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 الممخص
الثغرات التي اعترت تطبيؽ تشريعات الشراء ك  االشكاليات لمكشؼ عفت الدراسة ىدف

لمكزارات الفمسطينية  الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽفي ضبط  ىذه التشريعات العاـ كبياف مدل دكر
  بقطاع غزة.

طار القانكني ف خالؿ: مراجعة اإلكذلؾ م الكصفي التحميمي اعتمد الباحث المنيج
 إلى إضافة، كالمؤسسي الناظـ لممشتريات العامة في فمسطيف كاالطالع عمى الدراسات كالتقارير

طريقة المسح الشامؿ  إستخداـحيث تـ  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كأداة رئيسية ستبانةتصميـ ا
ت في الكزارات الفمسطينية، لمجتمع الدراسة كالذم يتككف مف مدراء كمكظفي دكائر المشتريا

شغاؿ العامة كاالسكاف، كأعضاء لجنة العطاءات المركزية، كأعضاء لجنة العطاءات بكزارة األ
مكظؼ كتـ تكزيع االستبانات عمى  (142)كالمستشاريف القانكنييف بكافة الكزارات كالبالغ عددىـ 
% مف مجتمع 77ة كىي تمثؿ استبان 108مجتمع الدراسة، كبمغت االستبانات الصالحة لمدراسة 

 الدراسة.
 اإلنفاؽبيف ضبط  إحصائيةنتائج أىميا كجكد عالقة ذات داللة  إلىكخمصت الدراسة 

  -البيئة التشريعية زة كبيف المتغيرات )في الكزارات الفمسطينية بقطاع غ الرأسماليالتشغيمي ك 
لتشريعات  (البيئة التكنكلكجية -دية البيئة المالية كاالقتصا -البيئة الخارجية  -البيئة الداخمية 

عدـ األكثر انخفاضان. كما بينت الدراسة  شريعيةبتأثير منخفض ككانت البيئة الت لشراء العاـا
المبحكثيف حكؿ  راءآبيف  α ≤ 0.05عند مستكل داللة  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة 

مر، كالمؤىؿ العممي، كسنكات محاكر الدراسة تعزل لممتغيرات الشخصية التالية: )الجنس، كالع
بيف آرائيـ تعزل  إحصائيةذات داللة  ان كالمسمى الكظيفي(، بينما تبيف أف ىناؾ فركق الخبرة،

  العمؿ.  كافم :لمتغير الكزارة
 الالزمة كالقانكنية المؤسساتية الترتيبات عمؿضركرة كمف أىـ ما أكصت بو الدراسة     

بناء قدرات تطكير كتطبيؽ نظاـ شراء الكتركني،  ،عاـقانكف مكحد خاص بالشراء ال قرارإل
دارةالمشتريات الحككمية ك  إدارةكتأىيؿ كتدريب معتمد لمكظفي الحككمة العامميف في  المخزكف  ا 

صدارك العاـ الحككمي،   .العاـ الشراء مجاؿ في بالعامميف خاص نظاـ حكافز ا 
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Abstract   
  This study aimed at investigating the problems and gaps associated with 

the implementation of general procurement legislation, and the role of this 

legislation in controlling the operational and capital expenditures of the 

Palestinian ministries in the Gaza Strip. 

The researcher adopted the analytical descriptive method through the 

following: reviewing the legal and institutional framework governing public 

procurement in Palestine, reviewing the related studies and reports, in addition 

to designing a questionnaire to achieve the objectives of the study. The 

researcher used the comprehensive survey method to define the study 

population, which includes heads and employees of the purchase departments 

in the Palestinian ministries, members of Central Bids Committee, members of 

the Bids Committee at the Ministry of Public Works and Housing, and the 

legal counselors in all the targeted ministries. As a result, study population 

included 142 members to whom the questionnaires were distributed. A total of 

108 valid questionnaires were returned for analysis, which represents 77% of 

the study population. 

The study concluded that there is a significant statistical relationship 

between the control of the operational and capital expenditure in the 

Palestinian ministries in the Gaza Strip and the variables of legislative 

environment, internal environment, external environment, financial and 

economic environment, and technological environment. The impact of these 

variables was low, where the lowest impact was observed in the variable of 

legislative environment. The study also showed that there were no statistically 

significant differences at a significance level of α≤0.05 between the 

respondents' opinions on the study fields that could be attributed to the 

following personal variables: gender, age, scientific qualification, years of 

experience, and job title. However, there were statistically significant 

differences between their views that could be attributed to the ministry 

variable (workplace). 

The most important recommendation of the study is the need to make the 

necessary institutional and legal arrangements for the approval of a unified 

law on public procurement. There is also a need for the development and 

implementation of an electronic procurement system, official capacity 

building and training for government employees working in the government 

procurement department and public stock management. It is recommended to 

issue a specific incentives system for in this regard. 
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 بسم هللا انسحمه انسحيم
 

 ِرِي ِزلُِكْم ٌََٰ َُ يىَِة فَْهيَىظُْس اْنَمدِ  إنىفَاْبَعثُُا أََحَدُكم بِ

ْىًُ    أَيٍَُّا أَْشَكىَٰ طََعاًما فَْهيَأْتُِكم بِِسْشٍق مِّ
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 ْاإِلىَدْاء  
 –رحمو اهلل  –كالدم الحبيب  ... ركح معممي األكؿ إلى
 ... أمي الغالية أمد اهلل في عمرىا.نبع الحناف إلى
 العممية زكجتي العزيزة.رفيقة الدرب... مف شجعتني عمى مكاصمة مسيرتي  إلى
 عزاء.ميجة الفؤاد... أبنائي األ إلى
 سندم في ىذه الحياة... أخكاتي الكريمات كأخكتي األعزاء. إلى
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 وتقديرٌ شكٌر 
 ىذه الرسالة. إنجازخيران لتكفيقو لي في أبدايةن فاف هلل الشكر أكالن ك 

لقبكلو  الرفاتيادؿ ععالء  /لدكتوراأتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير لممشرؼ الفاضؿ 
شراؼ عمى ىذه الرسالة، كعمى تكجيياتو كاقتراحاتو البناءة كالتي كاف ليا األثر الكبير في إلا

 الرسالة. إنجاز

ساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة الذيف تفضمكا األ إلىكما أتقدـ بالشكر كاألمتناف 
 ،مناقشان داخميان  مد ابراىيـ مقدادمح /الدكتوراألستاذ بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كتنقيحيا 

 مناقشان خارجيان.نافذ ياسيف المدىوف  /الدكتورك

 ىذه الرسالة. إنجازأك ساعدني في  مشكرةن  إلىكما كأتقدـ بجزيؿ الشكر لكؿ مف قدـ 
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 الفصػػػؿ األوؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 مقدمة  1.1
تباع الشركط التي أكجب إا لـ يتـ يعتبر التصرؼ بالماؿ العاـ مف أخطر األمكر التي إذ

يترتب عمى ذلؾ كقكع إعتداء صارخ عمى الماؿ العاـ، كيعتبر كؿ حيث  القانكف إستخداميا
تصرؼ مخالؼ لمشركط القانكنية باطؿ كيتسبب بنتائج سمبية كمدمرة لمدكلة مف جميع النكاحي 

 .اؿ القادمة مف أبسط حقكقياكأىما الناحية اإلقتصادية، باإلضافة إلى ذلؾ يتسبب بحرماف األجي
 يرتبط الشراء العاـتشريعات الشراء العاـ حيث  مف التشريعات التي أكجبيا القانكفكمف 

بالتصرؼ بالماؿ العاـ كالممتمكات العامة كضبطيا كحفظيا بما يحقؽ تقديـ الخدمات العامة 
تضميف قيـ النزاىة لمجميكر بأفضؿ المكاصفات كأقؿ األسعار. كمما الشؾ فيو أف ذلؾ يتطمب 

كمبادئ الشفافية كنظـ المساءلة في المشتريات كالعطاءات الحككمية بشكؿ يتماشى مع المعايير 
كجكد بنية مؤسساتية تراعي ىذه القيـ كالمبادئ  إلى إضافةالدكلية المعمكؿ بيا في ىذا المجاؿ، 

كجكد أجيزة  إلى ضافة، باإلفي ادارتيا، عالكة عمى كجكد ككادر بشرية مؤىمة كممتزمة بيذه القيـ
إف الحديث عف  رقابة فاعمة تتمتع باستقاللية كمينية عالية في الرقابة عمى تطبيؽ القيـ كالنظـ.

لمكزارات كخصكصان في قطاع غزة أمران ضركريان نظران  الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽضبط 
الية خانقة كىذه األزمة لمحصار االقتصادم ك السياسي المفركض عمى القطاع كفي ظؿ ازمة م

العاـ كتكجيو الصرؼ الي الضركريات كما ىك  اإلنفاؽتقميص  إلى  -كقد أدت  –ستؤدم حتمان 
يككف لصالح اكتساب  اإلنفاؽحيف انقشاع األزمة، كبما أف معظـ  إلىأىـ، كتأجيؿ ما ىك ميمان 

ؿ أكثر فاعمية تكاكب السمع كالخدمات كالمعدات كالعمؿ، فقد أصبح حرمي بنا أف نفكر في حمك 
المكارد القميمة في تحقيؽ الكثير مف األىداؼ  إستخداـكفاءة  إلىالمرحمة كال تقؼ عندىا، كتؤدم 

 كتغطية ما ىك ضركرم، كأكؿ ىذه الحمكؿ اعادة النظر في تشريعات الشراء العاـ. 
العميا  ارةدصناع القرار في اإلالقانكنييف ك  نستيدؼ في ىذا البحث المشرعيف كالمستشاريف

 ال مف عند اهلل.إصالح ما استطعنا، كما التكفيؽ ال اإلإكمف ييميـ األمر. ىذا كاف أردنا 
 



 : 
 

 مشكمة الدراسة 1.2
التشغيمي  اإلنفاؽمف خالؿ عمؿ الباحث في دائرة المشتريات بكزارة العدؿ فقد لكحظ بأف 

 سيما في ظؿ قمة كشح لمكزارة كحاؿ باقي الكزارات بحاجة لمزيد مف الضبط كال الرأسماليك 
لككنيا جية التنفيذ  اإلنفاؽالمكارد المالية كلككف دائرة المشتريات ليا الدكر الرئيسي في عممية 

لكشؼ العديد مف كنظران ينعكس ىذا الدكر عمى التشريعات التي تنظـ الشراء العاـ  فبالتالي
راء العاـ في فمسطيف المتمثمة في التقارير الدكلية كالمحمية التي كجيت االنتقادات لتشريعات الش

ـ، كقانكف العطاءات لألشغاؿ الحككمية رقـ ?@@8( لسنة @كالن مف قانكف المكاـز العامة رقـ )
ـ حيث تناكؿ كؿ مف القانكنيف األحكاـ المتعمقة بالمشتريات العامة سكاء كانت @@@8( لسنة =)

نشاءات عامة مف مباني كطرؽ عمى شكؿ سمع كخدمات كاستشارات فنية، أك كانت عمى شكؿ ا
 فيىذه االنتقادات في مجمميا تكشؼ كجكد ثغرات ك كجسكر كغير ذلؾ مف األشغاؿ العامة، 

قانكني المكاـز كالعطاءات لألشغاؿ الحككمية كخصكصان عدـ انسجاـ ىذيف القانكنيف مع اتفاقية 
، أف (OECD) دم كالتنميةتظير بيانات منظمة التعاكف اإلقتصاك  األمـ المتحدة لمكافحة الفساد،

 GDP" Gross"% مف الناتج المحمي اإلجمالي:8 إلىحجـ الشراء العاـ قد يصؿ 

Domestic Product  مف مجمكع 7< إلىفي دكؿ منظمة التعاكف، كقد تصؿ ىذه النسبة %
العاـ في الدكؿ النامية كالدكؿ الخارجة مف نزاعات، إذ تقع عمى عاتؽ القطاع العاـ  اإلنفاؽ
مف البنى  الممحةكلية تكفير مجمكعة كاسعة مف الخدمات لممكاطنيف، كتأميف الحاجات مسؤ 

التحتية لإلقتصاد، في ظؿ ضعؼ تقديمات القطاع الخاص. ليذه األسباب يعتبر الشراء العاـ 
لمعكامؿ االقتصادية األثر الكبير في سف بعض ك ، أداة رئيسية مف أدكات السياسة العامة المالية

ك األنظمة ك ىذا التأثير يبدك لنا بأجمى بياف في عصرنا الحاضر حيث كاف لمتطكر القكانيف 
الناس، ك ىذا  بمعائشإف ىذا العامؿ يتعمؽ في الحقيقة  االقتصادم اثر بالغ في حالة التشريع.

كثر األمكر تشعبان ك تفرعان ككثرة تفرعات األمكر تنشئ كثير مف االختالفات التي أاألمر مف 
التشغيمي  اإلنفاؽ ضبطمما يستمـز دراسة تشريعات الشراء العاـ كدكرىا في  لتنظيـ.تستدعي ا

  لمكزارات الفمسطينية. الرأسماليك 
ىؿ يوجد دور لتشريعات الشراء العاـ كيمكف تمخيص مشكمة الدراسة بالسؤاؿ التالي : " 

 لموزارات الفمسطينية؟" الرأسماليالتشغيمي و  اإلنفاؽفي ضبط 

 ت الدراسة متغيرا 1.3
 :المتغيرات المستقمة 
 البيئة التشريعية لمشراء العاـ. .1



 ; 
 

العميا، كالرقابة، كالككادر البشرية  دارةاإلمؤثرة في تشريعات الشراء العاـ )البيئة الداخمية ال .2
 العاممة في مجاؿ المشتريات(.

 حقكقية(البيئة الخارجية المؤثرة في تشريعات الشراء العاـ )القطاع الخاص، كالمراكز ال .3
كجكد مكازنة معتمدة، مؤثرة في تشريعات الشراء العاـ )البيئة المالية كاالقتصادية ال .4

 كالحساب الختامي، كالكضع االقتصادم(
عتماد لكتركنية، الثقة في اإلاإل دارةاإلمؤثرة في تشريعات الشراء العاـ )البيئة التكنكلكجية ال .5

 عمى التكنكلكجيا(.
 : المتغير التابع 

 لمكزارات الفمسطينية. الرأسماليالتشغيمي ك  نفاؽاإلضبط 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متغيرات الدراسة(: 1.1)شكؿ
 جرد بكاسطة الباحثالمصدر: 
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 الدراسة يةمنيج 1.4
مف خالؿ االطالع عمى الدراسات  الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ستعتمد

 التحقؽ مف الفرضيات، كذلؾ باالعتماد عمىالنتائج لمتأكد ك  إلىلمتكصؿ  كالتقارير ذات العالقة
 استبانة تصمـ خصيصا ليذا الغرض.

 فرضيات الدراسة  1.5
 تم افتراض عدة فرضيات استندت عليها الدراسة وهي كالتالي:

. بيف البيئة التشريعية لمشراء α ≤ 0.5.دالنة  عند مستكل إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة  .1
 لمكزارات الفمسطينية. الرأسماليك  التشغيمي اإلنفاؽالعاـ  كضبط 

بيف البيئة الداخمية المؤثرة في  α ≤ 0.5.دالنة  عند مستكل إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة  .2
العميا، كالرقابة، كالككادر البشرية العاممة في مجاؿ المشتريات  دارةتشريعات الشراء العاـ ) اإل

 لفمسطينية. لمكزارات ا الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽ( ك ضبط 
بيف البيئة الخارجية المؤثرة  α ≤ 0.5.دالنة  عند مستكل إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة  .3

 اإلنفاؽفي تشريعات الشراء العاـ ) المكرديف، كالقطاع الخاص، كالمراكز الحقكقية ( ك ضبط 
 لمكزارات الفمسطينية. الرأسماليالتشغيمي ك 

بيف البيئة المالية كاالقتصادية  α ≤ 0.5.دالنة  كلعند مست إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة  .4
المؤثرة في تشريعات الشراء العاـ ) كجكد مكازنة معتمدة، كالحساب الختامي، كالكضع 

 لمكزارات الفمسطينية. الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽاالقتصادم( ك ضبط 
ة التكنكلكجية المؤثرة بيف البيئ α ≤ 0.5.دالنة  عند مستكل إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة  .5

االلكتركنية، الثقة في االعتماد عمى التكنكلكجيا( ك ضبط  دارةفي تشريعات الشراء العاـ ) اإل
 لمكزارات الفمسطينية. الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽ

بيف استجابات المبحكثيف حكؿ  α ≤ 0.5.دالنة  عند مستكل إحصائيةتكجد فركؽ ذات داللة  .6
الكظيفي، كالجنس،  سمىل لممتغيرات الشخصية التالية )الكزارة، كالممحاكر الدراسة تعز 

 كالعمر، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة (.

 أىداؼ الدراسة 1.6
تشريعات الشراء العاـ  لمكشؼ عف االشكميات كالثغرات التي تعترم تطبيؽتيدؼ الدراسة 

لمكزارات  الرأسماليشغيمي ك الت اإلنفاؽضبط  في دكر تشريعات الشراء العاـ عمىكالتعرؼ 
 : األىداؼ مف خالؿ النقاط التالية كيمكف صياغة تمؾ، الفمسطينية



 = 
 

 التعرؼ عمى أسس الشراء العاـ.  (1
 .مراجعة االطار القانكني كالمؤسسي الناظـ لممشتريات العامة في فمسطيف (2
شغاؿ الكشؼ عف االشكميات كالثغرات التي اعترت تطبيؽ قانكني المكاـز كالعطاءات لأل (3

 الحككمية.
 ية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد. التعرؼ عمى مدل انسجاـ تشريعات الشراء العاـ مع اتفاق (4
 الحككمي في اطار المكازنة العامة. اإلنفاؽالتعرؼ عمى كيفية ضبط  (5
 .تشريعات الشراء العاـ البيئات المؤثرة فيالتعرؼ عمى  (6
الشراء العاـ كتساعدىا عمى زيادة  بتشريعاتـ تقديـ اقتراحات تساعد الكزارات عمى االلتزا (7

 .الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽلضبط استعدادىا 
في تحسيف الدكر الرقابي عمى الكزارات في قطاع غزة ك شمكلو لكافة الجكانب المساىمة  (8

 االدارية ك المالية ك الفنية.
 .المكازنة العامة إعدادفي تحسيف المساىمة  (9

ية في حقؿ المعرفة كأف تفتح افاؽ لمباحثيف في مجاؿ الشراء العاـ عممية جد إضافة تقديـ (10
 .الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽسبؿ ضبط ك 

 الدراسة أىمية 1.7
 (: النظرية) العممية األىمية - أ

نؤكد بكجكد أىمية ليذه الدراسة نظران لقصكر البحث عمى الدراسات السابقة  االطالعبعد 
 :ىمية العممية لمدراسة في التالي؛ ك عميو يمكف تمخيص األاساتلمثؿ ىذا النكع مف الدر  العممي

الشراء  تشريعاتالتي تبحث في  -عمى حد عمـ الباحث –تبر ىذه الدراسة أكؿ الدراسات عت (1
 الفمسطينية. مكزاراتل الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽضبط كدكرىا في  العاـ

 كما تقدمو مف تكصيات. خدمة البحث العممي لما يتكقع أف تصؿ اليو مف نتائج (2
التشغيمي  اإلنفاؽالتعرؼ عمى تشريعات الشراء العاـ المعمكؿ بيا في قطاع غزة، ككاقع  (3

 في قطاع غزة. الرأسماليك 
  (:تطبيقيةال)العممية األىمية - ب
 .المساىمة في اصدار قانكف مكحد لمشراء العاـ (1
 الفمسطينية.  مكزاراتل الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽضبط  (2



 > 
 

ـ عمى مدل كفاءة كفاعمية اجراءات الشراء الكاردة في قانكني المكاـز كالعطاءات في الحك (3
 ضمينيا القكاعد الناظمة لمنزاىة كالشفافية كالمسائمة.مكافحة الفساد كالتحقؽ مف ت

 تفعيؿ دكر الرقابة المالية كاالدارية بكافة أنكاعيا. (4

 حدود الدراسة 1.8
 اإلنفاؽتشريعات الشراء العاـ كدكرىا في ضبط راسة : تتناكؿ ىذه الدالحدود الموضوعية .1

 ( كزارة. 19كعددىا ) لمكزارات الفمسطينية الرأسماليالتشغيمي ك 
  ـ2017-2016: الحدود الزمنية .2
 : قطاع غزةالحدود المكانية .3

 مفاىيـ ومصطمحات الدراسة 1.9
غاؿ عامة أك حصكؿ الجية المشترية بأية كسيمة تعاقدية عمى أية لكاـز أك أش :الشراء -

خدمات استشارية أك غيرىا مف الخدمات التي يتـ تمكيميا مف الماؿ العاـ أك تخدـ المصمحة 
 .العامة

المكاـز االستيالكية أيان كاف نكعيا ككصفيا االحتياجات ك  شراءيتضمف  :اإلنفاؽ التشغيمي -
 كاألصكؿ الراسمالية. كالخدمات المتعمقة بيا كال تشمؿ الركاتب

يتضمف شراء األصكؿ الرأسمالية مف أجيزة كمعدات كمركبات كاليات : أسماليإلنفاؽ الر ا -
عدادكؿ األعماؿ المرتبطة بالبناء كالتعمير ك ثقيمة كأثاث كباالضافة إلى  المكقع ك اليدـ ك  ا 

اصالح أك صيانة أك تجديد الطرؽ السريعة، أك انشاء البنية التحتية أك البنية الفكقية أك 
البناء المتعمقة بالحفر ككذلؾ تركيب المعدات ك المكاد ك الديككر ك التركيب أك أشغاؿ 

 الخدمات التابعة لألشغاؿ، اذا كانت قيمة ىذه الخدمات ال تتجاكز قيمة االشغاؿ نفسيا.

 .يقصد بيا القكانيف التي تنظـ المشتريات الحككمية :تشريعات الشراء العاـ -

المتجنبة نتيجة  مقدار االقتصاد في النفقات أك التكمفة بأنو"/ ي ن ظـ الشراء( فاإلنفاؽ)ضبط  -
، كمنع كقكع تجاكزات مف شأنيا أك طرؽ شرائية دكف أخرل رشيدة سياساتتشريعات ك التباع 

 ."أف تبدد الماؿ العاـ

 

 

 



 ? 
 

 الدراسات السابقة 1.10
 .محليةأوال: الدراسات ال

لتنظيـ القانوني لمموازنة العامة في التشريع الفمسطيني ا" بعنواف: .(ـ2016) .الغرة دراسة .1
 "دراسة وصفية تحميمية –

التعرؼ عمى المكازنة العامة لمدكلة مف حيث نشأتيا كمفيكميا كطبيعتيا  الدراسة ىدفت
كاالقتصادية كالسياسية، كبياف االطار القانكني الذم ينظـ دكرة المكازنة العامة في  القانكنية

مف اقتراح مشركع قانكف المكازنة العامة، كمركران بإقراره، كانتياء بتنفيذ قانكف  فمسطيف، بدءان 
الكقكؼ عمى األجيزة المختصة بالرقابة عمى تنفيذ قانكف  إلى ضافةالمكازنة العامة، كباإل

 المكازنة العامة في فمسطيف. 
 : أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت - أ

يـ الكظيفي لمنفقات العامة مضيفان اليو التقسيـ االدارم حيث أخذ المشرع الفمسطيني بالتقس
قسـ النفقات العامة حسب الكظائؼ التي تؤدييا، ثـ عرض ىذه النفقات داخؿ ىذا االطار 
الكظيفي عمى أساس ادارم، كما أخذ المشرع الفمسطيني بالتقسيـ االقتصادم لمنفقات العامة 

ية كنفقات استثمارية، ال يقكـ المجمس التشريعي بدكره نفقات جار  إلىقسـ النفقات العامة  حيث
المطمكب في الرقابة عمى تنفيذ قانكف المكازنة، بالرغـ مف أنو يمتمؾ العديد مف األدكات 

 كالكسائؿ التي منحو اياىا القانكف االساسي الفمسطيني.
 : عدة توصيات مف أىميا إلىوتوصمت الدراسة  - ب

يؿ دكره في الرقابة عمى تنفيذ قانكف المكازنة العامة مف تفع إلىدعكة المجمس التشريعي  
منح ديكاف الرقابة المالية و لألدكات الرقابية المتاحة لو بشكؿ أكثر فاعمية كجدية كإستخدامخالؿ 

كاالدارية سمطة التصرؼ في نتائج التحقيقات التي يجرييا، كعدـ االكتفاء برفع التقارير عنيا الي 
 الجيات المختصة.

الحكومي  دراسة تطبيقية عمى  اإلنفاؽأثر الديف العاـ عمى  .(ـ2015عبيد، ). سةدرا .2
 .ـ2013-ـ1997الديف العاـ لمسمطة الفمسطينية لمفترة 

تحديد الديف العاـ بشقيو الداخمي كالخارجي، كالتعرؼ عمى مؤشرات  إلى الدراسة ىدفت
الحككمي بشقيو الجارم كالتطكيرم  ؽاإلنفاالمديكنية في فمسطيف، كتحديد أثر الديف العاـ عمى 



 @ 
 

المكازنة العامة في فمسطيف مف حيث المراحؿ المالية التي مرت فييا،  إلىكتطرقت الدراسة 
 ىا كىيكميا مف ايرادات كنفقات كأسباب العجز في المكازنة.إعداد كخطكات

 : أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت - أ

العاـ مف الناتج المحمي االجمالي، ارتفع حجـ  أنو كمما ارتفعت نسبة حجـ الديف إلى
النفقات الجارية كنسبة مف الناتج المحمي االجمالي. ارتفع حجـ النفقات الجارية كنسبة مف 

. ككمما ارتفعت نسبة حجـ الديف العاـ مف الناتج المحمي االجمالي االجماليالناتج المحمي 
 االجمالي. انخفض حجـ النفقات التطكيرية كنسبة مف الناتج 

 عدة توصيات مف أىميا: إلىوتوصمت الدراسة  - ب

مشاريع تطكيرية، كضماف الشفافية  إلىكأكصت الدراسة بضركرة تكجيو القركض  
الحككمي، كضركرة نشر كافة التفاصيؿ  اإلنفاؽالديف العاـ، كترشيد  إدارةكالمساءلة في 

 ائدة.كالجداكؿ المتعمقة بالديف العاـ كحجـ كأقساط القركض كالف

دراسة قياسية  -الحكومي عمى النمو القتصادي اإلنفاؽأثر  .(ـ2013خفاجة، ). دراسة .3
 ـ.2011-ـ1996عمى القتصاد الفمسطيني 

الحككمي لمسمطة الكطنية الفمسطينية، ممثال  اإلنفاؽالي بياف تأثير  الدراسة ىدفت
ر األجكر، اجمالي النفقات المستقمة )صافي االقراض، الركاتب كاالجكر، نفقات غي بالمتغيرات

التطكيرية( عمى النمك االقتصادم ممثال بإجمالي الناتج المحمي الناتج المحمي كمتغير تابع، 
الحككمي كتحميؿ  اإلنفاؽ( مف خالؿ معرفة طبيعة كمككنات ـ2011-1996الفترة ) خالؿ

 .  وانماطو كاتجاىات
 : أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت - أ

ج اختبارات التكامؿ المشترؾ التأثير االيجابي لإلنفاؽ الحككمي عمى الناتج أكضحت نتائ
المحمي االجمالي، كأف ىناؾ عالقة تبادلية بينيما، حيث أكضحت جميع اشارات المتغيرات 

 المستقمة اتفاقيا مع النظرية االقتصادية. 
 عدة توصيات مف أىميا: إلىوتوصمت الدراسة  - ب

االستثمارم  اإلنفاؽالعامة، كاعطاء االكلكية لتمكيؿ النفقات  ةدار انتياج سياسة رشيدة إل
 المحمية كلك بشكؿ تدريجي، كالعمؿ عمى زيادة الطمب عمى المنتج المحمي.   المكاردكاالعتماد عمى 
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تقييـ سياسات الشراء في المنظمات غير الحكومية العاممة  .(ـ2009عكاشة، ) .دراسة .4
         .في قطاع غزة

الى تقييـ سياسات الشراء في المنظمات غير الحككمية العاممة في قطاع غزة  راسةالد ىدفت
لمعرفة نقاط القكة كالضعؼ في األداء الحالي ألنشطة الشراء في المنظمات مكضكع الدراسة، 

ىذا البحث، كتككف مجتمع الدراسة  إعدادىذا كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في 
منظمة حسب ما ذكر دليؿ  262ر الحككمية في قطاع غزة كيبمغ مجمكعيا مف المنظمات غي

، كتـ 2007المنظمات غير الحككمية في قطاع غزة، مكتب المنسؽ الخاص لألمـ المتحدة 
( 2( منظمة تعمؿ في قطاع غزة، كتـ تكزيع عدد )70استخداـ عينة عشكائية مككنة مف )

رئيس مجمس االدارة أك المدير العاـ أك المدير المالي استبانة لكؿ منظمة منيا لتعبئتيا مف قبؿ 
 أك المختصيف في اعماؿ الشراء.

 : أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت - أ

بأف معظـ المنظمات تقـك بتطبيؽ سياسة الشراء بالكمية الدنيا بصرؼ النظر عف 
ف أجؿ المضاربة. كأف لالسكاؽ كأنيا ال تقكـ بتطبيؽ سياسة الشراء م االقتصاديةاالعتبارات 

تعديؿ لتتناسب مع متطمبات  إلىالشراء تتـ كفقان لسياسات مكتكبة كلكنيا بحاجة  عممياتجميع 
 العمؿ، كأنيا ال تقكـ باجراء التقييـ الدكرم ليذه السياسات بيدؼ معرفة نقاط القكة كالضعؼ بيا.

 عدة توصيات مف أىميا: إلىوتوصمت الدراسة  - ب

خذ بعيف االعتبار الجكانب االقتصادية لألسكاؽ قبؿ البدء بتنفيذ أف عمى المنظمات األ 
حيث يجب اجراء الدراسات السكقية لمتعرؼ عمى أسعار البنكد المراد شرائيا  عمميات الشراء

منيا في االسكاؽ، كضركرة اجراء التقييـ الدكرم الداء لجاف المشتريات بيدؼ  المتكفرةكالكميات 
ة نقاط الضعؼ كذلؾ كاقامة كرش عمؿ كدكرات لممكظفيف العامميف بيا تعزيز نقاط القكة كازال

 حكؿ سياسات كاجراءات الشراء كتكريس الفيـ الجيد ليذه السياسات كاالجراءات. دراتيـلتنمية 
 

فريؽ بعثة البنؾ الدولي لمناطؽ السمطة الفمسطينية لتقييـ أنظمة التوريدات  دراسة .5
         (ـ2004ة )والمشتريات في السمطة الفمسطيني

في  كالمشترياتلتقييـ السياسات كاالجراءات المعمكؿ بيا في التكريدات  الدراسة ىدفت
 السمطة الفمسطينية بيدؼ تحديد نقاط القكة كالضعؼ في السياسات كاالجراءات المعمكؿ بيا.
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 : أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت - أ

ات كالمشتريات في السمطة الفمسطينية، كعدـ عدـ كجكد سيسات كاجراءات مكحدة لمتكريد
ىيئة مستقمة تقكـ بتنفيذ التكريدات كالمشتريات في السمطة الفمسطينية بحيث يكجد  أككجكد دائرة 

 لعدـ كجكد كادر مؤىؿ لتنفيذ أعماؿ التكريدات ضافةفي كؿ كزارة دائرة مستقمة بيا. باإل
 كالمشتريات. 

 مف أىميا:عدة توصيات  إلىوتوصمت الدراسة  - ب

انشاء ىيئة مستقمة خاصة بالمشتريات كالتكريدات في السمطة الفمسطينية لتقكـ بتنفيذ  
جميع أعماؿ التكريدات كالمشتريات في السمطة. تطكير سياسات عامة لمتكريدات كالمشتريات 

رم بحيث تشمؿ كافة السياسات كاالجراءات المتعمقة بالمشتريات كالتكريدات. تدريب الكادر البش
العامؿ في الييئة المراد اقامتيا عمى أنظمة المشتريات كالتكريدات الحديثة. كتطكير نماذج كفؽ 

 معايير دكلية تتعمؽ بالمشتريات كالتكريدات في السمطة الفمسطينية. 
 

 . عربية: الدراسات الثانيا  

كومية دور نظاـ الرقابة الداخمية في الوحدات الح (ـ2014العبادي، ابراىيـ، ) دراسة .1
دراسة ميدانية عمى الوحدات الحكومية في محافظة  -الحكومي اإلنفاؽاألردنية في ضبط 

 جرش.

 اإلنفاؽعمى ضكابط الرقابة الداخمية كعالقتيا بضبط  التعرؼ الدراسة ىدفت    
الحككمي، ككذلؾ التعرؼ عمى مفاىيـ كأنكاع كعناصر نظاـ الرقابة الداخمية، كتحديد مكاطف 

ؼ في نظاـ الرقابة الداخمية المطبؽ في الكحدات الحككمية االردنية، حيث قاـ القكة كالضع
( فردان مف أفراد مجتمع الدارسة المككف 50الباحث بتصميـ استبانة كتكزيعيا عمى عينة مككنة )

 %( ككجدت كاحدة غير قابمة لمتحميؿ.90( استبانة، بنسبة )45( فرد، تـ استرداد )126مف )

 : أىميا مف نتائج عدة لىإ الدراسة توصمت - أ

الحككمي، حيث  اإلنفاؽكجكد دكر كبير النتقاء كتدريب المكظفيف المالييف في ضبط 
%(، ككذلؾ ضعؼ في تدريب كتأىيؿ المكظفيف المالييف في 82) حكاليبمغت نسبة التأثير 

 لحديثة.الكحدات الحككمية عمى التشريعات كالمكائح المالية، كالتدريب عمى الطرؽ المحاسبية ا

 عدة توصيات مف أىميا: إلىوتوصمت الدراسة  - ب
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الحككمي كالحد مف  اإلنفاؽايالء ضكابط الرقابة الداخمية العناية الكافية مف أجؿ ضبط 
اليدر، كعقد دكرات ككرش تدريبية لممكظفيف المالييف لمكاكبة التطكر، كتعزيز قيـ االنتماء 

الحككمي، ككضع الضكابط الالزمة  نفاؽاإلكالنزاىة، ككذلؾ تحديد صالحيات كمرجعيات 
 لمصرؼ خارج المكازنة العامة.

السياسة المالية و الفساد الداري و المالي دراسة تطبيقية في  (ـ2010خمؼ، ) دراسة .2
 ـ.2008-ـ1980مصر لممدة 

عمى مؤشرات الفساد في االقتصاد المصرم فضالن عف تأشير  التعرؼ الدراسة ىدفت
المالية كالفساد، كيفترض البحث أف ىناؾ عالقات سببية متداخمة بيف العالقة بيف السياسة 

الباحث المنيج الكصفي التحميمي، ك استخدـ تحميؿ انحدار  الفساد كالسياسة المالية، كأستخدـ
 ( لغرض الكشؼ عف العالقات السببية بيف الفساد كالسياسة المالية.AVRالمتجو)

 : اأىمي مف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت - أ

زيادة عجز المكازنة العامة لمدكؿ، حيث يكمؼ الفساد الدكؿ بالييف  إلىبأف الفساد يؤدم 
ارتفاع تكمفة الخدمات التي تحتاجيا فضالن عف اعاقة التنمية  إلىالدكالرات سنكيان، كيؤدم 

ساب ك تقميؿ االستثمار المحمي ك االجنبي كاىدار الماؿ العاـ كزيادة النفقات عمى ح االقتصادية
 االيرادات.

 عدة توصيات مف أىميا: إلىوتوصمت الدراسة  - ب

العمؿ عمى انشاء نظاـ مالي شامؿ كمتكامؿ بحيث تقدـ المكازنة بيانات كاممة كشاممة  
عف النشاط المالي السابؽ كالمالي كالمستقبمي، كتعطي بالتفصيؿ جميع العمميات المالية مما 

 لممكازنة.المالية  دارةزيادة كفاءة اإل إلىيؤدم 
 

 

 ثالثا: الدراسات األجنبية .

 Csaki & Gelleri  (2002)دراست  .1

Conditions and benefits of applying decision technological solutions 

as a tool to curb corruption within the procurement process 

ية لمقرار كأداة لمحد مف التعرؼ عمى شركط كفكائد تطبيؽ الحمكؿ التكنكلكج الدراسة ىدفت
الفساد في عمميات الشراء في ىنغاريا، حيث اعتمد الباحثاف عمى أسمكب المنيج الكصفي 
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التحميمي الذم يقكـ عمى كصؼ الكقائع كالظكاىر، كتفسيرىا بداللة المعمكمات المتكفرة عف نظـ 
 كعمميات الشراء في المؤسسات الحككمية في ىنغاريا.

 : أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت  - أ

أف رفع مستكل جكدة صنع القرار بالحمكؿ التكنكلكجية يمكف أف يقطع شكطان طكيالن في 
الحد مف الفساد، لكف ذلؾ مرتبط بكجكد لكائح قانكنية تمثؿ اطاران داعمان لمتطبيؽ، ككذلؾ تكافر 

 .الجيد الستيعاب ممارسات القرار تنظيميةثقافة 

 دة توصيات مف أىميا:ع إلىالدراسة  كتكصمت  - ب

 تدريب مكظفي المشتريات عمى عممية تحميؿ القرار في ظؿ التكنكلكجيا الحديثة.
 Martade Cactro Meireles (2002)دراست  .2

The World Bank Procurement Requlations : A critical analysis of 

the enforcement mechanism and of the application of secondary 

policies in financed projects. 

لتحميؿ ميكانيكية كتطبيقات سياسة المشتريات في البنؾ الدكلي عمى  الدراسة ىدفت
المشاريع الممكلة مف البنؾ الدكلي كقد اجريت الدراسة عمى العديد مف المشاريع الممكلة مف قبؿ 

 البنؾ الدكلي.
 : أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت  - أ

الؼ بيف سياسة التكريدات كالمشتريات في البنؾ الدكلي كسياسة الدكلة التي كجكد اخت
مف البنؾ الدكلي، كأف جميع أكامر التكريد التي يتـ اصدارىا يجب أخذ  ممكلةيقاـ بيا مشاريع 

  المكافقة مف قبؿ الجيات الممكلة.
 عدة توصيات مف أىميا: إلىالدراسة  وتوصمت  - ب

ات كالمشتريات بسياسة المشتريات كالتكريدات الخاصة عمميات التكريد ارتباطعدـ 
 بالممكؿ.
 

 Blomberg  (2002)دراست  .3

Case Study at Bolidens AB : Developing a strategic Procurment 

Process     تطوير استراتيجيت عملياث التوريد 

جراءات اقتراح سياسة مشتريات كاقتراح اجراءات تكريد مع تحديد اال الدراسة ىدفت
 Bolidens ABالفرعية كاقتراح نمكذج متعمؽ بالمشتريات كالتكريدات لمشركة 
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 : أىميا مف نتائج عدة إلى الدراسة توصمت  - أ

عدـ كجكد سياسات كاجراءات مكحدة لمتكريدات كالمشتريات كعدـ كجكد نماذج متعمقة 
 كة المذككرة.كالتكريدات لمشر بالمشتريات

 صيات مف أىميا:عدة تك  إلىكتكصمت الدراسة   - ب

دليؿ ارشادم حديث كفؽ األساليب الدكلية كالمزج بيف المركزية كالالمركزية في  تطكير
 التكريدات كالمشتريات في الشركة.

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة 1.11
-ـ2006: تعتبر الدراسات السابقة حديثة نسبيا فقد تـ أجراؤىا خالؿ الفترة الزماف ثمف حي - أ

 يعطي لمدراسة قيمة عممية كحداثة كمتابعة أخر ما تكصؿ إليو البحث العمممما ي، ـ2016
 في المجاؿ.

 كاالجنبية.: تنكعت بيئة الدراسة منيا المحمية كالعربية مف حيث بيئة الدراسة - ب
 : اعتمدت الدراسات السابقة عمى المنيج الكصفي التحميمي.مف حيت المنيج - ت
  االستبانة. بقة أداةاستخدمت الدراسات السا األدوات: ثمف حي - ث
 :مدى استفادة الباحث مف الدراسات السابقة - ج

االستفادة في  استفاد الباحث مف الدراسات السابقة بشكؿ عممي ك تتمخص أكجو      
 :النقاط التالية

 .كصياغتيا صياغة عمميةتشخيص مشكمة الدراسة  .1
ي، كىذا مناسب ىؿ مكضكع الدراسة لو قيمة عممية كسيضؼ جديد في عالـ البحث العمم .2

 لمدراسة أـ ال؟
 مدل كاقعية مكضكع الدراسة. .3
 متغيرات الدراسة. .4
 صياغة أىداؼ الدراسة. .5
 صياغة أسئمة الدراسة. .6
 .الربط بيف المتغيرات .7
 القصكر في تناكؿ مكضكع البحث العممي.أكجو  .8
 أكجو الضعؼ في الدراسات السابقة. .9

 البحثية المناسبة. كاألداة المنيج  إستخداـ .10
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 :البحثية الفجوة - ح

ف ىذه الدراسة تعتبر مكممة لمدراسات السابقة، حيث تناكلت جانب لـ تتطرؽ لو إ  
السابقة مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة يتضح اختالؼ الجكانب التي تناكليا  الدراسات

نيـ اال ا كقكانيف الشراء العاـ كالرقابة كالمكازنة العامة الحككمي اإلنفاؽبالباحثكف كالمتعمقة 
الحككمي كمكافحة الفساد المالي كاالدارم  اإلنفاؽضبط مجمعكف في تكصياتيـ عمى ضركرة 

 اإلنفاؽكنظران لقمة الدراسات المتعمقة بتشريعات الشراء العاـ كدكرىا في ضبط كؿ حسب رؤيتو 
سة الحككمي كالمكازنة العامة كالرقابة مثؿ درا اإلنفاؽدراسات تتعمؽ ب إلىتـ التطرؽ  الحككمي
ابراىيـ، ك  العبادم)، (ـ2013خفاجة،  )، (ـ2015عبيد، ) (،ـ2016 قكيدر،) "كؿ مف: 

مثؿ دراسة كؿ مف: "  الشراء العاـ كالمكازنة العامة "، كدراسات تتعمؽ بتشريعات (ـ2014
كتتميز ىذه  ( "ـ2004، فريؽ بعثة البنؾ الدكلي لمناطؽ السمطة الفمسطينية)، (ـ2016 الغرة،)

 االشكاليات كالثغرات التي اعترت تطبيؽ تشريعات الشراء العاـيا تتناكؿ أنف سابقاتيا بالدراسة ع
لمكزارات  الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽفي ضبط  التشريعات ىذه كبياف مدل دكر كمعالجتيا
البيئة التشريعية، كالبيئة مختمفة كىي ) )محاكر( ، كما أف الدراسة تناكلت خمس بيئاتالفمسطينية

في تشريعات  المؤثرة( االقتصادية، كالبيئة التكنكلكجيةداخمية، كالبيئة الخارجية، كالبيئة المالية ك ال
لمكزارات  الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽالشراء العاـ كمدل مساىمة ىذه البيئات في ضبط 

 الدراسات السابقة تتخصص في محكر كاحد، كذلؾ اختمفت أفالفمسطينية بقطاع غزة، في حيف 
ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في اختالؼ مجتمع الدراسة كعينتيا حيث أجريت ىذه الدراسة 

مكظفي دكائر المشتريات في الكزارات الفمسطينية، كأعضاء لجنة العطاءات مدراء ك عمى 
، كالمستشاريف القانكنييف المركزية، كأعضاء لجنة العطاءات بكزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف

 الكزارات بقطاع غزة. بكافة



 

 

 

 الفصؿ الثاني
 أسس الشراء العاـ وتشريعاتو
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 الفصؿ الثاني
 أسس الشراء العاـ وتشريعاتو

 مقدمة 2.1
عممية اكتساب السمع كالخدمات كفقان لمعايير الجكدة المطمكبة، كالكمية المطمكبة، في 

رد المناسب كتحقيؽ أفضؿ قيمة لمنقكد الكقت كالمكاف المطمكبيف كبالسعر العادؿ مف المك 
 اجراءات كأنظمة منضبطة. إلىالمستثمرة ىي عممية بحاجة 

التي تتعامؿ مع الشراء كنظاـ كليس قسـ بعينو تككف قد تعاممت  دائرة الحككميةفإف ال 
مع الشراء بصكرة أكثر كاقعية كشمكلية، فالنظاـ ييتـ بطبيعة المدخالت كنكعيا كمصادرىا 

الدائرة الحككمية كؿ العكامؿ كاألطراؼ داخؿ  -في تعاممو مع مشكالت الشراء كأىدافو -كيعتبر
كخارجيا حيث تسيـ كميا في تشكيؿ نكع كطبيعة المخرجات كالتي ىي بمثابة المحصمة النيائية 

 .لمنظاـ
كما إف الغرض مف كضع سياسات عامة في الشراء كالتأكيد عمى بعض القيـ ىك تنظيـ 

ء لكي تحقؽ أىدافيا كأغراضيا المنكطة بيا، كأف ىذه القيـ كالسياسات ليست كظيفة الشرا
خطكات إجرائية بقدر ما ىي إطار عاـ يحكـ الممارسة كيحفظ حقكؽ جميع أطراؼ العممية 
الشرائية ككؿ المستفيديف بما في ذلؾ المجتمع بمفيكمو الكاسع، كىذا ما يحتـ عمينا ضركرة 

 لممشتريات الناظـ القانكني كالمؤسسي اإلطار عاـ مف خالؿ مراجعة مراجعة تشريعات الشراء ال
 الدارسات عمى كاالطالع العالقة، ذات الكزراء مجمس  قرارات فحص ك  فمسطيف، في   العامة

 المكاـز  قانكني في الثغرات   عف لمكشؼ  العالقة ذات  المؤسسات التي أعدتيا كالتقارير 
 .لألشغاؿ الحككمية  كالعطاءات
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 : أسس الشراءالمبحث األوؿ
 طبيعة الشراء 2.1.1

 : وظيفة الشراء تعريؼ 2.1.1.1

تعرؼ كظيفة الشراء عمى أنيا " الكظيفة المسؤكلة عف دكرة المكاد مف الكقت الذم يطمب  
 ـ(2010)سعيد،  ."الجية التي تستعممو إلىتسميمو الكقت الذم يتـ فيو  إلىصنؼ ما  فيو

ا التعريؼ مسؤكلية اختيار مكرد ك التفاكض معو حكؿ السعر، ك التأكد مف ك يتضمف ىذ
، كما يمكف أف يتضمف أيضان مسؤكلية مباشرة أك غير مباشرة عف النقؿ التسميـالجكدة، كضماف 

 كالرقابة عمی المخزكف السمعي. كالتفتيشك االستالـ 
  
 المزيج الشػػػرائي: 

         سية لمشراء تسمى بالمزيج الشرائي كىي:أربعة عناصر رئي الشراءتشمؿ عممية 
  .كقت كمكاف التكريد .4. الكمية .  3. السعر. 2. الجكدة. 1

: عناصر المزيج الشرائي كحدىا ال تكفي لتحقيؽ عممية شرائية ناجحة ما لـ تمتـز ضوابط الشراء
 بثالثة أمكر رئيسية كىي: 

 المكرد المناسب. .1
 عة أك الخدمة.التكمفة الكمية لمسماعتبار  .2
 .تحقيؽ أفضؿ قيمة لمنقكد .3

 أىداؼ وظيفة الشراء  2.1.1.2

أداء مممكس حتى تناؿ اىتماـ كاحتراـ كدعـ  إلىلكظيفة الشراء أىداؼ يجب ترجمتيا     
العميا ككؿ قسـ أك فرد في الجسد التنظيمي. ىذه األىداؼ تدكر حكؿ تقميؿ التكاليؼ  دارةاإل

ة كضماف استمرارية االمداد بصكرة أكثر كفاءة كفاعمية. كمف ىذه أدنى درجة ممكن إلىالكمية 
 (ـ2008)عقيمي كاخركف،   .ىداؼ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصراال

 الحصكؿ عمى السمع كالخدمات كالعمؿ بأقؿ تكمفة كمية ممكنة.  - أ
يقكمكف بتكفير أدنى حد ممكف كذلؾ عبر التعاقد مع مكرديف  إلىتقميؿ تكمفة المخزكف  - ب

                 . JIT (Just In Time).  ع كقت طمبياالسم
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زيادة درجة كالء المكرديف ليقدمكا أفضؿ ما لدييـ مف عركض كيرغبكف في االستمرار في  - ت
ألطكؿ فترة ممكنة، كذلؾ مف خالؿ الكفاء بااللتزامات  دائرة الحككميةالتعامؿ مع ال

 عند الحاجة.  دائرةلثقتيـ كتعاكنيـ مع ا إلىالمطمكبة تجاىيـ مما يؤدم 
 .دائرة الحككميةتحقيؽ درجة عالية مف التعاكف كالعمؿ عف قرب مع الكظائؼ األخرل بال - ث
 .تحقيؽ قدر مف الرقابة المالية كاإلدارية عمى المصركفات كاألصكؿ - ج

 تنظيـ وظيفة الشراء: 2.1.1.3

 تنظيـ كظيفة الشراء تعني اآلتي:

 يمي.المشتريات في الييكؿ التنظ إدارةمكقع  .1
 المركزية كالالمركزية في الشراء. .2
 المشتريات.  دارةالتنظيـ الداخمي إل .3

 : المشتريات في الييكؿ التنظيمي ويشمؿ المحاور التالية إدارةموقع  .1
 المشتريات في الييكؿ التنظيمي. إدارةالعكامؿ التي تؤثر عمى مكقع  - أ
 التغيرات التي تؤثر عمى صالحية التنظيـ. - ب
 يات.المشتر  إدارةتبعية  - ت

 المشتريات في الييكؿ التنظيمي إدارةالعوامؿ التي تؤثر عمى موقع  - أ

المشتريات أك لمييكؿ  دارةال يكجد تنظيـ قياسي أمثؿ سكاء أف كاف إل معركؼما ىك   
الخری حسب اآلتي:  دائرةيات مف المشتر  إدارةككؿ، إذ يختمؼ مكقع  لمدائرة الحككميةالتنظيمي 

 ـ(2010سعيد، )

 الدائرة الحككميةعمؿ طبيعة  .1
  الدائرة الحككميةحجـ  .2
 العميا ألىمية كظيفة الشراء. دارةإدراؾ اإل .3
 المشتريات كالمسئكليات الكاجب القياـ بيا. دارةالسمطة الممنكحة إل .4
 المشتريات بما يمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا.  إدارةنكع الرقابة التي تمارس عمى  .5
 قي كالرأسي.أسمكب اتخاذ القرار كطريقة االتصاؿ األف .6

 التغيرات التي تؤثر عمى صالحية التنظيـ  - ب

الذم يصمح اليكـ قد ال يصمح غدان نسبة لمتغيرات التي قد تطرأ عمى بعض  التنظيـأف 
 مثؿ:  دائرة الحككميةالعكامؿ الداخمية أك الخارجية في بيئة ال
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 العمميات التشغيمية.  .1
 العامؿ التقني. العامؿ السياسي.  .2
 دم.العامؿ االقتصا .3
 دائرة الحككمية.نمك أك انكماش ال .4
 اتساع أك ضيؽ التفكيض الممنكح لكظيفة الشراء. .5
 الدائرة الحككميةالعميا أك فمسفتيا داخؿ  دارةتغير اإل .6

 
 المركزية والالمركزية في الشراء .2

التي تعمؿ في منطقة جغرافية كاحدة فإف مصطمح مركزية الشراء  لمدائرة الحككميةبالنسبة       
المشتريات ىي الجسـ الكحيد المفكض لشراء كؿ حاجات  إدارةالكضع الذم تككف فيو  إلىر يشي

  الدائرة.
في حاالت  المباشرأما الالمركزية فتسمح لمديرم األقساـ كاإلدارات األخرل بالشراء 

 . الدائرة الحككميةمحددة تنص عمييا سياسة 
تككف بيا  –ظر عف حجميا بغض الن – الدكائر الحككميةعمى الرغـ مف أف معظـ 

إدارات مشتريات إال أف شراء بعض السمع كالخدمات عادة يتـ القياـ بيا بكاسطة األقساـ 
المشتريات، لذلؾ نجد دائمان ىناؾ حالة مختمطة مف  دارةكاإلدارات األخرل مباشرة دكف المجكء إل

 المركزية كالالمركزية.
 : ركزيةالعوامؿ المحددة لختيار المركزية أو الالم

 . لمدائرة الحككمية الرئيسي قرالتكزيع الجغرافي لمفركع مف حيث قربيا أك بعدىا عف الم - أ
 كجكد أك عدـ كجكد مصادر )أسكاؽ( محمية يمكف االعتماد عمييا.  - ب
 طبيعة الصنؼ ك أىميتو االستراتيجية كالمخاطر المصاحبة لشرائو.  - ت

ية أك الالمركزية يجب أف يرتكز عمى كعمكما يمكف القكؿ بأف اتخاذ قرار بتطبيؽ المركز 
التحميؿ المكضكعي لمكضعيف المركزم كالالمركزم بيدؼ تحقيؽ أكبر قدر مف المزايا كاعتبار 
جميع الحقائؽ كالظركؼ الطبيعية كغير الطبيعية التي يمكف أف تؤثر في عممية االختيار 

 كالتطبيؽ.
  :مزايا الشراء المركزي 

 يان يمكف مف اختيارىا كفحصيا بصكرة أفضؿ. شراء السمع كالخدمات مركز   .1
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تجنب االزدكاج كالتكرار في الجيكد الشرائية كمف ثـ إمكانية الحصكؿ عمى مكاصفات  .2
 قياسية.

جراءات شراء مكحدة عمى مستكل  .3  الدائرة الحككمية.تخطيط أساليب كا 
 االستفادة مف مزايا خصـ الكمية كالدفع كالتسميـ كالخدمات االخری.  .4
 كفكرات نتيجة لخفض تكاليؼ النقؿ إذ يتـ بكميات كبيرة. تحقيؽ  .5
كاحدة يسيؿ الرقابة مف جية، كمتابعة االلتزامات المالية مف  إدارةتمركز نشاط الشراء في  .6

 جية أخرل. 
 االستفادة مف خبراء كاختصاصي المركز في الفركع األخرل. .7
شراء الصغيرة المتشابية في تقميص األعماؿ الدفترية كحفظ السجالت نتيجة لدمج أكامر ال .8

 أمر كاحد أكبر. 

