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 دــــــــــــتمهي
وتوفير الخدمات الحكومية  أفضل تقديمل الرئيسةالدعائم و الحساسة المكونات إحدىالمشتريات الحكومية العامة تعد  

العالم على العقود  الحكومات بمختلف بلدان التي تنفقهاتقدر المبالغ المالية  .واالقتصاديات المستدامةجيدة االدارية ال النظم

السنوي على عقود المشتريات الحكومية يشكل ما  اإلنفاقمعدل  أنوتعني هذه الحقيقة  .سنويا  تريليون دوالر  9الحكومية ب 

في العالم % من ناتج الدخل القومي للدول20الى % 12بين 
1

هاما  نظم المشتريات الحكومية يعد عامل  تعزيز  . ولذلك، فإن

 فعالة.مؤسسات  بناء  و تحقيق مخرجات صلبة ومستدامةمن أجل 

وبشكل مبدئي في عام  MAPS اختصاراوالمعروفة  تم تطوير المنهجية الخاصة بنظم تقييم المشتريات الحكومية

التي بذلها مختلف أصحاب المصالح من أجل تطوير وتحسين نظم  لجهود الكبيرةثمرة ومساهمة في تجميع اك 2003/2004

الرئيسة ألي نظام.  النواحيالمشتريات الحكومية من خلل توفير ادوات مشتركة قادرة على تحليل معلومات كافة 

القوة والضعف  نقاطالى مستندة  لتقييم جودة وفعالية نظم المشتريات الحكومية واسعالمنهجية وبشكل  هذهاستخدمت 

وإيجاد  إنشاءركز جل هذه الجهود على . ت  المرجوةاإلصلحات  وتنفيذاالستراتيجيات التي سبق تحديدها وذلك لتطوير 

 ي وتنظيمي.قانونمؤسساتي  إطار عملالقواعد الصلبة لنظام مشتريات حكومية مؤثر ويعمل بشكل جيد من خلل تأسيس 

بالحسبان مجمل  للمشتريات الحكومية آخذا   عصريا   ظم المشتريات الحكومية تفهما  تعكس هذه المراجعة لمنهجية تقييم ن

الخاصة الجديدة  المنهجيةتهدف من أصحاب المصالح.  واسعمن قبل جانب  ا  عالمي المقترحةالتطوير والتحسينات عمال أ

أعمال تنفيذ نظم مشتريات حديثة وفعالة ومستدامة  وتسريع تحفيز الى (MAPS) بنظم تقييم المشتريات الحكومية

المجاالت والنواحي التي . وتلقي المنهجيات الحديثة هذه الضوء على أفضل وشاملة يمكن تطبيقها بمختلف بلدان العالم

 .المنشودةاإلصلحات لتنفيذ  الوسائلأفضل والكيفية  وعلىاإلصلحات تحتاجها بلدان العالم لتطبيق 

 MAPS))في مراجعة منهجية تقييم نظم المشتريات الحكومية  اعتباراتبعدة  االسترشاد تم

السلع  روالذي يعمل بموجبه على توفيات يمشتر امقيمة المال الهدف األساسي ألي نظتعكس  :المالقيمة 

 .ومستدامةالتي يحتاجها المجتمع بطريقة اقتصادية وفعالة ومؤثرة  الضروريةوالبضائع واألعمال والخدمات 

عمل  وإطارإيجاد سياسات ذلك من أجل وعليه  فقوالمت العاماألساسي ية المبدأ يعكس عنصر الشفاف :افيةفالش

شاملة ي ومؤسساتي وتوفير كافة المعلومات ذات العلقة بالقرارات التي تهم الجمهور والعامة وبطريقة قانون

 نافذة وذات زمن محدد.

