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األموالبادارةوثيقكلبشالرتباطهاللدولةاالستراتيجيةللحوكمةاالساسيةركائزالاهماحدالعامةالمشترياتمنظومةادارةتعتبر❑
.منخفضةوتكلفةعاليةبجودةللمواطنينالخدماتوتقديمالعامة

.العامةالسياساتأهدافتحقيقنحووفعالةقويةأداة العامالشراءيعتبر❑

عنالخدمات،و واللوازماالشغالمناحتياجاتهاتلبيةإلىتلجأفهي.السوق فياألكبرالشاري هيالحكوماتأنالمعروفمن❑
.للمواطنلخدمةاوتقديملديهاالعملسيراحتياجاتتأمينبهدفوالمقاولين،الموردينمعتعقدهامتنوعةشراءعملياتطريق

ي يواز أفريقياوشمالاالوسطالشرق بلدانفيأماالعام،االنفاقمن%30-25بينالعامالشراءحجميتراوحالعالم،دولفي❑
وتتماشىلنزاهةاوقيمالشفافيةمبادئتراعيومتكاملةكاملةمشترياتمنظومةوجوديتطلبالذياألمرالمحليالناتجمن18%
.العامةالمشترياتفيبهاالمعمولالدوليةالممارساتمع

هذاويشكلسنويا،أمريكيدوالرمليون 750منباكثرفلسطينفيالعامالشراءعلىالسنوي اإلنفاقإجماليمعدليقدر❑
هذهتوزعتوقد.الحكومياإلنفاقصافيإجماليمن٪22وحوالياإلجماليالمحليالناتجمنفقط٪5حوالياالنفاق

.الخدماتلشراء%8واألشغال،لشراء%45واللوازم،لشراء%47نسبتةبماالمشتريات

الشراء العام



عمليةإطالقتمقدفالمستدامة،التنميةفيودورهاالعامالشراءألهميةالمتعاقبةالفلسطينيةالحكوماتقبلمنإدراكا  •

نهايتهافيآلتوالتيسنوات،10عنيزيدمااستمرتوالتيالدوليالبنكمنبدعمالمنظومةلهذهشاملةإصالح

الشراءبنظام2014لسنة(5)رقمالوزراءمجلسوقرارالعام،الشراءبشأن2014لسنة(8)رقمقانون اصدارالى

العام

التشريعيةئةبالبيالمتعّلقةالسابقةالقصورأوجهبعضعلىللتغّلباإلصالحعمليةمنالمرحلةهذهأسست•

.العامالشراءفيوالشفافيةالنزاهةومتطلباتبيئةلتعزيزوكذلكوالمؤسساتية،

3

اصالح منظومة الشراء العام في فلسطين



:لقد توجت عملية االصالح بتطوير منظومة الشراء العام من حيث•
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اصالح منظومة الشراء العام في فلسطين

تطوير البنية
القانونية

من خالل اصدار 
قانون ونظام 

واحد موحد ملزم 
لجميع الجهات 
الحكومية 
ةوالهيئات المحلي

تطوير البنية
المؤسساتية

والمتمثلة في 
اعداد وثائق 
قياسية لجميع
اساليب الشراء 
واعتماد نماذج 
موحدة لعقود 
ةالشراء المختلف

تحسين اجراءات
وممارسات 
الشراء

لتتوافق مع 
افضل 

الممارسات 
الدولية وتضمن
تحقيق العدالة 
والشفافية 

والحصول على 
بل افضل قيمة مقا
المال العام

ية تعزيز الشفاف
امفي الشراء الع

من خالل انشاء 
البوابة الموحدة 
للشراء العام 
قطة والتي تعتبر ن

التواصل بين 
ة الجهات المشتري
والمناقصين 
.  والجمهور

ضمان حق 
لمالشكوى والتظ

من خالل قوننة 
الشكوى وكذلك 
انشاء وحدة 
مراجعة 

النزاعات للنظر
في التظلمات 
التي يقدمها 
المناقصون 
والمتعلقة 
باجراءات 
الشراء العام

بناء القدرات

مأسسة عمليات 
بناء القدرات 
لموظفي الشراء
العام والقطاع 

الخاص



:ةوطبقا للمنظومة الجديدة، فقط تم انشاء المجلس االعلى لسياسات الشراء العام والذي انيطت به المهام التالي•
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اصالح منظومة الشراء العام في فلسطين