  مزايا الشراء الالمركزي:

المشترم المحمي يككف أكثر خبرة كدراية بطبيعة حاجات منظمتو كطريقة شرائيا مف  .1
 المكرديف المحمييف.

المشتريات عف سمطات مدير الفرع، تحقيقان لمبدأ تكازف السمطة  إدارةعدـ فصؿ   .2
 كالمسئكلية.

المشتريات بالفرع يساعد عمى سرعة تمبية الحاجات خاصة في حالة  إدارةإلحاؽ  .3
 الطكارئ إذ يككف المشتريف المحمييف أكثر دراية بالظركؼ المحمية.

االعتماد عمى المصادر المحمية يزيد مف إمكانية الحصكؿ عمى الخدمات الفنية  .4
 . الشراءكخدمات ما بعد 
  الشراء المركزي المرف:

مع كالخدمات المشتركة أك ذات القيمة المالية العالية أك التي عمييا كفيو يتـ شراء الس
تتعمؽ بالصحة كاألمف كالسالمة كالبيئة مركزيان، كيترؾ أمر شراء كتأميف بقية  معتبرةمخاطر 

المركزية. تتمثؿ أىـ مزايا  دارةإدارات فرعية تتمتع بنكع مف االستقالؿ عف اإل إلى االحتياجات
 نظيـ في اآلتي: ىذا النكع مف الت

 يجمع بيف كفكرات المركزية كمركنة الالمركزية. .1
 يتفادل بيركقراطية المركزية كضعؼ رقابة الالمركزية.  .2

  



 99 
 

  المشتريات ةار إدتنظيـ  .3

المشتريات تكزيع األدكار كالمسئكليات كالمسميات الكظيفية  دارةبالتنظيـ الداخمي إل يقصد
 .ـ(2010)سعيد،  -ا الجزء المحاكر التالية:المشتريات، كسنتناكؿ في ىذ إدارةداخؿ 

 المشتريات.  دارةالعكامؿ المؤثرة عمى التنظيـ الداخمي إل .1
 المشتريات في المنظمات صغيرة كمتكسطة الحجـ.  إدارةتنظيـ  .2
 المشتريات في المنظمات كبيرة الحجـ.  إدارةتنظيـ  .3
 الكصؼ الكظيفي لمدير المشتريات.  .4

 المشتريات  دارةظيـ الداخمي إلالعوامؿ المؤثرة عمى التن .1
 المشتريات بعدد مف العكامؿ أىميا ما يمي:  دارةيتأثر الييكؿ التنظيمي إل

 .الدائرة الحككميةحجـ  - أ
 .المكظفيفعدد  - ب
 حجـ السمع كالخدمات المشتراة. - ت
 . مدائرة الحككميةأىمية المشتريات بالنسبة ل - ث
مكازنة الدائرة إجمالي  إلىت نسبة الماؿ الذم يتـ إنفاقو في شراء السمع كالخدما - ج

 الحككمية.
 المشتريات في المنظمات صغيرة ومتوسطة الحجـ  إدارةتنظيـ  .2

المشتريات في المنظمات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ حسب الشكؿ  إدارةتنظيـ  يمكف
 االتي:

 
  الحجـ كالمتكسطة الصغيرة المنظمات في المشتريات إدارة تنظيـ (:2.1) شكؿ

 ـ(.2010يد، : )سعالمصدر

 حيث يتـ فيو تكزيع األدكار كالمسئكليات كاآلتي: 
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 إلى إضافةيقكـ المشترم بشراء السمع كالخدمات التي تتمتع بدرجة عالية مف األىمية،  - ح
 االتصاؿ الرئيسي داخؿ كخارج المنظمة. 

 يقـك مساعد المشترم بشراء السمع كالخدمات الركتينية.  - خ
بيف االنتاج أك التشغيؿ مف جية كالمشتريات مف جية  يمعب مراقب المخزكف دكر الكسيط - د

 متابعة استالـ السمع كالمكاد. إلى إضافةأخرل كما يقكـ بتحرير أكامر الشراء بغرض التخزيف 
  المشتريات في المنظمات كبيرة الحجـ إدارةتنظيـ  .3

كىنا  المشتريات في المنظمات كبيرة الحجـ فيظير كما في الشكؿ أدناه إدارةأما تنظيـ 
يككف مدير المشتريات مسئكالن عف المشتريات الرئيسية كتأميف االتصاؿ داخؿ المنظمة كخارجيا 
كىك ىنا يشبو المشترم في الشكؿ السابؽ إال أف مدير المشتريات سيككف مسئكالن عف كضع 
السياسات كتخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة العمؿ بإدارتو بكفاءة كفاعمية. )عقيمي 

 ـ(2008كاخركف،
المشتريات ىك تكزيع المسئكليات عمى المشتريف  إدارةأحد االتجاىات الشائعة في تنظيـ 

كخطكط اإلنتاج، كفي مثؿ ىذا الكضع، يصبح المشترم مسئكالن عف  السمعيةحسب المجمكعات 
حدل فكائد ىذا االتجاه تتمثؿ في:  نطاؽ معيف مف السمع كالخدمات. كا 

 االستفادة مف التخصص. - ذ
 زدكاجية في الجيكد المبذكلة في البحكث كالتطكير.تجنب اال - ر
 تسييؿ عممية جمع البيانات. - ز
 المشتريات كالربط بينيا كبيف الكظائؼ االخری كالمكرديف. إدارةتسييؿ االتصاؿ داخؿ  - س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحجـ كبيرة المنظمات في المشتريات إدارة تنظيـ (:2.2) شكؿ
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 (.م9787 سعيد،) :المصدر

كظيفة المساعد في الشكؿ أعاله تكجد في كثير مف اليياكؿ التنظيمية لمشتريات، كما أف 
ميارات عالية مثؿ تقديـ  إلىمنيا ىك القياـ باألعماؿ الركتينية التي ال تحتاج  كالغرض

كاألعماؿ الكتابية العامة، كذلؾ لتمكيف المشترم مف االنخراط في أنشطة ذات  اإلحصائيات
المشتريات ككؿ. لذلؾ يجب كضع كظيفة المساعد في االعتبار  إدارةفاءة قيمة أكبر تزيد مف ك
 المشتريات. إدارةعند تصميـ تنظيـ 

 

 الوصؼ الوظيفي لمدير دائرة المشتريات  2.1.1.4

الكظيفي األدكار الكظيفية كالمياـ الرئيسية التي يجب القياـ بيا كما يجب  الكصؼييعرؼ 
ات أك اإلمداد. الكصؼ الكظيفي يجب أف ييكمؿ بمحددات تحديدىا لكؿ فرد في قسـ المشتري

الكظيفة التي تيعرؼ المؤىالت، كالخبرة، كالمقدرات الشخصية المطمكبة في القائـ بالكظيفة. كما 
 تمامان المشتريات  إدارةأنو ليس ىناؾ كصؼ كظيفي أمثؿ لعمؿ مدير المشتريات، فيك كتنظيـ 

العميا لمشراء كغيرىا مف العكامؿ، كفيما يمي كصفو  دارةإذ يعتمد عمى حجـ المنظمة كرؤية اإل
 كظيفي مقترح لمدير مشتريات في كزارة حككمية.

 مدير دائرة المشتريات.  اسـ الوظيفة: .أ 
 لممدير العاـ. يرفع تقاريره:  .ب 
ة كالسمع الرأسماليمف السمع  دائرة الحككمية: شراء احتياجات الالغرض مف الوظيفة .ج 

ت بالجكدة المطمكبة كالكمية المطمكبة كبالسعر الذم يحقؽ أفضؿ قيمة االستيالكية كالخدما
 لمنقكد المستثمرة كبأقؿ تكمفة كمية ممكنة.

 : الواجبات والمسئوليات .د 
دارةتعظيـ مساىمة كظيفة الشراء ك  .1  .دائرةالمشتريات في ال ا 
 المالية. دارةالعميا كاإل دارةابداء النصح لإل .2
 كالمحافظة عمی مكارده. قسـ المشتريات بالكزارة إدارة .3
 تطكير قائمة بالمكرديف المعتمديف لدل الكزارة كتقييـ المكرديف المحتمميف. .4
 المساىمة في صياغة المكاصفات كالمعايير. .5
 فيما يتعمؽ بكؿ عممية شرائية: .6

 تحديد أسمكب الشراء المناسب. - أ
 كضع استراتيجية الشراء. - ب
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 كض كاختيار العرض األفضؿ. دعكة المكرديف لتقديـ عركضيـ، تقييـ تمؾ العر  - ت
 التفاكض مع المكرديف. - ث
 أكامر كعقكد الشراء. إعداد - ج
 عقكد الشراء  إدارة - ح
الكافية لرقابة الجكدة، كدفع  التأكد ػ بالتنسيؽ مع األقساـ األخرل ػ مف كضع الترتيبات - خ

 حقكؽ المكرديف. 
عف التكريد  عف المخاطر الناتجة -في حاؿ المكاد الخطرة  -استشارة مسئكؿ السالمة  - د

 . ستخداـأك التخزيف قبؿ الكقت الفعمي لإل
 في التعامؿ مع المكرديف.  دائرة الحككميةتمثيؿ ال .7
 العميا عند اتخاذ قرارات استراتيجية باالستئجار، أك الشراء. دارةابداء النصح لإل .8
دارةتطكير ك  .9  نظـ المعمكمات كنظـ حفظ السجالت. ا 

 المشتريات. إدارةمكرديف كأداء رفع التقارير كالتكصيات عف أداء ال .10
األفراد بقسـ المشتريات، كضبط المصركفات السنكية  إدارةالمسئكلية عف  رقابة الموارد: - أ

المشتريات كتكظيؼ األفراد بيا  إدارةة، كتصميـ/ تنظيـ الرأسماليلممكاد كالمعدات كاألصكؿ 
 مع ضماف اآلتي: 

 فاعمية التنظيـ كحسف التكظيؼ.  .1
 بالكزارة كتبعيات ذلؾ التطكير داخؿ قسـ المشتريات.  دارةتطكير اإل .2

 : العالقات بيف الشراء كالكظائؼ األخرل. التصاؿ الوظيفي - ب
لمشركع معيف  الدائرة الحككميةاالجتماعات، مثؿ: اجتماع تخطيط تكفير احتياجات  المجاف: - ت

 .الذم يككف مدير المشتريات عضكان فيو بحكـ المنصب

 نظـ الشراء 2.1.2
 الشراء:  مفيـو  نظاـ 2.1.2.1

المشتريات باكتساب  إدارةيقكـ فيو أفراد  دائرة الحككميةىك نظاـ فرعي مف النظاـ الكمي لم
حسب المكاصفات المطمكبة، كبالكميات  االدارات االخرلكالعمؿ لصالح  كالخدماتالسمع 

الشركط  المطمكبة، كفي الكقت المطمكب، كبالسعر العادؿ، كمف طرؼ ثالث تنطبؽ عميو
كتشريعية كغيرىا  كاقتصاديةالمطمكبة. كما أف ىذا النظاـ تحكمو نظـ كلكائح كسياسات مالية 

، كمنكطة بو أىداؼ أىميا ضماف استمرارية التدفؽ السمعي دائرة الحككميةداخؿ كخارج ا
مة أدنى حد ممكف مع االلتزاـ بتحقيؽ قي إلى، كخفض التكاليؼ دائرة الحككميةكالخدمي لداخؿ ال
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أفضؿ لمنقكد المستثمرة في الشراء. كما يكجد ىذا النظاـ في بيئة ذات عكامؿ داخمية يؤثر فييا 
 ـ(.2008كيتأثر بيا كعكامؿ خارجية يجب أف يتكيؼ معيا. )عقيمي كاخركف، 

نما تمثؿ  إدارةفالمالحظ مف التعريؼ أعاله أف نظاـ الشراء ال يعني  المشتريات كحدىا كا 
 المكظفيف كجزءان مف ىذا النظاـ كمككنان مف مككناتو. فالنظاـ يتككف مف المشتريات  إدارة

)األقساـ( بحاجاتيـ كرغباتيـ كسياساتيـ كتصرفاتيـ كمستكل تعميميـ كتدريبيـ كثقافاتيـ. كمف 
المشتريات بما فييا مف أفراد كتقنية كأدكات أخرل، كالطرؼ الثالث في نظاـ الشراء ىـ  إدارةثـ 

كقدراتيـ الفنية كالمالية. كمف ثـ فإف ىذا النظاـ لو مشكالتو كأىدافو التي  اساتيـبسيالمكردكف 
تركز عمی حؿ تمؾ المشكالت، کما لو مدخالت ك مخرجات كبيئة داخمية يكثر فييا كيتأثر بيا 

 كبيئة خارجية يتكيؼ معيا. 
عطيو بعدان منفصمة ي إدارةالشراء كنظاـ كليس  إلىضركرة النظر  كعمى ضكء ما سبؽ فأف

أكثر شمكالن كيساعد عمى حؿ المشكالت التي تعترم عمؿ المشتريات، إذ نجد في كثير مف 
 إدارةعكامؿ خارجة عف سيطرة  إلىاألحياف أف المشكالت التي تعيؽ عمؿ المشتريات تعكد 

إرباؾ عمؿ  إلىالمشتريات. فعدـ تقديـ مكاصفات دقيقة مف قبؿ األقساـ مف شأنو أف يؤدم 
أف عدـ كجكد سياسات  إلى إضافةريات، كمف ثـ ضياع الكقت كالجيد فيما ال فائدة منو. المشت

المشتريات تدكر في حمقة  إدارةالعميا سيجعؿ  دارةمف قبؿ اإل الكافيكاضحة كغياب الدعـ 
الداخمييف عمى كيفية العمؿ ضمف نظاـ الشراء أك أم  العمالءمفرغة. كذلؾ فإف عدـ تدريب 

ـ المالي في سداد مستحقات المكرديف أك عدـ كجكد سكؽ متطكر لبعض السمع تأخير مف القس
 قسـ ال حكؿ كال قكة. إلىالمشتريات كيحيميا  إدارةفي البمد سيعقد مف عمؿ 

 المشكالت التي تعالجيا نظـ الشراء  2.1.2.2

 تكريد مكاد بجكدة غير مطمكبة أك بكميات غير كافية.  - أ
 خدمات بسبب عدـ تكفر البدائؿ. ارتفاع تكمفة شراء السمع كال - ب
 ة.الرأسماليارتفاع متزايد في التكمفة الكمية لمسمع  - ت
 تأخر دائـ في استالـ السمع كأداء الخدمات. - ث
 ارتفاع تكمفة المخزكف مف تخزيف كتمؼ كضياع كتقاكـ .  - ج
 تزايد تكمفة الجيكد الشرائية كضياع ساعات العمؿ فيما ال يجدم.   - ح
 المعدات كاألدكات المستخدمة مثؿ السيارات كالياتؼ كغيرىا. مع ارتفاع معدؿ استيالؾ - خ
تزايد الدفع النقدم كالمقدـ بدالن عف الدفع األجؿ بسبب الشراء مف مكرديف ال تربطيـ عالقة  - د

 .الدائرة الحككميةمع 
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 المكرديف.  إدارةضعؼ كالء المكرديف نسبة لعدـ كجكد سياسة كاضحة في  - ذ
جراءات  الداخمييف كعدـ مكظفيفسخط ال - ر رضاىـ ككثرة مخالفتيـ لضكابط كسياسات كا 

 كمبادل الشراء. 
 ـ(2010) سعيد،  تراكـ األصكؿ المتيالكة كالعجز عف التخمص منيا أك إحالليا. - ز

 أىداؼ نظـ الشراء  2.1.2.3

دارتيـ. - أ  دراسة السكؽ كالتعرؼ عمى المكرديف المناسبيف كتقييميـ كاختيارىـ كا 
 ػ مع المكرديف الرئيسييف. -دائرة الحككميةتخدـ ال-بناء عالقات طكيمة المدل  - ب
 لمدائرة الحككمية. عمى السمع كالخدمات اإلنفاؽضبط  - ت
 لمدائرة الحككمية.ضماف استمرارية تدفؽ السمع كالخدمات  - ث
 خمؽ التكليفة المثمى بيف الجكدة كالسعر كالخدمات األخرل الضركرية. - ج
 شراء السمع كالخدمات. ضماف تحقيؽ قيمة أفضؿ مف الماؿ المستثمر في - ح
نتاجية بالطريقة  - خ حالليا بأخرل أكثر فاعمية كا  التخمص مف األصكؿ المتيالكة كالمتقادمة كا 

 ـ(2008) عقيمى كاخركف، كالسرعة. 

 مدخالت نظـ الشراء  2.1.2.4

نتائج مرغكبة. تعتبر المدخالت  إلىكنعني بيا المعطيات التي يتـ تحكيميا عبر النظاـ 
أساسيان لمحصكؿ عمى مخرجات صحيحة، كتشمؿ ىذه المدخالت كال تنحصر  شرطان الصحيحة 

 ـ(2010في : ) سعيد، 

 استراتيجية العمؿ . .1
 تكفر الماؿ الالـز لمشراء. .2
جراءات كسياسات الشراء.  .3  نظـ كلكائح كا 
 سجؿ المكرديف.  .4
 التقنية المساعدة كالصحيحة.  .5
 استراتيجية العمؿ .1

  الخطة التشغيمية لمدائرة الحككمية.ؿ يقصد بيا الخطة العامة لمعمؿ مث
  توفر الماؿ الالـز لمشراء .2
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الماؿ يعتبر المككف الثاني لمقكة الشرائية بعد الرغبة لذلؾ ال يقكـ الشراء إال في حالة تكفر 
مخصص في مكازنة أك مستقبالن. لذا يجب عمى الجميع التأكد مف كجكد  حاضران الماؿ الالـز 

 السكؽ.  إلىء قبؿ التكجو لمشرا الدائرة الحككمية
  واجراءات وسياسات الشراء  نظـ ولوائح .3

ىذه النظـ تخبرنا متى كکيؼ نشترم؟ کما تكضح نكع االعتماد المطمكب كالمستكل 
 لكؿ نكع مف الشراء كلكؿ سقؼ مالي محدد. المطمكبالكظيفي 

 سجؿ المورديف .4

المشترية، كالذيف تـ مية دائرة الحكك كنعني بو المكرديف المسجميف كالمعتمديف لدل ال
تقديـ العركض أك طمب  إلىتأىيميـ مسبقان. كىك السجؿ الذم يجب المجكء إليو عند الدعكة 

 أسعار. 

 التقنية المساعدة والصحيحة  .5

كنعني بيا كسائؿ االتصاؿ مثؿ الياتؼ كالفاكس كاالنترنت ، كنظـ لمعالجة المعمكمات 
نات التصكير، كما تقصد بيا كسائؿ النقؿ كبيئة كحفظ السجالت كالممفات كالطابعات كماكي

 العمؿ بصكرة عامة. 
 مخرجات نظـ الشراء 2.1.2.5

كيقصد بالمخرجات المحصمة النيائية الناتجة عف تحكيؿ كمعالجة المدخالت عبر كحدة       
)  :تشمؿ مخرجات نظـ الشراء كال تتحصر في اآلتيك  (المشتريات ىنا إدارةالمعالجة بالنظاـ )

 ـ(2010سعيد، 
 التكفير. .1
 المكظفيف.رضا  .2
 الحصكؿ عمى شركط دفع مريحة . .3
 الحصكؿ عمى فترات ضماف كافية. .4
 تقميؿ تكمفة المخزكف . .5
 حماية رأس ماؿ المنظمة . .6
 عالقات المكرديف. إدارة .7

 



 9@ 
 

  Saving التوفير .1
تيجة تيعرؼ نظـ الشراء التكفير بأنو مقدار االقتصاد في النفقات أك التكمفة المتجنبة ن

سياسات أك طرؽ شرائية دكف أخرل )كىك قيمة إجمالية أك نسبة مف القيمة الكمية  التباع
 .لممشتريات(

 لموظفيف.رضا ا .2
فإف نظـ الشراء تتكفر بيا آليات لضماف جكدة السمع كالخدمات كالتدفؽ غير المنقطع 

كف مف تقديـ مستكل بأسعار كتكاليؼ مناسبة تم دائرة الحككميةلتمؾ السمع كالخدمات الداخؿ ال
مف حيث الجكدة كاألسعار ككقت التكريد كالخدمات األخرل المكظفيف عاؿ مف خدمة 

 المصاحبة.
 الحصوؿ عمى شروط دفع مريحة  .3

 .طكؿ فترة السداد مثؿ لمدائرة الحككمية
 الحصوؿ عمى فترات ضماف كافية .4

ة كشاممة التعكيض مكرديف يقدمكف فترات ضماف كافي دائرة الحككميةتكفر نظـ الشراء لم
 مثؿ الصيانة المجانية كتكفر قطع الغيار كغيرىا. الشراء كخدمات ما بعد  األمرإف لـز 

  تقميؿ تكمفة المخزوف .5
( أم  (Zero-stock اليكـ تنادم بسياسة مخزكف صفر دائرة الحككميةأصبحت ال

يف يقكمكف بأم مستكل مف المخزكف لذلؾ تبحث نظـ الشراء عف مكرد االحتفاظضركرة عدـ 
                 . JIT (Just In Time).  بتكفير السمع كقت طمبيا

 عالقة المورديف إدارة .6
نظـ الشراء بالتعاقد مع مكرديف تتكفر فييـ المعايير المطمكبة كمستعديف لمدخكؿ في  تيتـ

ما تركز تمؾ تتسـ بالشفافية كالتعامؿ العادؿ كالمفتكح. ك الدائرة الحككميةاألجؿ مع  طكيمةعالقة 
رقابة عالقة المكرديف بالعمالء  إلى ضافةالنظـ عمى دفع مستحقات المكرديف في كقتيا باإل

الداخمييف فيما يتعمؽ باستالـ السمع كأداء الخدمات، كتتـ فييا معالجة شكاكل المكرديف 
 كمشكالتيـ مع المنظمة بصكرة عادلة كفكرية. 

 
 بيئة نظـ الشراء  2.1.2.6

قسميف  إلىالنظاـ العكامؿ المحيطة بو كالتي تؤثر فيو كيتأثر بيا، كتنقسـ  ببيئة ييقصد
 ىما: 
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 عكامؿ داخمية . - أ
 عكامؿ خارجية. - ب

 العوامؿ الداخمية - أ
المشتريات فييا كتتأثر بيا. العكامؿ  إدارةتؤثر  دائرة الحككميةكىي عكامؿ داخؿ ال 

تؤثر سمبان عمى أداء النظاـ.  قكة لمنظاـ أك نقاط ضعؼ نقاطالداخمية في مجمميا قد تشكؿ 
 تتمثؿ أىـ ىذه العكامؿ في اآلتي:

 العميا. دارةاإل .1
 الييكؿ التنظيمي. .2
 السياسات المالية. .3
 النظـ كالمكائح. .4
 الثقافة التنظيمية . .5
 التقنية المتاحة. .6
 التعميـ كالتدريب . .7
 .كفرة المكارد .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الشراء نظـ عمى تؤثر التي ةكالخارجي الداخمية العكامؿ(: 2.3) شكؿ

 (.م9787 سعيد،) المصدر:
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  العميا دارةاإل .1

المشتريات  إدارةالعميا لكظيفة الشراء كتفيميا لدكرىا كأىميتيا كدعميا، ف دارةأم نظرة اإل
العميا بجانبيا ألداء مياميا كتحقيؽ أىدافيا  دارةمف اإلدارات األخرل تحتاج لكقكؼ اإل كغيرىا

تعمؿ عمى تعقيد  إدارةالمشتريات بأنيا  إدارة إلىالعميا  دارةميا. فقد تنظر اإلالتي قامت مف أج
عمميات اكتساب السمع كالخدمات كبذلؾ قد تعمؿ عمى إضعافيا كتيميش دكرىا في عمميات 

أف لمشراء دكر استراتيجي في بقاء المنظمة كاستمراريتيا في أداء  دارةاتخاذ القرار. كقد ترل اإل
 قيؽ أىدافيا كبالتالي تدعمو كتشد مف أزر القائميف عميو.أنشطتيا كتح

  الييكؿ التنظيمي  .2

أك قسـ  إدارةكمستكل التفكيض الممنكح عمى الرغـ مف اعتماد المكانة التنظيمية ألم 
المشتريات كمما كجدت مكانة  إدارةمثؿ حجـ العمؿ كنكعو، يمكننا القكؿ بأف  عكامؿعمى عدة 
كؿ التنظيمي كمما تمكنت مف القياـ بدكرىا المطمكب عمى أحسف كجو. في اليي متقدمةتنظيمية 

المشتريات السمطة الكافية كالتفكيض الالـز  إدارةلف يتسـ نظاـ الشراء بالفاعمية ما لـ تيمنح 
بحيث تتمكف مف البحث عف أفضؿ الخيارات كالتفاكض مع المكرديف عمى أسس مكضكعة 

المشتريات ىامش حرية أكبر في ممارسة نشاطيا  إدارة . ككمما مينحىتعمييامسبقان كمتفؽ 
 كمكانة تنظيمية معتبرة كمما استطاعت أداء مياميا بصكرة أفضؿ.

 السياسات المالية .3

يقصد بالسياسات المالية ىنا تمؾ التي تتعمؽ بالسقكفات المالية لمشراء، كأساليب الدفع، 
 إدارةكعات المختمفة. فقد ال تتمكف كفترات السداد، كالمكازنات المخصصة لألصناؼ كالمشر 

المشتريات مف التكسع في الخيارات إذا كانت المكازنات المخصصة ألصناؼ أك لمشركعات 
المشتريات في االحتفاظ بعالقات طيبة مع المكرديف إذا كانت  إدارةبعينيا ضعيفة أك قد تفشؿ 

نظمات ذات الكضع المالي فترات السداد طكيمة ال ترضي المكرديف، كفي ذات الكقت فإف الم
 ال تككف جاذبة لممكرديف خشية إفالسيا كتعسر سدادىا لمديكنياتيا.  المتدىكر

 النظـ والموائح والقوانيف .4

نظـ  ىناؾنجد أف الشركات تضع نظمان كلكائح تحكـ بيا عمميا كعالقاتيا مع األخريف. 
كاإلدارات األخرل داخؿ المشتريات  إدارةكلكائح داعمة كضعت لتسيؿ كتبسط العالقة بيف 

المنظمة مف جية، كبيف المنظمة مف جية كالمكرديف مف جية أخرل. كمع ضركرة كجكد تمؾ 
المشتريات. مثؿ  إدارةكالمكائح إال أف بعض المنظمات تضع نظمان كلكائح تعقد مف عمؿ  النظـ
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ت تضع إجراءات طكؿ الدكرة المستندية لمعممية الشرائية دكف استثناءات. كما أف بعض المنظما
معقدة جدان لدخكؿ المكرديف لمبانييا أك طريقة اتصاليـ باألقساـ الداخمية بالمنظمة. كفي الغالب 

 األفرادال تكمف المشكمة في النظـ كالمكائح كالقكانيف بقدر ما تكمف في فيميا كاستيعابيا مف قبؿ 
السالمة كاألمف كالبيئة كالتي كأسمكب تطبيقيا. كتتدرج تحت ىذه النظـ كالمكائح قكاعد الصحة ك 

طرؼ ثالث تربطو عالقة تجارية  إلىالمنظمة أك  إلىتمـز جميع األفراد سكاء أف كانكا ينتمكف 
 بالمنظمة أف يمتزمكا في أداء أنشطتيـ باتباعيا. 

 الثقافة التنظيمية  .5

األفراد كالتي تشكؿ إدراؾ  الدائرة الحككميةيقصد بالثقافة التنظيمية القيـ السائدة في 
، كأثر ىذا اإلدراؾ عمى سمككيـ كتعامميـ مع األخريف كخاصة المكرديف. كلدائرتيـألنفسيـ 

كيمكف مالحظة ذلؾ جميان في تصرفات مكظفي الشركات الغربية التي تعمؿ في مجتمعات 
 بتر العالقة إلىمتخمفة إذ كثيران ما تجد نظرة العمك كاالستكبار ك احتقار الغير التي قد تؤدم 

كمكردييا. فقد يأتي المكرد مراران كتكراران لمقابمة العميؿ بغرض أخذ مكاصفات أك  دائرةبيف ال
التعرؼ عمى طبيعة طمب معيف كال يحظى بمقابمة العميؿ المعني ظنان مف ذلؾ العميؿ )غير 
 المبالي( بأف المكرد ىك المضطر كعميو أف يعاني حتى يتكـر السيد العميؿ بمقابمتو. مثؿ ىذه

ؾ ثقافات تنظيمية داعمة مثؿ ثقافة الكفاء االمشتريات. كىن إدارةسمبان عمى أداء  تؤثرالممارسات 
 بالكعد كاحتراـ الغير كغيرىا.

 التقنية المستخدمة   .6

كيقصد بيا األساليب الفنية كاألدكات كالمعدات المستخدمة في تنظيـ كأداء العمؿ داخؿ 
ظـ تشمؿ النظاـ التقني الكمي لممنظمة كالنظاـ التقني ىذه النك . مثؿ النظـ اليدكية المنظمة

اليدكية يشكبيا نكع مف  النظـالمشتريات. كعمكمان فإف كظيفة الشراء في ظؿ  دارةالفرعي إل
التعقيد ككؿ ما كانت التقنية المستخدمة أكثر تخمفان كمما أثر ذلؾ عمى أداء الشراء سمبان كالعكس 

فظ السجالت كاستخراج التقارير كالتكاصؿ مع المكرديف يجب صحيح. فطرؽ معالجة البيانات كح
 أف تستخدـ فييا نظـ أكثر تطكران. 

 التعميـ والتدريب  .7

فقداف التدريب  إلىيمكف القكؿ بأف معظـ القصكر في أداء نظـ الشراء تعكد أسبابو 
قساـ المختمفة العامميف في ىذه النظـ، بما في ذلؾ العمالء الداخمييف مف األ لألفرادكالتعميـ 

كالمشتريف كالمكرديف. لذلؾ فإف الكثير مف الشركات كالمنظمات التي تتعامؿ مع الشراء كنظاـ، 
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تقكـ بتدريب ىؤالء األفراد جميعيـ عمى العمؿ بصكرة متكاممة كمتناغمة داخؿ النظاـ الكاحد. 
ـ بكؿ شيء فإٌنيا تعمؿ منفصمة عمييا القيا إدارةالشراء ك إدارة إلىالمنظمات التي تنظر  تمؾأما 

المشتريات كتغفؿ أمر تدريب العمالء مف األقساـ المختمفة  إدارةفقط عمى تدريب األفراد ب
المشتريات في التعامؿ مع أفراد غير مدربيف  إدارةكالمكرديف األساسييف، كبالتالي تستمر معاناة 

 كغير ممميف بأبجديات الشراء.

 وفرة الموارد  .8

حة كؿ ما تستعيف بو المنظمة مف أجؿ القياـ بأنشطتيا الرئيسية يقصد بالمكارد المتا
كتحقيؽ أىدافيا. ىذه المكارد قد تككف مالية أك بشرية كما قد تككف معمكماتية أك غيرىا، ففي 

 ظؿ كفرة المكارد تستطيع نظـ الشراء العمؿ بصكرة أكثر فاعمية.
 العوامؿ الخارجية - ب

الدائرة ت كالمتغيرات التي تككف خارج سيطرة يقصد بالعكامؿ الخارجية تمؾ المؤثرا
عمى التكييؼ معيا أكثر مف تركيزىا عمى السيطرة عمييا  دكائر الحككميةكبذلؾ تركز ال الحككمية

كقد تشكؿ ىذه العكامؿ الخارجية فرصان مكاتية أك مستمرة تستكجب  -عكس العكامؿ الداخمية  -
ائمة تككف لمنظاـ استراتيجيتو الخاصة في التخفيؼ عمى النظاـ استغالليا أك ميددات مؤقتة أك د

 معيا. تتمثؿ أىـ ىذه العكامؿ الخارجية في: كالتكيؼمف كطأتيا 

 العكامؿ االقتصادية. .1
 العكامؿ الثقافية كاالجتماعية.  .2
 العكامؿ السياسية كالتشريعية.  .3
 العكامؿ التقنية. .4
 العكامؿ الدكلية. .5
 العوامؿ القتصادية   .1

ادية ترمي بظالليا عمى نظـ الشراء مف خالؿ تأثيرىا عمى سكؽ المكرديف العكامؿ االقتص
حيث العرض كالطمب، كمف حيث الرككد كاالزدىار، كتخمؼ كتطكر األسكاؽ. فالشراء في  مف

االقتصاديات المتقدمة أكثر تنظيمان كسيكلة كأقؿ تكمفة كتبذؿ فيو جيكد أقؿ مقارنة بالشراء في 
ما أف عكامؿ العرض كالطمب كتكازف السكؽ ليما أثر كبير في تغير االقتصاديات النامية. ك

األسعار صعكدان كىبكطان كاستقراران. كتؤثر العكامؿ االقتصادية أيضان عمى تكفر العدد الكافي مف 
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 نضكج الصناعات كانتعاشيا. إلى إضافةالمكرديف لكؿ مجمكعة سمعية أك خدمية كتكفر البدائؿ، 
 ـ(2011) الطراكنة، 

 
 العوامؿ الثقافية والجتماعية  .2

تقصد بيا القيـ الدينية كاألخالقية كالعادات كالتقميد التي تشكؿ سمكؾ األفراد. فازدياد 
الكعي الثقافي كاالجتماعي كالتركيبة الديمغرافية لممجتمعات تؤثر عمى عمؿ نظـ الشراء سمبان أـ 

يككف فيو التأكيد عمى  –مثالن  –الفاسدة  إيجابان. فمجتمع تنتشر فيو الرشكة كالمحاباة كاألساليب
القيـ كالمبادئ األخالقية عاليان جدان. كما أف مجتمعان يغمب في الجيؿ تصعب معو االستفادة 

 الكاممة مف األساليب العممية كالتقنيات المتاحة.
  العوامؿ السياسية  والتشريعية .3

يراد كالتصدير، كالتجارة، مثؿ يقصد بيا السياسات الحككمية كالتشريعات التي تحكـ االست
الضرائب كالزكاة كالجمارؾ، كحظر استيراد المكاد الكيميائية التي يمكف أف تدخؿ في صناعة 

 المتفجرات كغيرىا كميا مف الممكف أف تؤثر عمى أداء نظـ الشراء.
 التقنيةالعوامؿ  .4

لتطكر كمما ظيرت تقنية جديدة فإنيا تمغي صناعات كتحيي كتطكر أخرل، كما أف ا
مكانية أداء  إلىفي كثير مف األحياف  يؤدمالتقني  تكفر البدائؿ كانخفاض أسعار السمع كا 

 الخدمات بصكرة أفضؿ. 
 العوامؿ الدولية  .5

العكامؿ الدكلية قد تأخذ شكؿ سياسات كتشريعات مثؿ تشريعات منظمة التجارة العالمية 
مجتمع الدكلي كالدكؿ العظمى عمى الخاصة باإلعفاء الجمركي، أك العقكبات التي يفرضيا ال

بعض الدكؿ، أك تأخذ شكؿ أكضاع مثؿ الحركب كالككارث كغيرىا فكميا ترمي بظالليا عمى 
أداء نظـ الشراء. فنظـ الشراء في المنظمات الدكلية التي تعمؿ في دكؿ تقع عمييا عقكبات 

لخدمات مف ف السمع كااقتصادية أمريكية مثالن تبذؿ جيكدان أكبر لمقابمة حاجات عمالئيا م
 ـ(2011) الطراكنة،  أكربية كآسيكية. مصادر
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 سياسات وقيـ الشراء 2.1.3
إف سياسات كقيـ الشراء مسئكلية فردية ال تسقط عف البعض إذا قاـ بيا البعض األخر، 
فالكؿ مسئكؿ عف اتباع كتطبيؽ سياسات كقيـ الشراء، المشتركف كعمالؤىـ الداخميكف كالمكردكف 

 العالكنة  )زكيمؼ، -ناكؿ المحاكر التالية:نتمف العممية الشرائية. كسيتـ  لمستفيديفاككؿ 
 ـ( 2007
 

 السياسات العامة.  .1
 قيـ الشراء.  .2
 .الممارسات الفاسدة في الشراء .3

 السياسات العامة 2.1.3.1

العميا لتسيير دفة العمؿ  دارةالسياسات في مصطمح الشراء ىي القكاعد التي تضعيا اإل
رش اد أطراؼ العممية الشرائية مف عمالء كمشتريف كمكرديف كغيرىـ مف المستفيديف. كمع كا 

إال أف السياسات العامة دائمان ما تككف ثابتة لفترة  مف الزمف مع السماح  السياساتإمكانية تغير 
 ببعض االستثناءات.

 ـ الحككميةلدائرتي  -كمو –كسياسة عامة، يجب أف يككف كالء القائميف عمى أمر الشراء 
معاممة الذيف تربطيـ  إلى ضافةعند إجرائيـ ألم عممية شرائية باإل أكالن كأف يراعكا مصمحتيا 

بصكرة عادلة كاإلخالص  The Suppliesكالمكرديف  Clientsبيـ عالقة عمؿ مثؿ العمالء 
سياسات لمينتيـ )الشراء(، مع التركيز عمى تحقيؽ أفضؿ قيمة لمنقكد المستثمرة في الشراء. كال

 التالية تعتبر شائعة كمشتركة بيف كؿ المنظمات : 

 المنافسة المفتكحة كالعادلة.  .1
 االلتزاـ بمتطمبات الصحة كاألمف كالسالمة. .2
 االلتزاـ بالمتطمبات البيئية.   .3
 الكفاءة كالفاعمية .  .4
 المينية. .5
 البراغماتية. .6
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 :  Open and Fair Competitionالمنافسة المفتوحة والعادلة  .1

دعكة أكثر مف مكرد لتقديـ عركضيـ الفنية  إلىير مصطمح المنافسة في الشراء يش
بمكضكع الشراء )سمعة، خدمة أك عمؿ(. أم أف يتنافس المكردكف فيما  يتعمؽكالتجارية فيما 

بينيـ لتقديـ أفضؿ عرض لممنظمة المشترية مف حيث الجكدة كالتكمفة كالخدمات المصاحبة 
ييالت الدفع، بعدىا يتـ تقييـ تمؾ العركض بصكرة نزيية كعادلة ليس ككقت كمكاف التسميـ كتس

اختيار العرض األفضؿ كفؽ معايير مكضكعية محددة  لمكرد بعينو ثـ يتـ تحيزفييا محاباة أك 
 ـ(2010) سعيد،  .مسبقا

تمييز بيف المكرديف المحمييف كالدكلييف فيما  اؾىن يككفيجب أف ال كعمى ضكء ما سبؽ 
لمدائرة السمع كالخدمات كالفيصؿ ىنا ىك المكرد القادر عمى تحقيؽ أفضؿ قيمة  يخص شراء
تقضي حككمة سياسة كاضحة لم اؾ، إال إذا كانت ىنالمكرديف األخريفمف بيف الحككمية 

بتشجيع المكرديف المحمييف، كما يجب أف يتأكد القائمكف عمى أمر الشراء مف أف كؿ المكرديف 
 الفرص في كقت كاحد. كنفست قد أعطكا نفس المعمكما

 اللتزاـ بمتطمبات الصحة واألمف والسالمة  .2

كأفرادىا  Customersإف المنظمات ممزمة بتكفير بيئة سميمة كآمنة لعمالئيا 
Employees  ك مكرديياSuppliers  كالمجتمع بمفيكمو الكاسعthe wide community  

. Securityكاألمف  Safetyكالسالمة  healthالذم يعني الصحة  HSS كىناؾ مصطمح ألػػػ 
األمر الذم يمقي مسئكلية كبيرة عمى القائميف عمى أمر الشراء في اختيار المكرديف الذيف ليـ 

في األمف كالسالمة كالصحة المينية في إنتاجيـ كتكريدىـ لمسمع أك أدائيـ  ككاضحةنظـ ثابتة 
 ـ(2010) سعيد،  لمخدمات.

  Environmental Requirementsية اللتزاـ بالمتطمبات البيئ .3

يجب أف تككف لمقائميف عمى أمر الشراء كعمالئيـ كالمكرديف معرفة جيدة بالمكاضيع 
المتعمقة بالبيئة. معرفة تككف مرجعيتيا الجمعيات الكطنية كالدكلية المتخصصة في مجاؿ البيئة 

مف  كتخمصيـدائيـ لمخدمات كأف يراعكا المتطمبات البيئية في طرؽ إنتاجيـ كتكريدىـ لمسمع كأ
النفايات كأف يككف ليـ مكقفان كاضحان مف قضايا تمكث الماء كاليكاء كالتربة، كقضايا اإلشعاع، 

 ككؿ العكامؿ المناخية كالمحافظة عمى الكائنات الحية كغيرىا مف المتطمبات البيئية.
 
 



 :> 
 

 
   Efficiency and Effectivenessالكفاءة والفاعمية  .4

الشرائية فاعمة إذا حققت اليدؼ أك الغرض الذم بذلت مف أجمو كما تتسـ  تككف الجيكد
ىذه الجيكد بالكفاءة إذا استخدمت أقؿ قدر مف المكارد مثؿ األفراد كالكقت كالمعدات في تحقيؽ  

 .ىداؼألا
أصبحتا متالزمة العمؿ التنظيمي. فأم نشاط منظـ ال يحقؽ األىداؼ  كالفاعميةكالكفاءة 
يستخدـ مكارد أكثر مما ىك مخطط دكف كجكد مبررات كافية ييعتبر نشاطان غير المرجكة أك 

الذم يشٌدد عمى االلتزاـ بالمكارد أك  باألىداؼ كالمكارد دارةمرغكب فيو. كمف ىنا جاء مدخؿ اإل
 .المخططة عند تحقيؽ األىداؼ الميزانية
 

 Professionalismالمينية  .5

المتحدة "المينية" بأنيا: الدمج بيف المعايير األخالقية  اإلمداد بالكاليات إدارةييعرؼ معيد 
لممينة كالقدرات الفنية العالية. كبصكرة أكسع يمكف تعريؼ "المينية" بأنيا المعرفة المتخصصة 

المبادئ  إلى ضافةكالتدريب الطكيؿ كالمكثؼ الذم يتضمف تعمـ الميارات كاألساليب، باإل
المنظمة أك  إدارةتركز عمى ىذه الميارات كاألساليب، كتؤكدىا  كاألخالقية التي كالعمميةالعممية 

أفكار كنظريات متفؽ حكليا، كذات معايير عالية في األداء مع االلتزاـ بالتعٌمـ المستمر كبنكع 
 ـ(2008)مكسى كحسيف،  العمؿ الذم غرضو األكؿ تقديـ خدمة لمجميكر.

 
 ـ(2010) سعيد، السموؾ الميني في الشراء: 

لحكـ عمى المكرديف بصكرة مسبقة كالعمؿ عمى تحقيؽ القيمة المثمى لكؿ جنيو تـ إنفاقو عدـ ا - أ
 في الشراء. 

اإللماـ بطبيعة المكاد المشتراه كعممية تحكيميا لمنتج نيائي، ككضع خطط لتحسيف القيمة  - ب
 تساعد عمى أداء المياـ بطريقة سمسة كبسيطة تخمك مف التعقيد كالبيركقراطية.

ي برامج تنمي مف الميارات الشرائية كتزيد المعرفة كتعزز األداء مثؿ برامج المشاركة ف - ت
 التدريب المتخصص كتطكير األداء.

التشاكر كالتناصح مع الزمالء المشتريف خاصة فيما يتعمؽ برفع كتطكير األداء كاكتشاؼ   - ث
دارةك   المكرديف . ا 
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ء بما يساعد عمى تحسيف كتطكير التعاكف مع كؿ المنظمات كاألفراد الذيف ليـ عالقة بالشرا  - ج
 المشتريات. إدارةعمؿ 

  Pragmatismالبراغماتية  .6

بالبراغماتية في الشراء النظرة العممية لألمكر كالمشكالت. فيي فمسفة تتخذ مف  تقصد
البراغماتية ىنا ىك كضع  إستخداـالنتائج العممية مقياسان لتحديد قيمة األفكار. كالغرض مف 

 )زكيمؼ ائص المكرديف في صكرة مممكسة يسيؿ تقييميا كالحكـ عمييا.العركض كقدرات كخص
 ـ( 2007 ك العالكنة، 

 

 قيـ الشراء 2.1.3.2

تعتبر القيـ في الشراء مطمقة كثابتة غير قابمة لمتعديؿ أك التغيير، كما تعتبر مالزمة 
يمكف المساكمة لممينة كأف العمؿ بغير مقتضاىا يعتبر جـر عمى صعيد المينة كغير مقبكؿ. ال 

في لقيـ الشراء ، كذلؾ يجب تخصيص مكاد في القيـ عمى اإلطالؽ كال تحتمؿ أم استثناءات
)مكسى كحسيف،  تعرض ألىـ ىذه القيـ:ن. فيما يمي التشريعات كالقكانيف التي تنظـ الشراء العاـ 

 ـ(2008

 الصدؽ كاألمانة. .1
  الدائرة الحككمية.خدمة مصالح  .2
 االلتزاـ بالقكانيف. .3
 اإلفصاح عف المصالح الشخصية. .4
 االلتزاـ بدقة كسرية المعمكمات.  .5
كراميات العمؿ .6  .رفض اليدايا كا 
  الصدؽ والمانة : .1

 إستخداـيككف الفرد صادقان كأمينان إذا لـ يغش في معامالتو كلـ يفًش سران، كلـ يسيء 
 ير ذلؾ.عميو سكاء أف كاف ىذا الشيء معمكمة أك مستندان أك ماالن أك غ أؤتمفشيء 

  : دائرة الحكوميةخدمة مصالح ال .2

أم مبدأ تقديـ المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة، إذ عمى القائميف عمى أمر 
الشراء كعمالئيـ الداخمييف أف يكجيكا كؿ جيكدىـ كطاقاتيـ كمكاردىـ المخصصة ليـ لخدمة 

لسمطة الممنكحة ليـ أك المكارد التي يعممكف لصالحيا، كأال يستخدمكا مكانتيـ الكظيفية كا دائرةال
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التي تحت تصرفيـ لتحقيؽ مصالح خاصة بيـ كما يجب عمييـ أف يرفضكا كيكشفكا أم 
 ممارسات خاطئة تتـ في ىذا الصدد.

 :اللتزاـ بالقوانيف  .3

يعني عدـ مخالفتيا فيما يتعمؽ بمشركعية السمعة أك الخدمة مكضكع الشراء ، كعدـ شراء 
د، كالبعد عف التيرب الضريبي، كالتيرب الجمركي كذلؾ لعكاقبيا المادية ما يخالؼ قكانيف البم

اتفاقيات  ىناؾااللتزاـ ببنكد عقد الشراء، كما أف  إلى إضافةكاألدبية الكخيمة عمى المنظمة، 
قميمية مثؿ أكلكية الشراء مف المناطؽ النامية، كغيرىا مف القكانيف التي تنظـ  محمية كدكلية كا 

داخؿ المنظمة، مثؿ قكانيف المنافسة كمنع التكاطؤ بيف المكرديف. كبصكرة  تالمشترياعمؿ 
 ثالثة مصادر ليذه القكانيف كىي: اؾ عامة نجد ىن

 قكانيف كتشريعات الدكلة.  - أ
النظـ كالمكائح كالقكانيف التي تنظـ عمؿ المنظمة بصفة عامة ككظيفة الشراع بصفة  - ب

 خاصة.
 .في العقكدااللتزامات الكاردة كالمتفؽ عمييا  - ت

 
 الفصاح عف المصالح الشخصية: .4

أم مصمحة شخصية مف شأنيا أف تؤثر عمى عممية الشراء أك السياسات أك األىداؼ 
بالشراء يجب اإلفصاح عنيا. يفصح القائمكف عمى أمر الشراء كعمالؤىـ لمديرييـ  المتعمقة

 المباشريف.
 :سرية المعمومات .5

إذا  الدائرة الحككميةؼ ثالث داخؿ أك خارج تعني ضركرة عدـ عرضيا أك إفشائيا لطر 
كاف يجب عدـ إفشائيا كقد يترتب عمى ىذا اإلفشاء ضرران أك سيؤثر عمى نزاىة العممية الشرائية 
حاضران أك مستقبالن. كما أف دقة المعمكمات تعني أف تخمك ىذه المعمكمات مف األخطاء كالتدليس 

الكاردة كالمتعمقة بالشراء يجب أف تحتـر كأال أك احتماؿ أكثر مف معنى. سرية المعمكمات 
شخصي. كما أف المعمكمات المقدمة كالخاصة بكيفية أداء المياـ يجب  كسبتستخدـ لتحقيؽ 

 أف تككف صحيحة كمضبكطة كدقيقة كأف ال تككف قد صممت بغرض التضميؿ. 
كراميات العمؿ .6  : رفض اليدايا وا 
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يات كالقركض الخاصة مف المكرديف كذلؾ سدان يجب أف ال تقبؿ اليدايا الخاصة كاإلكرام
لمذرائع، حيث إف األخريف سينظركف لمف يقبؿ اليدية بأف تأثيران ما قد كقع عميو بسبب قبكلو 

سيعمؿ لصالح مانحي اليدايا كما يقكؿ  -ػ أك بال شؾ -اليدايا أك اإلكراميات، كأنو ربما لتمؾ
بعض اليدايا قد ال تككف ذات قيمة معتبرة ؾ اىن " أطعـ الفـ تستحي العيف " المثؿ العربي:

كبالتالي ال يتكقع منيا التأثير عمى قرارات الشراء كأدكات التركيج مثؿ األقالـ كالمفكرات كغيرىا 
مدرائيـ  إلىالتي يستخدميا مندكبي الشراء. كعمى القائميف عمى أمر الشراء أك عميمو أف يرجعا 

ذا كانت اليدية المقدمة ليما تقع ضمف النكع المحظكر أـ المباشريف إذا أشكؿ عمييـ فيـ ما إ
 .ال

 ـ(2010سعيد، ) الممارسات الفاسدة في الشراء:
الممارسات التي تشمؿ أم فعؿ أك قكؿ أك مكقؼ يتعارض مع القانكف أك  بياكيقصد 

األخالؽ المينية كيترتب عميو ضرر. كعمى جميع المشتريف كالعمالء الداخمييف كالمكرديف 
لمقاكليف كالمستشاريف المشاركيف في األنشطة الشرائية أف يمتزمكا التزامان تامان بالمعايير كا

األخالقية العميا عند إجراء المناقصات كابراـ كتنفيذ العقكد كالبعد عف الممارسات الفاسدة. 
 كىي: التعريفات الكاردة أدناه تتضمف األنكاع الشائعة مف الممارسات الفاسدة كال تتحصر فييا،

 الرشكة. .1
 اإلكراه أك االبتزاز. .2
 الخداع أك االحتياؿ. .3
 التكاطؤ. .4
 Bribery  الرشوة  .1

الرشكة ىنا تعني عرض أك منح أك استالـ أك التماس أم شيء ذم قيمة، غير مستحؽ، 
عمى عممية شراء السمع أك الخدمات أك العمؿ، أك اختيار أك تجنب أحد أك بعض  لمتأثير

 .فالمتعاقديف، أك المكردي

 اإلكراه أو البتزاز  .2

ىنا يعني القياـ بمحاكلة التأثير عمى عممية شراء السمع كالخدمات أك اختيار المكرديف أك 
 .التيديد باألذل البدني أك تشكيو السمعة أك التعدم عمى الممتمكات إستخداـإبراـ العقكد ب
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  Fraudالخداع أو الحتياؿ  .3

بتغيير الحقائؽ لمتأثير عمى قرار شراء بيع السمع الخداع أك االحتياؿ يعني التضميؿ كذلؾ 
أك اختيار المكرديف أك إبراـ عقكد بغرض إيذاء أحد المستفيديف أك المشاركيف األخريف  كالخدمات

 في عممية الشراء. 
  Collusionالتواطؤ  .4

التكاطؤ في الشراء ىك اتفاؽ سرم خاص بيف طرفيف لمقياـ بنشاط )تقديـ عرض مثال( 
 العممية الشرائية كىك نكعاف:  سالمة يؤثر عمى

 تكاطؤ بيف المشترم كالمكرد : كاالتفاؽ عمى تقديـ أك تأخير طمب أك عرض . - أ
تكاطؤ بيف المكرديف: مثؿ االتفاؽ عمى تصميـ أسعار بغرض إقصاء بقية المكرديف أك  - ب

 إجبار المنظمة المشترية عمى قبكؿ عرض أك بديؿ معيف. فعمى المشترم أف يككف يقظان 
كيرفع تقريران لمديره المباشر بمثؿ ىذه الممارسات فكر اكتشافيا كيتخذ اإلجراء الالـز 

قكانيف تنظـ المنافسة كتمنع أم تكاطؤ أك  ىناؾحياليا. في كثير مف الدكؿ الغربية نجد 
 ـ(2010اتفاؽ سرم بيف المكرديف. ) سعيد، 

 التفاوض في العممية الشرائية  2.1.4
دان مف أىـ المكضكعات في الشراء كأكثرىا إثارة كالتي تنطكم عمى يعتبر التفاكض كاح

، كمعظـ المنظمات الحككمية كغير الحككمية، نجد أف مصطمح تفاكض الصناعةتحد كبير. في 
negotiation   دائمان ما يصطحبو سكء في الفيـ. في الصناعة يخمط التفاكض في بعض

، كفي Price chiselingحصكؿ عمى أسعار أقؿ أك التحايؿ لم hagglingاألحياف بالمساكمة 
كسائؿ مشينة لتجنب العركض التنافسية  إستخداـفإف التفاكض قد ييفيـ منو  الحككميةالمشتريات 

براـ العقكد مع مجمكعة مفضمة مف المكرديف. إال أف التفاكض لو مفيكـ أكسع كأعمؽ. )  كا 
 ـ(2011الطراكنة، 

 فخصائص المفاوضيف الناجحي 2.1.4.1

رىـ كىي كثيرة كلكف أىميا ما خصائص عامة تميز المفاكضيف الناجحيف عف غي ؾىنا
 :يمي

 المفاكضكف الناجحكف يتمتعكف بقدرات خاصة كليـ خبرة كاسعة في مجاؿ عمميـ. .1
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األدكات  إستخداـ. يمتمككف معرفة عممية جيدة في كؿ الكظائؼ األساسية، كيعرفكف كيفية  .2
العالقات اإلنسانية، كاالقتصاد، كالقانكف التجارم، كالتحميؿ اإلدارية مثؿ: المحاسبة، ك 

 الكمي. 
 معرفة بميارات التفاكض كالسمع كالخدمات التي تشترييا منظماتيـ .أصحاب  .3
شراؾ المتخصصيف في الفرؽ الكظيفية.  .4  قادركف عمى قيادة االجتماعات كالمؤتمرات كا 
كضيف الناجحيف يتفكقكف عمى غيرىـ في الخبرة كالمعرفة الكاسعة فإف المفا إلى ضافةباإل .5

 دقة الحكـ عمى األشياء.
كبدقة حكميـ فإنيـ يعطكف األىمية النسبية الصحيحة لكؿ عامؿ مف العكامؿ المرتبطة  .6

 بكضع معيف .
 كبدمج معرفتيـ كخبرتيـ كدقة حكميـ فإنيـ يضعكف خططان شاممة.  .7
ؿ كليست مف كجية نظر األفراد كك دائرة الحككميةاألمكر مف كجية نظر ال إلىينظركف   .8

 ميما عمت مكانتيـ الكظيفية.
الفائدة  إلىالمفاكضكف الناجحكف براغماتيكف في أساليب التفاكض كدائمان ما ينظركف  .9

 العممية لمتكتيكات كاألساليب كبالتالي يستطيعكف تغييرىا حسب ما يقتضيو األمر. 
 رابح. -فاكض الذم نتيجتو رابحالمفاكضكف الناجحكف دائما يبحثكف عف التعاكف كالت .10
االحتراؼ كالعمؿ لصالح  إلىيتمتع المفاكضكف الناجحكف باحتراـ الذات كيتطمعكف دكمان   .11

 منظماتيـ . 
يتمتع المفاكضكف الناجحكف بأخالؽ كمثؿ عالية كصادقكف ال يتأثركا في تفاكضيـ  .12

 بعالقات الصداقة كرد الجميؿ.
 -:ف يشتركوف في أربع خصاؿ رئيسية ىيوبصورة عامة فإف المفاوضيف الناجحي

 ـ(2010) سعيد، 

كميـ يدرككف أىمية التدريب المتخصص كالممارسة العممية بالنسبة لمفرد لكي يصبح مفاكضان  .1
ناجحان. عمى الرغـ مف أف بعض الناس ليـ استعداد فطرم أقكل مف األخريف، فال أحد يكلد 

 بمعرفة كقدرة تفاكضية.
يدخمكف التفاكض بأىداؼ أكثر إلحاحان مف منافسييـ، كفي الغالب  –كعمى عادتيـ  –كميـ  .2

 يستطيعكف تحقيقيا.
الفائدة العممية لمكسائؿ( كمرنكف في قدرتيـ عمى التعامؿ مع  إلىكميـ براغماتيكف )ينظركف  .3

 األساليب المختمفة لمتفاكض. 
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راء المتخصصيف ضمف الخب –كؿ المفاكضيف الناجحيف ييعتبركف ػػ أك يحاكلكا أف يككنكا  .4
 .بدائرتيـ الحككمية

 ـ(2011) الطروانة،  توجييات لمتفاوض الناجح 2.1.4.2  

كف منفتحان لتقبؿ األفكار كجاىزا  لتعديؿ مكقفؾ التفاكضي عمى ضكء المعمكمات الجديدة أك  .1
 متى ما تطمب األمر ذلؾ.