 انحياز أليوح الذي نتطلع اليه من أن أي نظام مشتريات يجب أن يخلو من أي مالط عتبارااليعكس هذا  العدالة:

 .مما يضمن نزاهة العمليةلذلك،  يتم اتخاذ القرارات تبعا  وجانب والتأكيد على مبدأ المساواة في المعاملة 

تنفيذ نظم  تم بواسطتهابالطريقة والمنهجية التي ي عدد من الجوانب المتعلقةيشتمل على : الرشيدة الحوكمة

 ترياتلمشالثانوية لهداف األمؤشرات ليتضمن انعكاس  االعتبارذا . هالرشيدة الحوكمة أهدافالمشتريات لتحقيق 

  .ومبادئ المصداقيةوالسياسات 

يسهم في تحقيق عنصر الفاعلية وقوة التأثير تم دمج وتكامل نظم المشتريات تقييم للتأكد من أن تطبيق وتنفيذ منهجية 

الديمومة  واستهداف. ومن بين ما تتضمنه هذه االعتبارات أهداف السياسات الوطنية كافة العناصر القرينة ذات العالقة

مكنة لتوفير بيئة ميجاد إتعمل على خرى أهناك عوامل  نأالخدمات المدنية وغيرها. كما صلح إوودعم القطاع الخاص 

مالية حكومية فاعلة وتحقيق مبدأ المحاسبة واالستقرار  إدارةالى نظام مشتريات على درجة عالية من الكفاءة، إضافة 

 ي والقدرة على استيعاب القوى العاملة.قانونال

" والمعروفة ب أهداف التنمية المستدامة"في ذروة مناسب لجديدة من هذه المنهجية في توقيت النسخة ا إصداروقد جاء 

SDG’s.  بشكل يشابه "أهداف التنمية المستدامة– SDG’s ،"كافة بلدان العالم بغض النظر ل مناسبةالمنهجية هذه  فإن

 12وللتنويه، فإن لمنهجية تقييم نظم المشتريات صلة بالهدف رقم  .البلدان هذهأو وضع التنمية في دخل المستوى عن 

                                           

 

أعلى في بعض البلدان ه النسبة كون هذتاألوروبي؛ يمكن أن  دول االتحاد ٪ في20-18ووالتنمية  االقتصاديمنظمة التعاون دول % في 12 1

 النامية
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والذي ينادي ويسعى لترقية ممارسات شراء مستدامة وبالتوافق مع االولويات والسياسات الوطنية، كما أن هذه المنهجية 

نهجية ترتبط بتوصيات هذه المذلك، الى إضافة الذي يستهدف تحقيق مؤسسات فاعلة ويعتمد عليها.  16بالهدف رقم  ترتبط

قيادية  طر عملأفي وجود  ساهمت دلمجلس منظمة التعاون والتنمية فيما يخص المشتريات العامة وق 2015عام 

 ، وكذلك((UNCITRAL Model 2011أالنيسترال الخاص بالمشتريات العامة لعام  قانونللمشتريات الدولية كنموذج 

إضافة ألطر المشتريات المستخدمة من قبل بنوك  ،2014بالمشتريات العامة لسنة المتعلقة وروبي األ تحادالاتوجيهات 

عمل شامل للتقييم طار إوالمؤسسات القائمة على التنفيذ. كما توفر هذه المنهجية  والدول- MDPs-طراف األالتنمية متعددة 

 ذي تتسابق الدول لتحقيقه. من خلل تأسيس المعايير ذات الصلة بنظام مشتريات فعال وذات كفاءة عالية وال

مشروع  أنويمكن تلخيص ما ذكر، أن عملية هذه المراجعة جاءت نتيجة لجهود كبيرة متظافرة من الدول والشركاء. كما 
 الحقا  خضاعها إالعامة. كما سيتم  ستشاراتالا)مسودة( هذه المنهجية التي تمت مراجعتها مطروحة وبشكل مفتوح أمام 

تنمية المتنوعة وأوضاع الدخول المرحلة رائدة تغطي العديد من مختلف البلدان ذات  القالنط تحضيرا  ضافية إالختبارات 
 ص إضافة لمؤسسات المجتمع المدني.واسعة من قبل القطاعين العام والخاسهامات إو تمختلفة لضمان مشاركاال
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 المشتريات مـنظ مـتقييب الخاصة المنهجية