رسم وإعداد السياسات 
الوطنية الخاصة 

بالشراء العام

النماذج إعداد واعتماد 
الموحدة للعقود 

والوثائق القياسية 
ةالموحد

تقييم أداء الجهات 
المشترية ومدى 

التزامها بأحكام القانون 

تطوير اإلجراءات التي 
تهدف إلى تحسين نظام 

استخدام )الشراء العام 
(تكنولوجيا المعلومات

تنمية الموارد البشرية 
في مجال الشراء العام 

إنشاء وإدارة موقع 
الكتروني أحادي البوابة 
خاص بعمليات الشراء 

في فلسطين 

جمع البيانات عن عمليات 
الشراء وتحليلها 

واستخالص التوصيات 
الالزمة لتحسين األداء

تقديم الرأي والمشورة 
للجهة المشترية 

إعداد التقارير السنوية 
المتعلقة بعمليات الشراء 

ت وتقييم فعالية سياسا
الشراء العام

التعاون مع المؤسسات 
والمحافل المحلية 

والدولية فيما يتعلق 
بالشراء العام 



:يل المثال ال الحصرخالل فترة عمله القصيرة نسبيا فقد تمكن المجلس من انجاز العديد من المهام الموكولة اليه منها على سب•
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االنجازات والتطلعات

انشاء وتفعيل 
البوابة 

االلكترونية 
الموحدة للشراء 

العام 

وحدة تفعيل 
مراجعة 
النزاعات

ومباشرتها 
لعملها

ثائق اصدار الو
القياسية

اصدار دليل 
الشراء العام 

ودليل اجراءات 
وحدة مراجعة 

النزاعات

التدريب وبناء 
القدرات

اعتماد 
استراتيجية 

الشراء 
االلكتروني



:يهدف نظام الشراء االلكتروني الى•
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الشراء اإللكتروني

ي تحسين الشفافية ف
إجراءات وممارسات 

الشراء العام

تحقيق الكفاءة خالل مراحل عملية 
الشراء العام وتقليص زمن دورة 

.الشراء

رعاية وتشجيع المشاركة، وتعزيز
المنافسة بين المناقصين ومن ثم  

.تخفيض األسعار

ت تعظيم االستفادة من مستويا
المخزون من خالل تبن ِّي 
.ممارسات الشراء ذات الكفاءة

زيادة أمان ونزاهة وسالمة 
ت المعامالت والبيانات بين الجها
.  المشترية والمناقصين

الحد من الفساد، وزيادة ثقة 
المواطنين في عمليات الشراء 
لمال الحكومي وتحسين االستفادة من ا

. العام



تقعالمواردذههتنميةأنإذالعام،الشراءمجالفيالبشريةالمواردتنميةفياالستثمارمأسسةإلىاالستراتيجيةتسعى•
كوناتملكلالجيدلألداءأساسياومتطلباركيزةتشكلالمواردهذهقدراتالنالشراء،منظومةاصالحعمليةقلبفي

.الرشيدةوالحوكمةالشاملةالتنميةفيدورهاأداءعلىوقادرةوفاعليةكفاءةذاتمشترياتمنظومة
:الىاالستراتيجيةتهدف•
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االستراتيجية الوطنية لبناء القدرات 

.امالقانونية واإلجرائية والسلوكية المطلوبة لتنفيذ مهام الشراء الع( الجدارات(تحدد الكفاءات ( مصفوفة" )إطار عام"وضع 

ة، والتي تستهدف متكاملة ترتكز الى المصفوفة وتشمل تطوير برامج التدريب القائمة على الكفاء" منظومة تدريب"تطوير
.  معتمدين، من خالل مؤسسات تدريب ومدربين وطنيين(مبتدئ، متوسط، أخصائي، خبير)المستويات المهنية االربعة 

.العامرفع قدرات المناقصين والمستشارين من القطاع الخاص الذين يشاركون في التنافس على عمليات الشراء

.تعزيز قدرات ممثلي المجتمع المدني في متابعة أداء منظومة الشراء والتنبيه لمواطن الضعف والخلل فيها

.التاسيس لالحتراف في مجال الشراء العام



شكرا  