المحصمة  إلىيجب النظر  multi-issues negotiationفي التفاكض متعدد القضايا  .2
الكمية مما يعني كجكب النزكؿ عف الحد األدنى لمتكقع في مسألة إذا كاف ذلؾ يعني كسبان 

 في مسألة أخرل أكثر أىمية. 
 قبؿ التفاكض يجب مراجعة المعمكمات فقد تككف لديؾ حقائؽ كأرقاـ رئيسية في متناكؿ يدؾ. .3
يماءات  toneأستخدـ نبرة    .4  عمى الكد.تدؿ  gesturesتدؿ عمى التعاكف كا 
ابحث كاسأؿ عف التكضيح عندما يككف ضركريان فالمفاكضات قد تنيار بسبب سكء فيـ   .5

 بسيط. 
 تدكيف النقاط أك األفكار أثناء التفاكض قد يساعد في تجنب ردكد الفعؿ السريعة.  .6
أك تقؿ  deadlockالتأجيؿ قد يككف مفيدان حتى كلك لمدة ربع ساعة عندما تقع في مأزؽ  .7

 كيز، أك عندما يحتدـ النقاش.درجة التر 
 مسألة اخری. إلىيمكف تجاكز األزمات بكاسطة تأجيؿ مسألة معينة كاالنتقاؿ  .8
إذا كانت بيئة التفاكض غير مريحة بسبب الجك مثالن فيجب عدـ التردد في طمب تغييرىا    .9

 مف البداية.
مثؿ اليجـك التي قد ينتيجيا الطرؼ األخر  dirty tricks كف مدركان لمحيؿ الخبيئة .10

المباغت أك سحب أحد المطالب، كرسـ أدكار الشخص المتعاكف كالشخص المتشدد أك 
 اليجـك الكىمي مثؿ تيكيؿ بعض األمكر غير الميمة أك المكاعيد الكىمية النتياء العرض. 

 اعمؿ عمى تضييؽ الفجكة بيف مكقفؾ كمكقؼ الطرؼ األخر. .11
فاكضية بناء عمى معمكمات ظيرت حديثان قـ بعمؿ أم تعديالت ضركرية عمى أىدافؾ الت .12

 خالؿ عممية التفاكض.
 حافظ عمى أعصابؾ تحت أم ظرؼ. .13
 كجو جمسة التفاكض في االتجاه الذم تريد أف تتحدث عنو. .14
 اعمؿ عمى تكصيؿ مكقفؾ التفاكضي بشكؿ كاضح لمطرؼ المقابؿ.  .15
  .تأكد مف أنؾ قد استكعبت مكقؼ الطرؼ األخر بشكؿ كاضح   .16
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 المشتريات إدارةذج مراجعة أداء نمو  2.1.5
اليدؼ مف ىذا النمكذج ىك تقديـ إطار إلجراء مراجعة داخمية ألنشطة الشراء 

برنامج مراجعة مفصؿ مع  عدادبالمنظمات. كيتكقع مف ىذا التصكر مساعدة المراجع الداخمي إل
 .الصناعة كحجـ المنظمة نكعالكضع في االعتبار 

 محاور المراجعة 2.1.5.1

ؿ المراجعة إجراءات الشراء، كالمستندات، كاالعتماد كالتصديؽ، كأكامر الشراء، ستشم
، كالدفع، ككيفية اتخاذ قرار الشراء، كالمسئكليات، كالتفكيض الممنكح، ... كالفحصكاالستالـ، 

 ـ(2010إلخ. كيتـ تفصيؿ ذلؾ فيما يمي: ) سعيد، 

 كتصديؽ طمب الشراء. إعداد .1
 كتصديؽ أمر الشراء. إعداد .2
 طمب العركض كطرؽ تقييميا. .3
 عممية إجراء المناقصات عندما يككف ذلؾ مطمكبان. .4
 معايير اختيار كتسجيؿ المكرديف، كالتفضيالت، كدرجة االعتمادية. .5
 استالـ السمع كتسجيؿ الكميات المستممة. .6
 المستندات المطمكبة، كااللتزاـ باإلجراءات، كتسجيؿ كحساب المشتريات. إعداد .7
 مية عمى المشتريات.الرقابة الداخ .8
 إف كجدت. -الشكاكل الكاردة  .9

 تحميؿ عمميات الشراء كرفع التقارير. .10
 أىداؼ المراجعة 2.1.5.2

 التأكد مف كجكد رقابة داخمية عمى المشتريات كتطبيقيا بدرجة كافية. .1
التأكد مف أف كؿ المشتريات يتـ تحديثيا في سجالت المخزكف، ككؿ المدفكعات في حساب  .2

تمثؿ القيـ الحقيقية لألصناؼ المشتراة كالتي تـ تسجيميا في سجؿ المخزكف، المشتريات 
 كبصكرة عامة ما إذا كانت كؿ المشتريات قد تـ حسابيا.

 تحديد ما إذا كانت األصناؼ ككمياتيا المشتراة مكضكعية كليا ما يبررىا. .3
 يست مضممة.تحديد ما إذا كانت المكاصفات، كالتصنيؼ، كطريقة العرض كافية كسميمة كل .4
 تحديد ما إذا كانت كظيفة الشراء مكجية نحك تحقيؽ األىداؼ التنظيمية.   .5
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تأسيس نظـ معمكمات إدارية في مجاؿ الشراء لتسييؿ تحميؿ المعمكمات، كتكفير الرقابة  .6
 ـ(2009الصيرفي، ) اإلدارية، كدعـ اتخاذ القرار.

 إطار الرقابة 2.1.5.3

 ابة المشتريات: الجكانب التالية تمثؿ إطاران لرق

 الفصؿ بيف كظائؼ التصديؽ بالشراء، كاالستالـ، كالتسجيؿ، كالدفع. .1
جراءات محددة تقكد لشراء ركتيني، بما في ذلؾ متطمبات التصديؽ  .2 كضع سياسات كا 

جراءات المناقصة، كالمجمكعات السمعية، كتفضيالت  كاالعتماد، كالمستندات الالزمة، كا 
 السعر.

 ات، ككضع قائمة بالمكرديف كأخرل باألصناؼ.تصنيؼ كترقيـ المشتري .3
أف تبدأ العممية الشرائية بطمب الشراء الصادر مف األقساـ معتمدان بكاسطة المدير المختص،  .4

أرقاـ متسمسمة مف مكتب مركزم كاحد لكؿ  إستخداـكما يجب إصدار أكامر الشراء ب
 المشتريات.

 إعدادلعدىا كفحصيا. كما يجب  يجب أف يككف استالـ المكاد عبر مكتب استالـ مكحد .5
أف مذكرة االستالـ يجب أف تصدر  إلى إضافةمذكرة باستالـ المكاد، أك مستند مشابو لذلؾ، 

 برقـ متسمسؿ أيضان كمكقعان عمييا مف قبؿ المكظؼ المختص الذم يقكـ بالعد كالفحص. 
ر يجب أف يتـ قسـ الحسابات مباشرة. كؿ الفكاتي إلىيجب إرساؿ كؿ الفكاتير النيائية  .6

اعتمادىا بكاسطة المستكل اإلدارم المختص، مدعكمة بمذكرة االستالـ، كأمر الشراء، كأم 
 مستندات اخری ميمة مثؿ المراسالت كقرارات لجنة الفرز كغيرىا قبؿ عممية الدفع.

ميزانية مفصمة بالمشتريات. كما يجب اتخاذ قرار الشراء بناء عمى تحميؿ  إعداديجب   .7
 كرة نزيية مع الكضع في االعتبار فترة التسميـ ، كمطابقة المكاصفات كغيرىا.العركض بص

 كؿ المشتريات يجب اعتمادىا كتصديقيا بكاسطة المستكل اإلدارم المختص. .8

 تقييـ الرقابة الداخمية عمى الشراء 2.1.5.4

 ـ(2010سعيد، التالية تمكننا مف تقييـ الرقابة الداخمية عمى أداء الشراء: )  األسئمة        

ىؿ کؿ المشتريات تتـ كفقان لسياسات مكضكعة مسبقان؟ اذا کاف ال ىؿ تـ اعتماد االستثناء  .1
مع كجكد المبررات الكافية؟ كىؿ تـ تنظيـ أنشطة الشراء بصكرة كافية لضماف الرقابة 

 كالمسئكلية.
 ة كافية؟ ىؿ ىناؾ التزاـ صاـر بسياسات الشراء؟ ىؿ يتـ اتباع إجراءات الشراء  بصكر   .2
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 ىؿ يكجد طمب شراء مكتمؿ صادر مف القسـ قبؿ كقت إصدار أمر الشراء؟ .3
ىؿ تـ استالـ عدد كاؼ مف العركض مف المكرديف المعتمديف لدل المنظمة قبؿ إصدار  .4

 أمر الشراء؟ 
بالنسبة لممكرديف غير المعتمديف لدل المنظمة، ىؿ تـ اختيارىـ بصكرة صحيحة كمقنعة؟  .5

 مى تكريد السمع أك أداء الخدمات المطمكبة بالصكرة المطمكبة؟ كىؿ ليـ القدرة ع
رفاقيا بصكرة كافية؟ كىؿ  .6 في حاؿ عدـ األخذ بالسعر األدنى، ىؿ يتـ تدكيف األسباب كا 

 تكجد أسباب مقنعة لقبكؿ غير السعر األدنى؟
 ىؿ يتـ اعتماد أكامر الشراء بكاسطة المديريف المختصيف فقط ؟ .7
 لشراء، ىؿ التعديؿ مكضكعي كتـ اعتماده بكاسطة المدير المختص؟ في حاؿ تعديؿ طمب ا  .8
 نماذج محددة كمعتمدة؟  إستخداـىؿ يتـ إصدار أكامر الشراء ب .9

 ىؿ يحتكم أمر الشراء عمى رقـ متسمسؿ؟  .10
ىؿ أمر الشراء مكتمؿ مف كؿ الجكانب )التكاريخ، كاألصناؼ كالمكاصفات كالكميات ككقت  .11

 يعات الالزمة كغيرىا(؟التسميـ كاألسعار كالتكق
عمى األقؿ بالنسبة ألكامر الشراء  -ىؿ يتـ استالـ إقرار مف المكرد باستالـ أمر الشراء .12

 الحرجة؟
 ىؿ تتـ مراجعة كمتابعة أكامر الشراء التي تأخر تنفيذىا بصكرة جيدة ككافية؟ .13
 ىؿ يتـ أستالـ المكاد مباشرة بكاسطة المخازف ؟  .14
 استالـ المكاد مباشرة، ىؿ يتـ تحرير مذكرة استالـ بذلؾ؟ إذا قاـ المستخدـ النيائي ب .15
ىؿ يتـ فصؿ كتصنيؼ المكاد المستممة بكاسطة المستكدع لمفحص قبؿ إرساليا لممخزف أك  .16

 لممستخدـ النيائي؟ 
 ىؿ تمأل مذكرة االستالـ فكر استالـ األصناؼ؟ .17
 الن؟ىؿ مذكرة االستالـ أك مستندات االستالـ األخرل تحمؿ رقما متسمس  .18
 ىؿ تحفظ مذكرات االستالـ غير المستخدمة بعناية فائقة؟  .19
 ىؿ يتـ إجراء الفحص فكر استالـ المكاد؟ .20
 ىؿ يتـ تسجيؿ نتيجة الفحص في مذكرة استالـ المكاد؟  .21
 المخازف المناسبة؟  إلىإذا تـ قبكؿ السمع، ىؿ يتـ إرساليا مباشرة  .22
 عند قبكؿ األصناؼ؟ىؿ يتـ إكماؿ مذكرة االستالـ بصكرة فكرية كجيدة  .23
 ىؿ يتـ تحديث سجالت المخزكف بصكرة فكرية كصحيحة؟  .24
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 ىؿ يتـ رساؿ نسخة مف مذكرة االستالـ لقسـ الحسابات؟  .25
 المشتريات بعممية االستالـ ؟  إدارةىؿ يتـ إشعار  .26
ىؿ يقكـ قسـ الحسابات بمراجعة مذكرات االستالـ التي لـ تستمـ عمييا فكاتير نيائية  .27

 بانتظاـ ؟
د نياية الشير، ىؿ يتـ إصدار آخر مذكرة استالـ بكاسطة المستكدع لمقارنتيا بمذكرة عن .28

 االستالـ المرسمة لقسـ الحسابات؟
ىؿ يتـ التعامؿ مع النقص في السمع المستممة كالراجع بالصكرة المطمكبة؟ ىؿ ييرسؿ كؿ  .29

 الراجع مباشرة لممكرد؟ ىؿ يتـ إخبار المكرديف بالراجع مف السمع؟
 تـ تسجيؿ السمع الراجعة في مذكرة االستالـ كيتـ إصدار مذكرة بالفرؽ؟ىؿ ي .30
 ىؿ يتـ إرساؿ صكرة مف مذكرة الفرؽ لقسـ الحسابات فكران؟  .31
ىؿ يتـ التعامؿ فكران مع مذكرة الفرؽ؟ مثالن في حالة الدفع المقدـ ىؿ يتـ إصدار مذكرة  .32

 مديف لممكرد؟
 ككف ذلؾ مطمكبان؟ىؿ يتـ إصدار طمب التأميف مباشرة عندما ي .33
ىؿ يتـ حفظ دفاتر أكامر الشراء غير المستخدمة بعناية فائقة كمسئكلية تامة في حالة   .34

 النظاـ اليدكم؟
 ىؿ تتـ مراجعة طمبات الشراء متأخرة التنفيذ بصكرة منتظمة؟  .35
 مكازنة لمشراء؟  إعدادىؿ يتـ تخطيط المشتريات؟ ىؿ يتـ  .36
تراعى العكامؿ مثؿ السالسؿ الزمنية، ككقت  ىؿ يتـ اختبار تخطيط االحتياجات؟ ىؿ .37

 التسميـ، كعدـ التأكد مف الكفرة، كالحس االقتصادم العاـ، الخ؟
 ىؿ يتـ حفظ سجالت كاممة بالمخزكف؟ كىؿ تـ تحديد مستكيات المخزكف ؟  .38
 المشتريات بقائمة بالمكرديف كقائمة بأسعار المكاد التي يتـ شراؤىا؟ إدارةىؿ تحتفظ  .39
لتزاـ باإلجراءات التي تسبؽ تصديؽ أمر الشراء مثؿ عمؿ مقارنات األسعار، ا ىناؾىؿ   .40

 كتسجيؿ المكرديف؟ 
ىؿ تـ كضع إجراءات محددة لمعناية بالمخزكف في الحاالت غير العادية كالشراع عند  .41

 حاالت الطكارئ؟
 ىؿ يتـ تقكيـ أداء المكرديف الحالييف بصكرة منتظمة؟  .42
لتي تتجاكز المكازنة أك األسعار المتكقعة بكاسطة الكحدات ىؿ ترفع تقارير بالمشتريات ا .43

 المسئكلة؟
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ىؿ يتـ تحميؿ المعمكمات المتعمقة بالمشتريات؟ ىؿ يتـ تحميؿ اتجاىات األسعار لالستعانة  .44
بيا في التنبؤ باألسعار في المستقبؿ؟ ىؿ يتـ بصكرة منتظمة مقارنة األسعار الفعمية 

 بمتكسط األسعار في السكؽ؟
قكـ كؿ مشتر بتسجيؿ أخر المعمكمات بالسكؽ فيما يتعمؽ بالسمع الجديدة، كالبدائؿ، ىؿ ي .45

 كالمكرديف الجدد؟ 
ىؿ اإلجراءات المتعددة كالرقابة )بما في ذلؾ حدكد السمطة كالمسئكلية( كااللتزاـ بيما كافيان  .46

 لسمطة المشتريات؟  إستخداـلمنع أم سكء 
صدار أمر الشراء، كاستالـ ىؿ الكظائؼ مثؿ تحرير طمب الشراء، ك  .47 اعتماد طمب الشراء، كا 

السمع، كتسجيؿ المشتريات، كدفع قيمة المشتريات قد تـ فصميا تماما بحيث ال يقـك 
 شخص كاحد بأداء أكثر مف كظيفة؟ 

 سمع كخدمات؟ إلىىؿ كؿ التكاليؼ المتعمقة بالمشتريات قد تمت ترجمتيا  .48
 ية المختمفة؟حسابات منفصمة لممجمكعات السمع ىناؾىؿ  .49
 ىؿ يتـ إصدار أمر شراء لكؿ سمعة يراد شراؤىا؟ .50
ىؿ يقكـ قسـ الحسابات باستالـ الفاتكرة النيائية مف المكرد مباشرة؟ كىؿ يتـ إرساؿ صكرة  .51

 ىا؟إعدادمف مذكرة االستالـ لقسـ الحسابات فكران بعد 
ذ، كسجالت ىؿ يتـ إجراء تسكية بانتظاـ بيف مجمكع حساب المشتريات بدفتر األستا .52

 المخزكف، كتكمفة المبيعات أك قيمة االستيالؾ ؟
 ىؿ تتـ مناقشة كؿ تقارير المشتريات كمف ثـ اعتمادىا؟  .53
ىؿ تـ اعتماد المدفكعات المقدمة كالتصديؽ عمييا بصكرة كافية، كتسجيميا بطريقة منفصمة  .54

 كمتابعتيا؟ 
ك التي تـ تقديـ فكاتيرىا رقابة كافية الكتشاؼ المشتريات غير المصدؽ بيا، أ ىناؾىؿ  .55

 استالـ؟ ىناؾلمحسابات دكف أف يككف 
رقابة كافية الكتشاؼ االلتزامات )حقكؽ المكرديف( المتعمقة بالمشتريات كالتي لـ  ىناؾىؿ  .56

 يتـ تسجيميا فكران؟
 الختبارات التحميمية 2.1.5.5

 تشمؿ االختبارات التحميمية الجكانب التالية:      

ات الفترة الحالية، كالفترة السابقة، كالمكازنات لتحديد التباينات غير يجب مقارنة مشتري .1
 العادية في االتجاىات.
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يجب مقارنة العالقة بيف المشتريات كالمخزكف مف جية بقيمة العائد الناتج عنيما كالتحرم  .2
  .عف االتجاىات غير العادية

 الختبارات التفصيمية 2.1.5.6

 ارات التفصيمية:الجكانب التالية تمثؿ االختب

 حساب فترة التأخير بيف تاريخ استالـ طمب الشراء كتاريخ إصدار أمر الشراء. .1
 حساب فترة التأخير بيف تاريخ أمر العقد الشراء كتاريخ االستالـ.  .2
3. .  مراجعة طمبات الشراء مف حيث تكفر المستندات المطمكبة كالتكقيع الالـز
، كغيرىا. مراجعة أكامر/عقكد الشراء مف حيث اختيار .4  السعر األقؿ، كالتكقيع الالـز
 مراجعة أسباب إلغاء أكامر/ عقكد الشراء. .5
 مراجعة التعديالت في أكامر عقكد الشراء. .6
، كشركط التسميـ، كسعر الكحدة، -المكاصفات –أمر/ عقد الشراء مكتمؿ مف جميع النكاحي  .7

 كالكمية، كالتأميف، كشركط الدفع، إلخ؟.
 لشراء إشارة مرجعية لعرض المكرد؟.ىؿ تكجد في أمر/ عقد ا .8
مراجعة قائمة المكرديف المعتمديف كضماف تحديثيا بانتظاـ كبكفاءة. مراجعة طرؽ تأىيؿ  .9

المكرديف كمعايير اختيارىـ. التأكد مف عدالة كنزاىة االختيار. أيضان في حالة كجكد مكرد 
 كاحد يجب التأكد مف كجكد الرقابة الداخمية بصكرة كافية. 

عة أكامر الشراء الخاصة باالستيراد لمتأكد مف أنيا مكتممة كمعتمدة بكاسطة المستكل مراج .10
 اإلدارم المطمكب.

 أسباب كافية لحاالت الشراء العاجؿ؟. ىناؾىؿ  .11
 ىؿ يتـ الشراء النقدم كفؽ السياسة المكضكعة؟. .12
 رقابة كافية لطمبات الشراء المفتكحة؟. ىناؾىؿ  .13
ساـ مباشرة في الكقت الذم يجب أف يتـ عبر قسـ شراء يتـ بكاسطة األق ىناؾىؿ  .14

 المشتريات؟ ىؿ يدار الشراء الالمركزم بصكرة صارمة كفؽ اإلجراءات المكضكعة.
مقارنة أذكنات الدفع بفكاتير المكرد، كأكامر/ عقكد الشراء، كطمبات الشراء، كمذكرات  .15

الالزمة ككجدت  االستالـ، لضماف أف كؿ المشتريات تـ تكثيقيا كدعميا بالمستندات
االعتماد المطمكب. كذلؾ يجب مراجعة اإلجراءات لتأكيد أداء المكرديف. المراجعة يجب أف 

 تتأكد مف أف السمع كالخدمات المستممة تتكافؽ مع أكامر الشراء المستحقة الدفع. 
 مراجعة أذكنات الدفع لمتأكد مف صحة مراكز التكمفة التي تقيد عمييا قيمة المشتريات. .16
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جعة الحسابات المستحقة الدفع لألصناؼ التي لـ يتـ سداد قيمتيا لممكرد، كربطيا مرا .17
 بمذكرات االستالـ التي لـ يتـ مقابميا دفع،

بالنسبة لمذكرات االستالـ التي ليست عمييا فكاتير مف المكرد، يجب كضع قائمة بالفكاتير  .18
 المطمكبة مع ضماف المتابعة. 

قكد شراء جديدة في الكقت الذم لـ يتـ فيو تنفيذ أكامر مراجعة أسباب إصدار أكامر الع .19
  .العقكد الشراء السابقة لنفس األصناؼ
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 المبحث الثاني: تشريعات الشراء العاـ
 مقدمة 2.2.1

  ـ1998 ( لسنة9رقـ ) العامة المكاـز قانكف ـ1998 العاـ في الفمسطيني المشرع اصدر
 قانكف بإصدار ـ1999 العاـ في كاتبعوـ 1999لسنة  (1رقـ ) العامة المكاـز شراء تعميمات ك

 قراريف الكزراء مجمس أصدر لذلؾ ، كتالياـ1999لسنة ( 6) رقـ الحككمية العطاءات لألشغاؿ
 تصنيؼكلجنة  كاإلسكاف العامة األشغاؿ بكزارة العامة العطاءات اإلدارم لدائرة النظاـ بشأف

 المتعمقة األحكاـ القانكنيف مف كؿ كتناكؿ فيديؾ(.( المكحد اكلةالمق عقد كنظاـ المقاكليف،
 شكؿ كانت عمى أك فنية، كاستشارات سمع كخدمات عمى شكؿ كانت سكاء العامة بالمشتريات
العامة، حيث سكؼ يتـ  األشغاؿ مف ذلؾ كغير كجسكر كطرؽ مباني مف عامة إنشاءات
مة في تشريعات الشراء العاـ كالتي تثير عمى المكاد اليا –مف ناحية منيجية  –التركيز 

اشكاليات. كما سكؼ يتـ دراسة تمؾ المكاد في ضكء متطمبات البنؾ الدكلي كىيئة مكافحة 
 الفساد.

 ـ1998( لسنة 9رقـ ) العامة المواـز قانوف 2.2.2
 اتيةكالمؤسس القانكنية تنفيذان لو، المرجعية الصادرة كالتعميمات العامة المكاـز قانكف يعتبر

 المدني عمى القطاع في كذلؾ الفمسطينية السمطة الكطنية مؤسسات في العامة المكاـز لشراء
 كصيانتيا كالتأميف عمييا دائرة ألية الالزمة المنقكلة األمكاؿ المكاـز ىذه تشمؿ بحيث األقؿ،

 كزارة في العامة المكاـز دائرة إنشاء تـ لذلؾ الحككمية. كتنفيذا الدكائر إلييا تحتاج التي كالخدمات
 الصالحيات مف مجمكعة الدائرة بيذه القانكف أناط كقد القانكف، ( مف2)  المادة بمكجب المالية
دارةك  بشراء المتعمقة  السنكم العامة المكازنة ضمف قانكف المدرجة مكازنتيا الدكائر تحتاجو ما ا 
 .عمييا المكاـز قانكف ـأحكا تطبيؽ الكزراء مجمس يقرر أخرل دائرة كأية ، الكطنية لمسمطة

  المادة أف إال ،الغاية ليذه عطاء طرح طريؽ عف عاـ بشكؿ المكاـز شراء عممية تتـ
 ىا: بطريقتيف إضافيتيف المكاـز شراء أجازت القانكف مف (12)

 (5,000عمى ) تزيد ال شراؤىا المراد المكاـز قيمة كانت إذا كذلؾ العروض: ستدراجا
 ككذلؾ ، العركض مف مناسب أك كاؼ عدد لمعطاء المطركح يتقدـ لـ إذا أك أمريكي دكالر

 عدة حاالت في مكرديف أك منتجيف أك بائعيف مع بالتفاكض كذلؾ المباشر بطريقة الشراء
 حددت فقد العامة، المكاـز شراء مرجعية عف أما .المادة ذات في عمييا النص كرد حصرية
 المختص لمكزير كذلؾ قيميا كفؽ المكاـز شراء مىع مرجعية المكافقة القانكف مف (13) المادة
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 إال دكالر (15,000عف ) قيمتيا تزيد التي المكاـز شراء القانكف حظر قد ك الكزارة، كككيؿ
-14) المكاد نصت فقد لذلؾ كتنفيذا  .القانكف ىذا ألحكاـ كفقان  مشكمة عطاءات لجنة بكاسطة

 األشخاص مف مجمكعة مف كزية عامةمر  عطاءات لجنة تشكيؿ القانكف عمى ذات ( مف17
 كأحالت .معينة ظركؼ في لكاـز معينة لشراء خاصة عطاءات كلجنة الكظيفية مناصبيـ بحكـ
 يصدرىا خاصة أنظمة إلى العامة المكاـز عطاءات إجراءات عممية القانكف مف (19) المادة

رقـ  العامة المكاـز ءشرا فعال تعميمات الكزراء مجمس اصدر كقد الخصكص، بيذا مجمس الكزراء
 .1999( لسنة 1)

 (ـ2016) تقرير أماف، العامة:  المواـز شراء إجراءات
 يككف أف ضركرة في المتمثمة المحددات مف مجمكعة العامة المكاـز شراء عممية تحكـ

 العطاءات إجراءات تككف كاف كحيادية، العقكد نزيية منح قرارات تككف كاف ،اقتصاديا الشراء
 العامة المكاـز قانكف إلى كبالرجكع .فعالة الشراء عممية تككف كاف افة،كشف كاضحة

 تحكـ التي القكاعد مف مجمكعة عمى النص تـ أنو يتضح بمكجبو، الصادرة كالتعميمات
 كذلؾ القكاعد ىذه استعراض كيمكف العامة، شراء المكاـز عممية في كالمساءلة كالشفافية النزاىة
 فمسطيف في لعامة:التالي النحك عمى
 مف التحقؽ المكاـز مف المستفيدة الدائرة عمى يتكجبلمشراء:  المطموبة لمواـز الفعمية الحاجة .1

 كعدـ العامة المكاـز دائرة لدل تكفرىا كعدـ المطمكبة لشراء المكاـز الفعمية الحاجة كجكد
 بطرح المختصة الجية إلى الشراء طمب إرساؿ قبؿ كذلؾ أخرل دائرة مف تأمينيا إمكانية

 قانكف في لمشراء الالزمة المخصصات رصد مف بالتأكد بدكرىا الجية ىذه كتقـك العطاءات،
 كدقتيا عمكميتيا مف لمتأكد شرائيا المطمكبة المكاـز مكاصفات العامة، كمراجعة المكازنة

 المقدرة بالقيمة األصكؿ حسب مالي مصدؽ التزاـ مستند تقديـ مف كذلؾ كالتأكد ككضكحيا،
 .ءلمعطا

 الشراء ، عمميات جميع في المنافسة مبدأ اعتاد حيث مف كذلؾ : العاـ الشراء أسس مراعاة .2
 إلى المكاـز تجزئة كعدـ كالشركط، األسعار المكاـز كبأفضؿ أجكد الحصكؿ عمى كمراعاة
 .المتشابية المكاـز شراء عمميات جميع في متعددة صفقات

 أكثر في محميتيف صحيفتيف في العطاءات طرح عف اإلعالف يجرمالعطاءات:  عف اإلعالف .3
 يشتمؿ أف كيجب مناسبة، العامة المكاـز مديرية التي تراىا األخرل اإلعالف كبكسائؿ يـك مف

 العطاء، عف صكرة جمية العطاء مقدـ تعطي التي الكاضحة المعمكمات كافة عمى اإلعالف
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 أسمكب بنفس ذلؾ عف اإلعالف يجرم ذلؾ لضركرة العركض تقديـ فترة تمديد حاؿ كفي
 .العطاء عف اإلعالف

 مف كؿ يحتفظ مفاتيح ثالثة لو خاص صندكؽ في العطاءات إيداع يتـ :العروض فتح عمنية .4
 العطاء تقديـ فترة انتياء بعد فيو المكجكدة العركض بمفتاح، كتفتح كعضكيف المجنة رئيس
 مف عرض كؿ كيكقععمنية،  بصكرة أعضائيا بأكثرية أك كاممة العطاءات لجنة قبؿ مف

 حضكر لممثمو أك مناقص لكؿ كيجكز عرض، لكؿ اإلجمالية األسعار قراءة كلمجنة قبميا،
 .العركض فتح

 أسماء جميع فيو تسجؿ العركض لفتح محضر تنظيـ يجرمالعروض :  فتح محضر توثيؽ .5
 قبؿ مف المحضر كيكقع المقدمة، بالعركض المعمكمات المتعمقة ككافة المشتركيف المناقصيف
 .المجنة أعضاء بتكقيع كيعزز كتابة يبرر أف يجب عميو تعديؿ كأم المجنة، أعضاء

 استبعاد في الحؽ المركزية العطاءات لجنة تممؾ العاـ: بالصالح الضارة العروض استبعاد .6
 يمتـز ال أك معو، المبرمة بالعقكد أك التعاقد، قبؿ إتماـ بالتزاماتو يخؿ الذم المناقص عرض
 مف أكثر كقعت في قد المخالفات تككف أف يغش، عمى أك تنفيذه في يماطؿ أك دالعق بشركط
 التي لممدة العطاءات في االشتراؾ مف تحرمو أف كليا كاحد عقد في مرتيف مف أكثر أك عقد

 قصر أك أىمؿ كأف سبؽ المناقصة مف عرض أم تستبعد أف لمجنة العطاءات كذلؾ تحددىا،
 بصكرة كاضحا يككف ال عرض استبعاد أم العطاءات لمجنة يحؽ كما التعاقدية، التزاماتو في

 .تفسير مف أكثر يحتمؿ أك اإلحالة مف تمكف كافية
 الفائز المناقص عمى العطاء إحالة قرار بتسبيب العطاءات لجنة تمتـز :اإلحالة قرار تسبيب .7

 كاألنسب العطاءات، لجنة نظر في كاألجكد كارخص المطابؽ المطابؽ األرخص لقكاعد كفقا
 مبررا أف يككف عمى العامة المكاـز قانكف أحكاـ مع يتفؽ آخر سبب ألم أك العطاءات، لمجنة
 .كاؼ بشكؿ

 العطاءات لجنة سكرتارية تمتـزعمييا:  العتراض باب وفتح الفائزة العطاءات عف اإلعالف .8
 أك ةخاص إعالنات لكحة عمى بكضعيا كذلؾ مف المناقصيف الفائزيف أسماء عف باإلعالف
 عمؿ أياـ أربعة كذلؾ لمدة عمييا لالطالع الكزارة ككيؿ أك العاـ المدير يحددىا التي بالطريقة

 في العطاءات لمجنة يجكز انو عمى العطاء، في مناقص أم قبؿ مف عمييا لالعتراض
 لجنة كتنظر ساعة، ( 48 (عف تقؿ ال فترة إلى االعتراض مدة االستثنائية اختصار الحاالت
 اإلحالة قرار تحيؿ بشأنيا ثـ قراراتيا كتصدر إلييا المقدمة االعتراضات في تالعطاءا
 .المختص المرجع قبؿ مف عميو لمتصديؽ
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 ـ1999( لسنة 6رقـ ) الحكومية لألشغاؿ العطاءات قانوف 2.2.3
 األشغاؿ عطاءات بإجراءات يتعمؽ ما لكؿ القانكنية المرجعية العطاءات قانكف يشكؿ
 اليندسية كالمشاريع كالمنشآت كالطرؽ إنشاء األبنية األشغاؿ ىذه شمؿت حيث الحككمية،
 نصت لذلؾ فقد كتنفيذا عمييا. كاإلشراؼ تنفيذىا كمتابعة كصيانتيا كلكازميا أنكاعيا بمختمؼ
 كمنحت العامة، األشغاؿ كزارة في المركزية العطاءات دائرة إنشاء عمى القانكف مف  (2المادة )
 كتأىيؿ بتصنيؼ المتعمقة الصالحيات مف جممة لجنة العطاءات انكفالق ( مف3المادة )
 العامة الشركط الحككمية، كتكحيد الفنية كالخدمات األشغاؿ عطاءات كتحميؿ كتدقيؽ المقاكليف،

جراءات المقاكلة لعقد  لمجاف السكرتارية بأعماؿ كالقياـ الشركط، تمؾ كتطكير العطاءات كا 
 إما القانكف ( مف4لممادة رقـ ) كفقا العامة الفنية األشغاؿ كالخدمات كتنفيذ العطاءات المركزية.

 بطريقة أك المنافسة، كحرية كالمساكاة بمبادئ العالنية تأخذ التي العامة العطاءات بمكجب
 عددىـ ال يقؿ المستشاريف أك المقاكليف مف لعدد خاصة دعكات بتكجيو كذلؾ العركض استدراج

 العاجمة، االستثنائية أك الخاصة األحكاؿ في المباشر التعاقد ةطريق إلى إضافة ثالث، عف
 5 فمسطيف م.كأجيزتيا بمعداتيا العامة األشغاؿ كزارة تقـك بو الذم المباشر التنفيذ كأخيرا

 لجاف تشكيؿ عمى القانكف مف (6المادة ) نصت فقد العامة، العطاءات لمجنة إضافة
 لجنة تختص حيث المحافظة، كلجنة عطاءات الدائرة عطاءات كلجنة مركزية، عطاءات
الحككمية،  األبنية مجاؿ في المتعمقة بالعطاءات القانكف ( مف7لممادة )  كفقا المركزية العطاءات
الكيرك  األعماؿ كمجاؿ كالتعديف، كالنقؿ الطرؽ كمجاؿ كالسدكد، كالمجارم كالرم المياه كمجاؿ

حالة بطرح فتختص ائرةعطاءات الد لجنة أما كاالتصاالت. ميكانيكية  التي األشغاؿ عطاءات كا 
يعادليا  ما أك أمريكي دكالر ألؼ كخمسف $(مائة150,000) عمى  منيا كؿ قيمة تزيد ال

 (7,000$) تتجاكز ال منيا كؿ قيمة كانت إذا الفنية الخدمات كعطاءات قانكنان  المتداكلة بالعممة
 عطاءات بمجنة يتعمؽ كفيما .قانكنان  المتداكلةبالعممة  يعادليا ما أك أمريكي دكالر آالؼ سبعة

حالة القانكف مف (9المادة ) بمكجب كتختص محافظة، كؿ في تشكؿ فيي المحافظة  بطرح كا 
 دكالر ألؼ كعشريف خمسة (25,000$) عمى منيا كؿ قيمة تزيد ال التي األشغاؿ عطاءات
 .قانكنان  المتداكلة بالعممة يعادليا ما أك أمريكي
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 (2016تقرير أماف، ) .الحكومية األشغاؿ عطاءات إجراءات
 النزاىة بقكاعد المتعمقة القكاعد مف مجمكعة الحككمية لألشغاؿ العطاءات قانكف تناكؿ
 ىذه عرض كيمكف الحككمية، األشغاؿ عطاءات عند طرح مراعاتيا الكاجب كالمساءلة كالشفافية
 :التالي النحك عمى كذلؾ القكاعد

 ال أف عمى المحمية الصحؼ في إعالف بمكجب العطاء طرح يككف :اتالعطاء عف اإلعالف .1
 متكفرة المالية المخصصات كانت إذا إال تمزيـ إجراء أم أك عطاء أم طرح عف اإلعالف يتـ

 .الكزراء مجمس مف بقرار الممكلة الجية مف بتكفيرىا التزاـ ىناؾ كاف أك لتنفيذه
 بتنفيذ لمقياـ المؤىمة لمجيات متكافئة فرص إعطاء خالؿ مف كذلؾ :المنافسة مبدأ تطبيؽ .2

 مراعاة مع مناسبة المختصة الجية تراىا التي الفنية كبالطريقة الخدمات تقديـ أك األشغاؿ
 التي العركض العطاءات كتقديـ كثائؽ لدراسة كالمستشاريف لممقاكليف كافية مدة إعطاء
 .المطمكبة الفنية الخدمات أك األشغاؿ كطبيعة تتناسب

 بأفضؿ العطاء إحالة عند التقيد يتعيف حيث :المعقولة واألسعار المناسبة الجودة راعاةم .3
 المطمكبة الجكدة درجة مراعاة مع األسعار كأنسب دعكة العطاء لشركط المستكفية العركض
مكانية  المطمكب بالعمؿ المستشار لمقياـ أك المقاكؿ قدرة كمدل المحددة المدة ضمف التنفيذ كا 
 .كالمكاصفات كطالشر  حسب

 في النص خالؿ مف كذلؾ المحمييف: والمقاوليف المحمية لمصناعات األفضمية إعطاء .4
 في المحمية الصناعية المكاد كالمنتجات استعماؿ عمى كالمكاصفات العطاءات شركط

 التجارية األسماء تحديد تجنب كجكب مع المعتمدة، لممكاصفات مطابقة دامت ما األشغاؿ
 إذا الحككمية المشاريع مجاؿ في المحميف لممقاكليف األكلكية إعطاء ذلؾكك ألية صناعة،

 .المطمكبة الشركط فييـ تكافرت
 أف كيجكز العربية بالمغة التعاقدية كالشركط االتفاقيات جميع تككف بأف كذلؾ :العطاءات لغة .5

 كيجكز كما اإلنجميزية بالمغة كالمراسالت الفنية كالمخططات كالتقارير المكاصفات تككف
 .بالمغة العربية لمعقد المرجعية تككف أف عمى اإلنجميزية المغة إلى العقكد ترجمة

 المختصة لمجيات كتكصياتيا العطاءات لجاف قرارات ترسؿ حيث :العطاءات عمى التصديؽ .6
 بشأف إصدار قرارىا الجيات ىذه كعمى صدكرىا مف تاريخ أياـ سبعة خاؿ عمييا بالتصديؽ
ذا كركده مف يكمان  يفثالث خالؿ العطاء  عدمو أك قراران بالتصديؽ الجيات تمؾ تصدر لـ كا 
 .مصدقان  العطاءات لجنة قرار اعتبر المدة، تمؾ خالؿ
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 عمييا نص التي الخطكات اإلجراءات كافة بتكثيؽ العطاءات لجاف تمتـز : العطاءات توثيؽ .7
 مف عميو تكقيعال يجرم خاص محضر في كذلؾ بشكؿ مكتكب العطاءات فتح عند القانكف
 .المجنة أعضاء قبؿ

 الدخكؿ المظاريؼ فتح بعد العطاءات لجاف عمى يحظر  :العطاءات مقدمي بف التمييز عدـ .8
 لمجنة يجكز ذلؾ كمع عطائو تعديؿ شأف في مقدمي العطاءات أحد مع مفاكضات في

 عضياب أك تحفظاتو عف كؿ لمنزكؿ تحفظات أك بتحفظ المقترف األقؿ العطاء مقدـ مفاكضة
 مفاكضة لمجنة يجكز كذلؾ اإلمكاف، بقدر المناقصة شركط مع متفقان  عطاءه يجعؿ بما

 عمى السكؽ، أسعار مستكل إلى بسعره لمنزكؿ بتحفظات المقترف غير العطاء األقؿ صاحب
 .المختص مف المسؤكؿ بقرار إلييا المشار الحالتيف في المفاكضة تجرم أف

 في قصر أك أىمؿ أك أخؿ أف لممناقص سبؽ إذا :العاـ حبالصال الضارة العطاءات استبعاد .9
 في الحؽ العطاءات لمجنة المفعكؿ، سارم لقرار بالحرماف يخضع كاف أك الفائتة، التزاماتو
 .عطائو استبعاد
 

النتقادات الموجية لتشريعات الشراء العاـ والتي تؤثر عمى ضبط النفاؽ  2.2.4
 التشغيمي والرأسمالي.

 مجاؿ في دكليا المقبكلة األعراؼ مف لعؿ : الحكومية لممشتريات الناظمة فالقواني تعدد .1
 قانكف خالؿ مف دكلة أم في العمكمية تنظيـ المشتريات ضركرة العمكمية المشتريات

 مكحد.
 قد التي لإلشكاليات تالفيا  :الحكومية المشتريات عمى لإلشراؼ موحد جسـ وجود عدـ .2

 شراء عمى لإلشراؼ مكحد جسـ غياب عف ية كالناتجةالحككم المشتريات مجاؿ في تحصؿ
 يتعمؽ األمر عندما كخصكصا الجيات ىذه بيف كالتنسيؽ العطاءات كطرح المكاـز

 كقانكف العامة المكاـز قانكف ظؿ في كالمكجكدة مشتركة احتياجات عمى بالحصكؿ
 الحككمية. لألشغاؿ العطاءات

 :العاـ الشراء بسياسات الخاصة وطنيةال السياسة رسـ تتولى التي الجية وضوح عدـ .3
 كلجاف المالية كزارة في العامة المكاـز دائرة تنشأ بيف قد التي التضارب لحالة تالفيا

 رسـ تتكلى كطنية رسمية جية كجكد مف فالبد العاـ، بالشراء يتعمؽ فيا المختمفة العطاءات
 المكاـز قانكني إلى الرجكعكب العاـ، الشراء بعممية المتعمقة الكطنية كالخطط السياسات
 الجية. تمؾ مثؿ إلى غفال عمى اإلشارة فقد كالعطاءات
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 في العامميف الموظفيف لسموؾ ناظمة وقواعد المصالح بتضارب الخاصة اإلجراءات غياب .4
 الحككمية لألشغاؿ كالعطاءات العامة قانكني المكاـز يعاني : الحكومية المشتريات مجاؿ
لجاف  بأعضاء متعمقة سمككية كقكاعد المصالح بتضارب صةالخا اإلجراءات غياب مف

 الحككمية. كالعطاءات المكاـز
 لعدـ إضافة الحكومية المشتريات مجاؿ في المخالفات عف لإلبالغ ناظمة قواعد غياب .5

 العطاءات ك العامة المكاـز قانكني غفال : ىذه الحالت مثؿ في لممبمغيف حماية وجود
 في مجاؿ ترتكب قد مخالفات عف لإلبالغ ناظمة قكاعد اكؿتن عف الحككمية لألشغاؿ

 المبمغيف. لحماية خاصة إجراءات كضع عدـ إلى إضافة الحككمية، المشتريات
 والمقاوليف المورديف مف تقدـ التي والتظممات الشكاوى في لمنظر واضحة آليات غياب .6

 كالعطاءات العامة لمكاـزا لقانكني االنتقادات المكجية مف :الحكومية المشتريات مجاؿ في
 الشكاكل. في لمنظر خاصة آليات تضمينيا عدـ المساءلة جانب في الحككمية لألشغاؿ

 العطاءات عمى واإلدارية المالية الرقابة ديواف رقابة حوؿ الصريح النص غياب .7
 يعطي كاإلدارية المالية الرقابة قانكف ديكاف أف مف الرغـ عمى  :العمومية والمشتريات

لألشغاؿ  كالعطاءات العامة المكاـز قانكني أف إال الصالحية، تمؾ ممارسة الرقابة فديكا
 الصالحية. تمؾ ممارسة كاإلدارية المالية الرقابة ديكاف منح عف غفؿ قد الحككمية

 المكاـز قانكني يتناكؿ لـ : أخرى مرة العطاء طرح إعادة عممية واليات مبررات وضوح عدـ .8
 إعادة المشرية الجية فييا تضطر قد التي الحككمية الحالة شغاؿلأل كالعطاءات العامة
 المسألة. ليذه الناظمة القانكنية كالقكاعد أخرل مرة العطاء طرح

 يتناكؿ لـ  :اإلدارية العقود إبراـ في يتالعب مف عمى كؿ توقع رادعة عقوبات وجود عدـ .9
 العقكبات فييا الختامية حكاـاأل ضمف الحككمية كالعطاءات لألشغاؿ العامة المكاـز قانكني
 كالمشتريات الخاصة بالعطاءات كالقكاعد األحكاـ يخالؼ مف كؿ عمى تكقيعيا يتـ التي

  .المكرديف قبؿ مف أك المكظفيف قبؿ مف المخالفات ىذه تمت سكاء الحككمية
 مقتضيات مف  :الفائزة غير والعطاءات بالعروض لالحتفاظ ومحددة واضحة آلية غياب .10

 بالعركض االحتفاظ ضركرة الحككمية العطاءات كالمشتريات عمى كالمساءلة بةالرقا
 الرقابة اقتضت أعماؿ إذا إلييا الرجكع إلمكانية كذلؾ معينة لمدة الفائزة غر كالعطاءات
 كالعطاءات العامة المكاـز لقانكني يكجو انتقاد محؿ األمر ىذا كاف كلقد .ذلؾ كالمساءلة
 المكضكع. ليذا التطرؽ يف غفال عفالمذ الحككمية لألشغاؿ
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 إلى المشرية الجية تضطر قد : الخارج مف الشراء لعممية الناظمة اإلجراءات غياب .11
 غفؿ كقد فمسطيف، داخؿ المطمكبة الخدمة المنتج أك تكفر عدـ حاؿ في الخارج مف الشراء
 .لمسألةا ىذه إلى اإلشارة عف الحككمية لألشغاؿ كالعطاءات العامة المكاـز قانكني

 سبيؿ في الحككمية الدائرة تضطر قد  :الستشارية الخدمات لشراء الناظمة القواعد غياب .12
 تقديميا يمكف ال تقنية أك فنية لمسائؿ خدمات استشارية عمى الحصكؿ إلى لمياميا أدائيا
 كالعطاءات لألشغاؿ العامة المكاـز قانكني إلى كبالرجكع لدييا، العامميف المكظفيف قبؿ مف

 المسألة. ىذه تنظيـ غفال عف فقد الحككمية
 سبيؿ في  :المخالفيف والمقاوليف المورديف بخصوص السوداء القائمة نظاـ إلى الفتقار .13

المقاكليف  استبعاد العادة في دارةلإل العاـ يرخص كالماؿ العامة المصمحة عمى الحفاظ
 ضررا بالماؿ ألحقت بأعماؿ مكاقا أك جسيما إخاال بالتزاماتيـ كاخمكا سبؽ الذيف كالمكرديف

 قانكني قبؿ مف معالجة محؿ يكف لـ انو إال المكضكع ىذا أىمية مف الرغـ كعمى .العاـ
 الحككمية. كالعطاءات لألشغاؿ العامة المكاـز

 العامة المكاـز خال قانكني : المعمومات عمى لمحصوؿ ومعمنة واضحة آليات غياب .14
 قبؿ مف المعمكمات عمى الحصكؿ ناظمة لحؽ اعدقك  مف الحككمية لألشغاؿ كالعطاءات
 .كالمكرديف المقاكليف

 العامة المكاـز قانكني مف كؿ يتطرؽ لـ  :القوانيف تنازع لحسـ خاصة قواعد غياب .15
 دكلية معاىدة كبيف بينيا ينشأ قد الذم حسـ التعارض لكيفية الحككمية لألشغاؿ كالعطاءات

 فيو. طرفا ةالفمسطيني السمطة تككف دكلي اتفاؽ أك
 إعداد عممية تشكؿ : العمومية بالمشتريات المتعمقة التقارير إعداد آلية تنظيـ عدـ .16

 كعمى عمى أعماليا، الرقابة كسائؿ إحدل العاـ عمى الشراء القائمة الجيات قبؿ مف التقارير
 ىذه تنظيـ غفال عف قد الحككمية لألشغاؿ كالعطاءات العامة المكاـز قانكني أف مف الرغـ

 المسألة.
 المكاـز قانكني غفؿ : الكترونيا العطاء مراحؿ بعض بإجراء يسمح قانوني إطار وجود عدـ .17

 مراحؿ بعض إجراء يتيح قانكني إطار كضع الحككمية عف لألشغاؿ كالعطاءات العامة
 ليذا الغرض. تسخيرىا يمكف التي التكنكلكجية الثكرة ظؿ في كذلؾ الكتركنيا العطاء

 يتطرؽ لـ : المحمية الييئات في المشتريات لجاف عمؿ والية لتشكيؿ ناظـ إطار غياب .18
 القائمة المجاف عمؿ تنظيـ إلى الحككمية كالعطاءات لألشغاؿ العامة المكاـز قانكني مف كؿ
 المحمية. الييئات في المشتريات عمى
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 مجاؿ في العاممة البشرية الكوادر بتأىيؿ المسؤولة الجيات إلزاـ عمى النص عدـ .19
 عف الحككمية لألشغاؿ العطاءات العامة قانكني المكاـز مف كؿ غفؿ :الحكومية لمشترياتا

 المشتريات الحككمية. مجاؿ في العاممة البشرية العناصر كفاءة كتطكير تأىيؿ مسألة
 المشتريات مجاؿ في لمعامميف المالية الذمـ عف اإلفصاح عمى صراحة النص عدـ .20

 مسألة الحككمية لألشغاؿ العطاءات العامة ك المكاـز نكنيقا مف كؿ يعالج لـ : الحكومية
 .الحككمية المشتريات مجاؿ في العامميف قبؿ مف المالية الذمـ إقرارات تقديـ

 لألشغاؿ كالعطاءات المكاـز قانكني أف مف الرغـ عمى  :التنفيذية األنظمة إصدار عدـ .21
 عمى عاما 19 يقارب ما مركر رغـ انو إال تنفيذية ليا، أنظمة إصدار تطمبا الحككمية
 المالية قد كزير كاف كاف الخصكص، بيذا تنفيذية أنظمة منيا ألم يصدر لـ تطبيقيا
، قانكف بمكجب إصدارىا الكاجب العامة المكاـز تعميمات اصدر  يغني ال ذلؾ أف إال المكاـز
 .بيذا الخصكص تنفيذية أنظمة إصدار عف