 المستخدم دليل: األول القسم

 المقدمـــــــة

 أهداف دليل المستخدم

تطبيق منهجية منظمة التعاون والتنمية الخاصة ل الوصول الدائم الى تسهيلالمستخدم  يهدف دليل .1

 بطريقة فاعلة. الى إصلحاتفي كيفية ترجمة النتائج فكار األنظم المشتريات مع تقديم بتقييم 

 المنهجية ستخداماوالغرض 

تقييم نظم  الغرض من منهجية نظم تقييم المشتريات هو توفير أداة متناغمة تستخدم في .2

وجود دعم أو من دون دعم من  سواء  في ،لتمكين الدولالمشتريات. وقد تم تصميم هذه المنهجية 

لتقرير وتحديد نقاط  بهاعملية تقييم نظم المشتريات الخاصة  إجراءقبل شركاء خارجيين، على 

لتصميم وتطوير كأساس  الناتجة عن التقييموتستخدم المعلومات . في هذه النظمالقوة والضعف 

مبادرات اصلحية متناغم وإيجادنظام 
2 

لتعمل على تحسين القدرة ومناقشة نقاط الضعف. 

في مراقبة  ستخدامهااالدولة بالمعلومات الضرورية والتي يمكن  إمدادوتعمل عملية التقييم على 

ومن خلل . داءتهتم بتحسين األ التياإلصلحية نجاح المبادرات مدى النظام التي تستخدمه و

تحديد نقاط الضعف للنظام الحالي للدولة، يتم تزويد الشركاء الخارجيين بالمعلومات اللزمة 

 شريكة.البلدان للالتي يقدمونها  الموارد الماليةالتي تمكنهم من تحديد وتقرير مخاطر 

مشتريات  شاء نظامنإلألسس والقواعد الصلبة ا الى وضعتهدف  ،عالميةكأداة هذه المنهجية  .3

سات، وزيادة الثقة السياهداف أفي تلبية وتحقيق سهام اإلوالذي يمكنه  محوكمة جيدا  حكومية 

االعتبارات المتعلقة ب االسترشادتم . المشمولةالمجتمعات في  زدهارواالالرفاهية عزيز توالعامة 

الجديد  صدارقي اإلويل .في إعداد هذه المنهجية الحوكمة الرشيدةوبقيم المال والشفافية والعدالة 

 تجاهاالوتوفير  من منهجية تقييم نظم المشتريات الضوء على المعايير الطموحة 2016لعام 

عليها بقاء اإلمن الحد األدنى من المعايير التي يتطلب من الدول  صلحات بدال  الصحيح لإل

ظروف  نإفووضع كل دولة، وعلى سبيل المثال ال الحصر،  الى ظروف. وبالنظر عالميا  

وأوضاعها، ولكن قد تتطلب المعايير  بلدانعلى أحوال هذه الالصراعات واألوضاع الهشة تؤثر 

 لتحقيقها. طويل   الطموحة زمنا  

ال يعمل تطبيق منهجية التقييم كنظام للتدقيق والمراقبة لنظم المشتريات وال يقصد منه العمل  .4

و المتبرعون أو الشركاء الخارجيون إذا أ من قبل الدول تمائيةناالكنظام بديل وشامل لتقييم 

حتى يتسنى للدول والمجتمع الدولي  تهدف لتكون أداة تقييم عامة ولكنهاتتطلب األمر، 

 النظر عن موقعها الجغرافي. ستخدامها بغضا

                                           

 

 .تستخدم مصطلحات " مبادرات اإلصلح " و " تطوير النظام " بالتبادل في هذه المنهجية 2
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 (لمحة عامةإطار تحليلي )

 األساسّية المكونات

 من الوحداتالتحليلي لمنهجية تقييم نظم المشتريات منهجية تقييم أساسية وعددا طار اإليتضمن  .5

 التكميلية.

