 %17.52 %34.69 %34.54 مديرية البحث الزراعي 

 مركز التخطيط ورسم الخرائط إلسرائيل 
 

28.57% 38.10% 13.10% 20.24% 

 %29.98 %18.85 %29.44 %21.72 شرطة إسرائيل 

 %18.22 %15.84 %36.80 %29.14 وزارة المالية 

 %29.60 %12.27 %32.85 %25.27 وزارة الطاقة

 %20.68 %12.82 %28.38 %38.12 وزارة البناء واإلسكان

 %16.82 %13.81 %28.57 %40.80 وزارة الصحة

 %17.33 %12.68 %29.04 %40.95 وزارة الخارجية

 %17.17 %13.26 %26.11 %43.46 وزارة التربية والتعليم 

 %13.17 %16.19 %31.85 %38.79 وزارة الزراعة وتطوير القرية 

 %23.01 %14.34 %26.90 %35.75 وزارة االقتصاد والصناعة

 %30.62 %13.68 %29.64 %26.06 وزارة العلوم والتكنولوجيا 

 %8.64 %6.19 %19.98 %65.19 وزارة العدل

 %23.61 %13.53 %26.53 %36.34 وزارة الهجرة واالستيعاب 

 %19.37 %12.16 %30.86 %37.61 وزارة الداخلية 
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 %13.95 %12.91 %29.76 %43.39 وزارة الرفاه

 %19.31 %14.18 %33.33 %33.18 وزارة المواصالت

 %16.24 %10.38 %27.07 %46.32 وزارة السياحة

 %26.85 %13.89 %29.17 %30.09 االتصاالت وزارة

 %15.95 %7.34 %16.20 %60.51 وزارة الثقافة والرياضة 

وزارة تطوير النقب والجليل والتعاون 
 اإلقليمي 

 
37.91% 28.57% 12.09% 21.43% 

 %23.56 %14.83 %28.48 %33.13 ديوان رئيس الوزراء 

 %22.52 %12.61 %31.23 %33.63 سلطة اإلسكان والهجرة 

 %24.69 %13.85 %35.01 %26.45 سلطة تطبيق القانون والجباية 

 %26.32 %18.22 %31.17 %24.29 سلطة المياه

 %20.30 %12.69 %33.79 %33.21 سلطة الضرائب

 %23.08 %10.90 %30.77 %35.26 السلطة الوطنية لألمان على الطرق

 %31.40 %14.88 %26.45 %27.27 سلطة الخدمات العامة الكهرباء 

 %21.37 %12.76 %25.85 %40.02 سلطة أراضي إسرائيل

 %26.09 %13.04 %35.87 %25.00 سلطة سوق المال، التأمين واالدخار  

 %13.71 %14.84 %33.47 %37.97 مصلحة السجون

 %23.02 %12.95 %28.78 %35.25 مصلحة االستخدام

 %18.66 %16.51 %35.41 %29.43 وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق 
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 حول المنهجية -توسع -الملحق أ 

 تم تنفيذ كيفية تشخيص المصالح على النحو التالي:

الشركات الخصوصية في قاعدة  مقارنة أرقام الشركات الخصوصية مع قائمة -إجراء عملية تقاطع في البداية تم .1

شركة بلغت قيمة المشتريات منها ما  11,037 ، وفقاً لبيانات سلطة الضرائب. تم تحديد 2015بيانات الشركات للعام 

 % من مجمل المشتريات التي تم تحديدها.76 –مليار ش.ج ، حيث تم تحديد ما يقارب نسبة  30.1-يقارب الـ 

صوصية التي لم يتم تحديدها في المرحلة األولى،  مع قاعدة بيانات الشركات للعام تمت مقارنة أرقام الشركات الخ .2

مليار ش.ج ، حيث تم تحديد  3.8 -شركة إضافية بلغت قيمة المشتريات منها ما يقارب الـ 1,466 تم تحديد. 2014

 ات التي تم تحديدها.ي% إضافية من مجمل المشتر10نسبة تقارب الـ 

تمت مقارنتها مع بيانات المشتغلين  لمشتغلين المرخصين،با تتعلقبقية أرقام الشركات الخصوصية، التي  .3

ما شركة خصوصية إضافية بلغت قيمة المشتريات منها  8,507 تم تحديد. 2015المرخصين لسلطة الضرائب للعام 