 المشتريات تنظيـ ضرورة العامة المشتريات مجاؿ في دولياً  المقبولة األعراؼ مف    
 .العامة لممشتريات موحد قانوف عمى بالعتماد بمد أي في العامة

  العامة كالييئات المؤسسات جميع قبؿ مف المشتريات يحكـ أف القانكف ىذا لمثؿ كينبغي
 البمد، ذلؾ ضمف دكؿ أك أقاليـ، كأية لمحككمة المركزية، التابعة كالككاالت، كالدكائر، الكزارات،
العامة  األمكاؿ يستعمؿ كياف أم أساسية، كبصكرة – العامة الممكية ذات كالمشاريع كالبمديات،

 أم العامة، المشتريات أنكاع جميع المكحد القانكف ىذا ينظـ أف ينبغي مشترياتو. ك مقابؿ ليدفع
 اإلشراؼ يتـ أف يشرط أف غيينب كما كالخدمات االستشارية، كاألشغاؿ، البضائع، مف المشتريات

 تككف ككالة أف مركزية. كيجب عامة مشتريات ككالة قبؿ مف العامة المشتريات ىذه جميع عمى
 قبؿ مف المنفذة المشتريات عمى اإلشراؼ كعف الشراء، سياسة إعداد عف مسؤكلة المشتريات
 قرارات تجيز أف كال بنفسيا، الشراء تنفذ نشاطات أف ليا يجكز ال كلكف المشترية، الكيانات
 قكاعد عمى أيضا العادة، في المشتريات، قانكف كيشتمؿ .الشراء كيانات قبؿ مف التحكيـ

 قكاعد تتبع لـ الشراء كيانات أف شعركا إذا الشكاكل تقديـ العطاءات لمقدمي تفصيمية تتيح
 تحكـ تفصيمية مةأنظ العادة في المشتريات تكممو قانكف أف كما .بيا المعمكؿ كاألنظمة القكانيف
 .المشرية الكيانات قبؿ مف الشراء نشاطات مختمؼ تنفيذ

 في العامة المشتريات نظاـ إلصالح األكلى المحاكالت انطمقت فقد سبؽ، مما انطالقا
 ذات الفمسطينية المؤسسات الرؤل ببف في تطابؽ نتيجة ذلؾ جاء كقد ،ـ 2004 عاـ فمسطيف

 الدكلي البنؾ عمؿ حيث أخرل، ناحية مف الدكلي كالبنؾ يةناح مف العامة العالقة بالمشتريات
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 العديد ذلؾ سياؽ في كعقدت الخصكص، بيذا المالية كزارة لصالح بذلؾ تخصيص تمكيؿ عمى
 جية مف العامة بالمشتريات ذات العالقة الفمسطينية المؤسسات عف ممثميف بف االجتماعات مف

  .أخرل جية مف الدكلي البنؾ عف كممثميف
 التي اإلشكاليات طبيعة يشخص البنؾ الدولي عف تقرير بصدور الجتماعات ىذه خمصت دوق

 :في أىميا تتمثؿ والتي فمسطيف في العامة لممشتريات القانوني اإلطار تعتري
 كقانكف العامة المكاـز قانكف في ممثمة العامة المشتريات لتنظيـ متعددة تشريعات كجكد .1

 .المحمية بالييئات المشتريات الخاصة أنظمةك  الحككمية لألشغاؿ العطاءات
 المالية كزارة في العامة المكاـز دائرة في ممثمة الشراء نشاطات عمى المشرفة الجيات تعدد .2

 الييئات في المشتريات كدكائر كاإلسكاف األشغاؿ العامة كزارة في المركزية العطاءات كدائرة
عمى  كتشرؼ العامة الشراء سياسة ترسـ مركزية عامة مشتريات ككالة كجكد كعدـ المحمية،
 .المشترية الكيانات جميع قبؿ مف الشراء نشاطات

 .المطبقة المشتريات كأنظمة لقكانيف العامة الممكية ذات المشاريع مشتريات خضكع عدـ .3
 القكانيف في التقنية كالخدمات اليندسة باستثناء االستشارية الخدمات مشتريات شمكؿ عدـ .4

 .العامة ياتلممشتر  الناظمة
 الحككمية لألشغاؿ العطاءات كقانكف العامة المكاـز قانكف مف لكؿ تنفيذية أنظمة غياب .5

 .المشرية الجيات مختمؼ مف بعمميات الشراء المتعمقة التفاصيؿ مختمؼ تعالج
 الجيات قبؿ مف تقدـ التي الشكاكل مراجعة إلجراءات الناظمة القانكنية األحكاـ غياب .6

 .المشترية جياتال مع المتعاقدة
 حاؿ في أنو عمى ينص شرط عمى كالعطاءات العامة المكاـز قانكني مف أم يشتمؿ ال .7

 أك أخرل، دكلة مع معاىدة مف الفمسطينية نابع لمسمطة التزاـ مع النظاـ أك القانكف تعارض
 االتفاؽ أك المعاىدة متطمبات تككف الدكلي، البنؾ مثؿ دكلية تمكيؿ مؤسسة مع اتفاؽ
 .بيا ىي المعمكؿ يالدكل

 المشتريات في كالفساد الغش بشأف قاعدة أية عمى كالعطاءات المكاـز قانكني اشتماؿ عدـ .8
 في التسجيؿ/ الغرامات أك العمكميف، عمى المكظفيف الغرامات المثاؿ، سبيؿ عمى( العامة 
في  النزاع بشأف كال ،)الفساد أك الغش عمييـ يثبت الذيف العطاءات لمقدمي السكداء القائمة

 اؿ إجراءات في المشاركة العمكميف المكظفيف عمى تحظر التي المصالح قكاعد تعارض
 .العطاءات مقدمي مف أقربائيـ أحد يككف عندما راء

 

 



 =8 
 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثالث
الحكومي في اطار  اإلنفاؽضبط 

 فمسطينيةالتشريعات ال
  



 =9 
 

 الفصؿ الثالث
 الفمسطينيةالتشريعات طار إالحكومي في  اإلنفاؽضبط 

 مقدمة 3.1
تناكلت التشريعات الفمسطينية مكضكع الماؿ العاـ نظران لخطكرتو كأىميتو الكبرل، حيث 
خصص كؿ قانكف مكاد محددة عالج فييا النقاط الخاصة بمكضكع الماؿ العاـ، حيث سنتناكؿ 

يز عمى مى أف يتـ التركفي ىذا الفصؿ الحديث عف الماؿ العاـ في التشريعات الفمسطينية ع
 كترشيده مف العاـ اإلنفاؽ العمؿ عمى تحسيف كفاءة إلىتسعى الحككمة المكازنة العامة. لككف 

 الحككمة المكازنة المكجية بالنتائج، كتمتـز مفيـك تطبيؽل كالسعيالمشاركة كالشفافية  خالؿ
 ىذه إعدادجيتو عند كرفع كفاءتو كانتا العاـ اإلنفاؽ كترشيد ضبط في المتبعةبالخطكات 
 اإلنفاؽالعاـ كترشيد  اإلنفاؽالعمؿ عمى تحسيف كفاءة  إلىكما تسعى الحككمة  .المكازنات

حتكاء إمكازنة شفافة كصحية تمكف السياسة المالية مف مكاصمة  إلىالجارم غير المنتج كصكالن 
ابيان عمى دعـ المستكيات اآلمنة؛ بما ينعكس ايج إلىعجز المكازنة العامة كالديف العاـ 

 .مشركعات تحسيف المرافؽ كالبنية التحتية
تمؾ المشاريع كأف  إلىكلتحقيؽ ذلؾ يجب عمى الدكلة أف تنظر في مقدار حاجة المجتمع 

تجرم مفاضمة فيما بينيا عمى أساس ما يحققو كؿ منيا مف منفعة جماعية، كمف ثـ تقرر كمية 
بشكؿ يراعي حاجات الطبقات  اإلنفاؽ كيجب أف يقسـ ىذا .عمى ىذه المشاريع اإلنفاؽ كتكقيت

تمفة كالمخطط ىك الذم يقكـ بالمكازنة بيف األكجو المخ .االجتماعية المختمفة في كافة المناطؽ
عمى ضكء األىداؼ المكضكعة ضمف خطط الدكلة المعدة في مكازنتيا العامة  العاـ لإلنفاؽ

 .لمشركعات التنمية
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 الماؿ العاـ في التشريعات الفمسطينية: المبحث األوؿ
 مقدمة 3.1.1

أصدر رئيس لقد حث مفيـك الماؿ العاـ في التشريعات الفمسطينية، سنتاكؿ في ىذا المب
بشأف تنظيـ ـ 1962لسنة  39السمطة الكطنية الفمسطينية بعد االطالع عمى القانكف رقـ 

مف لجنة  المقدـالعامة المعمكؿ بو في محافظات الضفة العربية، كعمى مشركع القانكف  كازنةالم
ة بالمجمس التشريعي. كبناء عمى مكافقة المجمس التشريعي، صدر المكازنة كالشئكف المالية العام

 بشأف تنظيـ المكازنة العامة كالشئكف المالية. ـ 1998لسنة  7قانكف رقـ 

 مفيـو الماؿ العاـ في التشريعات الفمسطينية. 3.1.2
 القانوف األساسي: - أ

ضع األسس لـ يعرؼ القانكف األأساسي الماؿ العاـ في إطار محدد، لكنو اكتفى بك 
جراءات خاصة، كرتب  الدستكرية الخاصة باألمكاؿ العامة في عدة مكاد حيث أحاطيا بأحكاـ كا 

 عمى مخالفة ىذه األحكاـ الكقكع في دائرة المخالفة الدستكرية.

 :داريالقانوف اإل - ب

الغالبية مف فقياء القانكف اإلدارم اتبعكا نفس تعريؼ القانكف المدني لتحديد مفيكـ الماؿ 
اـ، كىك أنو الماؿ المممكؾ لمدكلة أك إلحدل أشخاصيا القانكنية أك اإلعتبارية المتفرعة عنيا الع

مركزية كانت أـ ال مركزية، إقميمية كانت أـ مرفقية كمخصصة لممنفعة العامة، كأخذ القانكف 
 مف أسمكب 71/2في المادة  2012لسنة  4اإلدارم بما كرد في القانكف المدني الفمسطيني رقـ 

حماية الماؿ العاـ، كقدر كرد نص المادة المشار إلييا " ال يجكز التصرؼ في األمكاؿ العامة أك 
 الحجز عمييا أك تممكيا بالتقادـ ".

كىناؾ رأم يرل أنو مف األكلى بالقانكف اإلدارم أف يتجو إلى إقتباس التكسع الكارد في قانكف    
 ـ(2001العقكبات بشأف تحديد الماؿ العاـ. )خميؿ، 

 :الجنائيالقانوف  - ت

تعريفان محددان لألمكاؿ العامة بؿ  1936لسنة  74لـ يذكر قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ       
 ( بأنو: " كؿ حي أك جماد يصح تممكو".5ذكر فقط تعريؼ لمماؿ في المادة رقـ )
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 1953 لسنة 272المطبؽ في قطاع غزة باألمر رقـ  1953لسنة  69أما القانكف رقـ       
بشأف إالغاء بعض مكاد قانكف العقكبات فقد قرر أنو يقصد باألمكاؿ العامة ما يككف كمو أك 

 بعضو مممككان إلحدل الجيات االتية أك خاضعان إلشرافيا أك إلدارتيا: 

 الدكلة ككحدات اإلدارة المحمية. .1
 الييئات العامة كالمؤسسات العامة ككحدات القطاع العاـ. .2
 ي كالمؤسسات التابعة لو.اإلتحاد االشتراك .3
 النقابات كاإلتحادات. .4
 المؤسسات كالجمعيات الخاصة ذات النفع العاـ. .5
 الجمعيات التعاكنية. .6
الشركات كالجمعيات كالكحدات اإلقتصادية كالمنشات التي تساىـ فييا إحدل الجيات  .7

 المنصكص عمييا في الفقرات السابقة.
 ف األمكاؿ العامة.أم جية ينص القانكف عمى اعتبار أمكاليا م .8

أما مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني فقد حدد المقصكد بالماؿ العاـ بقكلو: " يقصد بالماؿ 
 العاـ في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف ما يككف مممككان أك معيكدان بو إلى إحدل الجيات االتية:

 الدكلة. .1
 كحدات الييئات المحمية. .2
 اإلقتصادية األخرل التي تساىـ الدكلة بنصيبالبنكؾ كالشركات كالجمعيات كالكحدات  .3

 في رأسماليا.
 النقابات كاإلتحادات كالمؤسسات كالجمعيات الخاصة ذات النفع العاـ. .4
 أية جية أخرل ينص القانكف عمى إعتبار ماليا مف األمكاؿ العامة. .5

 
 :ماليالقانوف ال - ث

 7المالية الفمسطيني رقـ ( مف قانكف تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف 1حددت المادة رقـ )
ـ تعريفان لمصطمح األمكاؿ العامة كعرفتو بأنيا األمكاؿ النقدية كالعينية المنقكلة 1998لسنة 

كغير المنقكلة العائدة لمكزارات كالمؤسسات العامة كالمؤسسات كالييئات المحمية بالسمطة 
 الكطنية.
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 :ماليالقانوف ال - ج

ـ المقصكد 2012لسنة  4المدني الفمسطيني رقـ ( مف القانكف 71لقد حددت المادة رقـ )
باألمكاؿ العامة ىي: األمكاؿ المممككة لمدكلة، أك لألشخاص اإلعتبارية العامة كالمخصصة 
لمنفعة عامة بمقتضى قانكف أك مرسكـ أك بالفعؿ، كأف تشؽ الدكلة شارغان في أرض مممككة 

ثار بمنفعتيا ألف ذلؾ يتنافي مع اليدؼ مف ليا، كاألشياء العامة ال يجكز ألحد تممكيا أك االستئ
 تخصيصيا لممنفعة العامة، كيستكل في ذلؾ تخصيص العقارات أك المنقكالت لممنفعة العامة،
كمف أمثمة العقارات المخصصة لممنفعة العامة: الشكارع كالسكؾ الحديدية كالجامعات كالمدارس 

ا ...الخ، كمف أمثمة المنقكالت المخصصة الحككمية المخصصة لالدارة العامة أك غيرى كالمباني
لممنفعة العامة السيارات المخصصة لذلؾ كاالثار المكجكدة في المتاحؼ، كاألثاث المكجكد في 

 المكاتب الحككمية كاإلدارات العامة ...الخ
كال تعد األشياء المممككة لمدكلة أك لألشخاص االعتبارية العامة ممكية خاصة أشياء عامة 

ياء خاصة مثؿ األراضي الزراعية كالمصانع كالمتاجر كغير ذلؾ مف األشياء بؿ تعد أش
 المممككة ممكية خاصة لمدكلة أك لألشخاص االعتبارية العامة.

كاألمكاؿ العامة ال يجكز الحجز عمييا كال تقبؿ التصرؼ فييا كال يجكز تممكيا بمركر 
 ال يمنع الدكلة أك الشخص اإلعتبارم  الزماف، كيرد ذلؾ إلى أنيا ال تقبؿ التعامؿ فييا، كلكف

مف الترخيص إداريان لبعض األفراد بإستعماؿ بعض األمكاؿ العامة التابعة ليا استعماالن محددان 
 بحسب ما تسمح بو طبيعتيا.

 

 تنظيـ الحماية الدستورية واإلدارية لمماؿ العاـ في التشريعات الفمسطينية 3.1.3
 دارم الفمسطيني الماؿ العاـ بحماية تكفؿ عدـ اإلعتداء لقد أحاط القانكف األساسي كاإل

 في العديد مف النصكص القانكنية مف أجؿ الحفاظ عميو.
 

 تنظيـ الحماية الدستورية لمماؿ العاـ في القانوف األساسي الفمسطيني. - أ

تناكؿ القانكف األساسي الفمسطيني مكضكع الماؿ العاـ حيث خصص عدة مكاد نظـ لقد    
 كع الماؿ العاـ، كمف ىذه األسس الدستكرية التي جاء بيا:فييا مكض
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أول: وجوب تقديـ إقرار بالذمة المالية مف قبؿ أعضاء المجمس التشريعي والوزراء 
 والموظفيف.

مف القانكف األساسي في الفقرة الثانية منيا عمى:" أف يقدـ كؿ عضك في  54حيث نصت المادة 
زكجتو كبأكالده القصر مفصالن فيو كؿ ما بالمالية الخاصة بو ك المجمس التشريعي إقراران بالذمة 

يممككف مف ثركة، عقاران كمنقكالن في داخؿ فمسطيني كخارجيا، كما عمييـ مف ديكف، كيحفظ ىذا 
اإلقرار مغمقان كسريان لدل محكمة العدؿ العميا، كال يجكز االطالع عميو إال بإذف المحكمة كفي 

مف القانكف األساسي:" عمى رئيس الكزراء ككؿ كزير  80ككذلؾ المادة  الحدكد التي تسمح بيا" "
أف يقدـ إقراران بالذمة المالية الخاصة......". يعتبر اإلقرار بالذمة المالية بمثابة بياف يقدمو 
المكمؼ عف ذمتو المالية كذمة زكجو كأبنائو القصر يبيف فيو األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة 

ا، بما في ذلؾ األسيـ كالسندات كالحصص في الشركات كالحسابات في البنكؾ، التي يممككني
كالنقكد كالحمي كالمعادف كاألحجار الثمينة، سكاء كاف ذلؾ داخؿ فمسطيف أك خارجيا، ككذلؾ 

بالذمة  بياف ما ليـ كعمييـ مف ديكف، كمصادر دخميـ كقيمة ىذا الدخؿ". كتكمف أىمية اإلقرار
 المالية في:

 الماؿ العاـ كالكظيفة العامة مف االعتداء عمييا. حماية - أ
 كتعزيز الثقة بمؤسسات كأجيزة الدكلة، كمكظفييا. - ب
 تعزيز الرقابة الذاتية عمى كؿ مف يتكلى الكظيفة العامة.  - ت
 مكافحة الكسب غير المشركع.  - ث
حماية لممكمؼ نفسو إذ إف اإلفصاح المالي يبعد عنو الشبيات كالتشكيؾ في براءة  - ج

 كيحصنو مف شبيات التربح كاستغاللو لكظيفتو.ذمتو، 
ككذؾ أكجب القانكف األساسي عمى عضك المجمس التشريعي عدـ استغالؿ عضكيتو في أم 

مف الفقرة األكلى حيث نصت عمى: " اليجكز  54عمؿ مف األعماؿ الخاصة في المادة رقـ 
اصة، كعمى أم لعضك المجمس التشريعي أف يستغؿ عضكيتو في أم عمؿ مف األعماؿ الخ

 نحك" .
لقد أكجب القانكف األساسي عمى كؿ مف يتكلى سمطة عامة كلو صالحية استخداـ الماؿ العاـ 
مف أجؿ تسيير مرفؽ عاـ أف يقدـ إقراران بما لديو مف أمكاؿ خكفان مف أف يستغؿ أحدىـ منصبو 

كسيمة لمقارنة ثركة  كيستغؿ الماؿ العاـ لمصمحتو الخاصة. بذلؾ يعتبر اإلقرار بالذمة المالية
صاحب السمطة قبؿ تكليو منصبو كبعد انتياء كاليتو لمعرفة مدل ارتكابو ألفعاؿ ميدرة لمماؿ 

 العاـ أـ ال.
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 ثانيا: وجوب تنظيـ أحكاـ الموازنة العامة بقانوف.
تعتبر المكازنة العامة خطة مالية تقديرية تتكقعيا الحككمة تشتمؿ عمى نفقات كايرادات الدكلة 

، كىي مجمس التشريعيؿ فترة زمنية مقبمة تقدر عادة بسنة كيجب إقرارىا كاجازتيا مف الخال
كثيقة تتضمف برنامج مفصؿ لعمؿ الحككمة في المجاؿ االقتصادم كاالجتماعي كالمالي 
 1كالسياسي كغيرىا مف المجاالت المنبثقة عف السياسة العامة لمدكلة". ككذلؾ عرفت المادة رقـ 

المكازنة العامة  1998لسنة  7ظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية الفمسطيني رقـ مف قانكف تن
يراداتيا لسنة مالية معينة كيشمؿ التقديرات  بأنيا :" برنامج مفصؿ لنفقات السمطة الكطنية كا 
السنكية إليرادات السمطة الكطنية كالمنح كالقركض كالمتحصالت األخرل ليا كالنفقات 

 .مختمفةكالمدفكعات ال
قرارىا بقانكف في المادة  منو  60لقد أكجب القانكف األساسي أف تنظـ أحكاـ المكازنة العامة كا 

قراراىا كالتصرؼ في  حيث نصت عمى:" ينظـ القانكف األحكاـ الخاصة بإعداد المكازنة العامة كا 
ت كالمؤسسات األمكاؿ المرصكدة فييا، ككذلؾ المكازنات الممحقة كالتطكيرية كميزانيات الييئا
 .العامة، ككؿ مشركع تساىـ فيو السمطة بما ال يقؿ عف خمسيف بالمائة مف رأسمالو

كيتبيف مف نصكص القانكف األساسي أنو أكجب إقرار المكازنة العامة كتنظيميا بقانكف كذلؾ مف 
أجؿ الحفاظ عمى الماؿ العاـ مف أف يقكـ أم صاحب سمطة بارتكاب أم فعؿ فيو ىدر لمماؿ 

اـ، لذلؾ منح ىذه السمطة لممجمس التشريعي ككذلؾ أكجب القانكف عمى السمطة التنفيذية الع
عرض الحساب الختامي عمى المجمس التشريعي بعد صرؼ المكازنة العامة ككسيمة رقابية مف 

عند  خصصتقبؿ المجمس التشريعي عمييا مف أجؿ تدقيؽ آليات صرؼ المكازنة العامة كما 
ف أجؿ تسيير كخدمة المرافؽ العامة كالمصمحة العامة أـ أنو تـ االعتداء إقرارىا كىؿ صرفت م

 عمى الماؿ العاـ.
لغاء الضرائب العامة والرسـو بقانوف.  ثالثا: وجوب فرض وتعديؿ وا 

المحمية  تعتبر الضريبة فريضة مالية جبرية يدفعيا المكمؼ إلى الدكلة أك أحد الييئات العامة
دفعيا". أما  ف تحقيؽ أىدافيا، كدكف أف يعكد عميو نفع خاص مقابؿبصكرة نيائية ؛ لتتمكف م

الرسـ العاـ فيك مبمغ مف النقكد يدفعو المنتفعكف مف الخدمات العامة إلى أحد أشخاص القانكف 
 العاـ جبران كيصفة نيائية مقابؿ خدمة خاصة تقترف بالنفع العاـ".

إنشاء  لضرائب العامة كالرسـ العاـ فأكجبلقد جاء القانكف األساسي بأحكاـ دستكرية خاصة با
 88المادة  الرسكـ كالضرائب العامة، كفرضيا ال يككف إال بقانكف، كىذا ما نصت عميو صراحة
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بقكليا : " فرض الضرائب العامة كالرسكـ كتعديميا كالغاؤىا ال يككف إال بقانكف، كال يعفى أحد 
 نة في القانكف".مف أدائيا كميا أك بعضيا في غير األحكاؿ المبي

كيتبيف مف ذلؾ أف القانكف األساسي أخضع الضرائب كالرسـك العامة في فرضيا كتعديميا 
لغاءىا إلصدار قانكف مف قبؿ السمطة التشريعية، كذلؾ مف أجؿ الحفاظ عمى الماؿ العاـ مف  كا 
عبث العابثيف كالتسبب في إىداره كخكفان مف أف يقـك صاحب كؿ سمطة بفرض ضرائب أك 

بارتكاب أم فعؿ يضر رسكـ عامة حسب مصمحتو لتغطية الفساد اإلدارم لديو في حاؿ قيامو 
 .بالماؿ العاـ

 
 .القروض العامة بقانوف: وجوب فرض رابعاً 

تتطمب المبادل الدستكرية العامة في معظـ الدكؿ ضركرة مكافقة ممثمي الشعب عمى إصدار 
بية عمى ىذا اإلصدار بقانكف، كمنيا القانكف القركض العامة، حيث تتـ مكافقة المجالس النيا

منو عمى :" تعقد القركض العامة بقانكف، كال يجكز  29األساسي الفمسطيني حيث نصت المادة 
االرتباط بأم مشركع يترتب عميو إنفاؽ مبالغ مف الخزينة العامة لفترة مقبمة إال بمكافقة المجمس 

 التشريعي".
اسى أكجب فرض القركض العامة بقانكف لما فى كثرة اقتراض كيتبيف مف ذلؾ أف القانكف األس

الدكلة الخطر الكبير عمى اقتصاد الدكلة، فنظران لخطكرة كحساسية ىذا األمر جعمو مف 
 اختصاص المجمس التشريعى مف أجؿ الحفاظ عمى الماؿ العاـ خكفان مف قياـ صاحب السمطة

تعسفو فى استعماؿ ىذه الصالحية مما  باستغالؿ ىذا األمر لمصمحتو الخاصة أك خكفان مف
 يسبب الضرر لممصمحة العامة.

 
 خامسا: وجوب تنظيـ قانوف خاص بسمطة النقد وسائر المؤسسات المالية والئتمانية.

األحكاـ  قانكف ينظـ-1منو ضركرة إيجاد:"  93لقد أكجب القانكف األساسي في المادة رقـ 
كسائر  كراؽ المالية كشركات الصرافة كالتأميفالخاصة بسمطة النقد كالمصارؼ كسكؽ األ

يعيف محافظ سمطة النقد بقرار مف رئيس السمطة الكطنية  -2المؤسسات المالية كاالئتمانية. 
 كيصادؽ عمى تعيينو مف قبؿ المجمس التشريعي الفمسطيني".

 



 =@ 
 

 قانوف. بسادسا: إنشاء ديواف الرقاية المالية والدارية 
تنفيذان  لمالية كاإلدارية الجياز الرقابي األعمى في فمسطيف الذم أنشىيعتبر ديكاف الرقابة ا

ينشأ بقانكف -1حيث نصت عمى:"  96ألحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني إعماالن لنص المادة 
ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى أجيزة السمطة كافة، بما في ذلؾ مراقبة تحصيؿ اإليرادات 

كيقدـ الديكاف لكؿ مف رئيس السمطة الكطنية  -2نيا في حدكد المكازنة. العامة كاإلنفاؽ م
ديكاف  يعيف رئيس-3كالمجمس التشريعي تقريران سنكيان أك عند الطمب عف أعمالو كمالحظاتو. 

الرقابة المالية كاإلدارية بقرار مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية كبمصادقة المجمس التشريعي 
 الفمسطيني.

ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية بفحص شتى المعامالت سكاء معامالت الصرؼ أك  يقكـ
معامالت القبض عف طريؽ فحص الحسابات كالكثائؽ كالمستندات كالمكاـز في أية دائرة 

طالع عمى كافة التقارير كالمعمكمات كالبيانات الكاردة مف إلحككمية، كلمديكاف الحؽ في ا
لتحقيؽ في المخالفات التي ليا مساس باألمكر المالية كاإلدارية، كلو أف المكظفيف كعمى تقارير ا

يطمب تزكيده بكؿ ما يريد االطالع عميو مف معمكمات كايضاحات مف جميع الدكائر الحككمية 
 مما لو عالقة بأعماليا".

رقابية  يتبيف مما سبؽ أف القانكف األساسي أكجب إنشاء ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية ككسيمة
كتحصيؿ  لمقانكف فی صرؼ المكازنة العامة ةإتباع االدار  مدلعمی السمطة التنفيذية لمعرفة 

ثبات ذلؾ بالكثائؽ كالمستندات كالتقارير كيتـ معالجة األمر في حاؿ تـ  اإليرادات العامة كا 
 اـ.الكشؼ عف أم فعؿ يتسبب بإىدار لمماؿ العاـ كذلؾ كمو ينصب في إطار حماية الماؿ الع

 تنظيـ الحماية اإلدارية  لمماؿ العاـ في القانوف الفمسطيني. - ب

 .1998لسنة  4أول: الحماية اإلدارية لمماؿ العاـ في قانوف الخدمة المدنية رقـ 
مف الجرائـ الكاقعة عمى الماؿ العاـ كالتي يرتكبيا مكظفكف عامكف، كىذه الجرائـ ليا  عددىناؾ 

ىذه العقكبات ليست العقكبات الكحيدة المفركضة عمى الجرائـ عقكبات جزائية مترتبة عمييا، ك 
التي يرتكبيا المكظفكف، إذ ىناؾ عقكبات تأديبية إضافية منكطة باإلدارة تكقعيا عمى ىؤالء 

رض مف قبؿ اإلدارة باإلضافة إلى المسؤكليات فالمكظفيف نظرنا لككنيا تشكؿ جريمة تأديبية ت
 الجزائية كالمدنية أيضا.

كأمكاليا كعدـ  ى المكظؼ أف يتكخى في عممو المحافظة عمى مصالح الدكلة كممتمكاتيايجب عم
 إجراءالتفريط بأم حؽ مف حقكقيا، كأف يبمغ رئيسو المباشر عف كؿ تجاكز عمييا أك اىماؿ، أك 
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الخدمة المدنية  مف قانكف 66مصمحة الدائرة، ذلؾ كفقا لنص ، المادة بر ضأك تصرؼ آخر ي
مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني عمى:" أف الكظائؼ العامة تكميؼ  66دة حيث نصت الما

لمقائميف بيا، ىدفيا خدمة المكاطنيف تحقيقا لممصمحة العامة طبقا لمقكانيف كالمكائح. كعمى 
المحافظة عمى –4...،  المكظؼ مراعاة أحكاـ ىذا القانكف كالمكائح كتنفيذىا كأف يمتـز بما يمي:"

 لممتمكات العامة".األمكاؿ كا
( 3/67لقد حظر القانكف عمى المكظؼ استغالؿ كظيفتو ألم سبب كاف فقد نصت المادة رقـ )

استغالؿ  -3و :" يحظر عمى المكظؼ ما يمي:"... أنمف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني عمى 
ة ألية ىدية بالكاسط كظيفتو كصالحياتو فييا لمنفعة ذاتية أك ريح شخصي أك القبكؿ مباشرة أك

 أك مكافأة أك منحة أك عمكلة بمناسبة قيامو بكاجبات كظيفتو".
يشترط لمنح  مف الالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية عمى أنو:" 3/85ىذا كقد نصت المادة 

شركة أك  أال يرتبط المكظؼ مع أم فرد أك-3اإلذف بالعمؿ خارج نطاؽ كظيفة المكظؼ:
ية أك تجارية مع الدائرة الحككمية التي يعمؿ بيا المكظؼ، أك مع أية مؤسسة ليا ارتباطات مال

 دائرة حككمية أخرل لو صمة معيا في نطاؽ عممو في الخدمة المدنية".
 ـ.1998لسنة  9انيا: الحماية اإلدارية لمماؿ العاـ في قانوف المواـز الفمسطيني رقـ ث

طيني المكاـز بأنيا األمكاؿ المنقكلة الالزمة ألية مف قانكف المكاـز العامة الفمس 1لقد عرفت المادة 
دائرة كصيانتيا كالتأميف عمييا كالخدمات التي تحتاج إلييا الدائرة ". لقد تضمف القانكف العديد 
مف النصكص التنظيمية التي رآىا المشرع فعالة ككافية لمحفاظ عمى األمكاؿ المنقكلة العائدة 

مف ناحية تحديد صالحيات الشراء كتشكيؿ المجاف ليذه الغاية لمدكائر التي ينطبؽ عمييا سكاء 
كلجاف االستالـ الالزمة المكردة التي يشترط أف تككف مطابقة لممكاصفات المطمكية كغير ذلؾ 

 مف األمكر المتعمقة بحفظ المكاـز كتخزينيا كصرفيا كالرقابة عمييا.
أف يشكؿ ككيؿ الكزارة لجنة أك أكثر مف قانكف المكاـز الفمسطيني عمى:"  45لقد نصت المادة 

 مف مكظفى الدائرة لمتفتيش عف المكاـز كمكجكدات المستكدعات لمتأكد مف حسف استعماؿ
كسالمة طرؽ التخزيف فى الكقت الذم يراه مناسبا، عمى أف ال يقؿ عدد عمميات التفتيش عف 

 مرة كاحدة في السنة، كترفع تقريرىا لككيؿ الكزارة."
 ارجيخعند كقكع أم تعد -مف قانكف المكاـز الفمسطيني عمى :" ق  47مادة ككذلؾ نصت ال
فعمى أميف المستكدع أف يعمـ ككيؿ الكزارة بذلؾ، كعميو فكران أف يجرم التحقيؽ  ،عمى المستكدع

إذا كقع تزكير في قيكد أك اختالس أك نقص في مكجكدات -الالـز كيتخذ اإلجراءات المناسبة. ك
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ية التي اكتشفت الحالة التي تبمغ رئيس الدائرة فكرا، كعمى رئيس الدائرة أف المستكدع عمى الج
عمى رئيس الدائرة أف يعمـ الكزير كرئيس –يجرم التحقيؽ الالـز كيتخذ اإلجراءات المناسبة. ز

ىيئة الرقابة العامة بأم نقص يحصؿ في األمكاؿ العامة، كعمى الكزير بالتنسيؽ مع رئيس ىيئة 
مة النظر فيما إذا كاف يجب إعادة إجراء التحقيؽ كالتدقيؽ الالزميف، كاتخاذ الرقابة العا

 اإلجراءات المناسبة التي تكفؿ الحفاظ عمى األمكاؿ العامة".
كبالنظر إلى ىذه اإلجراءات اإلدارية التي أكجبيا القانكف تعتبر خير دليؿ عمى أف اليدؼ منيا 

نت ، كرتب عمى كجكد أم فعؿ يخرج عف ىذا ىك الحفاظ عمى الماؿ العاـ في ام صكرة كا
 اليدؼ كشكؿ جريمة جزائية يتكجب فى ىذه الحالة تحكيميا إلى القضاء.

ثالثا: الحماية اإلدارية لمماؿ العاـ في قانوف تنظيـ الموازنة العامة والشؤوف المالية 
 ـ.1998لسنة  7الفمسطيني رقـ 

في  ـ1998لسنة  7المالية الفمسطيني رقـ  لقد عرؼ قانكف تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف
منو اإليرادات بأنيا :" تشمؿ اإليرادات الضريبية كاإليرادات غير الضريبية كالمنح  1المادة رقـ 

كأية إيرادات أخرل تحصؿ عمييا السمطة الكطنية"، ككذلؾ عرؼ األمكاؿ العامة في نفس المادة 
ة كغير المنقكلة العائدة لمكزارات كالمؤسسات العامة عمى أنيا األمكاؿ النقدية كالعينية المنقكل

 كالمؤسسات كالييئات المحمية بالسمطة الكطنية".
مف قانكف تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية الفمسطينى عمى أنو :"  9لقد نصت المادة 

 لمجمس الكزراء أف يضع أنظمة مراقبة إنفاؽ األمكاؿ العامة كتنظيـ كحفظ المكجكدات
 ( .3العامة")

يعتبر الكزير ىك المسئكؿ عف رقابة –مف ذات القانكف عمى أنو :" أ 47ككذلؾ نصت المادة 
حسابات الكزارات كالمؤسسات العامة كمعامالتيا المالية، كالتحقؽ مف أنيا تقكـ بمراعاة أحكاـ 

لمؤسسة العامة ىذا القانكف فى أعماليا المالية كالمحاسبية كيعتبر الكزير المختص أك مسئكؿ ا
يعتبر المكظؼ المالي -مسؤكالن عف تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف فيما يتعمؽ بكزارتو أك مؤسستو. ب

مسؤكالن عف القياـ باألعماؿ المالية المتعمقة بدائرتو بما في ذلؾ النفقات كااللتزامات كجباية 
ارؼ عمييا. جيعتبر األمكاؿ العامة كحفظيا كقيدىا بصكرة تتفؽ مع األصكؿ المحاسبية المتع

جميع المدققيف الداخمييف في كافة الكزارات كالمؤسسات العامة مكظفيف تابعيف لمكزارة مف الناحية 
 .الفنية"
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يتبيف مف ىذه النصكص أف ىذا القانكف احتكل عمى إجراءات إدارية تيدؼ كعمى ضكء ما سبؽ 
ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية، إلى المحافظة عمى الماؿ العاـ مف خالؿ الرقابة عميو مف قبؿ 

ككذلؾ أكجب عمى مجمس الكزراء أف يضع أنظمة مراقبة لمحفاظ عمى األمكاؿ العامة كتنظيـ 
كحفظ المكجكدات العامة، كاعتبر كؿ كزير مسؤكؿ عف رقابة حسابات الكزارات كالمؤسسات 

ي أعماليا المالية كأيضان العامة كمعامالتيا المالية كالتحقؽ مف مدل مراعاة أحكاـ القانكف ف
 ركب مسؤكلية عمى المكظؼ المالي عند قيامو باألعماؿ المالية المتعمقة بدائرتو.

الشأف مف  ىذا كتتمتع اإلدارة كىي بصدد إدارة أمكاليا بامتيازات السمطة العامة، فما تصدره بيذا
تقكـ اإلدارة  لذم يعني أفقرارات تعتبر قرارات إدارية إضافة إلى تمتعيا بحؽ التنفيذ المباشر ا

نفسيا بتنفيذ قراراتيا في مكاجية األفراد تنفيذان جبريان دكف الحاجة لاللتجاء إلى القضاء إذا لـ 
 ـ(2006) لبادة،  .ان ينفذىا األفراد طكعان كاختيار 

 
 تنظيـ الحماية الجزائية  لمماؿ العاـ في قانوف العقوبات الفمسطيني. - ت

ناء ممارستو لكاجبات كظيفتو عددان مف األفعاؿ التى تمس الماؿ قد يرتكب المكظؼ أث      
العاـ، كبالنظر إلى خطكرة ىذه األفعاؿ كالنتائج المترتبة عمييا فقد تناكليا قانكف العقكبات 
الفمسطيني بالتجريـ كالعقاب في الفصؿ الثاني عشر كالفصؿ الخامس عشر منو بعنكاف : 

طة المشركعة كالجرائـ المختمفة التي تقع عمى السمطة العامة، الجرائـ التي تقع ضد ممارسة السم
ككؿ يأتي في إطار حماية الماؿ العاـ مف االعتداء عميو. كمف الجرائـ التي يرتكبيا المكظؼ 

 العاـ حاؿ أداء كظيفتو ما يمى:
لسنة  69مف القانكف رقـ  112جيعؿ االختالس جناية بمكجب المادة  أول: جريمة الختالس:

بشأف إلغاء بعض مكاد قانكف  1953لسنة  272المطبؽ في قطاع غزة باألمر رقـ  1953
العقكبات، سكاء أكقع عمى ماؿ السمطة الكطنية أـ عمى ماؿ خاص، ألنو يضيع عمى السمطة 
قيمة مالية تتعمؽ بيا حقكؽ عامة، كألنو في الحالة الثانية يذىب بثقة المكاطنيف في األداة 

 أف أمانة القائميف عمى السمطة الكطنية شرط جكىرم لكياف المجتمع، ككمماالحككمية، خاصة ك 
 . ) جرادة،تأكد كجكدىا كاف ذلؾ دليالن عمى نزعة تقدمية في األخالؽ كحسف إدارة الدكلة

 ـ(2014
كفي إطار الحماية الجزائية لمماؿ العاـ فقد فرض المشرع الفمسطيني عقكبة لجريمة االختالس 

المطبؽ في  1953لسنة  69األمكاؿ، فقد نصت بعض المكاد مف القانكف رقـ  كاالستيالء عمى
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، 113، 113) قطاع غزة عمى عقكبة جريمة االختالس كاالستيالء عمى األمكاؿ كىي المكاد
مكرر(، كتككف العقكبة األشغاؿ الشاقة المؤيدة أك المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة  119

ر ارتباطان ال يقبؿ التجزئة أك اذا ارتكبت الجريمة في زمف حرب تزكير أك استعماؿ محرر مزك 
كترتب عمييا إضرار بمركز البالد االقتصادم أك بمصمحة قكمية ليا. كتككف العقكبة الحبس 
كالغرامة التي ال تزيد عمى خمسمائة جنيو أك إحدل ىاتيف العقكبتيف اذا كقع الفعؿ غير 

كمة فضالن عف العقكبات المقررة لجرائـ االختالس مصحكب بنية التمميؾ كذلؾ يجكز لممح
الحرماف مف مزاكلة المينة مدة –1كاالستيالء عمى األمكاؿ الحكـ بكؿ أك بعض التدابير اآلتية"."

حظر مزاكلة النشاط االقتصادم الذم كقعت الجريمة بمناسبتو -2ال تزيد عمى ثالث سنكات. 
عف عممو بغير مركب أك بمركب مخفض  كقؼ المكظؼ-3مدة ال تزيد عمى ثالث سنكات. 

العزؿ مدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى ثالث سنكات تبدأ مف -4أشير.  6بمدة ال تزيد عف 
باإلدانة  تشر منطكؽ الحكـ الصادر-5نياية تنفيذ العقكبة أك انقضائيا ألم سبب آخر. 

 .بالكسيمة المناسبة كعمى نفقة المحككـ عميو
تعد محاكلة المكظؼ استغالؿ كظيفتو كالحصكؿ مف صاحب الحاجة  تانيا: جريمة الرشوة:

عمى مقابؿ لقضاء حاجتو عمالن يصيب السمطة الكطنية في الصميـ، إذ يعرقؿ سيرىا كيشكؾ 
في نزاىتيا، كيجعؿ الحصكؿ عمى الخدمة أك المصمحة قاصران عمى القادريف مف أفراد المجتمع 

إفساد العالقة بيف السمطة كأفرادىا، كالحط مف ىيبة  دكف غير القادريف، كيتركب عمى كؿ ذلؾ
مكظفييا كاحتراميـ، باإلضافة إلى أف المكظؼ الذم يسمؾ ىذا السبيؿ يثرل عمى حساب غيره 
دكف سبب مشركع. ليذه األسباب قررت التشريعات المختمفة عقاب المكظؼ العاـ الذم يتاجر 

الحاجة  مب أك يقبؿ أك يأخذ مف صاحبفي أعماؿ كظيفتو، كييبط بيا إلى مستكل بأف يط
 مقابؿ ألجؿ قضاء حاجتو، كتعرؼ ىذه الصكرة مف األفعاؿ المعاقب عمييا بجريمة الرشكة.

التزكير  332في المادة  1936لسنة  74لقد عرؼ قانكف العقكبات رقـ  : جريمة التزوير :ثالثاً 
مما سبؽ أف التزكير في المحررات ، يتبيف "تنظيـ مستند كاذب بنية االحتياؿ أك الخداع ":بأنو

يقكـ عمى عدة عناصر قانكنية تتمثؿ في تغيير الحقيقة، كىذا التغيير يككف محمو محرران سكاء 
أكاف عرفيان أك رسميا، كيتعيف أف تككف كسيمتو ىي إحدل الطرؽ القانكنية التي أكردىا القانكف 

يجب أف يقترف التزكير بالقصد عمى سبيؿ الحصر، كينبغي أف يككف مف شأنو إحداث ضرر، ك 
كفي إطار الحماية ."الجنائي الخاص الذم يفترض فيو استعماؿ المحرر فيما زكر مف أجمو

 الجزائية لمماؿ العاـ فقد نص المشرع الفمسطيني عمى عقكبات جريمة التزكير كىي عقكبة تزكير
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ة فنصت .عمييا منو. أما عقكبة تزكير مستندات خاص 336المستندات نصت عمييا المادة 
. أما عقكبة تزكير 338منو. كعقكبة تزكير المستندات الرسمية نصت عمييا المادة  337المادة 

عمى عقكبة تداكؿ المستندات  340. ككذلؾ نصت المادة 339الطكابع فنصت عمييا المادة 
 346عمى عقكبة تنظيـ المستندات بال تفكيض كنصت المادة  344الكاذبة. كنصت المادة 

كؿ مف كاف مكظفان في الخدمة العامة كنظـ ى عقكبة تنظيـ المكظؼ العاـ سندات احتيالية:" عم
أك أعطى عف عمـ منو كيقصد االحتياؿ شخصان آخر سندان لدفع مبمغ مف الماؿ مستحؽ عمى 
أية سمطة عامة يزيد أك يقؿ عف المبمغ المستحؽ لمشخص الذم أعطي لو السند، يعتبر أنو 

عمى عقكبة التالعب  347ارتكب جناية كيعاقب بالحبس مدة سبع سنكات". كنصت المادة 
بالسجالت:" كؿ مف كاف في عيدتو الفعمية سجؿ أك ضبط محفكظ بتفكيض قانكني كسمح عف 
عمـ منو بإدخاؿ قيد فيو يتعمؽ بمسألة جكىرية مع عممو بعدـ صحة ذلؾ القيد، يعتبر أنو ارتكب 

 كيعاقب بالحبس مدة سبع سنكات" جناية
 

 الفمسطينيةضمانات حماية الماؿ العاـ في التشريعات  - ث

سنتناكؿ ضمانات حماية الماؿ العاـ في التشريعات الفمسطينية المتمثمة في نكعيف مف           
 الرقابة داخمية كخارجية يككف تفصيميا عمى النحك االتي:

 .الرقابة الداخمية .1

حافظ تشكؿ الرقابة عمى الماؿ العاـ أحد أىـ الركائز األساسية التي يقاـ عمييا صرح الدكلة ال   
لمشأف العاـ مف الناحية اإلدارية كاالقتصادية كالمالية، بحيث تعتبر أداة ميمة لترشيد كتدبير 
المكارد المالية لككف الرقابة تشكؿ عنصران أساسيان في ترسيخ مبادل المساءلة كالمحاسبة كتقييـ 

ف كجكد رقابة دك جكدة األداء اإلدارم. حيث إنو ال يستقيـ تدبير األمكاؿ العامة في أم مجتمع 
 فعالة تراقب إنفاؽ ىذه األمكاؿ.

كالرقابة التنفيذية تتمثؿ في الرقابة التي تتكالىا السمطة التنفيذية ممثمة في الكزارات كالمؤسسات 
 قسميف: الحككمية كالتي تتشكؿ منيا السمطة الفمسطينية تحقيقان لألىداؼ العامة كتنقسـ إلى

  الرقابة التنفيذية الداخمية : - أ
ىي الرقابة التي تتـ داخؿ كؿ كزارة كمؤسسة في السمطة الفمسطينية، كعمى كافة المستكيات ك 

اإلدارية، بدءان بالكزير كمركران بالمستكيات اإلشرافية كانتياءن باألفراد العامميف عمى اختالؼ 
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كىي تيدؼ إلى التحقؽ مف تنفيذ األعماؿ حسب الخطط . كظائفيـ كمكاقعيـ داخؿ الكزارة
ياسات كاإلجراءات المرسكمة، كالتقرير عف األعماؿ بشكؿ منظـ كدقيؽ، كمنع أك اكتشاؼ كالس

األخطاء كاالنحرافات، كحماية األمكاؿ العامة مف الضياع كالسرقة كسكء االستخداـ، كاالرتقاء 
باألداء كمان ككيفا. كتحقيقان ألىداؼ ىذه الرقابة تسعى الكزارات كالدكائر الحككمية إلى إرساء 
القكاعد كالمتطمبات الالزمة لذلؾ، مف حيث بناء اليياكؿ التنظيمية ككضع الخطط كالبرامج، 
كصياغة السياسات كاإلجراءات، كخمؽ الكسائؿ كاألدكات الرقابية الالزمة. كفي ىذا السياؽ 
. أنشأت كزارات السمطة داخميا كحدات رقابة داخمية تساعدىا في إنجاز أعماليا كتحقيؽ أىدافيا

 كىناؾ عدة جيات تقكـ بيذا النكع مف الرقابة كىي کالتالی : ـ(2004كالب، ) 
) كالب، : رقابة الوزارة )رقابة وحدات الرقابة الداخمية في وزارات ومؤسسات السمطة( .1

 ـ(2004

التي تمارسيا الكزارة نفسيا عمى نفسيا مف خالؿ الكزير المختص كاإلدارة العميا  كىي الرقابة 
تكيات اإلشرافية كالعامميف كؿ حسب مكقعو. كتعتبر كحدة الرقابة الداخمية عبارة عف لمكزارة كالمس

عمى كافة األنشطة كالعمميات التى تمارسيا ىذه الكزارة أك المؤسسة، بما يعنى تحقيؽ رقابة  كحدة
الكزارة أك المؤسسة عمى نفسيا". كقد أنشأت كؿ كزارة بداخميا كحدة لمرقابة الداخمية اختمفت 

سمياتيا مف كزارة ألخرل، كرغـ عدـ كجكد إطار قائكئي معتمد لعمؿ ىذه الكحدات ، فقد م
اىتمت الكزارات بإنشاء ىذه الكحدات مف أجؿ مساعدة اإلدارة العميا في القياـ بمياميا كتحقيؽ 
يمانان بأىمية دكر كحدات الرقابة الداخمية بكزارات  األىداؼ المطمكبة بأقصى كفاءة ممكنة. كا 

عمى أف تشكؿ  53بالمادة  1997لسنة  1سمطة الفمسطينية، نصت التعميمات المالية رقـ ال
كحدات تدقيؽ كرقابة داخمية في كؿ دائرة )كزارة( أك مؤسسة تابعة ليا، يناط بيا مسؤكلية تدقيؽ 

مة كمراقبة تطبيؽ أحكاـ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات ذات العالقة". كما أكلت ىيئة الرقابة العا
)ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية( حاليان اىتمامان خاصان بكحدات الرقابة الداخمية بكزارات السمطة، 
كالتحقؽ مف قياميا بممارسة مياميا بصكرة سميمة كفعالة، كدراسة القكاعد التي تنظـ أعماليا 

 كفاءتيا فى تحقيؽ األىداؼ المرجكة. كمدل
اخمية التي تـ إنشاؤىا في كؿ كزارة ككسيمة رقابية عمى أعماؿ كبالنظر إلى دكر كحدة الرقابة الد

الكزارة الكاقعة ضمف دائرة اختصاصيا، نجد أف اليدؼ مف ذلؾ ىك الحفاظ عمى الماؿ العاـ 
 بإيجاد ضمانات لحمايتو كتطبيؽ نصكص تنظيمو عمى أرض الكاقع.
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  رقابة وزارة المالية: .2
ية الرقابة كالتدقيؽ سابقا، كالتى انفصمت خالؿ عاـ تتمثؿ رقابة كزارة المالية فى عمؿ مدير 

لتصبح عبارة عف جيتيف رقابيتيف ىما مديرية الرقابة الداخمية، كاإلدارة العامة لمتدقيؽ  2004
 الداخمي.

  مديرية الرقابة الداخمية: - أ
لتي ىي كأم كحدة رقابية داخمية تتبع ألعمى سمطة في اليـر اإلدارم، كيتمثؿ عمميا في المياـ ا

، الفصؿ الثالث عشر، في 2005نص عمييا النظاـ المالي لمكزارات كالمؤسسات العامة لسنة 
(، حيث يقكـ كزير المالية بتعييف مراقبيف مالييف داخمييف يككف مقر 145، 146، 147المكاد )

ذا عمميـ في الكزارات كالمؤسسات الحككمية، كتككف تبعيتيـ اإلدارية كالفنية لكزارة المالية، ى
كيأخذ عمميـ الطابع المالي فقط ، إذ يقكمكف بالرقابة عمى الصرؼ مف بنكد المكازنة، كحضكر 
المجاف المختمفة كالمناقصات التي تتـ في الجية التي يعممكف بيا، ىذا كيقكـ المراقب المالى 

 بإقفاؿ السمفة الخاصة بالكزارة التى يعمؿ بيا لنفسو.
استيفاء كضع مراقبيف مالييف في كافة الكزارات كالمؤسسات  كنظران إلى أنو لـ يتـ حتى اآلف

الحككمية، فإنو يتـ استقباؿ المستندات الخاصة بالجيات التي ال يكجد لدييا مراقب مالي، كيتـ 
 إقفاليا بعد الصرؼ مف قبؿ المديرية بعد استيفائيا كافة األكراؽ الثبكتية. عمى الرغـ مف أف

 .نكنية التي تنظـ عمؿ مديرية الرقابة الداخمية بكزارة الماليةىناؾ العديد مف المكاد القا
  : اإلدارة العامة لمتدقيؽ الداخمي - ب

تيدؼ إدارة التدقيؽ الداخمي بكزارة المالية إلى تقديـ تأكيد مستقؿ كمكضكعي كتقديـ خدمات 
 استشارية في اإلدارة كالسياسات التشغيمية، بغرض إضافة قيمة كتحسيف أداء الكزارات
كالمؤسسات بما يساىـ في كضع أساس مناسب لتمؾ الكزارات كالمؤسسات لتقكـ بإصدار 
تقاريرىا، ىذا كيقكـ التدقيؽ الداخمي بتحسيف اإلدارة التشغيمية عف طريؽ فحص كاختيار نظـ 
الرقابة عمى األنشطة كالعمميات الحيكية لكزارة المالية كالكزارات األخرل، كما أف التدقيؽ الداخمي 

ساىـ في تكفير تأكيد معقكؿ بأف اإلجراءات الرقابية تعمؿ بالشكؿ المالئـ الذم يمكف كزير ي
المالية مف إخالء مسئكليتو تجاه كؿ مف السمطة الكطنية كاألطراؼ األخرل )المانحيف، المدققيف 
الخارجييف(، إذ يعتبر ىك المسئكؿ األكؿ عف رقابة حسابات الكزارات كالمؤسسات العامة 

مالتيا المالية، كالتحقؽ مف أنيا تقـك بمراعاة أحكاـ القانكف في أعماليا المالية كالمحاسبية كمعا
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الخاص بتنظيـ المكازنة العامة  1998لسنة  7( مف قانكف رقـ 47كذلؾ كما نصت المادة رقـ )
 .كالشئكف المالية

 

 خارجية.الرقابة ال .2

، كتقكـ بيا عادة أجيزة متخصصة تتمتع كىي التي تتـ مف خارج الكزارة أك المؤسسة الحككمية
باالستقالؿ الكامؿ عف باقي كزارات كمؤسسات السمطة التنفيذية، كيتكلى ممارسة ىذا النكع مف 

 الرقابة في فمسطيف عدة أجيزة كىي :
  ديواف الرقابة المالية واإلدارية. - أ

يقـك بمياـ الرقابة الخارجية كيعتبر ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية الجياز الرقابي األعمى الذم 
عمى النفقات العامة الجارية كالرأسمالية كالتطكيرية، حيث يقكـ بفحص شتى المعامالت المالية 
سكاء معامالت الصرؼ، أك معامالت القبض، عف طريؽ فحص الحسابات كالكثائؽ كالمستندات 

ة التقارير كالمعمكمات كالمكاـز في أية دائرة حككمية، كلمديكاف الحؽ في االطالع عمى كاف
كالبيانات الكاردة مف المكظفيف، كعمى تقارير التحقيؽ في المخالفات التي ليا مساس باألمكر 

يضاحات مف  المالية كاإلدارية، كلو أف يطمب تزكيده بكؿ ما يريد االطالع عميو مف معمكمات كا 
لحؽ في إنجاز أعماليـ في جميع الدكائر الحككمية مما لو عالقة بأعماليا، كألعضاء الديكاف ا
مف قانكف ديكاف الرقابة  38مكاتبيـ أك مكاتب المؤسسات الخاضعة لمرقابة، حيث نصت المادة 

المالية كاإلدارية:" يقكـ مكظفك الديكاف بأعماليـ في مكاتبيـ أك في مكاتب الجيات ذات العالقة 
ئة المكاف الالـز ليـ في مكاتبيا أك في مياديف العمؿ، كعمى الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف تيي

عندما يطمب منيا ذلؾ: كلقد أعطى القانكف الكثير مف الصالحيات كاالختصاصات لمديكاف 
 لمقياـ بتأدية أعمالو الرقابية، كمف ىذه الصالحيات ما يمي:

التحقؽ مف قياـ دكائر الرقابة كالتفتيش كالمتابعة الداخمية في المراكز المالية مف ممارسة  .1
 اميا بصكرة سميمة كفعالة. مي

 مراقبة نفقات السمطة الكطنية كايراداتيا كما يتعمؽ بالقركض كالسمؼ .  .2
تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة كالتفتيش بما يضمف تعزيز الشفافية كالمصداقية كالكضكح  .3

 في أعماؿ الحككمة كالمؤسسات كالييئات العامة كمف في حكميا. 
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في العمؿ كاإلنتاج بما في ذلؾ الكشؼ عف عيكب النظـ  بحث كتحرم أسباب القصكر .4
المالية كاإلدارية كالفنية التي تعرقؿ سير أعماؿ الحككمة كاألجيزة كالمؤسسات العامة كاقتراح 

 كسائؿ تال فييا كمعالجتيا. 
الكشؼ عف المخالفات المالية كاإلدارية كالقانكنية التي تقع مف المكظفيف أثناء مباشرتيـ  .5

 ت كظائفيـ أك بسببيا. لكاجبا
كشؼ كضبط المخالفات التي تقع مف غير المكظفيف كالتي تستيدؼ المساس بسالمة أداء  .6

 كاجبات الكظيفة أك الخدمة العامة. 
بحث الشكاكل التي يقدميا المكاطنكف عف المخالفات أك اإلىماؿ في أداء الكاجبات الكظيفية  .7

ف شكاكل أك تحقيقات صحفية تتناكؿ نكاحي كدراسة ما تنشره كسائؿ اإلعالـ المختمفة م
 اإلىماؿ أك االستيتار أك سكء اإلدارة أك استغالؿ المنصب العاـ. 

العمؿ عمى مراقبة كمراجعة القرارات الخاصة بشئكف المكظفيف العاميف في المؤسسات  .8
 العامة. 

صرفيا كالتأكد العمؿ عمى مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية  .9
 مف مدل اتفاقيا مع القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا. 

السمطة الكطنية، أك  دراسة أية قضية أك حالة أك تقرير تحاؿ إلى الديكاف مف رئيس .10
 المجمس التشريعي كلجانو المختمفة، أك مجمس الكزراء.

مف  23مالية في نص المادة كيتمثؿ دكر ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية الفمسطيني في الرقابة ال
األٌداف  قانكف ديكاف الرقابة عمى أىداؼ ديكاف الرقابة، كنصت أيضا عمى طرؽ تحقيؽ تمؾ

 كما يهي:مه خالل تدليك اإليسادات َانىفمات باإلضافة إنى تدليك انسهف َانمسَض َانمىح 

 يككف الديكاف فيما يتعمؽ باإليرادات مسئكالن عف: تدقيؽ اإليرادات : - أ
دقيؽ في تحققات الضرائب كالرسكـ كالعكائد المختمفة لمتثبت مف أف تقديرىا كتحققيا قد تـ الت .1

 كفقان لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا. 
دارتيا  .2 التدقيؽ في معامالت بيع األراضي كالعقارات الحككمية أك التابعة لمسمطة الكطنية كا 

 كتأجيرىا.
أنكاعيا لمتثبت مف أف التحصيؿ قد جرل في  التدقيؽ في تحصيالت اإليرادات عمى اختالؼ .3

 أكقاتو المعينة كفقان لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا.
 يككف الديكاف فيما يتعمؽ بالنفقات مسئكال عف: تدقيؽ النفقات: - ب
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التدقيؽ في النفقات لمتثبت مف صرفيا لألغراض التي خصصت مف أجميا كمف أف الصرؼ  .1
 المعمكؿ بيا.قد تـ كفقان لمقكانيف كاألنظمة 

التدقيؽ فى المستندات كالكثائؽ المقدمة تأييدان لمصرؼ لمتثبت مف صحتيا كمف مطابقة  .2
 قيمتيا لما ىك مثبت فى القيكد. 

 التثبت مف أف إصدار أكامر الصرؼ قد تـ حسب األصكؿ كمف قبؿ الجيات المختصة. .3
الية كقانكف المكازنة السنكم التثبت مف تنفيذ أحكاـ قانكف تنظيـ المكازنة العامة كالشئكف الم .4

 كمف صحة األكامر المالية كالحكاالت الصادرة بمقتضى أحكامو.
يككف الديكاف فيما يتعمؽ بحسابات األمانات كالسمؼ كالقركض  تدقيؽ السمؼ والقروض والمنح:

كالتسكيات مسئكالن عف تدقيؽ جميع ىذه الحسابات لمتثبت مف صحة العمميات المتعمقة بيا كمف 
ابقتيا مع ما ىك مثبت في القيكد كمف أنيا مؤيدة بالمستندات كالكثائؽ الالزمة، كمف أسترداد مط

العامة كىذا  السمؼ كالقركض في األكقات المعينة الستردادىا مع الفكائد المترتبة عمييا لمخزينة
مؿ عمى ( مف قانكف ديكاف الرقابة. أما تدقيؽ المنح فانو يتـ الع14/23ما نصت عميو المادة )

مراجعة المنح كاليبات كالتبرعات المقدمة لمجيات اإلدارية كآلية صرفيا كالتأكد مف مدل اتفاقيا 
( مف قانكف ديكاف 16/23مع القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا، كىذا ما نصت عميو المادة )

مف رئيس  الرقابة. باإلضافة إلى دراسة أية قضية أك حالة أك تقرير تحاؿ أك يحاؿ إلى الديكاف
السمطة الكطنية أك المجمس التشريعي كلجانو المختصة أك مجمس الكزراء أك الكزير المختص 
حسب مقتضى الحاؿ، مما يدخؿ في نطاؽ مياـ كصالحيات الديكاف، بما في ذلؾ التحقيؽ في 

نصت كىذا ما  المخالفات اإلدارية كالمالية التي يرتكبيا المكظفكف في الجيات اإلدارية المختمفة
 ( مف ذات القانكف.23عميو المادة )

 
مف  40كذلؾ نص قانكف ديكاف الرقابة المالية كاإلدارية عمى المخالفات المالية في المادة       

 قانكف ديكاف الرقابة يعد مخالفة مالية ما يمي:
افذة مخالفة القكاعد كاإلجراءات المالية المنصكص عمييا في القكانيف كاألنظمة أك المكائح الن .1

 ذات العالقة.
 مخالفة القكاعد كاإلجراءات كاألحكاـ الخاصة بتنفيذ قانكف المكازنة العامة لمسمطة الكطنية.  .2
دارة المستكدعات، بما فييا تمؾ  .3 مخالفة القكاعد كاإلجراءات الخاصة بالمشتريات كالمبيعات كا 

 المتعمقة بالنظـ كاألحكاـ المالية كالمحاسبية السارية بيذا الشأف. 
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كؿ تصرؼ يترتب عميو صرؼ مبمغ مف المكاؿ السمطة الكطنية بغير حؽ أك ضياع حؽ  .4
 مف الحقكؽ المالية لمسمطة الكطنية، أك أم مف الجيات الخاضعة لرقابة الديكاف.

 عدـ مكافاة الديكاف بصكرة مف العقكد أك االتفاقيات أك المناقصات التى تكجبيا أحكاـ ىذا .5
 القانكف. 

 كاف بالحسابات كالمستندات المؤيدة ليا في المكاعيد المقررة أك بما يطمبو مفعدـ مكافاة الدي .6
أكراؽ أك بيانات أك قرارات أك محاضر جمسات أك كثائؽ أك غيرىا مما يككف لو الحؽ فى 

 فحصيا أك مراجعتيا أك االطالع عمييا كفقا ألحكاـ القانكف.
 الرقابة التشريعية. - ب

التنفيذية، كفقا  المجمس التشريعي الفمسطيني عمى أعماؿ السمطة تتمثؿ في الرقابة التي يمارسيا
أف: المجمس  مف القانكف األساسي لمسمطة الفمسطينية كالتي نصت عمى 34ألحكاـ المادة 

التشريعي ىك السمطة التشريعية المنتخبة كيتكلى ميامو التشريعية كالرقابية في المرحمة االنتقالية 
 و الداخمي".عمى الكجو المبيف في نظام

كيباشر المجمس التشريعي الفمسطيني رقابتو عمى أعماؿ السمطة التنفيذية بصكر كأشكاؿ متعددة 
 :مف أىميا

إصدار القكانيف كالتشريعات المنظمة لألعماؿ المالية كاإلدارية كالفنية لكزارات كمؤسسات  .1
 السمطة.

، كتكمف أكجو رقابة البرلماف مناقشة كاعتماد المكازنة العامة كالحسابات الختامية لمسمطة .2
 عمى المكازنة العامة مف خالؿ ثالث مراحؿ :

كىي مرحمة اإلقرار كالمصادقة عمى المكازنة العامة، حيث  :مرحمة الرقابة قبؿ التنفيذ - أ
يضطمع البرلماف بدكر رقابي مميز عمى السمطة التنفيذية إباف مناقشة مشركع قانكف المكازنة 

دخاؿ التعديالت الالزمة العامة مف خالؿ مناقشة  الكزراء عف البنكد المتعمقة بكزاراتيـ كا 
 عمييا.

كالمتمثمة في التقارير الريعية لمميزانية حيث يتعيف عمى السمطة  :مرحمة الرقابة أثناء التنفيذ - ب
التنفيذية ممثمة بكزارة المالية تقديـ تقارير ريعية عف سير المكازنة العامة لممجمس التشريعي، 

، 1998لسنة  7مف قانكف تنظيـ المكازنة العامة رقـ  52ب ما تنص عميو المادة كذلؾ حس
كيدكره يقكـ المجمس التشريعي بدراسة كتحميؿ ىذه التقارير كمقارنتيا بمجمؿ المكازنة 

 كالكقكؼ عند أم انحرافات حاصمة تمييدا لتكجيو األسئمة كاالستفسارات لكزير المالية.
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كالمتمثمة بإقرار الحساب الختامي حيث يتعيف عمى السمطة  :ذمرحمة الرقابة بعد التنفي - ت
حسب  التنفيذية ممثمة بكزارة المالية تقديـ مسكدة الحساب الختامي لممجمس التشريعي إلقراره

مف القانكف األساسي الفمسطيني، كالمادة  62األصكؿ، كذلؾ حسب ما تنص عميو المادة 
، األمر الذم يمثؿ رقابة الحقة 1998لسنة  7 مف قانكف تنظيـ المكازنة العامة رقـ 66

 لممجمس التشريعي عمى عسير المكازنة العامة ككؿ.
 نجد أف القانكف منح السمطة التشريعية سمطة الرقابة عمى مراحؿ إقرار كفي ضكء ما سبؽ

بر المكازنة العامة نظران لألىمية القصكل ككنيا تعتبر الترجمة المالية لمسياسات الحككمية، كيعت
 ذلؾ خير دليؿ عمى الحفاظ عمى الماؿ العاـ مف كقكع أم اعتداء عميو.

مساءلة الكزراء، مف خالؿ تكجيو األسئمة أك االستجكاب أك المناقشة لمكزراء حكؿ أل قضية  .3
تتعمؽ بأداء بكزاراتيـ، أك أم قضية تيـ المكاطف ليا عالقة بيذه الكزارة، كتنظـ المكاد 

 النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي آلية تكجيو األسئمة( مف 75،76،77،78.79.80)
 .كاالستجكابات

لجاف التحقيؽ كتقصي الحقائؽ، كىي تشكؿ لمعالجة مكضكع معيف تككف فيو المعمكمات  .4
 المتكفرة غير كافية اك غير مكثكؽ بيا، كتكلی ىذه المجاف جمع المعمكمات كئقصي الحقائؽ

 لتي تحقؽ ىدفيا.حكؿ المكضكع محؿ الفحص بكؿ الكسائؿ ا
مف  57المجاف الدائمة بالمجمس كؿ في مجاؿ النشاط المختص بمراقبتو، كتتصؿ المادة  .5

النظاـ الداخمي لممجمس عمى أف" لمجاف مف خالؿ رؤسائيا أف تطمب مف أم كزير أك 
مسئكؿ في مؤسسات السمطة الكطنية معمكمات أك إيضاحات تتعمؽ بالمكضكعات 

 تدخؿ ضمف اختصاصيا". التي المطركحة عمييا أك
 كتمعب رقابة المجمس التشريعي دكرنا بارزان في تييئة البيئة المناسبة لمرقابة الداخمية مف      

خالؿ ما تكفره مف متطمبات تتمثؿ في القكانيف كاألنظمة كالمكازنات التي تساىـ في ضبط 
أف الكاقع الفعمي يبيف عدـ األعماؿ كتنفيذىا عمى الكجو الصحيح لتحقيؽ األىداؼ المحددة، إال 

حدكث تحسف جكىرم في أداة الجية الرقابية األىـ في السمطة كىي المجمس التشريعي، حيث 
 لـ يتمكف المجمس التشريعي عمى مدار السنكات السابقة مف تجاكز نقاط الضعؼ كالقصكر التي

 :الزمتو كأضعفت دكره، كأىميا
 حداثة التجرية البرلمانية الفمسطينية. .1
ؼ استخداـ أدكات ككسائؿ المساءلة كخاصة حجب الثقة كاالستجكاب كذلؾ بسبب ضع .2

 المكف السياسى المسيطر عمى السمطة التشريعية كالتنفيذية. كحدة
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الفصؿ بيف الضفة الغربية كقطاع غزة ، كمنع النكاب مف حرية التنقؿ، كعدـ انتظاـ  .3
 حتالؿ.الجمسات بسبب إجراءات الحصار كاإلغالؽ التي يفرضيا اال

 

 الموازنة العامة كأدة لحفظ الماؿ العاـ 3.1.4
 الموازنة العامةتعريؼ  3.1.4.1
ظر حكليا مف حيث ناىيـ الخاصة بالمكازنة نتيجة الختالؼ كجيات المفدت الدلقد تع

خطكة نحك عممية التخطيط أك مجرد كسيمة لمربط بيف الخطة كالتنفيذ أك كخطة  ككنيا خطة أك
 لي سرد بعض التعاريؼ المغكية كاالصطالحية لممكازنة.التا ، كفيكمتسقةشاممة 

كازف". "مفاعمة مف الفعؿ  صيغة إلىيشير مفيكـ المكازنة مف الناحية المغكية  المغوي:التعريؼ 
تاريخ( أما  فكحاذاه. )آبادم، دك  بموكزنو أم عادلو كقاا( ك 447ص ـ، 1956)ابف منظكر، 

 (ـ1956( أم شمؿ. )ابف منظكر، ـ)عإنو لفظ مشتؽ مف الفعؿ ف عامة معنی كممة
رد دكف آخر، بفال تختص  التيالمكازنة العامة تختص باألمكاؿ العامة  الصطالحي:التعريؼ 

 (ـ1997اني، محيبؿ ىي لعمـك الناس. )ال
المكازنة العامة بأنيا كثيقة حككمية تقدـ تقدير إيرادات  الدكليعرؼ صندكؽ النقد  

رنسي عرؼ مكازنة الدكلة فأما القانكف ال (IMF.2017) .معينة سنة مالية فيكنفقات الدكلة 
ء الدكلة ككارداتيا، كيؤذف بيا كيقررىا البرلماف باتقدر بمكجبيا أع التيالصيغة التشريعية "بأنيا 

 .ي قانكف المكازنة الذم يعبر عف اىداؼ الحككمة االقتصادية كالماليةف
عممية سنكية "الحككمية لألمـ المتحدة بأنيا دليؿ المحاسبة  فيكعرفت المكازنة العامة  

 تعماؿ المكارد لتحقيؽ األغراض المطمكبة بكفاءة. اسة قابكالتنسيؽ، كر  التخطيطترتكز عمى 
 " عرؼ المكازنة بأنيا 1962( لسنة 39كحسب قانكف تنظيـ المكازنة في األردف رقـ )

احية المالية، كتعني اإليرادات المنياج المفصؿ لحككمة المممكة األردنية الياشمية مف الن
 "كالنفقات المقدرة لسنة مالية معينة

ـ بشأف تنظيـ المكازنة العامة 1998( لسنة 7رقـ ) قانكف المكازنة العامة كعرؼ
يراداتيا لسنة مالية معينة 1الفمسطينية، مادة ) (: بأنيا برنامج مقصؿ لنفقات السمطة الكطنية كا 

ركض كالمتحصالت األخرل ليا قادات السمطة الكطنية كالمنح كالكيشمؿ التقديرات السنكية إلير 
 .المختمفة كالمدفكعاتكالنفقات 

أف المكازنة العامة ىي أداة مالية تستخدميا  إلىات أعاله يمكف اإلشارة فكمف خالؿ التعري
 كسيمةألنيا  ضافةالدكلة لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية باإل
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عادة إنفاقيا لتغطية نفقات فإلعادة تكزيع الدخؿ القكمي عف طريؽ  رض الضرائب التصاعدية كا 
لمدكلة كتبيف فييا  الماليالطبقات الفقيرة. كىناؾ أىداؼ مالية لممكازنة تعبر عف كشؼ المركز 

 المكازنة. فيإذا كاف ىناؾ عجزان أـ فائضان 
ي اعتمادىا عمى التنبؤ كارتباطيا بفترة ف كاف أحد الخصائص األساسية لممكازنات يتمثؿ 

تقييـ المكازنات بنجاح في عمميات التخطيط كالرقابة ككأساس ل إستخداـكيمكف  محددةمستقبمية 
 .األداء كاكتشاؼ االنحرافات

 العامة لمسمطة الفمسطينيةالموازنة  إعدادخطوات  3.1.4.2
المكازنة  إعدادخطكات بأخرل، كيقصد  إلىالمكازنة العامة مف دكلة  إعدادتختمؼ طرؽ 

 0الختاميالحساب  إعداد نتياءىا كحتى اإعدادالتي تمر بيا المكازنة منذ بداية  الرئيسيةالمراحؿ 
المراحؿ بإجراءات خاصة. كتقكـ بذلؾ جيات متخصصة تعمؿ كفؽ  ىذه مف مرحمة كؿ كتتميز

 اطار قانكني معيف.

 إعدادياـ بالمسئكليات كالمياـ الخاصة بتتكلى دائرة المكازنة الق :عدادمرحمة التحضير واإل .1
مكازنات الكزارات كالمؤسسات العامة في السمطة الكطنية بما في ذلؾ مكازنة التمكيؿ 

 إعداد( كتمر عممية ـ1998سنة  7رقـ  قانكف المكازنة العامةكمتابعتيا في جميع مراحميا. )
افة الكزرات لمعمؿ عمى تحضير المكازنة بعدة خطكات تبدأ بإصدار تعميمات كزارة المالية لك

مختمؼ الكزارات ، ليتـ تحميميا في كزارة المالية، لمكازناتيا، تمييا عممية تجميع المكازنات 
إلقرارىا. )أبك زعيتر،  كتقديميا بشكميا النيائي لمجمس الكزراء تمييدان لعرضيا عمى البرلماف

 (ـ2012
ـ المكازنة العامة قديعمى ت ـ1998سنة  7رقـ  قانكف المكازنة العامة: نص مرحمة العتماد .2

كيت عمييا صالمجمس التشريعي قبؿ نياية شير تشريف األكؿ مف العاـ كعمى أف يتـ الت إلى
المجمس التشريعي بشأف مشركع قانكف  إلىبندان. ثـ يقـك كزير المالية بتقديـ تقرير  ندان ب

ت األساسية لممشركع، ثـ اعة كالمرتكز المكازنة العامة الجديدة متضمنان السياسة المالية المتب
)قانكف المكازنة يصدر قانكف المكازنة قبؿ بداية السنة المالية الجديدة بعد المناقشة كاإلقرار. 

 ( ـ1998سنة  7رقـ  العامة
يما يخص تنفيذ المكازنة لدل السمطة الكطنية الفمسطينية، تتكلى فك  :مرحمة تنفيذ الموازنة .3

عدادنظمة كتحديد اإلجراءات كالتكثيؽ كالحسابات ك كزارة المالية كضع األ التقارير لكؿ  ا 
ع كاالستالـ الناتجة عف تنفيذ المكازنة العامة، ككذلؾ كضع القكاعد كاألنظمة فمعامالت الد
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ؽ الخاصة ديانكاإلجراءات التي تحكـ تنفيذ المكازنة العامة كمكازنات الييئات المحمية كالص
 (ـ1998سنة  7رقـ  قانكف المكازنة العامة ) كمكازنات المؤسسات العامة.

رقـ  قانكف المكازنة العامة )حددت السمطة الكطنية الفمسطينية في  مرحمة الرقابة والتقييـ : .4
الخاص بتنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية لمسمطة الكطنية معايير  ـ(1998سنة  7

الجية التي تحصؿ عمى أم قرض  الرقابة كالتدقيؽ عمى حساب المؤسسات العامة، فعمى
عف مركزىا المالي  كزارة المالية إلىدكرية ربع سنكية  بكفالة السمطة الكطنية أف تقدـ تقارير

 كحساباتيا الختامية.

 لمسمطة الفمسطينيةىيكؿ الموازنة العامة  3.1.4.3
 تعتبر دراسة اإليرادات العامة كالنفقات العامة لمدكلة مف األىمية بمكاف خاصة في     

 فيعمـ االقتصاد كالمالية العامة، كتظير ىذه األىمية البالغة نظران لدكرىا الفعاؿ، كالذم تمارسو 
االقتصادية. كتتميز السمطة الفمسطينية بييكؿ خاص لمكازنتيا حيث يتحدد  المتغيراتمختمؼ 

بالظركؼ السياسية كاالقتصادية كالتي تعاني مف سيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي عمى معظـ 
مف مككنيف أساسييف ىما اإليرادات  مكاردىا االقتصادية. كتتككف المكازنة العامة الفمسطينية

 بنكد قرعية كىي كالتالي:   إلىالعامة كالنفقات العامة، كتتقسـ اإليرادات كالنفقات العامة بدكرىا 
 اليرادات العامة 3.1.4.3.1

 اإليرادات العامة: تعريؼ 

ات التي تقكـ بيا إحدل كحدات الحككمة العامة اإليرادات العامة بأنيا العممي ؼتعر  
 (ـ2014القيمة الصافية. )الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،  فيزيادة  إلىكتؤدم 

الخزينة  إلىفيعرؼ اإليراد العاـ بأنو جميع األمكاؿ العينية كالنقدية كالعقارية التي ترد 
رفت بأنيا جميع ع( كأيضا ـ1986طريؽ، لتغطية النفقات العامة. )ب كالالزمةالعمكمية لمدكلة 

طي بنكد غالخزينة العامة لمدكلة كت إلىاألمكاؿ النقدية كالعينية كالمنقكلة كالعقارية التي ترد 
 (ـ1998العامة. )عناية،  اإليرادات العامة في المكازنة

كتعتبر اإليرادات العامة قضية حساسة لدم معظـ الدكؿ كخصكصان فمسطيف، كذلؾ لمدكر 
يا الجانب بلذم تمعبو في تطكر كنمك االقتصاد الفمسطيني الذم يعاني مف عقبات عدة تسبب ا

(. فاإليرادات العامة في فمسطيف ىي أحد المكاضيع التي يشكبيا ـ2005اإلسرائيمي. )الشمة،
صاح فعدـ اإل إلى إضافةمسطينية الكاممة في التحصيؿ، لفالغمكض يسبب عدـ تكفر السيطرة ا

 (ـ2012)عبد النبي،   .حجـ اإليراداتالحقيقي ل
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العامة كسيمة الدكلة في أداء دكرىا لتحقيؽ اإلشباع العاـ، كىي الكسيمة التي  فاإليرادات 
تتحدد بمقتضيات الغاية منيا كطبقان لالعتبارات الكاقعية التي تسكد الجماعة يأسرىا، كما تعد 

كلة مف خالليا تأميف الماؿ الالـز لتغطية التي تستطيع الد الكسيمة المالية العامةاإليرادات 
 (ـ2002د الرازؽ، بنفقاتيا العامة. )ع

كات مالية تمكف الدكلة مف مجرد تغطية نفقاتيا كتحقيؽ داإليرادات العامة بمثابة أ تعدفمـ 
التكازف في ميزانيتيا. بؿ أصبح ليذه اإليرادات العامة أىداؼ اقتصادية كاجتماعية كسياسية 

تحقيقيا بكاسطة النفقات العامة. قفي ظؿ الفكر  إلىاألىداؼ التي تسعى الدكلة كتكمؿ تمؾ 
اإليرادات العامة بجانب ككنيا أداة لمحصكؿ عمى األمكاؿ العامة،  أصبحتاالقتصادم الحديث 
الدكلة لمتأثير عمى النشاط االقتصادم  كات السياسة المالية تستخدميادأداة ىامة مف أ

 ترغب الدكلة تحقيقيا. التيداؼ حسب األى كاالجتماعي
 داخمية مصادر إلى الممكلة لمجية كفقا السمطةيد ع فيالعامة  اإليراداتتنقسـ ك 
 كالتالي: مكضحة خارجية كمصادر

 مصادر داخمية )الجباية المحمية( وتتمثؿ في: .1
ـ احتسابيا كتتككف مف الضرائب المباشرة كالضرائب غير المباشرة، كيت :اإليرادات الضريبية :أولً 

شمؿ تصافي اإليرادات الضريبية( ك  =اإلرجاعات الضريبية  -بالمعادلة: )اإليرادات الضريبية 
الدخؿ كالجمارؾ كالمككس كضريبة القيمة المضافة كضريبة  بةمقبكضات المقاصة، كضري

 (ـ2014، الفمسطينية األمالؾ. )سمطة النقد
مباشرة مف رأس ماؿ أك دخؿ الممكؿ، ىي تمؾ الضرائب التي تقتطع  الضرائب المباشرة: .1

مباشرة عمى ذات الثركة، كأشير أنكاعيا الضرائب عمى الدخؿ، كالضرائب عمى  نصبكت
. شخصي( كتتميز بأنيا ضرائب يتحمؿ عبئيا المكمؼ بشكؿ ـ1988عناية، ) رأس الماؿ.

 آخر، كتساعد ىذه الضرائب عمى إعادة تكزيع إلىمف شخص  بءالع كال يمكف نقؿ ىذا
 (ـ2012الدخكؿ بيف أفراد المجتمع. )قباجة، 

العامة شكؿ المصدر الرئيس لإليرادات الضريبية في المكازنة كتي  الضرائب غير المباشرة: .2
 ىكضريبة الشراء عمضريبة القيمة المضافة،  ىعم ضرائبالفمسطينية ك تشمؿ ىذه ال

 .اإلنتاج
لشركات المممككة لمسمطة الكطنية أك اح مف ابكتشمؿ األر  :غير الضريبيةت اإليرادا ثانيًا:

المساىمة فييا سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة ككذلؾ الرسكـ اإلدارية كالغرامات 
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ـ( 1998سنة  7رقـ  قانكف المكازنة العامة )الضريبية األخرل.  كالمصادرات كاإليرادات غير
 كتشمؿ التالي:

 مف خاصة قائدة يستفيدكف الذل األفراد مف الدكلة تحصميا التي النقدية المبالغ ٌي :الرسـو 
( مثؿ رسكـ المحاكـ ـ2008كر، فذات النفع العاـ التي تقدميا الدكلة. )عص الخدمات

الشرعية كالعدلية، كرسكـ طكابع اإليرادات، كرسكـ االستيراد كرسكـ تسجيؿ األراضي، كرسـك 
حة، رسـك تسجيؿ رسكـ أحكاؿ مدنية، رسكـ مسا ،صحي جكازات السفر، رسكـ تأميف

 الشركات ، الرسـك معابر كغيرىا. 
 :ناء، رخص مزاكلة المينة.لبترخيص المركبات، كرخص السائقيف، رخص ا الرخص 
 غرامات المحاكـ، كغرامات المياه، كمخالفات المركر، الغرامات  ىك تشتمؿ عم ات:مالغرا

 .اإلدارية
 :د االستثمار.تشمؿ عكائد سمطة النقد كعكائ عوائد وأرباح استشارية 
 :مثؿ تأجير األمالؾ الحككمية، كعائدات المشاريع  إيرادات السمطة مف أمالكيا الخاصة

 ع منتجات حككمية.ي، كبكتبع يكعائدات التعديف كالمصادر الطبيعية كب الحككمية
 :تحصؿ عمييا الدكلة مف ىيئات  يالقركض كاليبات الت القروض واليبات الداخمية

 .كمؤسسات كطنية
  ر خارجية وتتمثؿ في:مصاد .2
 تزامات المالية الحككمية غير المسددة لاللالرصيد القائـ  فيكتتمثؿ  :القروض الخارجية

كالمترتب عمييا دفعو تسديدان اللتزاماتيا، كىي مرتبطة بفكائد باىظة، ليا انعكاسات سمبية 
 ( ـ2007يا في مشاريع إنتاجية. )صبيح، إستخدامعمى األجياؿ، كيفضؿ 

 سكاء مقابؿ بدكف لدكلة الممنكحة النقدية أك العينية اليبات :الخارج مف واليبات اتاإلعان 
تبطة بمكاقؼ مر  أنيا إال التزامات عمييا يترتب ال أنو الرغـ كعمى كالخارجية، المحمية المنح

 سياسية. 
 وتتكوف المنح والمعونات الخارجية في الموازنة العامة الفمسطينية مف:

 .ازنة كتقدميا الدكؿ المانحة ألغراض سد العجز في المكازنة الجاريةالمنح لدعـ المك  10
المعكنات الخارجية لتمكيؿ المشاريع التطكيرية كبشكؿ خاص في مجاؿ البنية التحتية كاعادة  20

ح، بيإعمارىا. كتغطي ىذه المعكنات تقريبان كامؿ العجز في المكازنة التطكيرية. )ص
 (ـ2007
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بشكؿ أساسي عمى مصدريف مف مصادر اإليرادات كىما  الفمسطينية سمطةكتعتمد ال
الجارم، كىذا المصدراف ال يمكف  فاقيانإإيرادات المقاصة كالمساعدات الخارجية في تغطية 
قيد قدرة الحككمة الفمسطينية في التحكـ يالتحكـ بيما ألنيما يخضعاف لسيطرة إسرائيؿ. كىذا 

 بتحصيؿ إيراداتيا.
 

 النفقات العامة 3.1.4.3.2

دت أىمية النفقات العامة في اآلكنة األخيرة مع تعاظـ دكر الدكلة كتكسع سمطتيا، ازدا
ككنيا األداة التي  إلىتدخميا في الحياة االقتصادية، كترجع أىمية النفقات العامة  كزيادة
ميا الدكلة مف خالؿ سياستيا االقتصادية في تحقيؽ أىدافيا النيائية التي تسعى إلييا، دتستخ

كافة جكانب االنشطة العامة ككيفية تمكيميا، كلذلؾ فإف نظرية النفقات العامة قد فيي تعكس 
شيدت تطكران يساير التطكر الذم لحؽ بدكر الدكلة في الحياة االقتصادية. كتعكد أىمية النفقات 

 المياديفالعامة إلي أنيا الكسيمة التي تستخدميا الدكلة في تحقيؽ الدكر الذم تقكـ بو في 
ة، فيي تعكس جكانب األنشطة كافة في صكرة أرقاـ كاعتمادات تخصص لكؿ جانب المختمف

منيا، تمبيو لمحاجات العامة لألفراد تكسعيا إلي تحقيؽ أكبر منفعة ممكنة ليـ كقد اىتمت 
العاـ في النمك االقتصادم، كاآلثار االقتصادية  اإلنفاؽالدراسات االقتصادية كالباحثكف بدكر 

 .نفاؽاإلالمختمفة ليذا 

 العامة تعريؼ النفقة: 
مشتؽ مف كممة نفؽ، كىي تدؿ عمى انقطاع الشيء كذىابو، كمنو نفقت  في المغة: اإلنفاؽ -1

الدابة أم ماتت، كنفؽ البيع أم راج، كذلؾ انو يمضي فال يكسد كال يقؼ، كسميت النفقة 
كثير أم " ا تمضي لكجييا، كنقكؿ انفؽ الرجؿ، أم ذىب ما عنده، كرجؿ منفاؽ يألن

ُْ أَوتُْم تَُمهكُن خصائه زإلى"، كمنو قكلو تع النفقة  اإلوفاقَمة َزبّي إذا ألمسكتم خشية حلُم نَّ

 .فتصبحكا فقراء شية نفاذىاخ، أم ألمسكتـ [100:اإلسراء] ُزاتَكان اإلوسان ل
ا مبمغ مف الماؿ يخرج مف خزانة الدكلة، نيتعرؼ النفقة العامة بأ النفقة في الصطالح:  -2

ا المختمفة، لتمبية الحاجات العامة لممجتمع، كما تعرؼ يا ك كزاراتيكىيئات إدارتيابكاسطة 
 شخص عاـ بقصد تحقيؽ منفعة عامة. عمى أنحا مبمغ نقدم يقـك بإنفاقو

عرؼ النفقات العامة بأنيا العمميات التي تقكـ بيا إحدل كحدات الحككمة العامة كتؤدم تي ك 
مبمغ أك ىي  ؛(ـ2014مسطيني، فال حصاءلإل. )الجياز المركزم ةافينقص في القيمة الص إلى
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أك ـ(، 2009حاج، مف النقكد يدفعو شخص مف أشخاص القانكف العاـ إلشباع حاجو عامة )ال
قو جية حككمية )عامة( في إطار ممارستيا لنشاطيا مف أجؿ إشباع حاجة نفمبمغ نقدم ت بأنيا

اقيا الدكلة مف مكاردىا يقصد نفالتي تقـك بإنقدية البأنيا المبالغ  أك ،(ـ2002عامة )العمر، 
 (ـ2001إشباع الحاجات العامة. )رجب، 

 ،عامة. )العناني بأنيا مبمغ مف الماؿ تستخدمو ىيئة عامة بيدؼ إشباع حاجة أك 
صرفيا بقصد ب بأنيا المبالغ النقدية التي تقكـ الدكلة أك إحدل ىيئاتيا العامةأك  ؛(ـ1992

مبمغ مف النقكد يقـك بأنيا  كتعرؼ أيضان  ؛(ـ1981د، فرىك كالمصمحة العامة. )ع فتحقيؽ الن
 (ـ1978قصد تحقيؽ نفع عاـ. )السيد، ببإنفاقو شخص عاـ 

في   تمؾ المبالغ المالية التي تقكـ بصرفيا السمطة ممثمة تعرؼ النفقات العامة بأنيا " ك
 ".تحقيؽ منفعة عامة عاـ بيدؼ و شخص"مبمغ نقدم يقكـ بإنفاق ، أك أنياالكزارات ك الييئات

مف خالؿ التعريؼ السابؽ تبيف أف النفقة العامة تتككف مف ثالث عناصر  أركاف النفقة العامة:
 رئيسية كىي تمثؿ أركاف النفقة كىي:

فؽ الدكلة عادة مبالغ نقدية لمحصكؿ عمي ما يمزميا مف سمع كخدمات، نت :الصفة الماليةأوًل: 
الغ النقدية األسمكب االعتيادم لحصكؿ الدكلة عمي احتياجاتيا، كسداد ما كيعد إنفاؽ المب

أما المكارد غير النقدية  ،(ـ2010يستحؽ عمييا مف فكائد كأقساط الديف العاـ.)طاقو، الغزاكم، 
التي تتبعيا الدكلة لمحصكؿ عمي متطمباتيا، إجباران أك بدكف مقابؿ مثؿ السخرة كاالستيالء، أك 

ثؿ إتاحة السكف المجاني لبعض مؿ محدكد بجانب منحيا لبعض المزايا العينية بدفعيا مقاب
، خؿ في إطار النفقات العامة )شيابا ال يدفيذمكظفييا في بعض المباني التابعة ليا 

مبمغ نقدم، كعميو فإف الكسائؿ غير  إستخداـبمعنى أف الشخص العاـ يقكـ بدكره ب، ـ(2004
تحتاجو مف منتجات  ة أك فركعيا ببذليا في سبيؿ الحصكؿ عمى ماالنقدية التي قد تقكـ الدكل

يقاؿ عف المزايا كاليبات التي تقدميا  ءالشيكخدمات ال تعتبر مف ضمف النفقات العامة، كنفس 
 الدكلة ألشخاص معنكييف أك طبيعييف.

ة المنفقة مف المبالغ النقدي ال تعد نفقة عامة إال :العاـ اإلنفاؽالحكومة ىي مف يتولى ثانيًا: 
طرؼ الدكلة كأقساميا السياسية كجماعتيا المحمية كالييئات كالمؤسسات العامة التي تتمتع 

يشترط عمي النفقات العامة أف يككف المنفؽ عمييا شخص معنكم عاـ، ك  بالشخصية المعنكية
 فالطبيعة القانكنية لممنفؽ، عنصر أساس في تحديد ما إذا كانت النفقة خاصة أك عامة

 .(ـ2000لصعيدم، )ا
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لكي تككف النفقة عامة، ينبغي أف تستيدؼ تحقيؽ  تحقيؽ نفع عاـ: ىدفيا النفقة العامةثالثًا: 
ضركرة تحقيؽ العدالة مف كراء قياـ الشخص العاـ  إلىمنفعة عامة، كضمنيا ىذا الركف يشير 

ال ك منفعة خاصة. يمكف في أم حاؿ مف األحكاؿ أف يككف الغرض مف النفقة العامة  بالنفقة، كال
 إضافةبؿ يجب  اإلنفاؽالعاـ كصفة القائـ ب اإلنفاؽيكفي تحقؽ الشرطيف السابقيف كىما نقدية 

العاـ إلي تحقيؽ منفعة عامة، أم يتحقؽ نفع عاـ يتمثؿ في إشباع  اإلنفاؽذلؾ أف يؤدم  إلى
امان د إنفاقا ع( كيذىب البعض لتحقيؽ منفعة خاصة ال يعـ2003حاجة عامة )العمي، 

( حيث إف المكظؼ الذم يستغؿ الماؿ العاـ لمنفعتو الشخصية، ىك يعتبر ـ1971)المحجكب، 
 أمكاؿ الدكلة كيتطمب األمر محاسبتو. إستخداـإساءة 
  العاـ: اإلنفاؽتصنيفات 

في السابؽ كفي ظؿ الدكلة الحارسة، لـ يكف تقسيـ النفقات العامة مكضكعان يثير شغؼ  
حيث كانت النفقات العامة محدكدة، كمكجية لتقديـ خدمات معينة تقـك  الباحثيف االقتصادييف

بيا الدكلة، فكانت النفقات العامة مف طبيعة كاحدة إال انو مع تطكر دكر الدكلة ازدادت أىمية 
تقسيـ النفقات العامة نظران لتنكع كتزايد النفقات العامة، كاختالؼ آثارىا، كمف ثـ ظيرت الحاجة 

أقساـ مميزة مع ضركرة أف يككف معيار التقسيـ قائمان عمى  إلىىذه النفقات  لتقسيـ كتبكيب
 .مبادل كاضحة

 :القتصاديالتصنيؼ  أول:
ييدؼ التصنيؼ االقتصادم إلي تقسيـ النفقات العامة بناء عمي الكظيفة االقتصادية ليا 

نفقات العامة حسب . كتقسـ الاالقتصادمتسييؿ عممية دراسة آثارىا عمى النشاط  أجؿكذلؾ مف 
 التصنيؼ االقتصادم تبعان ألثرىا عمي الدخؿ القكمي إلي:

كتشمؿ جميع النفقات التي تؤدم بصفة مباشرة إلي زيادة الناتج القكمي كىي  نفقات حقيقية: .1
نفقات تتميز بأنيا تتـ بمقابؿ يتمثؿ في السمع كالخدمات كنجد منيا ركاتب كأجكر مكظفي 

تعميمية كالصحية كنفقات المشتريات اإلنتاجية)الكادم، عزاـ، الدكلة، كىي النفقات ال
 ـ(2007

 كتتضمف النفقات الحقيقية نكعيف مف النفقات :
 
 
 



 @7 
 

 :النفقات الحكومية الستيالكية  

كتتضمف مشتريات الحككمة مف مستمزمات اإلنتاج كالسمع االستيالكية كالخدمات الالزمة 
التقميدية لمدكلة بصفة عامة، كالكظيفة اإلدارية بصفة  العامة، كالقياـ بالكظائؼ المرافؽلتسيير 

 ( ـ2003خاصة )عثماف، 
  ةالرأسماليالنفقات الحكومية 

ىي تمؾ التي تخصص لتككيف رؤكس األمكاؿ العينية بمعني آخر تمؾ التي تيدؼ  
  .عمي مشاريع البنية التحتية اإلنفاؽ( مثاؿ ـ2004)شياب،  القكميةلتنمية الثركة 

 
 التحويمية  النفقات .2

ىي تمؾ النفقات التي ال تؤدم إلي زيادة الناتج القكمي كيتمثؿ أثرىا مف خالؿ إعادة 
ابؿ تكزيع الدخؿ القكمي مف خالؿ تحكيؿ مبالغ نقدية بيف األفراد كالجماعات، كال يكجد ليا مق

 :( كتنقسـ النفقات التحكيمية إلي ثالث أنكاعـ2004كاإلعانات )عبد المجيد، 

 حكيمية اقتصاديةنفقات ت 
  نفقات تحكيمية اجتماعية 
 نفقات تحكيمية مالية 

 النفقات التحويمية القتصادية
إعانات لبعض  في، مثاؿ ذلؾ ما تقدمو الدكلة االقتصادمتحقيؽ التكازف  إلىتيدؼ  

 لتكفؿ حد أدني مف العائد لتتمكف مف االستمرار في العممية اإلنتاجية.)عبد اإلنتاجيةالمنشآت 
 ـ(1990اح، الفت
  الجتماعية التحكيميةالنفقات 

النفقات التحكيمية االجتماعية نقدا كعينا بدكف مقابؿ لبعض المشاريع كاألفراد أك  تدفع
الطبقات في المجتمع بيدؼ تخفيض النفقات اإلنتاجية كتحقيؽ البعد االجتماعي كمثاؿ لذلؾ 

بيرة العدد كمحدكدة الدخؿ اإلعانات التي تمنح لمكظفي الدكلة، كألصحاب العائالت ك
 ـ(.2000)الصعيدم، 
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 النفقات التحويمية المالية 

 (ـ2002كيقصد بو أقساـ الديف العاـ كفكائده )العمر،  
 التصنيؼ اإلداري : ثانيا:

ييدؼ ىذا التقسيـ إلي تكضيح العالقة المالية التي تربط ما بيف إدارات الدكلة المختمفة  
 لة.التي تقـك بيا الدك  كاألنشطة

  التصنيؼ التنظيمي: .1

و كفقا لمييئات اإلدارية، فتكزع يبالعاـ ، كتبك  اإلنفاؽيقكـ ىذا التقسيـ عمى تقسيـ 
الكزارات كالمصالح التابعة لو، بصرؼ النظر عف أكجو نشاط ىذه الييئات،  عمىاالعتمادات 

 (ـ2002،كدكف االىتماـ بنكع النفقة أك غرضيا. )أـ القرل
 التصنيؼ الوظيفي: .2

العاـ عمى األنشطة المختمفة التي يقكـ بتمكيميا، كاألمف كالدفاع  اإلنفاؽيتـ تكزيع  
، كعميو فإف اليدؼ مف ىذا التقسيـ، ىك معرفة طبيعة األنشطة التي تقكـ بيا كالتعميـكالصحة 

 ـ(2002ىا. )العمر، إنجاز العاـ في  الحككمة، كبالتالي تقييـ مدم كفاءة القطاع

 التصنيؼ النوعي:  .3

الحككمي حسب  اإلنفاؽالحككمي، كفقان لطبيعة النفقة، كيتككف  اإلنفاؽيتـ بمكجبو تقسيـ 
ة. )أـ الرأسماليمف الركاتب كاألجكر كالنفقات التشغيمية كالنفقات التحكيمية كالنفقات  التقسيـىذا 
 (ـ2002، القرل

و أداة ميمة مف بأن اإلنفاؽيف، عرؼ لنا ثعيدا عف ذلؾ كمو نجد فريقان مف الباحبك     
المالية التي تستخدميا الحككمة مف أجؿ إشباع حاجات المجتمع العامة كتحقيؽ  السياسةأدكات 

دارتيامكف الحككمة مف تيسير أجيزتيا ك العاـ يي  اإلنفاؽأىدافو كعمي الرغـ مف أف  ، إال أف حجـ ا 
يقسـ االقتصادم، ك  يعكس بدرجة كبيرة فعالية الحككمة كمدم تأثيرىا في النشاط اإلنفاؽ ىذا

 لقسميف:الحككمي  اإلنفاؽ

 الحككمي المنتج. اإلنفاؽ •
 الحككمي غير المنتج.  اإلنفاؽ •
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 اإلنفاؽبأنو الفرؽ بيف " الحكومي غير المنتج اإلنفاؽ ( ـ2001)برم،  وقد عرؼ
كفؤ لذلؾ  إستخداـالحككمي عمي البرنامج نفسو، كلكف ب اإلنفاؽمعيف، ك  برنامجالحككمي عمي 

  "سوفن أقؿ لتحقيؽ اليدؼ فاؽاإلن
الحككمي عاؿ كأنو في  اإلنفاؽالحككمي غير المنتج، يدؿ عمي أف  اإلنفاؽفإف كجكد 

يؤدل غير المنتج  اإلنفاؽككجكد ، ، بإنفاؽ أقؿاإلنفاؽطمكب مف ذلؾ اليدؼ الم إنجازاإلمكاف 
غير المنتج فيعكد  فاؽاإلن( أما كجكد ـ2001زيادة عجز الميزانية كزيادة االقتراض )برم،  إلى
 عكامؿ:  عدة إلى

ظيكر البطالة المقنعة بيف القكل العاممة في االقتصاد ككجكد عناصر إنتاج غير الزمة في  -
 العممية اإلنتاجية.

دراسات الجدكل االقتصادية لممشركعات، كعدـ كجكد بدائؿ متاحة، يمكف مف  إعدادقصكر   -
 .المشركع بأقؿ التكاليؼ إنجازخالليا 

 
 تقسيـ العممي لمنفقات العامة )حالة السمطة الوطنية الفمسطينية( ال

" كىذا يبيف أف السمطة الكطنية  تعتمد عمي تسمية الجيات اإلدارية بمراكز مسئكلية  
التقسيـ اإلدارم في مكازناتيا. كحددت السمطة الكطنية الفمسطينية في  بمبدأ تأخذالفمسطينية 

( مركز مسئكلية ضمف المحافظات كالكزارات كالمؤسسات كالييئات 51التقسيـ اإلدارم لنفقاتيا )
 :التالي ي أربعة قطاعات رئيسية عمي النحك، مكزعة عمالعامة

 ـ الرشيدقطاع الحك -
 قطاع البنية التحتية.  -
 القطاع االقتصادم.   -
 القطاع االجتماعي. -

مراجعة قانكف رقـ با، ك كما أف السمطة الكطنية الفمسطينية، اتبعت التقسيـ الكظيفي لنفقاتي 
بأف تنظيـ المكازنة العامة كالشئكف المالية لمسمطة الكطنية الفمسطينية قسمت  1998( لسنة 7)

 نفقاتيا إلي ما يمي:
 ب واألجور وتشمؿ :تنفقات الروا - أ

  المدنييف.ركاتب 
 العسكرييف ركاتب .   
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 كتشمؿ العديد مف النفقات : النفقات التشغيمية - ب
 مية.السفر في ميمات رس   . اإليجارات 
  يرباءكالكالمياه  .  .قرطاسية كمطبكعات 
 .مصاريؼ صيانة كاصالحات  النقؿ. طكسائ مصاريؼ 
 .مكاد كلكاـز استيالكية  .أخرم 

 كتتضمف : النفقات التحويمية - ت
 الضماف االجتماعي.    . المساىمات 
 .اإلعانات  .التقاعد كالتعكيضات 

 ضمف:كتت ةالرأسماليرية و يالنفقات التطو  - ث
  ة لممشاريعالرأسمالية كالتحكيالت الرأسماليامتالؾ األصكؿ 
 . االجيزة كالمعدات 
 .مركبات كآليات ثقيمة 
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 .األبنية كاإلنشاءات 
 االثاث 
 خرل.ا 

 .خدمة الديف العاـ وتشمؿ األقساط والفوائد لمقروض الخارجية والمحمية - ج
 

 (2016-2007) مف االعكاـ زناتمكا في الفعمي كالصرؼ المكازنة بيف االنحراؼ :(3.1) جدكؿ

 2016موازنة  البياف
 ) بالشيكؿ(

 2016فعمي 
 ) بالشيكؿ(

النحراؼ عف الموازنة 
 نسبة النحراؼ عف الموازنة 2016

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 النسبة القيمة
نفقات 
 %51 %58 %47 %44 %31 %36 %41 %38 %34 %56 41,535,000 33,067,000 74,602,000 تشغيمية

نفقات 
 %86 %81 %44 %83 %77 %52 %69 %67 %42 %58 14,437,000 1,250,000 15,687,000 رأسمالية

نفقات 
 تطويرية

9,000,000 0 9,000,000 100% 87% 72% 75% 66% 82% 85% 90% 92% 96% 

 .الباحث( كزارة المالية بغزة إعداد) : المصدر 

( سكاء ككاف االنحراؼ 2016-2007( بأف ىناؾ انحراؼ كاضح بيف المكازنة كالصرؼ الفعمي لمكازنات االعكاـ مف )3.1) يتضح مف الجدكؿ رقـ
الحككمي لمكزارات كعمى مدل التزاـ الكزارات الفمسطينية  اإلنفاؽايجابي اـ سمبي فأنو مؤشر عمى عدـ االلتزاـ بقانكف المكازنة العامة كىذا ينعكس عمى ضبط 

 عات الشراء العاـ.بتشري
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 الحكومي اإلنفاؽالمبحث الثاني : ضبط 
 مقدمة      3.2.1

يجب  عامان  اإلنفاؽ لكي يككفىك تحقيؽ المنفعة العامة؛ ك  العاـ اإلنفاؽ إف الغرض مف
يجب أف  العاـ اإلنفاؽ أف يقصد منو تحقيؽ منفعة عامة، كىذا المبدأ مبرر بأمريف أكليما أف

يشبع حاجة عامة كالحاجة ال تككف عامة إال إذا كاف إشباعيا يحقؽ منفعة عامة، كثانييما 
تحقيؽ مبدأ المساكاة بيف المكاطنيف  إلىإذا حقؽ منفعة عامة فإف ذلؾ يؤدم  العاـ اإلنفاؽ أف

في تحمؿ األعباء العامة، كىنا يثكر التساؤؿ عف المقصكد بالمنفعة العامة ؟ فالماليكف 
إلشباع الحاجات العامة في  العاـ اإلنفاؽ التقميديكف يركف تحقؽ المنفعة العامة إذا ما خصص

قد  العاـ اإلنفاؽ حدكد الكظائؼ التقميدية لمدكلة، أما الفكر المالي الحديث فيرل أف مضمكف
المخصص لألغراض االقتصادية كاالجتماعية، فاإلعانات االقتصادية  اإلنفاؽ اتسع ليشمؿ

تحقيؽ منفعة عامة ألنيا تسيـ في تحقيؽ التكازف االقتصادم  إلىاعية تؤدم كاالجتم
 .كاالجتماعي

 اإلنفاؽضبط  تعريؼ 3.2.2
عمى أنو حسف التعامؿ مع األمكاؿ كسبنا  بمعناه االصطالحي اإلنفاؽكيعرؼ ضبط 

ضبط  العاـ مع اإليرادات العامة؛ كبذلؾ عندما نعرؼ اإلنفاؽ كأنفاقنا، بمعني تناسب ترشيد
كمصطمح اقتصادم فيك حسف تصرؼ الحككمة في إنفاؽ األمكاؿ، كما يتضمف ترشيد  اإلنفاؽ
إتباع مبدأ األكلكيات النسبية كالترتيب التفاضمي السميـ، بحيث يقدـ األىـ عمى الميـ،  اإلنفاؽ
حكاـ الرقابة عمييا، كالكصكؿ باإلسراؼ  اإلنفاؽكترشيد  الحد  إلىيتضمف ضبط النفقات، كا 

ألدنى، كتالفي النفقات غير الضركرية، كزيادة الكفاية اإلنتاجية، كمحاكلة االستفادة القصكل ا
 ."مف المكارد االقتصادية كالبشرية المتكفرة

 العاـ اإلنفاؽ ضوابط 3.2.3
 العاـ األىداؼ المنشكدة منو، يجب تحقؽ أمريف في غاية األىمية.  اإلنفاؽ يحقؽلكي   

أف يتـ ذلؾ عف طريؽ واألمر الثاني أكبر قدر ممكف مف المنفعة، ىك تحقيؽ  األمر األوؿ
في النفقات، لذلؾ مف الضركرم كجكد أساليب كصكر لمرقابة المختمفة،  االقتصادأكبر قدر مف 

أكجو المنفعة دكف إسراؼ أك تبذير. كتتمثؿ ىذه الضكابط  إلىتكجيو النفقات العامة  تضمفالتي 
 فيما يمي: 

https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
https://www.facebook.com/notes/10201870288266339/
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إشباع حاجة عامة، كبالتالي تحقيؽ  إلىؼ ذذا كانت النفقة العامة تحإ ضابط المنفعة:
بمقدار ما تحققو مف نفع لممجتمع، كىذا ما  ال يمكف أف تككف مبررة إال المصمحة العامة، فإنما

يقتضي عدـ صرفيا لتحقيؽ المصالح الخاصة لبعض األفراد، أك المجمكعات أك فئات المجتمع 
كعميو فاف اليدؼ األساسي لإلنفاؽ . سياسية أك اجتماعية كانتألسباب  دكف البعض اآلخر،

الحككمي ىك تحقيؽ أقصى منفعة ممكنة كذلؾ مف أجؿ إشباع حاجات المجتمع المتعددة، عمى 
العكس مف النفقة الخاصة التي تصرؼ لتحقيؽ أىداؼ فردية كلغرض الحصكؿ عمى مردكد 

العاـ، إذ عمى الدكلة أف تكازف  اإلنفاؽشخصي. كىنا يثار مكضكع آخر كىك تحديد أكلكيات 
بيف المنافع لتحقيؽ أقصى منفعة اجتماعية، حيث يقرر في ضكء أىداؼ الخطة. المكازنة بيف 

األخذ باالعتبار تكزيع النفقات حسب احتياجات النكاحي  إلى ضافةالمختمفة باإل اإلنفاؽكجكه 
 إلىة، كتختمؼ ىذه األكلكيات مف اقتصاد كاألقاليـ المختمفة، ككذلؾ لمختمؼ الطبقات االجتماعي

آخر كما تختمؼ في االقتصاد الكاحد مف مرحمة ألخرل" كتميز في الفكر االقتصادم كالمالي 
ف كانا متباينيف، أحدىما شخصي يعتمد عمى المنفعة  في ىذا الشأف بيف اتجاىيف رئيسييف، كا 

لزيادة التي تحدث في الدخؿ الشخصية التي تعكد عمى األفراد، كاألخر مكضكعي يعتمد با
 ـ(.2012)فرج، القكمي. 