 2014ديدها في قاعدة بيانات الشركات شركة خصوصية التي تم تح 116مليون ش.ج باإلضافة إلى   445- يقارب الـ

المجموع الكلي للمشتريات من المشتغلين المرخصين التي تم . مليون ش.ج  4.6لتي بلغت قيمة المشتريات منها ا

مليون ش.ج ، بحيث تم تحديد  450شركة خصوصية ، بلغت قيمة الشراء منها  8,623 –تحديدهم في قواعد البيانات

 ضافية ، من مجمل المشتريات التي تم تحديدها.% إ1ما يقارب نسبة الـ 

رقم شركة خصوصية ، بلغت قيمة المشتريات منها ما يقارب الـ  21,126المجموع الكلي، كالمذكور، لما تم تحديده  .4

 مليار ش.ج. 34.4-

 

واستمراراً بتحليل توزيع بموجب الوزارة، الإجمالية لكل شركة خصوصية ) بداية ببيانات البيانات في هذا المستند هي 

، أو تم إرسالها 2018 كما تمت تغذية هذه البيانات لمنظومة مركفاه في العام بيانات إجمالية لكافة الوزارات الحكومية(،

لدائرة المشتريات الحكومية من قبل الوزارات والمكاتب التي ال تعمل بمنظومة مركفاه. في هذا العام، كافة الوزارات 

ً ، بحجم  34,831في التقرير تعاقدت مع الحكومية المشمولة  مليار ش.ج. من بين جميع المزودين  39.8مزوداً مختلفا

مزود تمت تغذية بياناتهم في المنظومة بمبنى سليم ) بمعنى رقم من تسع خانات، وبدون   31,415 -المذكورين أعاله، لـ

مزود تمت تغذية بياناتهم في المنظومة  3,416 -لـ( و -خانات ليست أرقام، مثل أحرف باللغة اإلنجليزية أو خط عرضي 

مقارنة بيانات بين أرقام الشركات  –فرع الخبير االقتصادي الرئيسي قام بإجراء عملية تقاطع . سليمبمبنى غير 

رقم شركة خصوصية ، بلغت قيمة   21,126بيانات تتعلق بحجم المصالح. بالمجموع الكلي تم تحديد  الخصوصية وبين

% من أرقام الشركات الخصوصية 67 مليار ش.ج. بمعنى تمت تغذية نسبة تقارب الـ 34.4-المشتريات منها ما يقارب الـ 

 المشتريات.  تالسليمة للمنظومة التشغيلية كأرقام شركات منها تم

، قسم من أرقام الشركات 2015-2014ات لألعوام كالمذكور، في أعقاب فحص أرقام الشركات الخصوصية في قواعد البيان

الخصوصية لم يتم تحديدها، وبالتالي لم يكن باإلمكان تصنيفها كمشتريات من هؤالء المشتغلين بموجب حجمها. نعتقد أن 
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، هم مصالح صغيرة جداً ومصالح صغيرة،  2015-2014 معظم المزودين التي لم يكن باإلمكان تشخيصهم في األعوام

ً من الفرضية أن المصالح الجديدة تميل ألن تكون مصالح صغيرة جداً أو مصالح صغيرة. وذلك  ولذلك، التقدير انطالقا

الموجود في المستند بما يتعلق بالتعاقدات مع المصالح الصغيرة جداً هو على ما يبدو تقدير ناقص، والنسبة المئوية 

تتراوح ) يمكن أن تكون أعلى من المعروض أعاله  متوسطةصالح الجداً ومن الممن المصالح الصغيرة  بالفعلللمشتريات 

 %(.13.7 -% لـ2بين 

 

 –لموضوع المزود الكبير  المتبقيالتعريف 

، المصلحة التي تستخدم  من أجل تجنب ومنع تشويهات في بيانات المصالح الكبيرة نتيجة لمعطى غير محتلن لعدد العمال

مليون ش.ج ،تُعرف كمصلحة كبيرة بالرغم من أنه  300دورتها المالية السنوية أعلى من عامالً أو مصلحة  300أكثر من 

 جداً/ مصلحة صغيرة/ مصلحة متوسطة. بموجب تعريفات القانون يمكن اعتبارها مصلحة صغيرة

 