العاـ تجنب أم تبذير أك  اإلنفاؽإذ يجب عمى القائميف ب ضابط القتصاد في النفقات: -1
ذلؾ  إلىإسراؼ، ألف في ذلؾ ضياعا لمبالغ كبيرة دكف أف يترتب عمييا أم منفعة. أضؼ 

زعزعة الثقة فييا  إلىلدكلة يؤدم المالية في ا دارةأف اإلسراؼ كالتبذير مف جانب اإل إلى
كيبرر محاكالت المكمفيف كالممكليف في التيرب مف أداء الضريبة، كباختصار فاف ضابط 

أقؿ نفقة ممكنة ألداء نفس الخدمة، كتتعدد مظاىر التبذير  إستخداـاالقتصاد يعني 
كفاءة  كاإلسراؼ المالي في العالـ كعمى كجو الخصكص في الدكؿ النامية بسبب انخفاض

ضبط النفقات العامة في شتى  إلىالرقابة المالية كالسياسية كليذا فاف الحاجة تدعك 
القطاعات عمى أسس معينة تتمثؿ في مراعاة الحاجات الحقيقية الفعمية، بحيث ال تتحمؿ 

إذا كانت ضركرية تماما. كبالقدر الالـز فقط، لتحقيؽ المنفعة  الدكلة نفقات عامة إال
فضال عما يمكف أف تؤديو أجيزة اإلعالـ كالرقابة المختمفة مف ادكار ىامة في العامة. ىذا 

لنفقات العامة الحككمي بما يضمف تكجيو ا اإلنفاؽكحازمة عمى عمميات  إيجاد رقابة فعالة
 ة.األكجو النافع إلى

الترخيص ىك ما يميز النفقة العامة عف النفقة الخاصة كيعني  ضابط الترخيص والتقنييف:  -2
لؾ أف أم مبمغ مف األمكاؿ ال يصرؼ إال إذا سبقت مكافقة الجية المختصة بالتشريع"، ذ
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لمدكلة فالمقصكد بو أف يتـ تنفيذ النفقات العامة كفقا لإلجراءات  ىاإلنفاقأما تقنييف النشاط 
التي حددتيا المكازنة كالقكانيف المالية، كيعد الضامف لتحقيؽ المنفعة كاالقتصاد في النفقة، 

يتمثؿ في درجة احتراـ المنفذيف لقكاعد اإلجراءات القانكنية التي تتطمبيا النصكص ك 
التشريعية عند تنفيذ النفقة العامة مف خالؿ أساليب الرقابة بشتى صكرىا، كتحدد القكانيف 

جراءات ا، حيث تعيف السمطة يالتي تنظـ النشاط المالي لمدكلة أساليب صرؼ النفقات كا 
صرفيا كىك ما يضمف أف النفقة العامة قد تـ  كضح مراحؿ عمميةالمخكلة باإلذف كت

 .صرفيا في مكانيا بما يضمف تحقيؽ النفع العاـ المستيدؼ

 العاـ اإلنفاؽظاىرة تزايد  3.2.4
مع " تزايد النفقات العامة" ارتبطت بدراسة النفقات العامة، ظاىرة  التيمف بيف الظكاىر 

ف كانت أسباب ىذه ال األثنيفقة بيف حيث أف العالمحمي تزايد الدخؿ ال اىرة متعددة ظطردية. كا 
أف الثابت ىك الضركرة المتزايدة لترشيد ىذه النفقات مف أجؿ ضماف تحقيؽ أىدافيا  إال، كمتغيرة

بالقدر  اإلنفاؽالعمؿ عمى زيادة فعالية  "إلىالعاـ  اإلنفاؽاالقتصادية كاالجتماعية. يشير ترشيد 
الٌداخمية كالخارجية  التزاماتوالقكمي عمى تمكيؿ كمكاجية  االقتصادقدرة  الذم يمكف معو زيادة

العاـ ال يقصد بو  اإلنفاؽأدنى حد ممكف. لذا فإف ترشيد  إلىمع القضاء عمى مصدر التبديد 
 اإلنفاؽأقؿ قدر ممكف مف ضغطو كلكف يقصد بو الحصكؿ عمى أعمى إنتاجية عامة ممكنة ب

تحقيؽ أكبر نفع لممجتمع عف طريؽ رفع كفاءة  "العاـ  اإلنفاؽني كما يمكف أف يع ؼ،كاإلسرا
أعمى درجة ممكنة ك القضاء عمى أكجو اإلسراؼ كالتبذير، كمحاكلة تحقيؽ  إلى اإلنفاؽىذا 

 ." يمكف تدبيره مف المكارد العادية لمدكلة التكازف بيف النفقات العامة ك أقصى ما
 إلىالمنتجة  إلىالمتدخمة  إلىلدكلة الحارسة أدل تطكر الدكلة كتغير دكرىا مف ا كقد

لىا المختمفة ك يتكسيع كجكه نشاطات ا، كأصبحت ىذه يحدكث زيادة مطردة في حجـ نفقات ا 
الظاىرة سمة الكثير مف االقتصاديات سكاء في الدكؿ المتقدمة أك النامية عمى السكاء، كيمكف 

نكعيف مف  إلىاليكـ  الذم نراه في عالـ تحديد األسباب كراء ىذا التزايد في النفقات كبالشكؿ
 أسباب ظاىرية كأسباب حقيقية. -األسباب:

تضخـ الرقـ  إلىكىي تمؾ األسباب التي تؤدم  أوًل: األسباب الظاىرية لتزايد النفقات العامة
في كمية السمع كالخدمات المستخدمة  الحسابي لمنفقات دكف أف يقابميا زيادة التكمفة الحقيقية أم

النفقات العامة رغـ  باع الحاجات العامة، أك بمعنى آخر عدـ زيادة متكسط نصيب الفرد مفإلش
 بشكؿ مستمر"، كتتمثؿ أسباب ىذه الزيادة فيما يمي:  مبمغيازيادة 
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إف التدىكر المستمر في قيمة النقكد في مختمؼ بمداف العالـ  تدىور قيمة النقود التضخـ: -1
كة الشرائية لكحدات النقد المتداكؿ في تمؾ الدكؿ كذلؾ انخفاض في الق إلىعادة ما يؤدم 

بسبب زيادة األسعار فالحككمات اليكـ أصبحت تدفع مبالغ طائمة لشراء نفس الكمية مف 
السمع كالخدمات التي كانت تشترييا فيما سبؽ عف طريؽ دفع مبالغ زىيدة، كعميو فاف زيادة 

ارتفاع أسعار تمؾ السمع كالخدمات كليس  إلىالنفقات في مثؿ ىذه األحكاؿ البد أف تعكد 
الزيادة في كمية أك في نكعية تمؾ السمع كالخدمات. أم أف ىذه الزيادة ىي مجرد زيادة  إلى

زيادة نصيب الفرد مف الخدمات التي  إلىا لـ تؤدم يصكرية ال أساس ليا مف الكاقع ألن
 تقـك الدكلة بتمكيميا كاإلشراؼ عمييا.

في الماضي كانت المكازنة العامة تظير المبالغ الرقمية  ة المالية:اختالؼ طرؽ المحاسب -2
لإليرادات كالنفقات العامة، بعد أف تتـ المقاصة المباشرة كالفكرية بيف اإليرادات كالنفقات، 
فإذا ظير فائض أك عجز يظير في المكازنة العامة. كبعد أف اتبع مبدأ عمكمية المكازنة 

إدراج جميع اإليرادات كالنفقات  جبيف اإليرادات كالنفقات ك حيث ال يجكز إجراء مقاصة ب
في كثيقة كاحدة، حيث أصبح يستخدـ ما يطمؽ عميو طريقة المكازنة اإلجمالية، كفي بعض 
الدكؿ تدخؿ ىناؾ بنكد جديدة لإليرادات كالنفقات دكف أف يتغير الحجـ الحقيقي لإلنفاؽ 

اإليرادات التي تقكـ بتحصيميا بعض العاـ"، كما كاف في الماضي يتـ تخصيص بعض 
ا كبالتالي ال تظير في ميزانية الدكلة، كمع اعتماد كحدة ياإلدارات كالمصالح لتغطية نفقات

 إلىدی أالدكلة، ما  كازنةة أصبحت كؿ النفقات )مركزية أك محمية( تظير في مكازنالم
طرؽ  جت عف تغييرتضخـ حجـ النفقات العامة، كىذه الزيادة ىي زيادة ظاىرية فقط نت

 .المحاسبة في الميزانية الحديثة
يختمؼ ىذا العامؿ عف بقية العكامؿ األخرل، فزيادة النفقات العامة  زيادة عدد السكاف: -3

التي تترتب عميو ليست زيادة ظاىرية بحتة، بؿ انو مف الطبيعي أف تزداد نفقات الدكلة 
حقيقة، تمنع القياـ بمقارنات الفترات بازدياد عدد السكاف، كالزيادة في عدد السکاف في ال

الذم  اإلنفاؽالمختمفة، كلکي نتابع الزيادة الحقيقية يجب أف تككف المقارنات بيف مقدار 
الكمي عمى عدد السكاف،  اإلنفاؽيعكد عمى الفرد الكاحد خالؿ فترة المقارنة، أم بقسمة 
 الكسيمتيف: "  إستخداـمكف ذلؾ بكىناؾ عدة طرؽ لمعرفة الزيادة الحقيقية لمنفقات العامة، كي

  العاـ الستبعاد الزيادة الناتجة عف زيادة عدد السكاف. اإلنفاؽمعرفة نصيب الفرد مف 



 @@ 
 

  مجمكع الدخؿ الكمي، في السنكات المختمفة. كمنو نستنتج  إلىالعاـ  اإلنفاؽمقارنة نسبة
الفرد منيا، فاف ىذه زيادة نصيب  إلىبأنو إذا كانت الزيادة في النفقات العامة ال تؤدم 

 عف تزايد عدد السكاف ىي زيادة ظاىرية. الزيادة الناتجة
دكلة  إلىىذه الزيادة في النفقات العامة ناتجة عف ضـ إقميـ جديد  حجـ اإلقميـ: اتساع -4

معينة، ىذا اإلقميـ لـ يكف تابعا ليا، كىك ما قد يترتب عميو زيادة ظاىرية، إذ ال يترتب 
ية زيادة في الخدمات بالنسبة لسكاف اإلقميـ األصمي، كقد تحقؽ ىذا عمى ىذا االنضماـ أ

السبب مرارا بالنسبة لبعض الدكؿ األكربية التي تغيرت حدكدىا كاتسعت مساحتيا عقب 
تكحيد  إلىبعض الحركب، كما حدث ىذا عند اتحاد األلمانيتيف ) الشرقية كالغربية( ما أدل 

ت العامة"، كلكف كما ذكرنا تبقى ىذه الزيادة ظاىرية فقط الميزانية، كبالتالي تضاعفت النفقا
 .قی ثابتابب الفرد مف ىذه النفقات يينص فكذلؾ أل

 ثانيا: األسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة.

زيادة المنفعة الفعمية  إلىالعاـ تمؾ المعطيات التي تؤدم  اإلنفاؽاألسباب الحقيقية لزيادة 
نمك حقيقي لإلنفاؽ العاـ، أم أنو ىناؾ  إلىخر تمؾ األسباب التي تؤدم كبمعنى آ ."اإلنفاؽمف 

تكسع في حجـ السمع كالخدمات العامة التي تقدميا الدكلة لممجتمع أك تحسيف مستكل الخدمات 
القائمة، كىك التعبير النقدم لتمؾ الزيادة في حجـ الخدمات العامة كنكعيتيا، كتنقسـ األسباب 

دارية،  إلىنفقات العامة لزيادة ال الحقيقية خمسة أقساـ ىي اقتصادية، سياسية كاجتماعية، كا 
 . كمالية

 أوًل: األسباب القتصادية: 
 -نمو الدخؿ القومي : .أ 

تساعد الزيادة في معدالت الدخؿ القكمي عمى زيادة النفقات العامة حيث أف زيادة  
مكعيا يتككف الدخؿ القكمي العكائد التي يحصؿ عمييا أصحاب عناصر اإلنتاج كالتي مف مج
( عف طريؽ الضرائب الدخكؿتمكف الدكلة مف أف تحصؿ عمى نسبة معينة مف ىذه العكائد )

كالرسكـ كغيرىا لتتمكف الدكلة مف خالليا مف مقابمة نفقاتيا المتزايدة أم اف ىناؾ عالقة طردية 
 ( ـ2007)الكادم، عزاـ، . بيف الدخؿ القكمي كالنفقات العامة

 -المشروعات العامة : انتشار .ب 

أف تدخؿ الدكلة في الحياة االقتصادية أخذ بالتزايد في معظـ الدكؿ سكاء كاف عف طريؽ  
متعددة منيا المساىمة  ألسبابتكسع المشركعات القائمة أك مف خالؿ إنشاء مشركعات جديدة 

لخاص في زيادة المعركض مف السمع كالخدمات الضركرية لممجتمع كالتي يحتكر القطاع ا
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إنتاجيا أك التي ال يرغب في إنتاجيا بسبب عدـ تحقيقيا لألرياح أك بسبب أف إنتاجيا يحتاج 
 مكارد مالية كبيرة يتعذر عمى القطاع الخاص تكفيرىا كعمى اثر ذلؾ تتزايد النفقات العامة إلى

 -دعـ الدولة لممنتجيف والمصدريف المحمييف : .ج 

ر مالية تشجع مف خالليا المنتجيف عمى االستمرار تقدـ الدكلة إعانات متعددة مالية كغي 
في إنتاج السمع الضركرية كعرضيا في السكؽ بأسعار مناسبة ككذلؾ تزيد مف قدرة منتجات 

 .المصدريف الكطنييف عمى المنافسة في األسكاؽ العالمية

 -حدوث الدورات القتصادية :  .د 

ساد كاالزدىار ففي فترة الكساد عمييا تعمؿ الدكلة عمى زيادة نفقاتيا العامة في فترتي الك 
أف تعمؿ جاىدة عمى زيادة الطمب الفعاؿ مف خالؿ تشغيؿ اكبر عدد ممكف مف القكل العاممة 

الخدمية كاإلنتاجية مقابؿ أجكر معينة تكزع عمى ىؤالء العامميف الذيف سيقكمكف  المشاريعفي 
م يعني زيادة الطمب الفعاؿ كمع حاجاتيـ منيا كالذ إلشباعبأنفاقيا عمى السمع كالخدمات 

ثـ زيادة الدخكؿ المكزعة السيما كانيـ مف ذكم الدخكؿ المحددة  ستخداـاإل زيادةاستمرار 
كيتميزكف بارتفاع الميؿ الحدم لالستيالؾ كالذم يترتب عميو زيادة اكثر في الطمب الفعاؿ مما 

لىناحية ك امتصاص المعركض مف السمع كالخدمات في األسكاؽ مف  إلىيؤدم  تحفيز  ا 
المشاريع عمى التكسع في إنتاجيا مف ناحية أخرل ، كبالتالي زيادة معدالت النمك االقتصادم 
 أما فترة االزدىار فاف قياـ الدكلة بإنشاء المشاريع كتكسيع القائـ منيا يرافقيا تطبيؽ سياسات

ارتفاع معدالت التضخـ ( لمحد مف لضرائب كالتكسع في القركض العامةمالية كنقدية ) كزيادة ا
 (71 صـ، 2008، دارةالحككمي. )مجمة المحاسبة كاإل اإلنفاؽعممية زيادة  تسايرالتي 

مف ظاىرة الزيادة في النفقة العامة يمكف تفسيره استنادا إلي مجمكعة مف  جزءاإال أف 
عية االجتما األخرلالعكامؿ االقتصادية، كالجزء المتبقي يمكف تقسيمو مف خالؿ العكامؿ 

 (ـ2003)عثماف،  .كالسياسية كاإلدارية
 ثانيًا: األسباب السياسية 

ترتبط بالدكر السياسي لمدكلة كالتغيرات السياسية كيمكف إيجاز ىذه األسباب التي تؤدم  
 :العاـ فيما يمي اإلنفاؽزيادة  إلى

كدة الدخؿ، الديمقراطية بما تعنيو مف ضركرة االىتماـ لمعالجو الطبقات محد المبادئانتشار  .1
 ( ـ2000)الصعيدم، .مف خالؿ زيادة المشاريع االجتماعية كتقديـ الخدمات الضركرية ليا
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زيادة النفقات العامة )الخطيب  إلىتعدد األحزاب السياسية كاتجاه كؿ منيا خالؿ فترة الحكـ  .2
 ( ـ2007) .شامييػ

. نصؼ المكازنة العامة زيادة النفقات العسكرية، غالبا ما تمثؿ النفقات الحربية أكثر مف  .3
 (ـ2001)طاقة، العزاكم، 

 األسباب الجتماعية:  ا:ثالث
كعدالة تكزيع الدخؿ  العكامؿ االجتماعية بزيادة دكر الدكلة في النشاط االجتماعي، ترتبط

كتزايد تعقيد الحياة االقتصادية كاالجتماعية كصيغة مالزمة لمتطكر االقتصادم، كما يرافؽ ذلؾ 
دف كتزايد سكانيا كتزايد متطمباتيا مف طرؽ كمكاصالت كخدمات أخرل، مما يدفع مف اتساع الم

)مجمة مؤتة، العدد الرابع،  .إلي زيادة فعالياتيا في الحياة اجتماعية كاالقتصادية الحككمة
 ـ(1992

 رابعًا: األسباب اإلدارية: 
العاـ، أما في  نفاؽاإلإف التطكير كالتحديث كالتدريب في العمؿ اإلدارم بحاجة إلي زيادة 

العاـ في ىذا المجاؿ أكبر حجما النتشار الترىؿ اإلدارم كاالختالسات  اإلنفاؽالدكؿ النامية فإف 
 ـ(.2009كالرشاكل، كالذم يككف عمي حساب أمكاؿ الدكلة )الحاج، 

كيرل الباحث أف البيئة التشريعية كالقانكنية ىي سبب مف أسباب تزايد النفقات العامة  
حينما تعجز عف كضع قكانيف تعزز الدكر االيجابي لألسباب المذككرة أعاله، كتضع حدان كذلؾ 

 الحككمي. اإلنفاؽلألثار السمبية ليا كذلؾ مف خالؿ اقرار قكانيف صارمة تضبط 
 :  العاـ اإلنفاؽعوامؿ نجاح عممية ترشيد 

 "ي اآلتييتكقؼ نجاح عممية ترشيد النفقات العامة عمى عديد العكامؿ، نكردىا ف

بمعنى تحديد أىداؼ كاضحة كدقيقة لمبرامج الحككمية، سكاء كانت  تحديد األىداؼ بدقة: .أ 
 أىداؼ طكيمة أك متكسطة األجؿ.

تحديد  امةفي ظؿ محدكدية المكارد، سيتعيف عمى منظكمة التخطيط الع تحديد األولويات:  .ب 
األفراد األكثر  المشاريع كالبرامج كفؽ سمـ لألكلكيات حسب درجة إشباعيا لحاجات

 إلحاحا. 
بمعنى تقييـ مدل كفاءة كفعالية أداء الكحدات  العاـ: اإلنفاؽالقياس الدوري البرامج  .ج 

 .كاألجيزة الحككمية عند قياميا بتنفيذ البرامج كالمشاريع المككمة إلييا
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: ينبغي عمى الدكلة أف تسعى ات األضعؼئالعاـ ومدى تأثيره لمصمحة الف اإلنفاؽعدالة  .د 
تحقيؽ أكبر درجة ممكنة مف العدالة في تكزيع المنافع كالخدمات الناتجة عف النفقات  إلى

 ت المجتمع .فئتعني التساكم في تكزيع المنافع بيف  العامة. كالعدالة ال
مف أجؿ التأكد مف بمكغ النتائج المرجكة مف  تفعيؿ دور الرقابة عمى النفقات العامة: .ق 

 .تـ كضعيا النفقات العامة كفقا لمخطط التي

 : ماليةرابعًا: األسباب ال
العاـ، فبعد أف كاف يعتبر  لقد أسفر التطكر في الفكر المالي عف نظرة مغايرة لإلنفاؽ

 الظركؼ، أصبح يعد مصركفان ايجابيان في الحياة االقتصادية تدمير لمثركة أك استيالكا في بعض
لتكازف، كمما ال شؾ فيو أف ىذه النظرة ا سكاء لتكجيو النشاط االقتصادم أك تحقيؽ االستقرار أك

الضريبية القصكل  المجاالت لإلنفاؽ العاـ، كذلؾ لـ تعد الطاقة مزيد مف قد أسفرت عف خمؽ
القركض العامة كاإلصدار النقدم أمرا ممكنا في  إلى محددنا لإلنفاؽ العاـ بعد أف أصبح المجكء

كثير مف الحككمات في  إسراؼ إلىدل المالي الحديث، كالكاقع أف ىذا التطكر قد أ  الفكر
 كتمكيؿ االستثمارات كازنةكاألزمات كفي حاالت عجز الم العاـ في ظركؼ الحركب اإلنفاؽ

االستثمار، بحيث أصبح حجـ  العامة في الدكؿ النامية بقصد دفع عجمة التنمية كرفع معدؿ
فانو في  حد سكاء. كعمكمافي معظـ الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى  الديف العاـ يمثؿ سمة عامة

 اإلنفاؽ تكفر مصادر عديدة كبديمة لتمكيؿ مبررات مكضكعية لتدخؿ الدكلة، كمع كجكدظؿ 
العصر الحديث  النفقات العامة لمتزايد بسبب تكفر األمكاؿ الالزمة بحيث اتسـ العاـ، اتجيت

ا استثنائيا عف مفيكمو السابؽ باعتباره مصدر  بسيكلة االقتراض، حيث خرج القرض العاـ
إصدار  إلىتمجأ  تستخدمو الدكلة في ظركؼ غير طبيعية كأصبحت الدكلة لإليرادات العامة

زيادة الديف العاـ كزيادة  إلىما أدل  االكتتابعمى  السندات ذات فئات مختمفة لتشجيع األفراد
نظميا  الدكؿ عمى اختالؼ كما أف تطكر مصادر اإليرادات العامة كتنكعيا مكف خدمتو. نفقات

عمى  اإلنفاؽو في إستخدامبدرجة خمقت معيا فائضا شجعيا عمى  اياالقتصادية مف زيادة إيرادات
 اإلنفاؽالظركؼ ضغط  اقتضت كتكمف خطكرة ىذا الكضع في أنو متى الخدمات العامة.

سياسينا  كثيرا ما يتعذر ذلؾ نظرا لصعكبة تخفيض النفقات العامة تفاء ىذا الفائض، فانوخال
ي. ) فرج، اإلضاف اإلنفاؽاالستفادة مف ىذا  تذمر مف سبؽ ليـ إلى، إذ يؤدم ذلؾ ماعيان كاجت

 ـ(.2012
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 الفصؿ الرابع
 تطبيقيةالدراسة ال

 سةالمبحث األوؿ: منيجية واجراءات الدرا
 الدراسة منيجية 4.1.1

المنيج الكصفي التحميمي، كالذم يعتمد عمى  إستخداـمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ 
كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا تعبيران كيفينا ككمينا،  الظاىرةدراسة 
ف أجؿ استقصاء مظاىرىا ىذا المنيج عند جمع المعمكمات المتعمقة بالظاىرة م يكتفيكما ال 

استنتاجات يبنى عمييا  إلىالتحميؿ كالربط كالتفسير لمكصكؿ  إلىكعالقاتيا المختمفة، بؿ يتعداىا 
 (ـ2006)عبيدات،  .التصكر المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع

 ما يمي: كقد تـ االعتماد عمى مجمكعة مف المصادر األكلية كالثانكية في جمع البيانات ك
 المصادر الثانوية .1

تمثمت ىذه المصادر في الكتب كالرسائؿ العممية كالدكريات كالمنشكرات الخاصة أك 
 المتعمقة بالمكضكع قيد الدراسة، كمراجع أخرل كجد الباحث أنيا تسيـ في إثراء الدراسة.

 المصادر األولية .2
جأ الباحث لممصادر نظران لعدـ كفاية المصادر الثانكية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، ل

األكلية، حيث تـ االعتماد عمى االستبياف في جمع البيانات األكلية لمعالجة الجكانب التحميمية 
ـى خصيصان لغرض تغطية االطار التطبيقي ليا. مِّ  لمكضكع الدراسة، كالذم صه

 الدراسة وعينتيا مجتمع 4.1.2
 مجتمع الدراسة:

كظفي دكائر المشتريات في الكزارات يتمثؿ مجتمع الدراسة في كؿ مف مدراء كم
الفمسطينية، كأعضاء لجنة العطاءات المركزية، كأعضاء لجنة العطاءات بكزارة االشغاؿ العامة 

 كاالسكاف، كالمستشاريف القانكنييف بكافة الكزارات.
 عينة الدراسة:

اسمكب  إستخداـأما عينة الدراسة فيي نفس مجتمع الدراسة لصغر حجمو، حيث تـ 
( مكظؼ يعمؿ بالدكائر الحككمية في الكظائؼ المذككرة 142كالمتمثؿ في عدد ) سح الشامؿالم

استبانة بنسبة  110كقد بمغ عدد االستبانات المستردة  كتـ تكزيع االستبانات عمييـ أعاله، 
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عمى االستبانات المستردة كحذؼ  ة% مف االستبانات المكزعة، كبعد تفحص االجاب77
، ييصبح عدد االستبانات انةـ تستكفي الشركط المطمكبة لإلجابة عمى االستباالستبانات التي ل

 .استبانة 108الخاضعة لمدراسة فقط 

 الوصؼ الحصائي لعينة الدراسة  4.1.3
مف خالؿ البيانات الشخصية التي تـ جمعيا عف أفراد عينة الدراسة بكاسطة القسـ 

تـ تحديد خصائص عينة الدراسة، كذلؾ  صائيةحالتكرارات اإل إستخداـاألكؿ مف االستبياف، كب
بيدؼ التعرؼ عمى الصفات الديمكغرافية لمجتمع الدراسة كتركيبتيـ العممية كالعممية، حيث أفَّ 
ىذه الصفات تمثؿ متغيرات قد يؤثر تغيرىا في نتيجة ىذه الدراسة إذا ما أعيد تطبيقيا في كقت 

سات المماثمة إذا ما طبقت عمى نفس مجتمع ىذه الحؽ، ككذلؾ قد يؤثر تغيرىا في نتائج الدرا
الدراسة كاتخذت نتيجة ىذه الدراسة كمحؾ لنتائجيا، كيصنؼ الجدكؿ المدرج أدناه أفراد عينة 

  الدراسة كفقان لبياناتيـ الشخصية:
 الدراسة لعينة االحصائي الكصؼ :(4.1) جدكؿ

 النسبة المئوية % التكرار الجابة المتغير

 الجنس
 %81.5 88 ذكر
 18.5% 20 أنثى

 العمر
 %39.8 43 عاـ 35أقؿ مف  إلىعاـ  25

 %39.8 43 عاـ 45أقؿ مف  إلىعاـ  35

 %20.4 22 عاـ فأكثر 45

 المؤىؿ العممي

 %3.7 4 دبمـك

 %71.3 77 بكالكريكس

 %25.0 27 دراسات عميا

 سنوات الخبرة

 %13.9 15 سنكات  6أقؿ مف  إلىسنكات  3

 %30.6 33 سنكات  10أقؿ مف  إلىكات سن   6

 %55.6 60 سنكات فأكثر 10 

 المركز الوظيفي
 %13.9 15 مدير عاـ

 %31.5 34 مدير دائرة

 %38.9 42 رئيس قسـ
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 النسبة المئوية % التكرار الجابة المتغير

 %15.7 17 رئيس شعبة

 العمؿ كافالوزارة م

 %1.9 2 ديكاف المكظفيف العاـ

 %9.3 10 كزارة الداخمية 

 %2.8 3 كزارة العدؿ

 %1.9 2 جمس القضاء األعمىم
 %2.8 3 النيابة العامة

 %4.6 5 كزارة الحكـ المحمي
 %16.7 18 كزارة المالية

 %6.5 7 كزارة االكقاؼ

 %4.6 5 كزارة االقتصاد

 %2.8 3 كزارة األشغاؿ العامة كاالسكاف
 %6.5 7 كزارة الزراعة

 %3.7 4 كزارة التربية كالتعميـ العالي
 %11.1 12 ة الصحةكزار 

 %4.6 5 كزارة شؤكف المرأة
 %3.7 4 كزارة الشؤكف االجتماعية

 %4.6 5 كزارة العمؿ

 %2.8 3 كزارة السياحة كاآلثار
 %2.8 3 كزارة الشباب كالرياضة

 %6.5 7 كزارة النقؿ كالمكاصالت
 100% 108  المجموع

فراد عينة الدراسة مف الذككر، أف غالبية أ (4.1رقـ )باختصار يتضح مف الجدكؿ 
عاـ، كما أف غالبيتيـ حاصميف عمى درجة  45كاؿ 25كالفئة العمرية لمعظميـ تقع بيف اؿ

البكالكريكس فما فكؽ كربعيـ مف حممة الشيادات العميا، كما يزيد عف ثمثييـ خبرتيـ تزيد عف 
ف كاف أغمبيـ ما بيف مدي ر دائرة كرئيس قسـ، الخمس سنكات مع تنكع مراكزىـ الكظيفية كا 

كأخيران فإف كزارة المالية كيزِّعى عمييا أكبر نسبة مف االستبانات مقارنة بباقي الكزارات كالمؤسسات 
 الحككمية. 
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 أداة الدراسة 4.1.4
استبانة لقياس دكر تشريعات الشراء العاـ في ضبط  إعدادلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ 

 ات كالمؤسسات الحككمية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة. لمكزار  الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽ
 قسميف كما يمي: إلىكلقد تـ تقسيـ االستبانة 

 القسـ األوؿ: وىو مخصص لمبيانات الشخصية لممستجيب والمتمثمة فيما يمي:
 العمؿ(  مكافالكزارة  –المركز الكظيفي  –سنكات الخبرة  -المؤىؿ العممي  –العمر  –)الجنس 

مجالت  6فقرة موزعة عمى  64ـ الثاني: وىو عبارة عف مجالت الدراسة، ويتكوف مف القس
 ىي:
 :( فقرة. 12يتناكؿ البيئة التشريعية لمشراء العاـ، كيتككف مف ) المجاؿ األوؿ 
 :( فقرة.11يتناكؿ البيئة الداخمية لتشريعات الشراء العاـ، كيتككف مف ) المجاؿ الثاني 
 :( فقرة.11ؿ البيئة الخارجية لتشريعات الشراء العاـ، كيتككف مف )يتناك  المجاؿ الثالث 
 :( 10يتناكؿ البيئة المالية كاالقتصادية لتشريعات الشراء العاـ، كيتككف مف ) المجاؿ الرابع

 فقرات.
 :( فقرات.9يتناكؿ البيئة التكنكلكجية لتشريعات الشراء العاـ، كيتككف مف ) المجاؿ الخامس 
 :كيتككف مف الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽيتناكؿ مدل االلتزاـ بضبط  المجاؿ السادس ،

 ( فقرة.11)
 مقياس التدرج:

 االستجابة مقياس درجات :(4.2)جدكؿ

جابات المبحكثيف، حيث أنو كمما اقتربت لقياس است (1-10)اختار الباحث التدرج 
دؿ عمى المكافقة العالية عمى ما كرد في الفقرة المعنية، ككؿ تدرج لو كزف  (10)اإلجابة مف 

%، كاستخدـ المقياس العشرم في الدراسة باعتباره أفضؿ مف المقاييس األخرل، ألنو 10نسبي 
 إستخداـمبحكثيف أعمى مما لك تـ ، كبذلؾ تككف الدقة في استجابات ال10%يعطي كؿ إجابة 

مقاييس أخرل كالمقياس الخماسي مثالن، كبذلؾ يحصؿ الباحث عمى أفضؿ إجابة عند 
 المبحكث.
 

 االستجابة
 غير موافق

 بدرجة كبيرة جدا  
 موافق 

 بدرجة كبيرة جدا  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المقياس
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 تفسير مقياس الدراسة:
  عدـ  إلى، فيذا يشير (1-3.60)إذا كقع الكسط الحسابي المحتسب مف البيانات في المدل

 تكافر الفقرة.
 إلى، فيذا يشير (3.61-5.20)ب مف البيانات في المدل إذا كقع الكسط الحسابي المحتس 

 تكافر ضعيؼ لمفقرة.
  إلى، فيذا يشير (5.21-6.80)إذا كقع الكسط الحسابي المحتسب مف البيانات في المدل 

 تكافر متكسط لمفقرة.
  إلى، فيذا يشير (6.81-8.40)إذا كقع الكسط الحسابي المحتسب مف البيانات في المدل 

 لمفقرة. تكافر مرتفع
  فيذا يشير (8.41-10.0)إذا كقع الكسط الحسابي المحتسب مف البيانات في المدل ،

 تكافر مرتفع جدان لمفقرة، كعمى أساس ذلؾ تـ تشخيص متغيرات الدراسة. إلى
كالجدكؿ التالي يكضح تفسير مقياس الدراسة مف حيث الدرجة كالنسبة، كما يقابميا مف 

 ج، كذلؾ عمى النحك التالي:مصطمحات نصية لتفسير النتائ

 الدراسة مقياس تفسير : ( 4.3) جدكؿ
 

 

 

كعميو فإف  %.60( بكزف نسبي 6اعتماد درجة الحياد في االستجابة ) باختصار تـ
ة أفراد العينة عمى محتكل الفقرة، أما % تعبر عف مكافق60الدرجات التي يزيد كزنيا النسبي عف 

 عمى مستكل الدرجة الكمية لممجاؿ فتعني مكافقتيـ عمى عنكانو، كالعكس بالعكس.
 اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات العينة الستطالعية 

( عمى المجاالت الرئيسة لالستبانة Shapiro-Wilkتـ تطبيؽ اختبار شابيرك كيميؾ )
لعينة االستطالعية، كذلؾ لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ التي تـ تكزيعيا عمى ا

 ال، بيدؼ تحديد نكع معامؿ االرتباط المناسب لقياس صدؽ االستبانة.
 

  

 نسبة التفسير درجة التفسير المقياس تفسير النتائج
 (36.0 – 1.0)% 3.60 – 1.0 2 + 1 غير موافؽ بدرجة كبيرة جداً 

 (52.0 – 36.1)% 5.20 – 3.61 4 + 3 غير موافؽ بدرجة كبيرة
 (68.0 – 52.1)% 6.80 – 5.21 6 + 5 موافؽ بدرجة متوسطة

 (84.0 – 68.1)% 8.40 – 6.81 8 + 7 موافؽ بدرجة كبيرة
 (100 – 84.1)% 10.0 – 8.41 10 + 9 موافؽ بدرجة كبيرة جداً 
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 االستطالعية العينة لبيانات الطبيعي التكزيع اختبار نتائج :(4.4) جدكؿ
 القيمة الحتمالية المجاؿ ـ

 0.96 لعاـ.البيئة التشريعية لمشراء ا 1

 0.52 البيئة الداخمية لتشريعات الشراء العاـ. 2
 0.31 البيئة الخارجية لتشريعات الشراء العاـ. 3
 0.32 البيئة المالية كاالقتصادية لتشريعات الشراء العاـ. 4
 0.24 البيئة التكنكلكجية لتشريعات الشراء العاـ. 5
 740. .سماليالرأالتشغيمي ك  اإلنفاؽمدل االلتزاـ بضبط  6

 0.43 جميع مجالت الستبانة

( أف القيمة االحتمالية لجميع المجاالت 4.4يتبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
، كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي عمى مستكل جميع 0.05أكبر مف 

 Pearson Correlationمعامؿ ارتباط بيرسكف ) إستخداـالمجاالت، كعميو يجب 
Coefficient.لقياس صدؽ االتساؽ الداخمي كالبنائي لالستبانة ) 

  صدؽ الستبانةValidity: 
 تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:

 صدؽ المحكميف "الصدؽ الظاىري": .1
( متخصصيف في 13حيث عيًرضىت االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف )

(، كقد تـ 1كف كاالحصاء كما ىك مكضح في الممحؽ رقـ )مجاالت المحاسبة كاالقتصاد كالقان
جراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ  األخذ بآراء المحكميف كا 

 (.2أنظر الممحؽ رقـ ) –النيائية  افي صكرتيت االستبانة خرج
 صدؽ المقياس: .2
 Internal Validityصدؽ التساؽ الداخمي  - أ

ساؽ الداخمي لفقرات االستبانة المكزعة عمى العينة االستطالعية تـ حساب صدؽ االت
( مفردة، كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف 35كالمككنة مف )

وفيما يمي نتائج احتساب صدؽ التساؽ فقرات مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو، 
 الداخمي لفقرات الستبانة:
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 العاـ لمشراء التشريعية البيئة: األكؿ المجاؿ لفقرات الداخمي االتساؽ صدؽ :(4.5) ؿجدك 

 الفقرة ـ
معامؿ 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية 

1 
تتكافؽ البيئة التشريعية لمشراء العاـ كالمتمثمة في قانكف المكاـز العامة، 

زارات كقانكف العطاءات لألشغاؿ الحككمية مع التطكر في احتياجات الك 
 المختمفة.

0.73* 0.00 

2 
مخالفة التشريعات المنظمة لعمميات   تعتبر العقكبات المفركضة عمى

 مف أك المكظفيف قبؿ مف كافية لردع المخالفات الصادرة الشراء العاـ
 .المكرديف قبؿ

0.72* 0.00 

3 
ال تتضمف التشريعات كالقكانيف المنظمة لعمميات الشراء العاـ أم ثغرات 

 0.00 *0.45 استغالليا لممصمحة الشخصية.يمكف 

المبمغيف عف  في حماية تساىـ التشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ 4
 .المكرديف قبؿ مف أك المكظفيف قبؿ مف الصادرة المخالفات

0.68* 0.00 

5 
تيمـز التشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ الجيات المسؤكلة بتأىيؿ 

 ية التابعة ليا كالتي تعمؿ في مجاؿ الشراء العاـ.الككادر البشر 
0.84* 0.00 

6 
تعزز التشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ مبدأ النزاىة كالمنافسة 

 بيف المكرديف بيدؼ تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص.
0.74* 0.00 

7 
تمتـز الجيات المنفذة لقكانيف الشراء الحككمي بمبدأ عدـ تجزئة المكاـز 

 صفقات متعددة في جميع عمميات شراء المكاـز المتشابية. إلى
0.68* 0.00 

8 
 كالمقاكليف المكرديف مف تيقدـ التي كالتظممات الشكاكل في النظر آليات
 اإلنفاؽالحككمية كاضحة كتساىـ في ضبط  المشتريات مجاؿ في

 .الرأسماليالتشغيمي ك 
0.78* 0.00 

9 
 اإلنفاؽعد القانكنية الالزمة لضبط تشريعات الشراء العاـ تتضمف القكا

 0.00 *0.80 .الرأسماليالتشغيمي ك 

تتميز النصكص القانكنية كالتشريعية المتعمقة بعمميات الشراء العاـ  10
 .ستخداـبسيكلة الفيـ كاإل

0.71* 0.00 

11 
التشغيمي  اإلنفاؽالمكائح التنفيذية لتشريعات الشراء العاـ كافية لضبط 

 .الرأسماليك 
0.81* 0.00 

12 
تىعدد التشريعات القانكنية المنظمة لعمميات الشراء العاـ يساىـ في ضبط 

 .الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽ
0.83* 0.00 

 .α= 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
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 األكؿ( معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 4.5يكضح جدكؿ )
 0.05لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  كالدرجة الكمية

=α ( 5كبذلؾ تعتبر فقرات المجاؿ األكؿ صادقة لما كضع لقياسو، مع مالحظة أف الفقرة رقـ )
 ( ىي األقؿ ارتباطان.3ىي األكثر ارتباطان بالمجاؿ الذم تنتمي إليو، كالفقرة رقـ )

 الشراء لتشريعات الداخمية البيئة: الثاني المجاؿ لفقرات الداخمي تساؽاال صدؽ :(4.6) جدكؿ
 العاـ

 معامؿ الرتباط الفقرة ـ
القيمة 

 الحتمالية 

1 
الخطة التشغيمية لالحتياجات  إعدادتراعي الكزارات الحككمية عند 

 0.00 *0.77 السنكية كافة القكانيف كالتشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ.

2 
العميا كافة المكظفيف عمى تنفيذ  القكانيف كالتشريعات  دارةتشجع اإل

 0.00 *0.70 المنظمة لعمميات الشراء العاـ كعدـ تجاكزىا.

3 
تحتكم القكانيف كالتشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ عمى دليؿ 

 0.00 *0.85 اجراءات ارشادم يكضح سير العمؿ.

4 
اإلدارات العامة القائمة عمى المشتريات يىتـ التدكير بيف مكظفي 

 الحككمية بشكؿ مستمر.
0.73* 0.00 

5 
ضمف القكانيف  كاإلدارية المالية الرقابة ىناؾ دكر فعاؿ لديكاف

 0.00 *0.85 الحككمية.  كالمشتريات كالتشريعات المنظمة لمعطاءات

6 
لية( اإلجراءات المتعددة كالرقابة )بما في ذلؾ حدكد السمطة كالمسئك 

 0.00 *0.82 لسمطة المشتريات. إستخداـكااللتزاـ بيما كافيان لمنع أم سكء 

7 
يساىـ التقسيـ الكظيفي في تنظيـ عممية الشراء الحككمي بحيث ال يقكـ 
مكظؼ كاحد بعدة إجراءات في تفعيؿ الرقابة المتبادلة المنكطة بكؿ 

 مكظؼ. 
0.47* 0.00 

8 
عدادلتنظيـ ك  آلية تيكجد الحككمية ككسيمة  بالمشتريات المتعمقة ريرالتقا ا 

 لمرقابة. 
0.69* 0.00 

9 
يجب تعزيز نظاـ الحكافز كالمكافآت لمككادر البشرية العاممة في مجاؿ 

 0.01 *0.43 الشراء العاـ.

10 
يىتـ عقد دكرات تدريبية دكرية لتعريؼ المكظفيف المالييف بكافة 

 0.00 *0.52 المالية. المستجدات المتعمقة بالتشريعات كالمكائح

11 
يعتبر مكظفي لجنة المشتريات عمى درجة عالية مف الكفاءة كاألمانة 

 كالخبرة الكافية .
0.81* 0.00 
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 .α= 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
 الثاني( معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 4.6يكضح جدكؿ ) 

 0.05جاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية كالدرجة الكمية لمم
=α ( 3كبذلؾ تعتبر فقرات المجاؿ الثاني صادقة لما كضع لقياسو، مع مالحظة أف الفقرة رقـ )

 ( ىي األقؿ ارتباطان.9ىي األكثر ارتباطان بالمجاؿ الذم تنتمي إليو، كالفقرة رقـ )

 الشراء لتشريعات الخارجية البيئة: الثالث المجاؿ لفقرات الداخمي ؽاالتسا صدؽ( 4.7) جدكؿ
 العاـ

 القيمة الحتمالية  معامؿ الرتباط الفقرة ـ
 0.00 *0.80 تىتكافر قيـ النزاىة كمكافحة الفساد لدل المكرديف لمكزارة. 1
 0.00 *0.73 يىيتـ القطاع الخاص بتشريعات الشراء العاـ. 2

3 
ل المكرديف كالمقاكليف في التعاقد كالتكريد لمكزارات ييكجد رغبة لد

 الحككمية.
0.61* 0.00 

 0.00 *0.52 تىيتـ مؤسسات المجتمع المدني الرقابية بتشريعات الشراء العاـ. 4
 0.00 *0.77 تيعطى األكلية لمصناعات المحمية ك المكرديف كالمقاكليف المحمييف. 5
 0.00 *0.73 أخرل. مرة العطاء طرح إعادة ميةعم كاليات في مبررات كضكح ييكجد 6
 0.00 *0.53 .كالمكرديف دكف تحيز ييكجد تكافؤ في تكفير المعمكمات لكافة المتعيديف  7

8 
 كالمقاكليف المكرديف بخصكص يجب تفعيؿ نظاـ القائمة السكداء

 المخالفيف.
0.50* 0.00 

9 
ع العاـ كالقطاع تيكجد ثقة كمصداقية متبادلة في التعامؿ بيف القطا

 الخاص.
0.84* 0.00 

 0.00 *0.52 يىتـ التمييز بيف مقدمي العطاءات حسب مبدأ المنافسة. 10

11 
تعتبر الفترات الزمنية المطركحة ضمف التشريعات كالقكانيف كافية لسير 

 0.01 *0.43 عمميات المشتريات الحككمية.

 .α= 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
 الثالث( معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 4.7يكضح جدكؿ )

 0.05كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 
=α ( 9كبذلؾ تعتبر فقرات المجاؿ الثالث صادقة لما كضع لقياسو، مع مالحظة أف الفقرة رقـ )

 ( ىي األقؿ ارتباطان.11ارتباطان بالمجاؿ الذم تنتمي إليو، كالفقرة رقـ ) ىي األكثر
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صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المجاؿ الرابع: البيئة المالية كاالقتصادية  :(4.8) جدكؿ
 لتشريعات الشراء العاـ

معامؿ  الفقرة ـ
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية 

1 
ة جميع االحتياجات التي تحقؽ تيمبي المخصصات المرصكدة في المكازن

 أىداؼ الكزارة.
0.72* 0.00 

 0.00 *0.78 الحككمي. اإلنفاؽتيساىـ المكازنة العامة المعتمدة سنكيان في ضبط  2

3 
تساىـ  في ضبط  اإلنفاؽالصالحيات الحالية المنكطة بالمفكض ب

 الحككمي. اإلنفاؽ
0.75* 0.00 

4 
، عناصر ضركرية في ضبط تيعتبر أساليب الدفع، كفترات السداد

 الحككمي.  اإلنفاؽ
0.64* 0.00 

5 
تساىـ الدكرة المستندية لمعممية الشرائية بشكميا الحالي في ضبط 

 الحككمي. اإلنفاؽ
0.40* 0.02 

6 
 لإلشراؼ العامة لمكاـز  دارةإلزاـ المؤسسات الحككمية بالتنسيؽ مع اإل

 0.00 *0.57 الحككمي. اإلنفاؽيعزز مف ضبط  المشتريات عمى

7 
االعالف عف العطاءات ك فتح المظاريؼ العمني يساىـ في ضبط 

 الحككمي. اإلنفاؽ
0.42* 0.00 

8 
تكثيؽ محضر فتح العركض كتسبيب قرار االحالة يساىـ في ضبط 

 الحككمي. اإلنفاؽ
0.57* 0.00 

9 
 ايجابيان السماح بإجراء مناقالت كتنزيالت بيف بنكد المكازنة العامة يؤثر 

 0.00 *0.61 .اإلنفاؽعمى ضبط 

10 
تيؤثر العكامؿ االقتصادية عمى تكفر العدد الكافي مف المكرديف لكؿ 
مجمكعة سمعية أك خدمية كتكفر البدائؿ، كىذا يساعد عمى ضبط 

 . اإلنفاؽ
0.61* 0.00 

 .α= 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
 الرابعدرجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ  ( معامؿ االرتباط بيف4.8يكضح جدكؿ )

 0.05كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 
=α ( 2كبذلؾ تعتبر فقرات المجاؿ الرابع صادقة لما كضع لقياسو، مع مالحظة أف الفقرة رقـ )

 ( ىي األقؿ ارتباطان.5الفقرة رقـ )ىي األكثر ارتباطان بالمجاؿ الذم تنتمي إليو، ك 
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 لتشريعات التكنكلكجية البيئة: الخامس المجاؿ لفقرات الداخمي االتساؽ صدؽ :(4.9) جدكؿ
 العاـ الشراء

معامؿ  الفقرة ـ
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية 

1 
كجكد بكابة الكتركنية خاصة بالمشتريات الحككمية يؤثر إيجاباي في ضبط 

 مي.الحكك  اإلنفاؽ
0.64* 0.00 

2 
يساىـ في  يكجد اطار قانكني إلجراء مراحؿ العطاءات كالمشتريات الكتركنيان 

 0.00 *0.54 الحككمي. اإلنفاؽضبط 

3 
كتؤثر سمبان عمى  يشكب كظيفة الشراء في ظؿ النظـ اليدكية نكع مف التعقيد

 0.00 *0.50 الحككمي. اإلنفاؽضبط 

4 
ت الحككمية عبر االنترنت يعتبر كسيمة االعالف عف العطاءات كالمشتريا
 0.00 *0.62 كافية إلخبار المكرديف كالمتعيديف.

5 
يكجد امكانية في الحصكؿ عمى االحالة المبدئية كاالحالة النيائية لمعطاءات 

 0.00 *0.66 المركزية الكتركنيان.

6 
يعتبر فتح مظاريؼ العطاءات الحككمية مف خالؿ خدمة البث المباشر 

 0.00 *0.72 ؿ المجنة بمثابة العمؿ بشكؿ عمني.ألعما

7 
يساىـ القياـ بعمميات المشتريات الحككمية الكتركنيان مف خالؿ شبكة اإلنترنت 

 0.00 *0.59  الحككمي. اإلنفاؽفي تخفيض 

8 
ما ىك حديث مف أنظمة المعمكمات  ستخداـيكجد دافعية لدل المكظفيف إل

 اإللكتركنية.
0.68* 0.00 

9 
مكانية أداء  إلىالتطكر التقني  يؤدم تكفر البدائؿ كانخفاض أسعار السمع كا 

 0.00 *0.70 الخدمات بصكرة أفضؿ. 

 .α= 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
 الخامس( معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 4.9يكضح جدكؿ )

 0.05معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف 
=α  كبذلؾ تعتبر فقرات المجاؿ الخامس صادقة لما كضع لقياسو، مع مالحظة أف الفقرة رقـ
 ( ىي األقؿ ارتباطان.3( ىي األكثر ارتباطان بالمجاؿ الذم تنتمي إليو، كالفقرة رقـ )6)
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 اإلنفاؽ بضبط االلتزاـ: السادس المجاؿ لفقرات الداخمي االتساؽ صدؽ :(4.10) جدكؿ
 .الرأسماليك  التشغيمي

 القيمة الحتمالية  معامؿ الرتباط الفقرة ـ
 0.00 *0.87 .الرأسماليك  التشغيمي اإلنفاؽتىحرص الكزارة عمى ضبط  1
2 .  0.00 *0.85 تىقـك الكزارة بشراء المكاـز لحاجتيا الفعمية كالضركرية ليذه المكاـز

3 
الكزارة عند شراء المكاـز عدـ تكفرىا في المستكدعات  تراعي

 المركزية لدل دائرة المكاـز العامة.
0.70* 0.00 

4 
تيراعى أيسس الشراء العاـ في الحصكؿ عمى أجكد المكاـز 

 كبأفضؿ األسعار كالشركط.
0.75* 0.00 

5 
تىحرص الكزارة عمى تعظيـ المنافع: كذلؾ بالحصكؿ عمى أعمى 

 .اإلنفاؽ، ككمية، مقابؿ خدمة، كجكدة
0.81* 0.00 

6 
تىحرص الكزارة عمى تقنيف االستيالؾ: عبر التأكد مف أف 
المنتجات كالخدمات المطمكبة ىي بالفعؿ أساسية كال يمكف 

 .االستغناء عنيا، كمعالجة اليدر في استيالؾ الخدمة
0.88* 0.00 

7 
النزاىة  يىمتـز المكظفكف العاممكف في مجاؿ الشراء العاـ بقيـ

 كمكافحة الفساد في حاؿ عيطمت النظـ الرقابية.
0.75* 0.00 

 0.00 *0.68 يتـ استبعاد العركض الضارة بالصالح العاـ. 8

9 
المشتريات كاغفاؿ أمر تدريب العمالء مف  إدارةتىدريب األفراد ب

األقساـ المختمفة كالمكرديف األساسييف يؤثر سمبان عمى ضبط 
 .اإلنفاؽ

0.40* 0.02 

10 
في ظؿ كفرة المكارد المالية كالبشرية كالمعمكماتية أك غيرىا، 
تستطيع نظـ الشراء العمؿ بصكرة أكثر فاعمية في ضبط 

 .اإلنفاؽ
0.52* 0.00 

11 
تىحرص الكزارة عمى استغالؿ أمثؿ لتكزيع المكاـز المتكفرة بطريقة 

 تضمف مصمحة العمؿ.
0.81* 0.00 

 .α= 0.05د مستكم داللة االرتباط داؿ إحصائيان عن *
 األكؿ( معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 4.10يكضح جدكؿ )

 0.05كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 
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=α ( 6رة رقـ )كبذلؾ تعتبر فقرات المجاؿ األكؿ صادقة لما كضع لقياسو، مع مالحظة أف الفق
 ( ىي األقؿ ارتباطان.9ىي األكثر ارتباطان بالمجاؿ الذم تنتمي إليو، كالفقرة رقـ )

 
 Structure Validityصدؽ التساؽ البنائي  - ب

تـ حساب صدؽ االتساؽ البنائي لمجاالت االستبانة المكزعة عمى العينة االستطالعية 
ف مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ م

 وفيما يمي نتائج احتساب صدؽ التساؽ البنائي لالستبانة:لفقرات االستبانة، 

 لالستبانة البنائي االتساؽ صدؽ :(4.11) جدكؿ
 القيمة الحتمالية معامؿ لالرتباط المجاؿ ـ
 0.00 *0.92 البيئة التشريعية لمشراء العاـ. 1
 0.00 *0.86 ريعات الشراء العاـ.البيئة الداخمية لتش 2
 0.00 *0.85 البيئة الخارجية لتشريعات الشراء العاـ. 3
 0.00 *0.77 البيئة المالية كاالقتصادية لتشريعات الشراء العاـ. 4
 0.00 *0.53 البيئة التكنكلكجية لتشريعات الشراء العاـ. 5
 0.00 *0.80 .الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽمدل االلتزاـ بضبط  6
 .α= 0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة * 

( أفَّ معامالت االرتباط يف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة 4.11يبيف جدكؿ )
 0.05كالدرجة الكمية لفقرات االستبانة في جميع المجاالت دالة إحصائيان عند مستكم معنكية 

=α دقة لما كيًضعىت لقياسو.كبذلؾ تعتبر جميع مجاالت االستبانة صا 
  ثبات الستبانةReliability : 

تـ التحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة المكزعة عمى نفس العينة االستطالعية بطريقتيف، 
 ىما: طريقة التجزئة النصفية، كطريقة معامؿ ألفا كركنباخ.

 طريقة التجزئة النصفية: .1
لمعرفة مدل ثبات االستبانة، حيث ( Split Halfطريقة التجزئة النصفية ) إستخداـتـ 

تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة فردية الرتبة كمعدؿ األسئمة زكجية الرتبة، كقد 
معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتصحيح حسب المعادلة  إستخداـتـ تصحيح معامالت االرتباط ب

 التالية: 
 ط +ر حيث ر معامؿ االرتبا1 /ر2معامؿ الثبات =
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 االستبانة ثبات مدل لمعرفة النصفية التجزئة طريقة اختبار نتائج :(4.12) جدكؿ
 معامؿ الرتباط المصحح معامؿ الرتباط المجاؿ ـ
 0.94 0.89 البيئة التشريعية لمشراء العاـ. 1
 0.91 0.84 البيئة الداخمية لتشريعات الشراء العاـ. 2
 0.91 0.86 العاـ.البيئة الخارجية لتشريعات الشراء  3
 0.87 0.71 البيئة المالية كاالقتصادية لتشريعات الشراء العاـ. 4
 0.74 0.60 البيئة التكنكلكجية لتشريعات الشراء العاـ. 5
 0.94 0.90 .الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽمدل االلتزاـ بضبط  6

 0.97 0.94 جميع فقرات الستبانة

( أف معامالت الثبات مرتفعة في جميع 4.12دكؿ )كاضح مف النتائج المكضحة في ج
 (.0.94،  0.74مجاالت االستبانة حيث تراكحت بيف )

( كىذا يعنى أف معامؿ 0.97كذلؾ كانت قيمة معامؿ الثبات لجميع فقرات االستبانة )
 الثبات لجميع فقرات االستبانة مرتفع جدان.

 طريقة معامؿ ألفا كرونباخ: .2
( لمعرفة مدل ثبات االستبانة، Cronbach's Alphaركنباخ )تـ استخدـ طريقة ألفا ك

 (.4.13ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ )

 االستبانة ثبات مدل لمعرفة كركنباخ ألفا طريقة اختبار نتائج(: 4.13) جدكؿ
 معامؿ ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجاؿ ـ

 0.92 12 البيئة التشريعية لمشراء العاـ. 1
 0.89 11 ئة الداخمية لتشريعات الشراء العاـ.البي 2
 0.90 11 البيئة الخارجية لتشريعات الشراء العاـ. 3
 0.88 10 البيئة المالية كاالقتصادية لتشريعات الشراء العاـ. 4
 0.62 9 البيئة التكنكلكجية لتشريعات الشراء العاـ. 5
 0.89 11 .الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽمدل االلتزاـ بضبط  6

 0.96 64 جميع فقرات الستبانة
( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كانت 4.13كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

 مرتفعة لكؿ المجاالت عدا المجاؿ الخامس فكانت مقبكلة.
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( كىذا يعنى أف معامؿ 0.96كذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة )
 الستبانة مرتفع جدان.الثبات لجميع فقرات ا

كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة، مما يجعمو عمى ثقة 
تامة بصحة االستبانة كصالحيتيا لمتحميؿ كاختبار فرضيات الدراسة، كعميو تككف االستبانة في 

 ( قابمة لمتكزيع.2صكرتيا النيائية المكضحة في الممحؽ رقـ )
 بيعي لبيانات عينة الدراسةاختبار التوزيع الط 

( عمى المجاالت الرئيسة Sample K-S-1تـ تطبيؽ اختبار ككلمجركؼ سمرنكؼ )
الستة لالستبانة التي تـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة، كذلؾ لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التكزيع 

 الطبيعي أـ ال، بيدؼ تحديد نكع االختبارات التي سيتـ تطبيقيا عمى البيانات.

 الدراسة عينة لبيانات الطبيعي التكزيع اختبار نتائج :(4.14) كؿجد
 القيمة الحتمالية المجاؿ ـ
 0.78 البيئة التشريعية لمشراء العاـ. 1
 0.48 البيئة الداخمية لتشريعات الشراء العاـ. 2
 0.15 البيئة الخارجية لتشريعات الشراء العاـ. 3
 0.33 عات الشراء العاـ.البيئة المالية كاالقتصادية لتشري 4
 0.54 البيئة التكنكلكجية لتشريعات الشراء العاـ. 5
 0.43 .الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽمدل االلتزاـ بضبط  6

 0.94 جميع مجالت الستبانة
 >( أف القيمة االحتمالية لكؿ مجاؿ 4.14كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

ات تتبع التكزيع الطبيعي، كعميو سيتـ تطبيؽ االختبارات ، كىذا يدؿ عمى أف البيان0.05
 المعممية عمى البيانات.

 المستخدمة في الدراسة حصائيةاألساليب اإل 

، حيث تـ (SPSS)تـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي 
كزيع الطبيعي، كفيما يمي المعممية، كذلؾ ألفَّ البيانات تتبع الت حصائيةاالختبارات اإل إستخداـ

 االطار التطبيقي لمدراسة: نجازيا إلإستخدامالتي تـ  حصائيةكافة االختبارات اإل
كيمؾ، لمعرفة نكع البيانات التي تـ جمعيا مف أفراد العينػة االسػتطالعية مػا  -اختبار شيبرك -

اسػػب لقيػػاس إذا كانػػت تتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي أـ ال، بيػػدؼ تحديػػد نػػكع معامػػؿ االرتبػػاط المن
 مفردة. 50صدؽ االستبانة، حيث يستخدـ ىذا االختبار عندما تككف عينة الدراسة أقؿ مف 

 اختبار التجزئة النصفية، لمعرفة مدل ثبات فقرات االستبانة.  -
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 اختبار ألفا كركنباخ، لمعرفة مدل ثبات فقرات االستبانة. -
معيػا مػف أفػراد عينػة الدراسػة سمرنكؼ، لمعرفة نكع البيانات التي تـ ج -اختبار ككلمجركؼ -

النيائيػػة مػػا إذا كانػػت تتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي أـ ال، بيػػدؼ تحديػػد نػػكع االختبػػارات التػػي سػػيتـ 
 تطبيقيا عمى البيانات.

 لكصؼ خصائص أفراد عينة الدراسة. النسب المئكية كالتكرارات، -
الدراسػة فػي كػػؿ المتكسػط الحسػابي، لمعرفػة مػدل ارتفػاع أك انخفػاض اسػتجابات أفػراد عينػة  -

 .فقرة مف فقرات المجاالت الرئيسة لالستبانة

لمعرفػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متكسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة عمػػػى الفقػػػرة كدرجػػػة لعينػػػة كاحػػػدة،  T اختبػػػار -
 .الحياد

بػػػيف  إحصػػػائية، لمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػركؽ ذات داللػػػة لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف Tاختبػػػار  -
 متكسطات عينتيف مستقمتيف.

بيف متكسطات  إحصائيةف األحادم، لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة اختبار التباي -
 ثالث عينات مستقمة فأكثر.

 معامؿ ارتباط بيرسكف، لقياس درجة االرتباط، كتحديد طبيعة العالقة بيف المتغيرات. -
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 تحميؿ نتائج الدراسة واختبار الفرضيات المبحث الثاني:
 مقدمة 4.2.1

 حصائيةاالساليب اإل إستخداـعرض النتائج، كاختبار الفرضيات بمبحث في ىذا السيتـ 
المناسبة لكؿ فرض مف ىذه الفرضيات، كتفسير النتائج التي يتـ التكصؿ الييا في ضكء االطار 

 النظرم كالدراسات السابقة.

 تحميؿ استجابات عينة الدراسة عمى فقرات المجالت الرئيسة لالستبانة 4.2.2 
لعينة كاحدة لتحميؿ استجابات عينة الدراسة عمى فقرات المجاالت  Tاختبار  إستخداــ ت

الست الرئيسة لالستبانة بيدؼ قياس فاعمية تشريعات الشراء العاـ المطبقة في الكزارات 
كالمؤسسات الحككمية العاممة في قطاع غزة، كمدل التزاـ تمؾ الكزارات كالمؤسسات بضبط 

، حيث يعتبر ىذا االختبار مف االختبارات المعممية التي يتـ تطبيقيا الرأسماليك  التشغيمي اإلنفاؽ
 عمى البيانات التي تتبع التكزيع الطبيعي.

حيث سيتـ عرض نتائج تحميؿ استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات جميع 
كاحدة، كتفسير  لعينة Tاختبار  إستخداـالمجاالت الست الرئيسة لالستبانة كالتي تـ تحميميا ب

النتائج مف خالؿ مقارنة القيمة االحتمالية لمتكسط االستجابة عمى الفقرات بمستكل الداللة كالذم 
، فإذا كانت القيمة االحتمالية أكبر مف مستكل الداللة فإف متكسط آراء عينة 0.05يساكم 

الحتمالية أقؿ مف ، أما اذا كانت القيمة ا6الدراسة ال يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد كىي 
مستكل الداللة فإف متكسط آراء عينة الدراسة يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد، كفي ىذه الحالة 
فيمكف تحديد ما اذا كاف متكسط االجابة يزيد أك ينقص عف درجة الحياد مف خالؿ مقارنة الكزف 

 %.60النسبي لإلجابة مقارنة بالكزف النسبي المحايد كىك 
 ستجابات فقرات المجاؿ األوؿ نتائج تحميؿ ا 

 "العاـ لمشراء التشريعية البيئة" األكؿ المجاؿ فقرات استجابات تحميؿ نتائج :(4.15) جدكؿ

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

1 
تتكافؽ البيئة التشريعية لمشراء العاـ كالمتمثمة في قانكف المكاـز 

ف العطاءات لألشغاؿ الحككمية مع التطكر في العامة، كقانك 
 احتياجات الكزارات المختمفة.

7.00 70.00 0.00 4 
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المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

2 
مخالفة التشريعات المنظمة   تعتبر العقكبات المفركضة عمى

 قبؿ مف كافية لردع المخالفات الصادرة لعمميات الشراء العاـ
 .المكرديف قبؿ مف أك المكظفيف

6.74 67.41 0.00 8 

ضمف التشريعات كالقكانيف المنظمة لعمميات الشراء العاـ ال تت 3
 أم ثغرات يمكف استغالليا لممصمحة الشخصية.

6.29 62.87 0.14 11 

4 
 في حماية تساىـ التشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ

 مف أك المكظفيف قبؿ مف الصادرة المبمغيف عف المخالفات
 .المكرديف قبؿ

6.35 63.52 0.05 10 

5 
تيمـز التشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ الجيات 
المسؤكلة بتأىيؿ الككادر البشرية التابعة ليا كالتي تعمؿ في 

 مجاؿ الشراء العاـ.
6.06 60.56 0.77 12 

6 
تعزز التشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ مبدأ النزاىة 

 لفرص.كالمنافسة بيف المكرديف بيدؼ تحقيؽ مبدأ تكافؤ ا
7.22 72.22 0.00 1 

7 
تمتـز الجيات المنفذة لقكانيف الشراء الحككمي بمبدأ عدـ 

صفقات متعددة في جميع عمميات شراء  إلىتجزئة المكاـز 
 المكاـز المتشابية.

6.81 68.15 0.00 5 

8 
 المكرديف مف تيقدـ التي كالتظممات الشكاكل في النظر آليات

الحككمية كاضحة كتساىـ في  المشتريات مجاؿ في كالمقاكليف
 .الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽضبط 

6.59 65.93 0.00 9 

9 
تشريعات الشراء العاـ تتضمف القكاعد القانكنية الالزمة لضبط 

 .الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽ
7.14 71.39 0.00 3 

10 
تتميز النصكص القانكنية كالتشريعية المتعمقة بعمميات الشراء 

 .ستخداـكلة الفيـ كاإلالعاـ بسي
7.22 72.22 0.00 1 

11 
 اإلنفاؽالمكائح التنفيذية لتشريعات الشراء العاـ كافية لضبط 

 6 0.00 67.69 6.77 .الرأسماليالتشغيمي ك 

تىعدد التشريعات القانكنية المنظمة لعمميات الشراء العاـ  12
 .الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽيساىـ في ضبط 

6.76 67.59 0.00 7 

  0.00 67.46 6.75 جميع فقرات المجاؿ 
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 :تفسير نتائج تحميؿ استجابات فقرات المجاؿ األوؿ 
نة لممجاؿ األكؿ بيدؼ قياس مدل 12رقـ  إلى 1الفقرات )مف رقـ  إعدادتـ  ( الميككِّ

لعينة كاحدة لتحميؿ فقرات  Tمساىمة البيئة التشريعية لمشراء العاـ، كقد تـ تطبيؽ اختبار 
 لمجاؿ.ا

( كالتي تنص 10( أف الفقرة رقـ )4.15كقد أظيرت النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ )
عمى: "تتميز النصكص القانكنية كالتشريعية المتعمقة بعمميات الشراء العاـ بسيكلة الفيـ 

" كاف ليا النصيب األكبر في مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى محتكاىا، حيث حصمت ستخداـكاإل
%"، في حيف حصمت الفقرة 72.22ى كزف نسبي مف بيف فقرات المجاؿ األكؿ كىك "عمى أعم
( كالتي تنص عمى: "تيمـز التشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ الجيات المسؤكلة 5رقـ )

بتأىيؿ الككادر البشرية التابعة ليا كالتي تعمؿ في مجاؿ الشراء العاـ" عمى أقؿ كزف نسبي مف 
فريؽ بعثة البنؾ الدكلي  دراسةكىذا يتفؽ مع دراسة  %".60.56جاؿ األكؿ كىك "بيف فقرات الم

( بأف تشريعات الشراء العاـ ال تمـز الجيات المسؤكلة عف ـ2004) لمناطؽ السمطة الفمسطينية
 .بتأىيؿ الككادر البشرية التابعة لياالشراء العاـ 

 0.00فقرات المجاؿ األكؿ تساكم كبشكؿ عاـ بينت النتائج أف القيمة االحتمالية لجميع 
، كعميو فإف متكسط آراء عينة الدراسة بخصكص فقرات المجاؿ األكؿ 0.05كىي أقؿ مف 

بشكؿ عاـ داؿ احصائيان، مما يدؿ عمى اختالفو جكىريان عف درجة الحياد، كبما أف الكزف 
كافقة أفراد %، فيذا يعني م60% أكبر مف 67.46النسبي الستجابات عينة الدراسة كالبالغ 

تتطمب تعديؿ ليذه  البيئة التشريعية لمشراء العاـ بدرجة مقبكلة مدل مساىمةعينة الدراسة عمى 
 فريؽ بعثة البنؾ الدكلي لمناطؽ السمطة الفمسطينية دراسةالتشريعات كتؤيد ما جاءت بو دراسة 

 شراء العاـ.( بضركرة ادخاؿ تعديالت عمى تشريعات الـ2016( كتقرير مؤسسة أماف )ـ2004)
  نتائج تحميؿ استجابات فقرات المجاؿ الثاني 

 الشراء لتشريعات الداخمية البيئة"  الثاني المجاؿ فقرات استجابات تحميؿ نتائج :(4.16) جدكؿ
 "العاـ

 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

1 
لتشغيمية لالحتياجات الخطة ا إعدادتراعي الكزارات الحككمية عند 

 السنكية كافة القكانيف كالتشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ.
7.07 70.74 0.00 5 

2 
العميا كافة المكظفيف عمى تنفيذ  القكانيف كالتشريعات  دارةتشجع اإل

 المنظمة لعمميات الشراء العاـ كعدـ تجاكزىا.
7.31 73.15 0.00 3 
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المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

3 
ات المنظمة لعمميات الشراء العاـ عمى دليؿ تحتكم القكانيف كالتشريع

 اجراءات ارشادم يكضح سير العمؿ.
6.75 67.50 0.00 7 

4 
يىتـ التدكير بيف مكظفي اإلدارات العامة القائمة عمى المشتريات الحككمية 

 بشكؿ مستمر.
5.98 59.81 0.93 10 

5 
كالتشريعات  ضمف القكانيف كاإلدارية المالية الرقابة ىناؾ دكر فعاؿ لديكاف

 9 0.04 64.35 6.44 الحككمية.  كالمشتريات المنظمة لمعطاءات

اإلجراءات المتعددة كالرقابة )بما في ذلؾ حدكد السمطة كالمسئكلية(  6
 لسمطة المشتريات. إستخداـكااللتزاـ بيما كافيان لمنع أم سكء 

6.59 65.93 0.00 8 

7 
راء الحككمي بحيث ال يقـك يساىـ التقسيـ الكظيفي في تنظيـ عممية الش

مكظؼ كاحد بعدة إجراءات في تفعيؿ الرقابة المتبادلة المنكطة بكؿ 
 مكظؼ. 

7.44 74.35 0.00 2 

8 
عدادلتنظيـ ك  آلية تيكجد الحككمية ككسيمة  بالمشتريات المتعمقة التقارير ا 

 لمرقابة. 
6.96 69.63 0.00 6 

9 
البشرية العاممة في مجاؿ  يجب تعزيز نظاـ الحكافز كالمكافآت لمككادر

 الشراء العاـ.
8.01 80.09 0.00 1 

10 
يىتـ عقد دكرات تدريبية دكرية لتعريؼ المكظفيف المالييف بكافة المستجدات 

 المتعمقة بالتشريعات كالمكائح المالية.
5.63 56.30 0.11 11 

11 
يعتبر مكظفي لجنة المشتريات عمى درجة عالية مف الكفاءة كاألمانة 

 3 0.00 73.15 7.31 لخبرة الكافية .كا

  0.00 68.64 6.86 جميع فقرات المجاؿ
 :تفسير نتائج تحميؿ فقرات المجاؿ الثاني 

نة لممجاؿ الثاني بيدؼ قياس فاعمية 11رقـ  إلى 1الفقرات )مف رقـ  إعدادتـ  ( الميككِّ
ة كاحدة في تحميؿ فقرات لعين Tالبيئة الداخمية لتشريعات الشراء العاـ، كقد تـ تطبيؽ اختبار 

 المجاؿ.
( كالتي تنص 9( أف الفقرة رقـ )4.16كقد أظيرت النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ )

عمى "يجب تعزيز نظاـ الحكافز كالمكافآت لمككادر البشرية العاممة في مجاؿ الشراء العاـ" كاف 
حصمت عمى أعمى كزف ليا النصيب األكبر في مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى محتكاىا، حيث 

( ـ2010كىذا يتفؽ مع دراسة ) سعيد، %"، 80.09نسبي مف بيف فقرات المجاؿ الثاني كىك "
( كالتي تنص عمى "يىتـ عقد دكرات 10في حيف حصمت الفقرة رقـ )(، ـ2011ك دراسة ) بحر، 
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لمكائح المالية" تدريبية دكرية لتعريؼ المكظفيف المالييف بكافة المستجدات المتعمقة بالتشريعات كا
 دراسة، كىذا يتفؽ مع دراسة %"56.30قرات المجاؿ الثاني كىك "عمى أقؿ كزف نسبي مف بيف ف

( بأنو ال تمـز تشريعات الشراء العاـ ـ2004) فريؽ بعثة البنؾ الدكلي لمناطؽ السمطة الفمسطينية
 .الجيات المسؤكلة بتدريب الككادر البشرية العاممة في مجاؿ الشراء العاـ

كبشكؿ عاـ بينت النتائج أف القيمة االحتمالية لجميع فقرات المجاؿ الثاني تساكم 
، كعميو فإف متكسط آراء عينة الدراسة بخصكص فقرات المجاؿ 0.05كىي أقؿ مف  0.00

الثاني بشكؿ عاـ داؿ احصائيان، مما يدؿ عمى اختالفو جكىريان عف درجة الحياد، كبما أف الكزف 
%، فيذا يعني كجكد مكافقة مف 60% أكبر مف 68.64ت عينة الدراسة كالبالغ النسبي الستجابا

 البيئة الداخمية لتشريعات الشراء العاـ بدرجة مقبكلة. مساىمة مدل أفراد عينة الدراسة عمى
 نتائج تحميؿ استجابات فقرات المجاؿ الثالث 

 الشراء لتشريعات الخارجية ةالبيئ" الثالث المجاؿ فقرات استجابات تحميؿ نتائج :(4.17) جدكؿ
 "العاـ

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

 10 0.77 60.56 6.06 تىتكافر قيـ النزاىة كمكافحة الفساد لدل المكرديف لمكزارة. 1
 9 0.68 60.74 6.07 يىيتـ القطاع الخاص بتشريعات الشراء العاـ. 2

3 
المكرديف كالمقاكليف في التعاقد كالتكريد لمكزارات  ييكجد رغبة لدل

 الحككمية.
6.14 61.39 0.48 8 

 11 0.97 59.91 5.99 تىيتـ مؤسسات المجتمع المدني الرقابية بتشريعات الشراء العاـ. 4
 7 0.05 64.35 6.44 تيعطى األكلية لمصناعات المحمية ك المكرديف كالمقاكليف المحمييف. 5
 5 0.00 72.31 7.23 أخرل. مرة العطاء طرح إعادة عممية كاليات في مبررات حكضك  ييكجد 6

7 
كالمكرديف دكف  ييكجد تكافؤ في تكفير المعمكمات لكافة المتعيديف 

 .تحيز
7.53 75.28 0.00 2 

8 
 كالمقاكليف المكرديف بخصكص يجب تفعيؿ نظاـ القائمة السكداء

 المخالفيف.
8.15 81.48 0.00 1 

9 
ثقة كمصداقية متبادلة في التعامؿ بيف القطاع العاـ كالقطاع  تيكجد

 الخاص.
6.50 65.00 0.00 6 

 4 0.00 72.87 7.29 يىتـ التمييز بيف مقدمي العطاءات حسب مبدأ المنافسة. 10

11 
تعتبر الفترات الزمنية المطركحة ضمف التشريعات كالقكانيف كافية 

 لسير عمميات المشتريات الحككمية.
7.30 72.96 0.00 3 
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المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

  0.00 67.90 6.79 جميع فقرات المجاؿ

 

 :تفسير نتائج تحميؿ فقرات المجاؿ الثالث 
نة لممجاؿ الثالث بيدؼ قياس فاعمية 11رقـ  إلى 1الفقرات )مف رقـ  إعدادتـ  ( الميككِّ

قرات لعينة كاحدة في تحميؿ ف Tالبيئة الخارجية لتشريعات الشراء العاـ، كقد تـ تطبيؽ اختبار 
 المجاؿ.

( كالتي تنص 8( أف الفقرة رقـ )4.20كقد أظيرت النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ )
عمى "يجب تفعيؿ نظاـ القائمة السكداء بخصكص المكرديف كالمقاكليف المخالفيف" كاف ليا 
النصيب األكبر في مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى محتكاىا، حيث حصمت عمى أعمى كزف 

( عمى أقؿ 4%"، في حيف حصمت الفقرة رقـ )81.48فقرات المجاؿ الثالث كىك " نسبي مف بيف
 %".59.91كزف نسبي مف بيف فقرات المجاؿ الثالث كىك "

كبشكؿ عاـ بينت النتائج أف القيمة االحتمالية لجميع فقرات المجاؿ الثالث تساكم 
ص فقرات المجاؿ ، كعميو فإف متكسط آراء عينة الدراسة بخصك 0.05كىي أقؿ مف  0.00

الثالث بشكؿ عاـ داؿ احصائيان، مما يدؿ عمى اختالفو جكىريان عف درجة الحياد، كبما أف الكزف 
%، فيذا يعني كجكد مكافقة مف 60% أكبر مف 67.90النسبي الستجابات عينة الدراسة كالبالغ 

 بدرجة مقبكلة. البيئة الخارجية مساىمةأفراد عينة الدراسة عمى 
 ؿ استجابات فقرات المجاؿ الرابعنتائج تحمي 

 الشراء لتشريعات كاالقتصادية المالية البيئة"  الرابع المجاؿ فقرات تحميؿ نتائج( 4.18) جدكؿ
 "العاـ

 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

1 
تيمبي المخصصات المرصكدة في المكازنة جميع االحتياجات التي 

 ىداؼ الكزارة.تحقؽ أ
5.80 57.96 0.32 9 

 6 0.00 69.81 6.98 الحككمي. اإلنفاؽتيساىـ المكازنة العامة المعتمدة سنكيان في ضبط  2

3 
تساىـ  في ضبط  اإلنفاؽالصالحيات الحالية المنكطة بالمفكض ب

 الحككمي. اإلنفاؽ
6.99 69.91 0.00 5 
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المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

4 
ضركرية في ضبط تيعتبر أساليب الدفع، كفترات السداد، عناصر 

 الحككمي.  اإلنفاؽ
7.57 75.74 0.00 4 

5 
تساىـ الدكرة المستندية لمعممية الشرائية بشكميا الحالي في ضبط 

 الحككمي. اإلنفاؽ
5.88 58.80 0.58 8 

6 
 لإلشراؼ العامة لمكاـز  دارةإلزاـ المؤسسات الحككمية بالتنسيؽ مع اإل

 3 0.00 76.39 7.64 ككمي.الح اإلنفاؽيعزز مف ضبط  المشتريات عمى

االعالف عف العطاءات ك فتح المظاريؼ العمني يساىـ في ضبط  7
 الحككمي. اإلنفاؽ

7.89 78.89 0.00 2 

8 
تكثيؽ محضر فتح العركض كتسبيب قرار االحالة يساىـ في ضبط 

 الحككمي. اإلنفاؽ
7.92 79.17 0.00 1 

 9 
مكازنة العامة يؤثر السماح بإجراء مناقالت كتنزيالت بيف بنكد ال

 .اإلنفاؽعمى ضبط  ايجابيان 
5.69 56.94 0.19 10 

10 
تيؤثر العكامؿ االقتصادية عمى تكفر العدد الكافي مف المكرديف لكؿ 
مجمكعة سمعية أك خدمية كتكفر البدائؿ، كىذا يساعد عمى ضبط 

 . اإلنفاؽ
6.94 69.35 0.00 7 

  0.00 69.30 6.93 جميع فقرات المجاؿ
 

 ير نتائج تحميؿ فقرات المجاؿ الرابع:تفس 
نة لممجاؿ الرابع بيدؼ قياس فاعمية 10رقـ  إلى 1الفقرات )مف رقـ  إعدادتـ  ( الميككِّ

لعينة كاحدة في  Tالبيئة المالية كاالقتصادية لتشريعات الشراء العاـ، كقد تـ تطبيؽ اختبار 
 تحميؿ فقرات المجاؿ.

( كالتي تنص 8( أف الفقرة رقـ )4.18ؿ رقـ )كقد أظيرت النتائج المكضحة في جدك 
الحككمي"  اإلنفاؽعمى "تكثيؽ محضر فتح العركض كتسبيب قرار االحالة يساىـ في ضبط 

كاف ليا النصيب األكبر في مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى محتكاىا، حيث حصمت عمى أعمى 
( عمى 9حصمت الفقرة رقـ ) %"، في حيف79.17كزف نسبي مف بيف فقرات المجاؿ الرابع كىك "

 %".56.94أقؿ كزف نسبي مف بيف فقرات المجاؿ الرابع كىك "
 0.00كبشكؿ عاـ بينت النتائج أف القيمة االحتمالية لجميع فقرات المجاؿ الرابع تساكم 

، كعميو فإف متكسط آراء عينة الدراسة بخصكص فقرات المجاؿ الرابع بشكؿ 0.05كىي أقؿ مف 
ان، مما يدؿ عمى اختالفو جكىريان عف درجة الحياد، كبما أف الكزف النسبي عاـ داؿ احصائي



 89? 
 

%، فيذا يعني كجكد مكافقة مف أفراد 60% أكبر مف 69.30الستجابات عينة الدراسة كالبالغ 
 البيئة المالية كاالقتصادية لتشريعات الشراء العاـ بدرجة مقبكلة. مدل مساىمةعينة الدراسة عمى 

 
 
 
 
 ؿ فقرات المجاؿ الخامسنتائج تحمي 

 "العاـ الشراء لتشريعات التكنكلكجية البيئة" الخامس المجاؿ فقرات تحميؿ نتائج :(4.19) جدكؿ 

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

1 
كجكد بكابة الكتركنية خاصة بالمشتريات الحككمية يؤثر إيجاباي في 

 مي.الحكك  اإلنفاؽضبط 
7.55 75.46 0.00 1 

2 
 يكجد اطار قانكني إلجراء مراحؿ العطاءات كالمشتريات الكتركنيان 

 الحككمي. اإلنفاؽيساىـ في ضبط 
7.03 70.28 0.00 5 

3 
كتؤثر  يشكب كظيفة الشراء في ظؿ النظـ اليدكية نكع مف التعقيد

 الحككمي. اإلنفاؽسمبان عمى ضبط 
6.64 66.39 0.00 6 

4 
عف العطاءات كالمشتريات الحككمية عبر االنترنت يعتبر االعالف 

 كسيمة كافية إلخبار المكرديف كالمتعيديف.
5.61 56.11 0.05 9 

5 
يكجد امكانية في الحصكؿ عمى االحالة المبدئية كاالحالة النيائية 

 لمعطاءات المركزية الكتركنيان.
6.32 63.24 0.13 7 

6 
مية مف خالؿ خدمة البث يعتبر فتح مظاريؼ العطاءات الحكك 

 المباشر ألعماؿ المجنة بمثابة العمؿ بشكؿ عمني.
7.08 70.83 0.00 4 

7 
القياـ بعمميات المشتريات الحككمية الكتركنيان مف خالؿ شبكة 

 8 0.00 65.74 6.57  الحككمي. اإلنفاؽيساىـ في تخفيض اإلنترنت 

ف أنظمة ما ىك حديث م ستخداـيكجد دافعية لدل المكظفيف إل 8
 المعمكمات اإللكتركنية.

7.28 72.78 0.00 3 

 9 
تكفر البدائؿ كانخفاض أسعار السمع  إلىيؤدم التطكر التقني 

مكانية أداء الخدمات بصكرة أفضؿ.   كا 
7.46 74.63 0.00 2 

  0.00 68.38 6.84 جميع فقرات المجاؿ
 :تفسير نتائج تحميؿ فقرات المجاؿ الخامس 
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نة لممجاؿ الخامس بيدؼ قياس فاعمية 9رقـ  إلى 1مف رقـ الفقرات ) إعدادتـ  ( الميككِّ
لعينة كاحدة في تحميؿ فقرات  Tالبيئة التكنكلكجية لتشريعات الشراء العاـ، كقد تـ تطبيؽ اختبار 

 المجاؿ.
( كالتي تنص عمى 1( أف الفقرة رقـ )20كقد أظيرت النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ )

الحككمي"  اإلنفاؽية خاصة بالمشتريات الحككمية يؤثر إيجاباي في ضبط " كجكد بكابة الكتركن
كاف ليا النصيب األكبر في مكافقة أفراد عينة الدراسة عمى محتكاىا، حيث حصمت عمى أعمى 

( 4%"، في حيف حصمت الفقرة رقـ )75.46كزف نسبي مف بيف فقرات المجاؿ الخامس كىك "
 %".56.11مجاؿ الخامس كىك "عمى أقؿ كزف نسبي مف بيف فقرات ال

كبشكؿ عاـ بينت النتائج أف القيمة االحتمالية لجميع فقرات المجاؿ الخامس تساكم 
، كعميو فإف متكسط آراء عينة الدراسة بخصكص فقرات المجاؿ 0.05كىي أقؿ مف  0.00

أف الخامس بشكؿ عاـ داؿ احصائيان، مما يدؿ عمى اختالفو جكىريان عف درجة الحياد، كبما 
%، فيذا يعني كجكد 60% أكبر مف 68.38الكزف النسبي الستجابات عينة الدراسة كالبالغ 

البيئة التكنكلكجية لتشريعات الشراء العاـ بدرجة  مساىمةمكافقة مف أفراد عينة الدراسة عمى 
 مقبكلة.
  ممخص نتائج تحميؿ فقرات المجالت الخمس األولى 

 األكلى الخمس المجاالت فقرات تجاباتاس تحميؿ نتائج ممخص :(4.20) جدكؿ 

المتوسط  المجاؿ ـ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

القيمة 
 الحتمالية

 0.00 67.46 6.75 البيئة التشريعية لمشراء العاـ. 1
 0.00 68.64 6.86 البيئة الداخمية لتشريعات الشراء العاـ. 2
 0.00 67.90 6.79 البيئة الخارجية لتشريعات الشراء العاـ. 3
 0.00 69.30 6.93 البيئة المالية كاالقتصادية لتشريعات الشراء العاـ. 4
 0.00 68.38 6.84 البيئة التكنكلكجية لتشريعات الشراء العاـ. 5

 0.00 68.30 6.83 جميع المجالت أعاله
أف القيمة االحتمالية لممجاالت الخمس  (4.20في الجدكؿ رقـ ) بشكؿ عاـ بينت النتائج

، كعميو فإف متكسط آراء عينة الدراسة بخصكص فقرات تمؾ 0.05كىي أقؿ مف  0.00تساكم 
المجاالت بشكؿ عاـ داؿ احصائيان، مما يدؿ عمى اختالفو جكىريان عف درجة الحياد، كبما أف 

%، فيذا يعني كجكد 60% أكبر مف 68.30الكزف النسبي الستجابات عينة الدراسة كالبالغ 
 تشريعات الشراء العامة بشكؿ عاـ كبدرجة مقبكلة. مساىمة دراسة عمىمكافقة مف أفراد عينة ال
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 نتائج تحميؿ فقرات المجاؿ السادس 
 التشغيمي اإلنفاؽ بضبط االلتزاـ مدل" الخامس المجاؿ فقرات تحميؿ نتائج :(4.21) جدكؿ

 "الرأسماليك 

المتوسط  الفقرة ـ
 الحسابي

الوزف 
 النسبي

القيمة 
 الرتبة الحتمالية

 3 0.00 77.50 7.75 .الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽحرص الكزارة عمى ضبط تى  1
2 .  9 0.00 74.44 7.44 تىقـك الكزارة بشراء المكاـز لحاجتيا الفعمية كالضركرية ليذه المكاـز

3 
تراعي الكزارة عند شراء المكاـز عدـ تكفرىا في المستكدعات 

 المركزية لدل دائرة المكاـز العامة.
7.55 75.46 0.00 8 

4 
تيراعى أيسس الشراء العاـ في الحصكؿ عمى أجكد المكاـز 

 كبأفضؿ األسعار كالشركط.
7.75 77.50 0.00 3 

5 
تىحرص الكزارة عمى تعظيـ المنافع: كذلؾ بالحصكؿ عمى أعمى 

 5 0.00 77.13 7.71 .اإلنفاؽخدمة، كجكدة، ككمية، مقابؿ 

6 
: عبر التأكد مف أف تىحرص الكزارة عمى تقنيف االستيالؾ

المنتجات كالخدمات المطمكبة ىي بالفعؿ أساسية كال يمكف 
 .االستغناء عنيا، كمعالجة اليدر في استيالؾ الخدمة

7.35 73.52 0.00 10 

7 
يىمتـز المكظفكف العاممكف في مجاؿ الشراء العاـ بقيـ النزاىة 

 كمكافحة الفساد في حاؿ عيطمت النظـ الرقابية.
7.59 75.93 0.00 6 

 2 0.00 78.61 7.86 يتـ استبعاد العركض الضارة بالصالح العاـ. 8

9 
المشتريات كاغفاؿ أمر تدريب العمالء مف  إدارةتىدريب األفراد ب

األقساـ المختمفة كالمكرديف األساسييف يؤثر سمبان عمى ضبط 
 .اإلنفاؽ

6.75 67.50 0.00 11 

10 
كالمعمكماتية أك غيرىا،  في ظؿ كفرة المكارد المالية كالبشرية

تستطيع نظـ الشراء العمؿ بصكرة أكثر فاعمية في ضبط 
 .اإلنفاؽ

8.26 82.59 0.00 1 

11 
تىحرص الكزارة عمى استغالؿ أمثؿ لتكزيع المكاـز المتكفرة بطريقة 

 تضمف مصمحة العمؿ.
7.58 75.83 0.00 7 

  0.00 76.00 7.60 جميع فقرات المجاؿ
 

 ؿ فقرات المجاؿ السادس:تفسير نتائج تحمي 
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نة لممجاؿ السادس بيدؼ قياس مدل 11رقـ  إلى 1الفقرات )مف رقـ  إعدادتـ  ( الميككِّ
لعينة كاحدة في تحميؿ  T، كقد تـ تطبيؽ اختبار الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽااللتزاـ بضبط 
 فقرات المجاؿ.

( كالتي تنص 10رقـ )( أف الفقرة 4.21كقد أظيرت النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ )
عمى "في ظؿ كفرة المكارد المالية كالبشرية كالمعمكماتية أك غيرىا، تستطيع نظـ الشراء العمؿ 

" كاف ليا النصيب األكبر في مكافقة أفراد عينة الدراسة اإلنفاؽبصكرة أكثر فاعمية في ضبط 
دس كىك عمى محتكاىا، حيث حصمت عمى أعمى كزف نسبي مف بيف فقرات المجاؿ السا

( عمى أقؿ كزف نسبي مف بيف فقرات المجاؿ 9%"، في حيف حصمت الفقرة رقـ )82.59"
 %".67.50الخامس كىك "

كبشكؿ عاـ بينت النتائج أف القيمة االحتمالية لجميع فقرات المجاؿ السادس تساكم 
، كعميو فإف متكسط آراء عينة الدراسة بخصكص فقرات المجاؿ 0.05كىي أقؿ مف  0.00
ادس بشكؿ عاـ داؿ احصائيان، مما يدؿ عمى اختالفو جكىريان عف درجة الحياد، كبما أف الس

%، فيذا يعني كجكد مكافقة 60% أكبر مف 76الكزف النسبي الستجابات عينة الدراسة كالبالغ 
مف قبؿ الكزارات  الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽمف أفراد عينة الدراسة عمى االلتزاـ بضبط 

 الحككمية العاممة في قطاع غزة بدرجة جيدة.كالمؤسسات 

 اختبار فرضيات الدراسة 4.2.3
لعينتيف مستقمتيف، كاختبار التبايف  Tكؿ مف معامؿ ارتباط بيرسكف، كاختبار  إستخداـتـ 

 األحادم، الختبار فرضيات الدراسة، كفيما يمي قاعدة اختبار الفرضيات:
 قاعدة قبوؿ أو رفض الفرضيات 

رضيات الخمس األكلى تـ ايجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف متكسط الختبار الف
استجابات عينة الدراسة عمى كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة الرئيسة الخمس األكلى كالتي 
تتناكؿ مجاالت: )البيئة التشريعية لمشراء العاـ، البيئة الداخمية لتشريعات الشراء العاـ، البيئة 

العاـ، البيئة المالية كاالقتصادية لتشريعات الشراء العاـ، البيئة  الخارجية لتشريعات الشراء
التكنكلكجية لتشريعات الشراء العاـ(، كالمجاؿ الرئيس السادس لالستبانة الذم يتناكؿ قياس مدل 

 مف ًقبىؿ الكزارات كالمؤسسات الحككمية. الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽااللتزاـ بضبط 
مف الفرضيات الخمس األكلى مف خالؿ مقارنة القيمة  حيث يتـ قبكؿ أك رفض أمو 

، فإذا كانت القيمة االحتمالية 0.05االحتمالية لمعامؿ االرتباط بمستكل الداللة كالذم يساكم 
( االختبار،  إحصائيةأكبر مف مستكل الداللة فإنو ال تكجد عالقة ذات داللة  بيف طرفيِّ )ًمٍحكىرىمِّ
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بيف  إحصائيةمالية أقؿ مف مستكل الداللة فإنو تكجد عالقة ذات داللة أما اذا كانت القيمة االحت
( االختبار.  طرفيِّ )ًمٍحكىرىمِّ

لعينتيف مستقمتيف  Tكالختبار الفرضية السادسة كاألخيرة تـ تطبيؽ كؿٍّ مف اختبار 
جنس، لتحميؿ الفركؽ بيف متكسطات آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ محاكر الدراسة تبعان لمتغير ال

كاختبار تحميؿ التبايف األحادم لتحميؿ الفركؽ بيف متكسطات آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ 
محاكر الدراسة تبعان لباقي المتغيرات المتمثمة في: )العمر، المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة، 

 العمؿ(. كافالمركز الكظيفي، الكزارة م
مقارنة القيمة االحتمالية لممجاؿ حيث يتـ قبكؿ أك رفض الفرضية السادسة مف خالؿ 

، فإذا كانت القيمة االحتمالية أكبر مف مستكل الداللة فإف 0.05بمستكل الداللة كالذم يساكم 
بيف متكسطات آراء أفراد عينة الدراسة حكؿ  إحصائيةذلؾ يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

التالي رفض الفرضية البحثية، أما مكضكع الدراسة تبعان لممتغيرات التي جرل عمييا االختبار كب
اذا كانت القيمة االحتمالية أقؿ مف مستكل الداللة فإف ذلؾ سيدلؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة 

 بيف المتكسطات كعميو يتـ قبكؿ الفرضية البحثية. إحصائية
 اختبار الفرضية األولى  .1

يئة التشريعية بيف الب α ≤ 0.05عند مستكل داللة  إحصائيةتكجد عالقة ذات داللة 
 لمكزارات الفمسطينية. الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽلمشراء العاـ كضبط 

 التشغيمي اإلنفاؽ كضبط العاـ لمشراء التشريعية البيئة بيف االرتباط معامؿ( 4.22) جدكؿ
 الرأسماليك 

 القيمة الحتمالية معامؿ بيرسوف لالرتباط طرفي الختبار
التشغيمي  اإلنفاؽعاـ  كضبط البيئة التشريعية لمشراء ال

 الرأسماليك 
0.65 0.00 

( أف قيمة معامؿ االرتباط بيف المجاليف األكؿ كالسادس 4.22يبيف الجدكؿ رقـ )
التشغيمي  اإلنفاؽالبيئة التشريعية لمشراء العاـ كضبط  مدل مساىمةالمخصصيف لقياس 

كىي أقؿ  0.00لممعامؿ تساكم كأف القيمة االحتمالية  0.65عمى التكالي تساكم  الرأسماليك 
 .0.05مف 

عند  إحصائية"تكجد عالقة ذات داللة  عمى: التي تنصقبكؿ الفرضية األكلى  كعميو تـ
 الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽبيف البيئة التشريعية لمشراء العاـ كضبط  α ≤ 0.05مستكل داللة 

 اإلنفاؽلشراء العاـ لو دكر في ضبط ، كىذا يبيف بأف كجكد تشريع لتنظيـ المكزارات الفمسطينية"
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كلكف بكضعو الحالي لو تأثير منخفض في ىذا الضبط كيعزل ذلؾ لتقادـ  الرأسماليالتشغيمي ك 
كىذا يتفؽ مع دراسة )بعثة  تشريعات الشراء العاـ كلعدـ كجكد تشريع مكحد يضبط الشراء العاـ

تكريدات كالمشتريات في السمطة البنؾ الدكلي لمناطؽ السمطة الفمسطينية لتقييـ أنظمة ال
 ـ(.2004الفمسطينية )

 اختبار الفرضية الثانية: .2
بيف البيئة الداخمية  α ≤ 0.05عند مستكل داللة  إحصائية"تكجد عالقة ذات داللة 

 لمكزارات الفمسطينية". الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽالمؤثرة في تشريعات الشراء العاـ  كضبط 

 اإلنفاؽ كضبط  العاـ الشراء لتشريعات الداخمية البيئة بيف الرتباطا معامؿ :(4.23) جدكؿ
 الرأسماليك  التشغيمي

 القيمة الحتمالية معامؿ بيرسوف لالرتباط طرفي الختبار
 اإلنفاؽالبيئة الداخمية لتشريعات الشراء العاـ  كضبط 

 الرأسماليالتشغيمي ك 
0.70 0.00 

مؿ االرتباط بيف المجاليف الثاني كالسادس ( أف قيمة معا4.23يبيف الجدكؿ رقـ )
 اإلنفاؽالبيئة الداخمية لتشريعات الشراء العاـ كضبط  مدل مساىمةالمخصصيف لقياس 

 0.00كأف القيمة االحتمالية لممعامؿ تساكم  0.70عمى التكالي تساكم  الرأسماليالتشغيمي ك 
 .0.05كىي أقؿ مف 

عند  إحصائية"تكجد عالقة ذات داللة  عمى: التي تنصقبكؿ الفرضية الثانية  كعميو تـ
التشغيمي  اإلنفاؽبيف البيئة الداخمية لتشريعات الشراء العاـ كضبط  α ≤ 0.05مستكل داللة 

العميا، كالرقابة،  دارة، كىذا يبيف أف البيئة الداخمية المتمثمة بػ ) اإلينية"لمكزارات الفمسط الرأسماليك 
جاؿ المشتريات ( ليا دكر في جكدة التشريع المراد اقراره لككنيا كالككادر البشرية العاممة في م
، يمكف أف تعترم التشريعالتشريع يمكف التغمب عمى أم ثغرة  إعدادجية التنفيذ كبمشاركتيا في 

 .ـ(2014العبادم، ابراىيـ، ) كىذا يتفؽ مع دراسة
 اختبار الفرضية الثالثة: .3

بيف البيئة الخارجية  α ≤ 0.05ل داللة عند مستك  إحصائية"تكجد عالقة ذات داللة 
 لمكزارات الفمسطينية". الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽلتشريعات الشراء العاـ كضبط 
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 اإلنفاؽ كضبط  العاـ الشراء لتشريعات الخارجية البيئة بيف االرتباط معامؿ: (4.24) جدكؿ
 الرأسماليك  التشغيمي

 قيمة الحتماليةال معامؿ بيرسوف لالرتباط طرفي الختبار
 اإلنفاؽالبيئة الخارجية لتشريعات الشراء العاـ كضبط 

  الرأسماليالتشغيمي ك 
0.58 0.00 

( أف قيمة معامؿ االرتباط بيف المجاليف الثالث كالسادس 4.24يبيف الجدكؿ رقـ )
 اإلنفاؽالبيئة الخارجية لتشريعات الشراء العاـ كضبط  مدل مساىمةالمخصصيف  لقياس 

 0.00كأف القيمة االحتمالية لممعامؿ تساكم  0.58عمى التكالي تساكم  الرأسماليغيمي ك التش
 .0.05كىي أقؿ مف 

عند  إحصائيةكعميو تـ قبكؿ الفرضية الثالثة التي تنص عمى: "تكجد عالقة ذات داللة 
يمي التشغ اإلنفاؽبيف البيئة الخارجية لتشريعات الشراء العاـ كضبط  α ≤ 0.05مستكل داللة 

االعتبار االطراؼ  المشرعيف لـ يأخذكا فيكىذا يبيف بأف  لمكزارات الفمسطينية" الرأسماليك 
الخارجية عند اقرار تشريعات الشراء العاـ كيعزل ىذا لمفترة التي اقرت بيا ىذه التشريعات حيث 

 ـ(.2016، كىذا يتفؽ مع دراسة ) الغرة، كانت مرحمة بداية بناء الدكلة
 ية الرابعة:اختبار الفرض .4

بيف البيئة المالية  α ≤ 0.05عند مستكل داللة  إحصائية"تكجد عالقة ذات داللة 
 لمكزارات الفمسطينية". الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽكاالقتصادية لتشريعات الشراء العاـ كضبط 

كضبط  العاـ  الشراء لتشريعات كاالقتصادية المالية البيئة بيف االرتباط معامؿ :(4.25)جدكؿ
 الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽ

 القيمة الحتمالية معامؿ بيرسوف لالرتباط طرفي الختبار
 اإلنفاؽالبيئة المالية كاالقتصادية لتشريعات الشراء العاـ كضبط 

 الرأسماليالتشغيمي ك 
0.65 0.00 

( أف قيمة معامؿ االرتباط بيف المجاليف الرابع كالسادس 4.25يبيف الجدكؿ رقـ )
البيئة المالية كاالقتصادية لتشريعات الشراء العاـ كضبط  مدل مساىمةلمخصصيف  لقياس ا

كأف القيمة االحتمالية لممعامؿ تساكم  0.65عمى التكالي تساكم  الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽ
 .0.05كىي أقؿ مف  0.00

عند  إحصائيةكعميو تـ قبكؿ الفرضية الرابعة التي تنص عمى: " تكجد عالقة ذات داللة 
 اإلنفاؽبيف البيئة المالية كاالقتصادية لتشريعات الشراء العاـ كضبط  α ≤ 0.05مستكل داللة 
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بأنو كمما أرتبط التشريع بالظركؼ المالية  كىذا يبيف لمكزارات الفمسطينية" الرأسماليالتشغيمي ك 
 ـ(.2013اسة )خفاجة، الكاقع، كىذا يتفؽ مع در ك  التطبيؽ  إلىيككف أقرب  لمدكلة كاالقتصادية

 اختبار الفرضية الخامسة: .5
بيف البيئة التكنكلكجية  α ≤ 0.05عند مستكل داللة  إحصائية"تكجد عالقة ذات داللة 
 لمكزارات الفمسطينية". الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽلتشريعات الشراء العاـ كضبط 

 اإلنفاؽ كضبط  العاـ الشراء اتلتشريع التكنكلكجية البيئة بيف االرتباط معامؿ :(4.26 )جدكؿ
 .الرأسماليك  التشغيمي

 القيمة الحتمالية معامؿ بيرسوف لالرتباط طرفي الختبار
 اإلنفاؽالبيئة التكنكلكجية لتشريعات الشراء العاـ كضبط 

 0.00 0.42 الرأسماليالتشغيمي ك 

كالسادس  ( أف قيمة معامؿ االرتباط بيف المجاليف الخامس4.26يبيف الجدكؿ رقـ )
 اإلنفاؽالبيئة التكنكلكجية لتشريعات الشراء العاـ كضبط  مدل مساىمةالمخصصيف لقياس 

 0.00كأف القيمة االحتمالية لممعامؿ تساكم  0.42عمى التكالي تساكم  الرأسماليالتشغيمي ك 
 .0.05كىي أقؿ مف 

 إحصائيةكعميو تـ قبكؿ الفرضية الخامسة التي تنص عمى: "تكجد عالقة ذات داللة 
 اإلنفاؽبيف البيئة التكنكلكجية لتشريعات الشراء العاـ كضبط  α ≤ 0.05عند مستكل داللة 

مدل أىمية التكنكلكجيا كدكرىا في احكاـ  كىذا يبيف لمكزارات الفمسطينية" الرأسماليالتشغيمي ك 
 ـ(.2015الرقابة عمى تطبيؽ التشريعات كىذا يتفؽ مع دراسة ) العالكؿ،

رة معامؿ االرتباط مكجبة بيف المجاؿ السادس كباقي المجاالت كؿ عمى كبما أف اشا
حدة فيذا يدؿ عمى العالقة الطردية بيف المجاالت التي تناكلت )البيئة التشريعية كالداخمية 

التشغيمي  اإلنفاؽكالخارجية كالمالية كاالقتصادية كالتكنكلكجية( لتشريعات الشراء العاـ كضبط 
، كيبيف ىذا أنو كمما زادت قكة تأثير البيئات المتخمفة لشريعات ات الفمسطينيةلمكزار  الرأسماليك 

 الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽزيادة قدرة ىذه التشريعات عمى ضبط  إلىأدل الشراء العاـ 
     لمكزارات.

 اختبار الفرضية السادسة: .6
ابات بيف استج α ≤ 0.05عند مستكل داللة  إحصائية"تكجد فركؽ ذات داللة 

المبحكثيف حكؿ محاكر الدراسة تعزل لممتغيرات الشخصية التالية )الجنس، كالعمر، كالمؤىؿ 
 ، كالمسمى الكظيفي(". مكاف العمؿ العممي، كسنكات الخبرة، الكزارة
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 نتائج تحميؿ الفروؽ بيف متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة 
 

 الدراسة محاكر حكؿ الدراسة عينة فرادأ آراء متكسطات بيف الفركؽ تحميؿ نتائج :(4.27)جدكؿ
 تبعان لممتغيرات الشخصية

 القيمة الحتمالية قيمة الختبار درجة الحرية المتغير ـ

 0.88 0.021 - الجنس 1

 0.33 1.134 3 العمر 2

 1.351 0.263 2 المؤىؿ العممي 3

 0.761 0.273 2 عدد سنكات الخبرة 4

 0.392 0.759 3 المركز الكظيفي 5

 0.024 1.921 18 الكزارة محؿ العمؿ 6

 :تفسير نتائج تحميؿ الفروؽ بيف متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة 
( أف القيمة االحتمالية لمفركؽ بيف متكسطات آراء أفراد العينة 4.27يبيف الجدكؿ رقـ )

مف  كىي أصغر 0.024العمؿ تساكم  مكافحكؿ غمكض حياتيـ الكظيفية كفقان لمتغير الكزارة 
، بينما القيمة االحتمالية لمفركؽ بيف متكسطات آراء أفراد العينة حكؿ جميع محاكر 0.05

، مما يدؿ 0.05الدراسة كفقان لباقي المتغيرات الشخصية المدرجة في الجدكؿ أعاله أكبر مف 
بيف متكسطات آراء  α ≤ 0.05عند مستكل داللة  إحصائيةعمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

نة الدراسة حكؿ محاكر الدراسة تبعان لممتغيرات الشخصية المدرجة في الجدكؿ أعاله عدا أفراد عي
 .العمؿ كافمتغير الكزارة م

  ادسةالسنتيجة اختبار الفرضية: 

بشكؿ عاـ كبناءن عمى نتائج تحميؿ الفركؽ بيف متكسطات آراء العينة حكؿ محاكر 
عند مستكل داللة  إحصائيةفركؽ ذات داللة  الدراسة كفقان لممتغيرات الشخصية، تبيف عدـ كجكد

0.05 ≥ α  :بيف أراء المبحكثيف حكؿ محاكر الدراسة تعزل لممتغيرات الشخصية التالية
)الجنس، كالعمر، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة، كالمسمى الكظيفي(، بينما تبيف أف ىناؾ 

كىذا يبيف أف دكر  العمؿ كافمالكزارة  بيف آرائيـ تعزل لمتغير إحصائيةفركؽ ذات داللة 
اخرل كىذا  إلىيتفاكت مف كزارة  الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽفي ضبط  العاـتشريعات الشراء 

 إلىة بدليؿ اختالؼ تأثيرىا مف كزارة المطبق مؤشر عمى كجكد قصكر في تشريعات الشراء العاـ
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ـ تطبيؽ القانكف بشكؿ المطمكب الكزارة نفسيا كقبكليا بعد إلىأمكر أخرل ترجع  إلى ضافةباإل
 العتبارات منيا قكة نفكذ الكزارة ككزيرىا.
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 الفصؿ الخامس
 النتائج والتوصيات

 النتائج 5.1
في  الرأسماليك التشغيمي  اإلنفاؽبيف ضبط  إحصائيةكجكد عالقة ذات داللة بينت الدراسة  .1

البيئة  -البيئة الداخمية   -الكزارات الفمسطينية بقطاع غزة كبيف المتغيرات ) البيئة التشريعية 
 .البيئة التكنكلكجية ( لتشريعات الشراء العاـ -البيئة المالية كاالقتصادية  -الخارجية 

بيف أراء  α ≤ 0.05عند مستكل داللة  إحصائيةعدـ كجكد فركؽ ذات داللة بينت الدراسة  .2
المبحكثيف حكؿ محاكر الدراسة تعزل لممتغيرات الشخصية التالية: )الجنس، كالعمر، 

كالمسمى الكظيفي(، بينما تبيف أف ىناؾ فركؽ ذات داللة  كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة،
   العمؿ. كافبيف آرائيـ تعزل لمتغير الكزارة م إحصائية

عمى ضبط  في كضعيا الحالي ليا تأثير بدرجة منخفضةة البيئة التشريعي بينت الدراسة أف .3
 مف كجية نظر المبحكثيف كالتالي: اإلنفاؽ

بدرجة  تتكافؽ البيئة التشريعية لمشراء العاـ مع التطكر في احتياجات الكزارات المختمفة .أ 
 عاـ. 19 أكثر مفؽ ىذه القكانيف يتطبمر عمى ليست كافية نظران لقدـ القكانيف حيث 

 اإلنفاؽيساىـ في ضبط ال تشريعات القانكنية المنظمة لعمميات الشراء العاـ تىعدد ال .ب 
 كـ يجب. الرأسماليالتشغيمي ك 

تتضمف التشريعات كالقكانيف المنظمة لعمميات الشراء العاـ ثغرات يمكف استغالليا  .ج 
 لممصمحة الشخصية.

لة بتأىيؿ الككادر مة لعمميات الشراء العاـ الجيات المسؤك ظً نى تيمـز التشريعات المي ال  .د 
 البشرية التابعة ليا كالتي تعمؿ في مجاؿ الشراء العاـ.

في كضعيا الحالي ليا تأثير بدرجة  داخمية المؤثرة في الشراء العاـالبيئة ال بينت الدراسة أف .4
 مف كجية نظر المبحكثيف كالتالي: اإلنفاؽضبط  عمى منخفضة

تعزيز نظاـ كا عمى كجكب ىناؾ عدـ رضى شديد عمى نظاـ الحكافز حيث اجمع .أ 
، كىي بالفعؿ غير الحكافز كالمكافآت لمككادر البشرية العاممة في مجاؿ الشراء العاـ

 منصكص عمييا بتشريعات الشراء العاـ.
دكرية لتعريؼ المكظفيف المالييف بكافة التدريبية الدكرات ال ىناؾ عدـ رضى عف  .ب 

العميا  دارة، كىذا قصكر مف اإلةالمستجدات المتعمقة بالتشريعات كالمكائح المالي
 لعدـ الزاـ التشريعات بذلؾ. ضافةباإل
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فيما يخص  اإلنفاؽفي ضبط  كاإلدارية المالية الرقابة دكر فعاؿ لديكاف ال يكجد .ج 
الشراء العاـ، كىذا ناتج عف عدـ كجكد نص صريح في تشريعات الشراء العاـ 

 يكضح ىذا الدكر.
في كضعيا الحالي ليا تأثير بدرجة  المؤثرة في الشراء العاـ خارجيةالبيئة ال بينت الدراسة أف .5

 مف كجية نظر المبحكثيف كالتالي: اإلنفاؽعمى ضبط منخفضة 
 المكرديف بخصكص تفعيؿ نظاـ القائمة السكداء ىناؾ عدـ رضى بخصكص عدـ - أ

، حيث يجمعكا عمى كجكب تفعيؿ ذلؾ، حيث ال يكجد في المخالفيف كالمقاكليف
 اء العاـ نظاـ القائمة السكداء لممكرديف كالمقاكليف المخالفيف.تشريعات الشر 

كلكف  ييكجد رغبة لدل المكرديف كالمقاكليف في التعاقد كالتكريد لمكزارات الحككمية - ب
 أخير صرؼ مستحقات المكرديف.منخفضة كيعكد ذلؾ السباب عدة منيا تبدرجة 

 بالدرجة المطمكبة. ريعات الشراء العاـتىيتـ مؤسسات المجتمع المدني الرقابية بتشال  - ت
 ات بالدرجة الكافية.تكافر قيـ النزاىة كمكافحة الفساد لدل المكرديف لمكزار ال ت - ث
دكرية لتعريؼ المكظفيف المالييف بكافة التدريبية الدكرات ال ىناؾ عدـ رضى عف  - ج

العميا  دارة، كىذا قصكر مف اإلالمستجدات المتعمقة بالتشريعات كالمكائح المالية
 لعدـ الزاـ التشريعات بذلؾ. ضافةباإل

فيما يخص  اإلنفاؽفي ضبط  كاإلدارية المالية الرقابة دكر فعاؿ لديكاف ال يكجد - ح
الشراء العاـ، كىذا ناتج عف عدـ كجكد صريح في تشريعات الشراء العاـ يكضح ىذا 

 الدكر.
في كضعيا الحالي ليا  اء العاـمالية كاالقتصادية المؤثرة في الشر البيئة ال بينت الدراسة أف .6

 مف كجية نظر المبحكثيف كالتالي: اإلنفاؽتأثير بدرجة منخفضة عمى ضبط 
 .الحككمي اإلنفاؽتساىـ الدكرة المستندية لمعممية الشرائية بشكميا الحالي في ضبط ال  - أ
السماح بإجراء مناقالت كتنزيالت بيف بنكد المكازنة العامة يؤثر سمبان عمى ضبط   - ب

 .فاؽاإلن
في ضبط لككنيا عناصر ضركرية أساليب الدفع، كفترات السداد، عدـ الرضى عف  - ت

 . الحككمي اإلنفاؽ
في كضعيا الحالي ليا تأثير  التكنكلكجية المؤثرة في الشراء العاـالبيئة  بينت الدراسة أف .7

 مف كجية نظر المبحكثيف كالتالي: اإلنفاؽبدرجة منخفضة عمى ضبط 
 .إلجراء مراحؿ العطاءات كالمشتريات الكتركنيان  يكجد اطار قانكنيال  - أ
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 .تركنية خاصة بالمشتريات الحككميةكجكد بكابة الكعدـ   - ب
يشكب كظيفة الشراء في ظؿ النظـ اليدكية نكع مف التعقيد كتؤثر سمبان عمى ضبط  - ت

 الحككمي. اإلنفاؽ
 مع الممارسات بيرك جانب يتفقا في الحككمية، لـ لألشغاؿ كالعطاءات العامة المكاـز اقانكن .8

 مع بيرك حد إلى أحكاميا كال تنسجـ الحككمية، المشتريات مجاؿ في الدكلية كالمعايير
 .الفساد لمكافحة األمـ المتحدة اتفاقية

 تتعمؽ خاصة أحكاما الحككمية لألشغاؿ كالعطاءات العامة المكاـز قانكني تضميف عدـ .9
 . المشتريات الحككمية مجاؿ يف العامميف لممكظفيف تقدـ التي كالمنح باليدايا

 تمـز خاصة الحككمية أحكاما لألشغاؿ كالعطاءات العامة المكاـز قانكني تضميف عدـ  .10
 .ذمميـ المالية إقرارات بتقديـ الحككمية المشتريات مجاؿ في العامميف المكظفيف

 يجكز التي الحاالت ايرادعف الحككمية  لألشغاؿ كالعطاءات العامة المكاـز قانكني غفؿ  .11
 متقدـ أم استبعاد المركزية العطاءات دائرة العامة أك المكاـز دائرة أك المشترية لمجية فييا

 العامة.  لمعطاءات التقدـ مف مناقص أم أك المسبؽ لمتأىيؿ
 عمى القائمة الجيات إلزاـ عف الحككمية لألشغاؿ كالعطاءات العامة المكاـز قانكني غفؿ  .12

 .العاـ الشراء في مجاؿ عنيا الصادرة القرارات كافة بيببتس فمسطيف في العاـ الشراء
أحاط القانكف األساسي الفمسطيني الماؿ العاـ بحماية مف أجؿ الحفاظ عميو ككنو أف في   .13

ىدره تأثير عمى إستقرار الدكلة كتخمفيا اقتصاديان كتنمكيان. فقد خصص عدة مكاد نظـ فييا 
 أسس حمايتو.

سطيني الماؿ العاـ بحماية في العديد مف القكانيف منيا قانكف أحاط القانكف اإلدارم الفم  .14
الخدمة المدنية، كقكانكف المكاـز العامة، كقانكف العطاءات كاألشغاؿ الحككمية، كقانكف 
المكازنة العامة، كغيرة مف القكانيف. ككف أف أمكاؿ الدكلة تعتبر أحد الكسائؿ اليامة التي 

 ئفيا.كظاتستعيف بيا اإلدارة في أداء 
لقد نظـ القانكف المدني الفمسطيني نصكصان خاصة تناكلت حماية الماؿ العاـ، كذلؾ   .15

 بإخضاعو لقكاعد قانكنية خاصة مف شأنيا كفالة الحماية القانكنية الالزمة لضماف إستقراره.
أحاط قانكف العقكبات الفمسطيني األمكاؿ العامة بحماية عف طريؽ تجريـ إعتداء األفراد   .16

ه األمكاؿ كتعريضيـ لمعقاب، كذلؾ لضماف استمرار الماؿ العاـ بتحقيؽ المنفعة عمى ىذ
 العامة.
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 التوصيات 5.2
 قانكف مكحد خاص بالشراء العاـ. القرار الالزمة كالقانكنية المؤسساتية الترتيبات عمؿ  .1
 اياباليد تتعمؽ خاصة الحككمية أحكاما لألشغاؿ كالعطاءات العامة المكاـز قانكني تضميف  .2

 . الحككمية المشتريات مجاؿ في العامميف لممكظفيف تقدـ التي كالمنح
 المكظفيف تمـز خاصة أحكاما الحككمية لألشغاؿ كالعطاءات العامة المكاـز تضميف قانكني  .3

 .ذمميـ المالية إقرارات بتقديـ الحككمية المشتريات مجاؿ في العامميف
 التي حاالتنصاى صريحان لم الحككمية ألشغاؿل كالعطاءات العامة المكاـز تضميف قانكني  .4

 أك المسبؽ متقدـ لمتأىيؿ أم استبعاد العاـ الشراء عمميات عمى القائمة لمجيات فييا يجكز
 .العامة لمعطاءات التقدـ مف مناقص أم

 القائمة الجيات يمـز عاما ان نص الحككمية لألشغاؿ كالعطاءات العامة المكاـز قانكني تضميف  .5
 بيدؼ كذلؾ العاـ مجاؿ الشراء في عنيا الصادرة القرارات كافة تسبيب العاـ ءالشرا عمى

 في الراسخة المبادئ مف انو ذلؾ القرارات، ىذه مثؿ اتخاذ في الشفافية مف المزيد تحقيؽ
 يمزميا لـ ما قراراتيا بتسبيب القانكنية الناحية مف ممزمة غير دارةأف اإل اإلدارم القانكف
 .بذلؾ القانكف

 إنجاز اجؿ كاالسكاف مف العامة االشغاؿ كزارة اك المالية كزارة مف  تنسيؽ كجكد ركرةض .6
 في تنازع شأنو مف ما كؿ كازالة قانكف خاص بالشراء العاـ، عدادإل الالزمة المتطمبات

 بينيا. الصالحيات
 ةإدار بناء قدرات كتأىيؿ كتدريب معتمد لمكظفي الحككمة العامميف في زيادة االىتماـ ب  .7

دارةالمشتريات الحككمية ك   المخزكف العاـ الحككمي. ا 
تطكير كتطبيؽ نظاـ شراء الكتركني كطني كالربط مع البرنامج المالي القياسي الحككمي ك   .8

نظاـ المخزكف الحككمي بانشاء بكابة كمكقع تفاعؿ الكتركني لممشتريات التي تتـ مف خالؿ 
تعامؿ مع البكابة ) قطاع خاص( كمكقع الكزارة  مع تخصيص شاشات خاصة لممناقصيف لم

 تفاعمي لمكظفي الدائرة كبكابة خاصة لمكزارات كالدكائر الحككمية.
حكاـ الرقابة عمييا، كالكصكؿ  اإلنفاؽترشيد الحرص عمى   .9 يتضمف ضبط النفقات، كا 

الحد األدنى، كتالفي النفقات غير الضركرية، كزيادة الكفاية  إلىبالتبذير كاإلسراؼ 
 .جية، كمحاكلة االستفادة القصكل مف المكارد االقتصادية كالبشرية المتكفرة اإلنتا

 ىذه أداء عدـ أف ذلؾ لممكرديف، المستحقة المالية المستحقات كافة تسديد عى العمؿ  .10
 مكاد لتكريد المكرديف لدل ذريعة يشكؿ أف شأنو مف تسديدىا، في التأخر أك المستحقات
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 الييا التكريد يجرم التي الحككمية الجيات قبؿ مف مساءلتيـ تضعؼ كبالتالي الجكدة، قميمة
 تقكيض شأنو مف ذلؾ ؼالبخ كالقكؿ عمييا، المترتبة المالية بالمستحقات إيفائيا لعدـ نظرا

 لمجيات الحككمية. اإلنفاؽعدـ ضبط  إلى، كيؤدم العاـ راءشال منظكمة
 .عاـال الشراء مجاؿ في بالعامميف لمحكافز خاص نظاـ إصدار  .11
ـ بشأف الشراء العاـ مع 2014( لسنة 8إقرار المجمس التشريعي لمقرار بقانكف رقـ )  .12

  عمى القانكف. ضركرة األخذ ببعض التعديالت
إلزاـ المجمس التشريعي لمحككمة بتقديـ مسكدة الحساب الختامي السنكم لمناقشتو كاقراره   .13

مف قانكف تنظيـ المكازنة العامة  66مف القانكف األساسي كالمادة  62كفقان لنص المادة 
 كالشؤكف المالية.

ضركرة تعزيز المجمس التشريعي لنكابو باستخداـ الكسائؿ الرقابية المتمثمة في السؤاؿ   .14
البرلماني، كاالإستجكاب، كلجاف تقصي الحقائؽ، كحجب الثقة أك سحبيا كتعزيز لمبدأ 

مف أجؿ الحفاظ عمى الماؿ العاـ مف  الرقابة التشريعية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية، كذلؾ
 تعرضو ألم إعتداء عميو مف قبؿ السمطة التنفيذية.
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) د.ط(.  .دكر السػػػػػػػػػػػمطة التشػػػػػػػػػػػريعية فػػػػػػػػػػػي الرقابػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػػكاؿ العامػػػػػػػػػػػة .(ـ1..2) .جييػػػػػػػػػػػاف، يػػػػػػػػػػػؿخم

 مصر: جامعة المنصكرة.
         .شػػػػػػػػػػػػػػػرح قػػػػػػػػػػػػػػػانكف العقكبػػػػػػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػػػػػػطيني ) القسػػػػػػػػػػػػػػػـ الخػػػػػػػػػػػػػػػاص( .(ـ2.14) عبػػػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػػػادر.، جػػػػػػػػػػػػػػػرادة
 تبة افاؽ.(. غزة: مك1) ط

االئػػػػػػػػػػػتالؼ مػػػػػػػػػػػف  :، راـ اهلل 1الفسػػػػػػػػػػػاد : أسػػػػػػػػػػػبابو كطػػػػػػػػػػػرؽ مكافحتػػػػػػػػػػػو، ط  ).ـ4..2) .أبػػػػػػػػػػػك ديػػػػػػػػػػػة، أحمػػػػػػػػػػػد
 .اجؿ المساءلة كالنزاىة/أماف

https://www.aman-palestine.org/ar/media-center/1601.html
https://www.aman-palestine.org/data/.../e249f3de79c53a2a05e3edddf55c5278.pdf
https://www.aman-palestine.org/data/.../e249f3de79c53a2a05e3edddf55c5278.pdf
https://www.aman-palestine.org/data/.../e249f3de79c53a2a05e3edddf55c5278.pdf
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 )د.ط(، .ادارة الشػػػػػػػػػػػػػػراء كالتخػػػػػػػػػػػػػػزيف مػػػػػػػػػػػػػػدخؿ كمػػػػػػػػػػػػػػي ).ـ7..2) .زكيمػػػػػػػػػػػػػػؼ، ميػػػػػػػػػػػػػػدم كالعالكنػػػػػػػػػػػػػػة، عمػػػػػػػػػػػػػػي
 .مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع :عماف

دكر الشػػػػػػػػػػػػفافية ك المسػػػػػػػػػػػػاءلة فػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف  الفسػػػػػػػػػػػػاد االدارم فػػػػػػػػػػػػي  .(ـ.2.1) .السػػػػػػػػػػػػبيعي ، فػػػػػػػػػػػػارس
القطاعػػػػػػػػػػػػػات الحككميػػػػػػػػػػػػػة )رسػػػػػػػػػػػػػالة دكتػػػػػػػػػػػػػكراه غيػػػػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػػػػكرة(، جامعػػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػػػايؼ العربيػػػػػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػػػػػـك 

 األمنية.

 : )د.ف(.، الخرطـك 2. طأساليب الشراء الحديث .)ـ.2.1) .سعيد، الماحي
دارم ك المػػػػػػػػػػػػػػػػالي كأثػػػػػػػػػػػػػػػػاره االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػادية الفسػػػػػػػػػػػػػػػػاد اال ).ـ2.11) .الشػػػػػػػػػػػػػػػػمرم، ىاشػػػػػػػػػػػػػػػػـ كالفتمػػػػػػػػػػػػػػػػي، ايثػػػػػػػػػػػػػػػػار

 .المكتبة الكطنية :، عماف 1. طكاالجتماعية

. الفسػػػػػػػػػػػػاد االدارم ظػػػػػػػػػػػػاىره كسػػػػػػػػػػػػبؿ عالجػػػػػػػػػػػػو(. ـ2.13) .الشػػػػػػػػػػػػميمرم، أحمػػػػػػػػػػػػد ك أبػػػػػػػػػػػػك بكػػػػػػػػػػػػر، مصػػػػػػػػػػػػطفى
 الجمعية السعكدية لريادة األعماؿ.: السعكدية)د.ط(، 

مكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال :، مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 1. ط اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء .)ـ9..2) .الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرفي، محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
  .لممعارؼ

دار البدايػػػػػػػػػػػػة ناشػػػػػػػػػػػػركف  :عمػػػػػػػػػػػػاف .1. ط ادارة الشػػػػػػػػػػػػراء كالتجػػػػػػػػػػػػارة الدكليػػػػػػػػػػػػة )ـ2.11 ) .الطراكنػػػػػػػػػػػػة، عمػػػػػػػػػػػػر
 كمكزعكف.

مػػػػػػػػػػػػدل تػػػػػػػػػػػػكفر متطمبػػػػػػػػػػػػات نجػػػػػػػػػػػػاح تطبيػػػػػػػػػػػػؽ االدارة االلكتركنيػػػػػػػػػػػػة  .(ـ2.11) .العػػػػػػػػػػػػالكؿ ، عبػػػػػػػػػػػػد الماجػػػػػػػػػػػػد 
المؤسسػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػد  فػػػػػػػػػي الجمعيػػػػػػػػػات الخيريػػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػػرل فػػػػػػػػػي قطػػػػػػػػػاع غػػػػػػػػػزة ك أثرىػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػتعداد

 )رسالة ماجستير غير منشكرة( الجامعة االسالمية، غزة. الفساد

دكر نظػػػػػػػػػػاـ الرقابػػػػػػػػػػة الداخميػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الكحػػػػػػػػػػدات الحككميػػػػػػػػػػة األردنيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي  .(ـ2.14). العبػػػػػػػػػػادم، ابػػػػػػػػػػراىيـ
 . دراسػػػػػػػػػة ميدانيػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى الكحػػػػػػػػػدات الحككميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػرش -ضػػػػػػػػػبط االنفػػػػػػػػػاؽ الحكػػػػػػػػػكمي
  .288-263، (2) 22 ات االقتصادية كاالدارية،مجمة الجامعة االسالمية لمدراس

القػػػػػػػػػػػػػػػاىرة: ، 1. طاالسػػػػػػػػػػػػػػػاليب الحديثػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي ادارة المشػػػػػػػػػػػػػػػتريات ).ـ 2.12) .محمػػػػػػػػػػػػػػػكد ،عبػػػػػػػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػػػػػػػاح
 .المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر

 ، عىمَّاف: دار الفكر.11، طالبحث العممي مفيكمو كأدكاتو كأساليبو. ـ(9..2) .عبيدات، ذكقاف

ادارة المػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد: الشػػػػػػػػػػػػػػػػػراء  ).ـ8..2) .مكسػػػػػػػػػػػػػػػػػكم، مػػػػػػػػػػػػػػػػػنعـ ك العبػػػػػػػػػػػػػػػػػدلي، قحطػػػػػػػػػػػػػػػػػافعقيمػػػػػػػػػػػػػػػػػى، عمػػػػػػػػػػػػػػػػػر كال
 .دار كائؿ لمنشر كالتكزيع :، عماف 3كالتخزيف مف منظر كمي. ط 

تقيػػػػػػػػػػػيـ سياسػػػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػػػراء فػػػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػػػر الحككميػػػػػػػػػػػة العاممػػػػػػػػػػػة  . (ـ9..2)  .عكاشػػػػػػػػػػػة ، كػػػػػػػػػػػريـ
 زة.)رسالة ماجستير غير منشكرة( الجامعة االسالمية، غ في قطاع غزة

أثػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػديف العػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػػى االنفػػػػػػػػػػاؽ الحكػػػػػػػػػػكمي  دراسػػػػػػػػػػة تطبيقيػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى . (ـ2.15)  عزيػػػػػػػػػػزة.،  عبيػػػػػػػػػػد
)رسػػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػػتير غيػػػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػػػكرة(  2.13-ـ1997الػػػػػػػػػػػػديف العػػػػػػػػػػػػاـ لمسػػػػػػػػػػػػمطة الفمسػػػػػػػػػػػػطينية لمفتػػػػػػػػػػػػرة 

 الجامعة االسالمية، غزة.
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دراسػػػػػػػػػػة  –ني التنظػػػػػػػػػػيـ القػػػػػػػػػػانكني لممكازنػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي التشػػػػػػػػػػريع الفمسػػػػػػػػػػطي. (ـ2.16) ارس.، فػػػػػػػػػػ رةالغػػػػػػػػػػ
 ) رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة االسالمية، غزة. كصفية تحميمية
مػػػػػػػػػػػػدل فاعميػػػػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػػػػاليب الحديثػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي مكافحػػػػػػػػػػػػة الفسػػػػػػػػػػػػاد االدارم مػػػػػػػػػػػػف . (ـ2.11) .الغنػػػػػػػػػػػػاـ ، فيػػػػػػػػػػػػد

) رسػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػتير  كجيػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػر أعضػػػػػػػػػػاء مجمػػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػػكرل فػػػػػػػػػػي المممكػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػعكدية
 بية لمعمـك األمنية.غير منشكرة(، جامعة نايؼ العر 

دكر ديػػػػػػػػػػكاف الرقابػػػػػػػػػػة الماليػػػػػػػػػػة ك االداريػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػػؽ معػػػػػػػػػػايير الحكػػػػػػػػػػـ  .(ـ2.16) .قكيػػػػػػػػػػدر، ابػػػػػػػػػػراىيـ 
)رسػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػتير غيػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػكرة( البرنػػػػػػػػػػامج المشػػػػػػػػػػترؾ بػػػػػػػػػػيف الرشػػػػػػػػػػيد فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػكزارات الفمسػػػػػػػػػػطينية 

 جامعة االقصى، غزة.دارة ك السياسة لمدراسات العمي ك اكاديمية اال
)رسػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػتير(  كاقػػػػػػػػػػػع الرقابػػػػػػػػػػػة الداخميػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي القطػػػػػػػػػػػاع الحكػػػػػػػػػػػكمي .(ـ4..2) . سػػػػػػػػػػػعيد، كػػػػػػػػػػػالب

 غزة، فمسطيف. -الجامعة اإلسالمية
) رسػػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػػتير ( جامعػػػػػػػػػػػػة  حمايػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػاؿ العػػػػػػػػػػػػاـ كديػػػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػػػريبة .(ـ6..2) أمجػػػػػػػػػػػػد. ، لبػػػػػػػػػػػػادة

 نابمس، فمسطيف. -النجاح

حميميػػػػػػػػػػػػة مقارنػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػكء جػػػػػػػػػػػػرائـ الفسػػػػػػػػػػػػاد االدارم دراسػػػػػػػػػػػػة قانكنيػػػػػػػػػػػػة ت ).ـ2.11) .مطػػػػػػػػػػػػر، عصػػػػػػػػػػػػاـ
االتفاقيػػػػػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػػػػػة كالتشػػػػػػػػػػػػريعات الجنائيػػػػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػػػػكانيف مكافحػػػػػػػػػػػػة الفسػػػػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػػػػػػة ك 

  .دار الجامعة الجديدة: ، ليبيا1. طاالجنبية

 .المكتبة الكطنية :، عماف 1. ط ادارة المشتريات ).ـ8..2) .مكسى، غانـ كحسيف، محمد

 ـ، الرابط: 3/2.17./15امة. تاريخ االطالع: د. )د.ت(. نظرة عىيئة مكافحة الفسا

http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=home 
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 المالحؽ
 المحكميفبأسماء قائمة : (1ممحؽ رقـ )

 مكاف العمؿ اسـ المحكـ ـ.
 سالميةالجامعة اال –كمية التجارة -األعماؿ إدارةرئيس قسـ  أ.د. يكسؼ عاشكر  .1
 رئيس المعيد العالي لمقضاء، أميف عاـ المجمس التشريعي. د. نافذ المدىكف  .2
 تكثيؽ. –رئيس الييئة الفمسطينية المستقمة  د. عماد الباز  .3
 مدير عاـ بديكاف المكظفيف العاـ. د. نبيؿ المكح  .4
 مدير عاـ المعيد العالي لمقضاء. د. محمد أبك مصطفى  .5
 يس ديكاف الفتكل كالتشريع المكمؼ.رئ أ. يعقكب الغندكر  .6
 نقيب المحاسبيف كالمراجعييف الفمسطينييف. أ. اياد ابك ىيف  .7
 ككيؿ مساعد بكزارة المالية. أ.ابراىيـ صياـ  .8
 مدير عاـ المكاـز العامة. أ.عزمي عايش  .9

 مدير في االمانة العامة لمجمس الكزراء. ـ. عالء عكض  .10
 ؤكف المالية بكزارة العدؿمدير عاـ الش أ.محمد ابك بركة  .11
 كحدة التخطيط كالتطكير بكزارة العدؿ. ـ. محمكد حمدية  .12
 كزارة المالية. –العامة لممكازنة العامة  دارةاإل أ.أسامة دىماف  .13
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 الستبانة: (2ممحؽ رقـ )
 

 

 

 

 

 
 األخ/ األخت الفاضؿ/ة

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،
 

 :ؾ بغرض البحث العممي الذم بعنكافئة االستبانة المرفقة كذليرجى التكـر بتعب
 -لموزارات الفمسطينية الرأسماليالتشغيمي و  اإلنفاؽ" دور تشريعات الشراء العاـ في ضبط 

 دراسة ميدانية عمى الوزارات الحكومية بقطاع غزة "
 ؽاإلنفاكتيدؼ الدراسة في البحث عف مدل دكر تشريعات الشراء العاـ في ضبط 

لمكزرات الفمسطينية، كذلؾ بدراستيا كالعمؿ عمى كضع التكصيات التي  الرأسماليالتشغيمي ك 
 تعزز ىذا الدكر كتعالج أم قصكر. 

 شاكريف لسيادتكـ تعاونكـ معنا.
 
 

 / ياسر رمضاف مقبؿالباحث
 0597565200/ جكاؿ                                                               
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 البحث العلمي والدراساث العليا عمادة

 ت التجــــــــــــــــــارةــــــــــــــــــليـــــك

 ماجستيــــــر اقتصـــــادياث التنميـــــت

 

The Islamic University–Gaza 

Deanship Research and graduate studies  
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 القسـ األوؿ /البيانات الشخصية : 
 أماـ الجابة المناسبة.)×( يرجى وضع اشارة 

 انثى □ ذكر □ الجنس  .1

 العمر  .2
 عاـ 35أقؿ مف  إلىعاـ  25□ عاـ 25أقؿ مف  □
 عاـ فأكثر 45 □ عاـ 45أقؿ مف  إلىعاـ  35□

 بكالوريوس □  دبموـ □  المؤىؿ العممي  .3
  دراسات عميا □ 

دد سنوات ع  .4
 الخبرة 

 سنوات 6أقؿ مف  إلىسنوات  3 □ سنوات 3أقؿ مف □
 سنوات فأكثر  10□ سنوات 10أقؿ مف  إلىسنوات  6 □

 المركز الوظيفي  .5
 مدير دائرة □ مدير عاـ □
 رئيس شعبة □ رئيس قسـ □

مكاف العمؿ )اسـ الوزارة( /  .6
...................................  

 
 لثاني / البيانات التخصصية : القسـ ا

= 1( حيث : 10-1يرجى كتابة الدرجة المناسبة مف وجية نظرؾ في الخانة المخصصة، الدرجة مقسمة )
 = األكثر موافقة.10األقؿ موافقة، 
 .الرأسماليالتشغيمي و  اإلنفاؽمدى مساىمة البيئة التشريعية لمشراء العاـ في ضبط  -المحور األوؿ :

 (10) إلى( 1) مف العبارة ـ.
تتكافؽ البيئة التشريعية لمشراء العاـ كالمتمثمة في قانكف المكاـز العامة، كقانكف   .1

 العطاءات لألشغاؿ الحككمية مع التطكر في احتياجات الكزارات المختمفة.
 

 مخالفة التشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ  عمىتعتبر العقكبات المفركضة   .2
 .المكرديف قبؿ مف أك المكظفيف قبؿ مف الصادرة لفاتمخاكافية لردع ال

 

ال تتضمف التشريعات كالقكانيف المنظمة لعمميات الشراء العاـ أم ثغرات يمكف   .3
 استغالليا لممصمحة الشخصية.

 

 عف المخالفات لمبمغيفا حمايةفي  تساىـ التشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ  .4
 .المكرديف قبؿ مف أك المكظفيف قبؿ مف الصادرة

 

تيمـز التشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ الجيات المسؤكلة بتأىيؿ الككادر البشرية   .5
 التابعة ليا كالتي تعمؿ في مجاؿ الشراء العاـ.

 

تعزز التشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ مبدأ النزاىة كالمنافسة بيف المكرديف   .6
 لفرص.بيدؼ تحقيؽ مبدأ تكافؤ ا

 

 صفقات  إلىتمتـز الجيات المنفذة لقكانيف الشراء الحككمي بمبدأ عدـ تجزئة المكاـز   .7
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 (10) إلى( 1) مف العبارة ـ.
 متعددة في جميع عمميات شراء المكاـز المتشابية.

 مجاؿ في كالمقاكليف المكرديف مف قدـتي  التي كالتظممات الشكاكل في نظرال آليات  .8
 .الرأسماليالتشغيمي ك  ؽاإلنفاكاضحة كتساىـ في ضبط  الحككمية المشتريات

 

التشغيمي  اإلنفاؽتشريعات الشراء العاـ تتضمف القكاعد القانكنية الالزمة لضبط   .9
 .الرأسماليك 

 

تتميز النصكص القانكنية كالتشريعية المتعمقة بعمميات الشراء العاـ بسيكلة الفيـ   .10
 .ستخداـكاإل

 

  .الرأسماليالتشغيمي ك  اإلنفاؽبط المكائح التنفيذية لتشريعات الشراء العاـ كافية لض  .11
 اإلنفاؽتىعدد التشريعات القانكنية المنظمة لعمميات الشراء العاـ يساىـ في ضبط   .12

 .الرأسماليالتشغيمي ك 
 

العميا، والرقابة، والكوادر  دارةمدى مساىمة البيئة الداخمية لتشريعات الشراء العاـ ) اإل -المحور الثاني :
 .الرأسماليالتشغيمي و  اإلنفاؽمجاؿ المشتريات ( في ضبط البشرية العاممة في 

 (10) إلى( 1مف ) العبارة ـ.
الخطة التشغيمية لالحتياجات السنكية كافة  إعدادتراعي الكزارات الحككمية عند   .1

 القكانيف كالتشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ.
 

قكانيف كالتشريعات المنظمة لعمميات العميا كافة المكظفيف عمى تنفيذ  ال دارةتشجع اإل  .2
 الشراء العاـ كعدـ تجاكزىا.

 

تحتكم القكانيف كالتشريعات المنظمة لعمميات الشراء العاـ عمى دليؿ اجراءات   .3
 ارشادم يكضح سير العمؿ.

 

  يىتـ التدكير بيف مكظفي اإلدارات العامة القائمة عمى المشتريات الحككمية بشكؿ مستمر.  .4
ضمف القكانيف كالتشريعات المنظمة  كاإلدارية المالية الرقابة ديكاففعاؿ لىناؾ دكر   .5

 الحككمية.  كالمشتريات معطاءاتل
 

اإلجراءات المتعددة كالرقابة )بما في ذلؾ حدكد السمطة كالمسئكلية( كااللتزاـ بيما   .6
 .سمطة المشترياتل إستخداـكافيان لمنع أم سكء 

 

نظيـ عممية الشراء الحككمي بحيث ال يقـك مكظؼ يساىـ التقسيـ الكظيفي في ت  .7
  كاحد بعدة إجراءات في تفعيؿ الرقابة المتبادلة المنكطة بكؿ مكظؼ.

 

عدادلتنظيـ ك  آلية تيكجد  .8   حككمية ككسيمة لمرقابة. ال بالمشتريات المتعمقة التقارير ا 
  اؿ الشراء العاـ.يجب تعزيز نظاـ الحكافز كالمكافات لمككادر البشرية العاممة في مج  .9

يىتـ عقد دكرات تدريبية دكرية لتعريؼ المكظفيف المالييف بكافة المستجدات المتعمقة   .10
 بالتشريعات كالمكائح المالية.

 

  يعتبر مكظفي لجنة المشتريات عمى درجة عالية مف الكفاءة كاألمانة كالخبرة الكافية   .11
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لتشريعات الشراء العاـ )القطاع الخاص، ومؤسسات مدى مساىمة البيئة الخارجية  -المحور الثالث :
 .الرأسماليالتشغيمي و  اإلنفاؽالمجتمع المدني الرقابية( في ضبط 

 (10) إلى( 1مف ) العبارة ـ.
  تىتكافر قيـ النزاىة كمكافحة الفساد لدل المكرديف لمكزارة.  .1
  يىيتـ القطاع الخاص بتشريعات الشراء العاـ.  .2
  لمكرديف كالمقاكليف في التعاقد كالتكريد لمكزارات الحككمية.ييكجد رغبة لدل ا  .3
  تىيتـ مؤسسات المجتمع المدني الرقابية بتشريعات الشراء العاـ.  .4
  تيعطى األكلية لمصناعات المحمية ك المكرديف كالمقاكليف المحمييف.  .5
  .أخرل مرة العطاء طرح إعادة عممية كاليات مبرراتفي  كضكح ييكجد  .6
  .دكف تحيز كالمكرديف كجد تكافؤ في تكفير المعمكمات لكافة المتعيديف يي   .7
  .المخالفيف كالمقاكليف المكرديف بخصكص يجب تفعيؿ نظاـ القائمة السكداء  .8
  تيكجد ثقة كمصداقية متبادلة في التعامؿ بيف القطاع العاـ كالقطاع الخاص.  .9

  منافسة.يىتـ التمييز بيف مقدمي العطاءات حسب مبدأ ال  .10
تعتبر الفترات الزمنية المطركحة ضمف التشريعات كالقكانيف كافية لسير عمميات   .11

 المشتريات الحككمية.
 

) وجود موازنة معتمدة،  مدى مساىمة البيئة المالية والقتصادية لتشريعات الشراء العاـ -المحور الرابع :
 .الرأسماليلتشغيمي و ا اإلنفاؽوالحساب الختامي، والوضع القتصادي( في ضبط 

 (10) إلى( 1مف ) العبارة ـ.
  تيمبي المخصصات المرصكدة في المكازنة جميع االحتياجات التي تحقؽ أىداؼ الكزارة.  .1
  الحككمي. اإلنفاؽتيساىـ المكازنة العامة المعتمدة سنكيان في ضبط   .2
  الحككمي. فاؽاإلنتساىـ  في ضبط  اإلنفاؽالصالحيات الحالية المنكطة بالمفكض ب  .3
  الحككمي.  اإلنفاؽعناصر ضركرية في ضبط أساليب الدفع، كفترات السداد، تيعتبر   .4
  الحككمي. اإلنفاؽبشكميا الحالي في ضبط  الدكرة المستندية لمعممية الشرائيةتساىـ   .5
عزز ي المشتريات عمى لإلشراؼ العامة لمكاـز  دارةإلزاـ المؤسسات الحككمية بالتنسيؽ مع اإل  .6

 الحككمي. اإلنفاؽمف ضبط 
 

  الحككمي. اإلنفاؽاالعالف عف العطاءات ك فتح المظاريؼ العمني يساىـ في ضبط   .7
  الحككمي. اإلنفاؽتكثيؽ محضر فتح العركض كتسبيب قرار االحالة يساىـ في ضبط   .8
  .اإلنفاؽبط عمى ضايجابيان السماح بإجراء مناقالت كتنزيالت بيف بنكد المكازنة العامة يؤثر   .9

يف لكؿ مجمكعة سمعية أك مكردتكفر العدد الكافي مف الاالقتصادية عمى العكامؿ تيؤثر   .10
 . اإلنفاؽ، كىذا يساعد عمى ضبط خدمية كتكفر البدائؿ
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اللكترونية، الثقة في  دارةمدى مساىمة البيئة التكنولوجية لتشريعات الشراء العاـ ) اإل -المحور الخامس :
 .الرأسماليالتشغيمي و  اإلنفاؽد عمى التكنولوجيا( في ضبط العتما

 (10) إلى( 1مف ) العبارة ـ.
 اإلنفاؽكجكد بكابة الكتركنية خاصة بالمشتريات الحككمية يؤثر إيجاباي في ضبط   .1

 الحككمي.
 

يساىـ في  يكجد اطار قانكني إلجراء مراحؿ العطاءات كالمشتريات الكتركنيان   .2
 كمي.الحك اإلنفاؽضبط 

 

كتؤثر سمبان عمى ضبط  التعقيد كظيفة الشراء في ظؿ النظـ اليدكية نكع مفيشكب   .3
 الحككمي. اإلنفاؽ

 

االعالف عف العطاءات كالمشتريات الحككمية عبر االنترنت يعتبر كسيمة كافية   .4
 إلخبار المكرديف كالمتعيديف.

 

النيائية لمعطاءات يكجد امكانية في الحصكؿ عمى االحالة المبدئية كاالحالة   .5
 المركزية الكتركنيان.

 

يعتبر فتح مظاريؼ العطاءات الحككمية مف خالؿ خدمة البث المباشر ألعماؿ   .6
 المجنة بمثابة العمؿ بشكؿ عمني.

 

يساىـ في القياـ بعمميات المشتريات الحككمية الكتركنيان مف خالؿ شبكة اإلنترنت   .7
  الحككمي. اإلنفاؽتخفيض 

 

ما ىك حديث مف أنظمة المعمكمات  ستخداـية لدل المكظفيف إليكجد دافع  .8
 اإللكتركنية.

 

مكانية أداء  إلى يؤدم التطكر التقني  .9 تكفر البدائؿ كانخفاض أسعار السمع كا 
 الخدمات بصكرة أفضؿ. 

 

 لموزارات الفمسطينية. الرأسماليالتشغيمي و  اإلنفاؽمدى اللتزاـ بضبط   -المحور السادس:
 (10) إلى( 1مف ) رةالعبا ـ.
  .الرأسماليك  التشغيمي اإلنفاؽتىحرص الكزارة عمى ضبط   .1
2.  .   تىقـك الكزارة بشراء المكاـز لحاجتيا الفعمية كالضركرية ليذه المكاـز
تراعي الكزارة عند شراء المكاـز عدـ تكفرىا في المستكدعات المركزية لدل دائرة المكاـز   .3

 العامة.
 

  اء العاـ في الحصكؿ عمى أجكد المكاـز كبأفضؿ األسعار كالشركط.تيراعى أيسس الشر   .4
تعظيـ المنافع: كذلؾ بالحصكؿ عمى أعمى خدمة، كجكدة، تىحرص الكزارة عمى   .5

 .اإلنفاؽككمية، مقابؿ 
 

تقنيف االستيالؾ: عبر التأكد مف أف المنتجات كالخدمات تىحرص الكزارة عمى   .6
يمكف االستغناء عنيا، كمعالجة اليدر في استيالؾ المطمكبة ىي بالفعؿ أساسية كال 

 .الخدمة
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 (10) إلى( 1مف ) رةالعبا ـ.
يىمتـز المكظفكف العاممكف في مجاؿ الشراء العاـ بقيـ النزاىة كمكافحة الفساد في حاؿ   .7

 عيطمت النظـ الرقابية.
 

  يتـ استبعاد العركض الضارة بالصالح العاـ.  .8
العمالء مف األقساـ المختمفة أمر تدريب  كاغفاؿالمشتريات  إدارةدريب األفراد بتى   .9

 .اإلنفاؽيؤثر سمبان عمى ضبط  كالمكرديف األساسييف
 

معمكماتية أك غيرىا، تستطيع نظـ الشراء كالبشرية كالمالية الالمكارد في ظؿ كفرة   .10
 .اإلنفاؽفي ضبط  العمؿ بصكرة أكثر فاعمية

 

ريقة تضمف مصمحة تىحرص الكزارة عمى استغالؿ أمثؿ لتكزيع المكاـز المتكفرة بط  .11
 العمؿ.

 

 نشكر لكم حسن تعاونكم.
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  مديرية المواـز العامة: (3ممحؽ رقـ )

تعتبر مديرية المكاـز العامة جزء ال يتجزأ مف إدارات كزارة المالية، كقد أنشئت بقرار مف 
 9، كيترأسيا مدير عاـ استنادا ألحكاـ قانكف المكاـز العامة رقـ  ـ2003مجمس الكزراء عاـ 

 : ، كتضـ حالياى ستة دكائر رئيسية ، كىي ـ1998لسنة 
دائرة المشتريات، دائرة لجنة العطاءات المركزية، دائرة متابعة المجاف كالدعـ الفني، دائرة 
دراسة كتحديد االحتياجات، دائرة المستكدعات المركزية، كدائرة اإليجارات، كىي تمارس عمميا 

 ـ(2017كزارة المالية، )  .كنشاطيا كفقا لمقانكف المذككر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية كزارة/ المصدر. العامة المكاـز مديرية ىيكمية(: 5.1 )شكؿ
 : لواجبات والمياـا

تمارس مديرية المكاـز العامة المياـ كالصالحيات المخكلة ليا بمقتضى أحكاـ قانكف 
 -: ، بما فييا ما يمي 1998لسنة  9المكاـز العامة رقـ 

 . المكاـز ككسائؿ تنفيذ ىذه السياسة دارةة العامة إلرسـ السياس 10
 . شراء ما تحتاج إليو الدكائر مف المكاـز كفقا ألحكاـ ىذا القانكف 20
حفظ المكاـز المشتركة كالمكاـز الفائضة لدل أية دائرة كتخزينيا في المستكدعات المركزية  30

 . ا فيما بينيالتكزيعيا عمى الدكائر كفؽ ما تحتاج إليو منيا أك تبديميا لي
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 :المكاـز بما في ذلؾ إدارةإجراء الدراسات الالزمة لتطكير  40
 . االحتفاظ بمكاصفات قياسية لمكاـز ذات االستعماؿ المشترؾ أك المتكرر .أ 
التعاكف مع الدكائر كالجيات المختصة في عقد الدكرات التدريبية كالندكات لتنمية  .ب 

 . فييا ميارات العامميف في الكحدات الخاصة بالمكاـز
 . المكاـز إدارةتقديـ الرأم كالمشكرة لمدكائر في مجاؿ  .ج 
المشاركة في تنفيذ االتفاقيات كالبركتكككالت المعقكدة بيف السمطة الكطنية كأية جية دكلية  50

 . السمطة الكطنية إلىبشأف تكريد لكاـز معينة 
 . حفظ قيكد المكاـز المعمرة 60
 .ساليب الخاصة بحسف حفظ المكاـز كصيانتياالتعاكف مع الدكائر لمعرفة الكسائؿ كاأل 70
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية كزارة/ المصدر. العامة المكاـز مديرية مياـ(: 5.2) شكؿ
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 رسالة مديرية المواـز العامة 
إيمانا مف كزارة المالية بالمسؤكلية الممقاة عمى عاتقيا كانسجاما مع تكجيات السمطة  

حكاـ الرقابة عميو ، فإف رسالتنا في  إلى الكطنية الفمسطينية الرامية الحفاظ عمى الماؿ العاـ كا 
مديرية المكاـز العامة تتمثؿ في الحصكؿ عمى المكاـز )األمكاؿ العينية المنقكلة كالخدمات( 
لمكزارات كالدكائر لحككمية كالمؤسسات العامة بشكؿ يحقؽ االستثمار األمثؿ لمماؿ العاـ كالرقابة 

 خالؿ التالي: عمى المكاـز مف

  دراسة احتياجات مف المكاـز كتقييـ الحاجة الحقيقية بشكؿ مكضكعي كفؽ مقتضيات
 .المصمحة العامة بما يحقؽ االستثمار األمثؿ لممكارد المتاحة

  دارتيا بكفاءة كفاعمية مف أجؿ تحقيؽ تنمية اقتصادية تنظيـ إجراءات العطاءات كا 
 .كالمساىمة في كضع السياسات االقتصادية اإلنفاؽمستدامة مف خالؿ كضع أكلكيات 

 تحقيؽ أقصى درجات الكفاية االقتصادية في الحصكؿ عمى المكاـز. 
 تعزيز مبدأ النزاىة كالمنافسة كتكفير معاممة عادلة لممتعيديف. 
 تحقيؽ الشفافية في جميع مراحؿ إجراءات العطاءات. 
 تبسيط إجراءات العممية الشرائية. 
 كمكاكبة المستجدات العممية كالعممية تطكير الكادر الكظيفي. 

 رؤية المديرية:
التميز في أداء كافة مؤسسات السمطة  الكفاءة كالفعالية  النظاـ  التميز الشفافية كالعدالة

دارةالكطنية الفمسطينية فيما يتعمؽ بعمميات الشراء ك  أدؽ التفاصيؿ  إستخداـالماؿ العاـ ب ا 
 .كالمعايير كالكسائؿ لتحقيؽ ذلؾ

لشفافية كالعدالة في التعامؿ مع كافة الجيات حككمية كانت أك قطاع خاص فالجميع ا
يخضع لمقانكف كما تقتضيو المصمحة العامة ككفؽ األكلكيات ، كالقطاع الخاص ىك شريكنا 
دخالو المنافسات  لتحقيؽ التنمية لذلؾ نعمؿ دائما عمى تحفيزه كتطكيره مف خالؿ إخضاعو كا 

 .الشريفة كالفعالة
النظاـ ىك المبنة األساسية لبناء المجتمع المتحضر كالكطني، كنحف بعكف اهلل سنبقى 

 .حراسا لمنظاـ
الكفاءة كالفاعمية ىما أساس التطكر فمف الطبيعي إذا أف ننجز كافة األعماؿ بكمييما ، 
فيما كحده كاحده كنحف حريصكف دائما عمييما كنسعى لتحقيؽ أعمى الدرجات فييما لما ليما 

 .ف أىمية في تحقيؽ الصالح العاـ كالمصمحة الكطنيةم
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   العامة لمعطاءات دارةاإل :(4ممحؽ رقـ )

 ـ (2017:)وزارة الشغاؿ، العامة دارةالمياـ الرئيسية لإل

العطاءات المركزية المياـ كالصالحيات المخكلة ليا بمقتضى أحكاـ القانكف  إدارةتمارس 
 تي:الخاص بالعطاءات المركزية كحسب اال

االشراؼ كمتابعة تصنيؼ المقاكليف كاالستشارييف كمتابعة تأىيميـ بمشاركة النقابات 
كاالتحادات كالكزارات كالدكائر ذات العالقة بمكجب تعميمات تصنيؼ المقاكليف الصادرة سنة 

 .كاصدار شيادات التصنيؼ لممقاكليف الذم يتـ تصنيفيـ مع حفظ التصنيؼ لكؿ مقاكؿ 1994

اءات العطاءات كشركط االشتراؾ فييا كمدد االعالنات كالضمانات المالية تنظيـ اجر  .1
المطمكبة كطرؽ تقديـ العركض كفتحيا كدراستيا كتقييميا كقكاعد االحالة كغيرىا مف 
الشركط الكاجب تكفيرىا في كثائؽ العطاءات كفي المقاكليف كالمستشاريف بمكجب أنظمة 

 .يدة الرسمية كتككف ممزمةصادرة عف مجمس الكزراء تنشر في الجر 
تدقيؽ كتحميؿ عطاءات االشغاؿ كالخدمات الفنية كجمع كحفظ كتحميؿ البيانات المتعمقة  .2

 .بيا
تكحيد الشركط العامة لعقد المقاكلة )العقد المكحد( ك إجراءات العطاءات كتطكير تمؾ  .3

 .الشركط كاالجراءات حسب القكانيف كاالنظمة كالتعميمات المعمكؿ بيا
 .تعانة بالخبراء ك الفنييف في االمكر المتعمقة بالعطاءات المعركضة عمييااالس .4
تمقي جداكؿ الكميات كالمخططات لممناقصة المنكم طرحيا مف جميع الكزارات أك السمطات  .5

أك المؤسسات أك المجالس الرسمية العامة، كالتنسيؽ معيـ لصياغة الشركط الخاصة لكؿ 
 .عطاء

 .نكنية بعمؿ عقد المقاكلة كمتابعة تكقيعوالتنسيؽ مع الدائرة القا .6
 .فتح ممؼ خاص لكؿ عطاء يتـ ترسيتو .7
 .المشاركة في جمسات لجاف عطاءات الكزارات .8
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 متعمقة بعمميات الشراء العاـنماذج  :(5ممحؽ رقـ )
 (1نمكذج رقـ )
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 (2نمكذج رقـ )
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 (3نمكذج رقـ )
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 (4نمكذج رقـ )
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 (5نمكذج رقـ )
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 (6نمكذج رقـ )
 

 