ها تعمل على تحديد أنلتقييم نظم المشتريات. كما  شامل   نهجا  توفر منهجية التقييم األساسية  .6

من  النظام أداءلتقييم جودة و نقينظام مؤشرات للدولة، وتقديم  تحليل قريني جراءإل الهيكلية

 لعناصر الرئيسة لعملية التقييم.ا والنتائج ووصفمخرجات ال حيث

ركز الوحدات . وت  ساسيةاألالتقييم منهجية كمال إلتم تطوير الوحدات التكميلية بشكل تدريجيي  .7

 على بناء   ستخدامهااالحكومية ويمكن للدول لمشتريات لالتكميلية على سياسات محددة 

 المحددة. حتياجاتهاا

 السياق القطريتحليل 

على تحليل البيئة  يكون قادرا   منظما   نهجا   تحليل السياق القطريبالخاص  (الثاني)يقدم القسم  .8

العناصر  أن انالمحددة لكل دولة ولضم مرتبط باالحتياجاتالتقييم  أنالمحلية للتأكد من 

 على ذلك. التحليلي للمنهجية قد تم تطبيقها بناء  طار لإلالمختلفة 

والتركيز على بسهولة المتاحة  بياناتالعلى تسهيل الوصول للمعلومات و تحليل السياقيعمل  .9

 تشملبعمليات الشراء. هذه العوامل  األساسية لتنفيذ اإلصلحات اللزمة عدد من العوامل

ما بين نظم المشتريات العامة وإدارة األموال العامة  والروابطلكل دولة  ياالقتصادالوضع 

كما المشتريات العامة. صلح إالسياسة الوطنية وبيئة  أهدافالى ، إضافة ونظم الحوكمة

المصلحة األساسيين والذين يرتبطون بشكل رسمي  أصحابعلى تعريف  تحليل السياقيتضمن 

 .بهياكل المشتريات العامةأو غير رسمي 

 نظام المؤشرات

تقييم نظام في القسم الثالث MAPSالمنهجية فصل لنظام مؤشرات عطاء وصف دقيق وم  إلقد تم  .10

 :انأركأربعة على شرات ؤالم. ويرتكز نظام المشتريات العامة

والتي تقوم على عملية تنظيم عمليات  ا حاليا  ي والسياسة المعمول بهقانونالطار اإل ( أ

 الشراء في الدولة

 داريةات اإلنامكواإلالمؤسساتي طار اإل ( ب

 تشغيل النظام والمنافسة في السوق المحلي ( ت

 نظام المشتريات.لشفافية الو النزاهة ،لةئالمسا ( ث

ليتم تقييمها. نظام  ة منها والفرعيةيعدد من المؤشرات الرئيس نايوجد لكل ركن من هذه األرك .11

 مؤشر فرعي والتي تشكل سوية المعايير( 55)مؤشر رئيسي و ( 14)المؤشرات يتكون من 

بالمبادئ المنصوصة. يمكن توضيح  النظام الحقيقي مقارنة أداءمن " لمحة سريعة"لتقييم 

 1على الوضع المناسب. ويوضح الشكل رقم  المؤشرات بشكل كمي و/أو بشكل نوعي بناء  

 .MAPS تقييم نظام المشتريات العامةجمالية لمنهجية الهيكلية اإل )ادناه(
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 : ملخص لمنهجية تقييم نظام المشتريات العامة1 شكل رقم

 

 قانوني. ويرجع قانونال واإلطارالمشتريات  قانونهو  اتاليه المؤشرتستند المرجع الذي  .12

العامة في الدولة.  يحكم المشترياتي األعلى والذي بدوره قانونال الى الجهازالمشتريات 

حسب النظام  ي األعلى في الدول كل  قانونالاإلطار ي المحدد وطبيعة قانونويختلف الشكل ال

واألعراف  الى التقاليد( إضافة الى آخرهالمدني،  قانونالعام، ال قانوني العام لكل بلد )القانونال

بشكل عام
3

 قانوني أعلى وهو بمثابة قانونه يوجد جهاز أن، ومما سبق ذكره في هذه الوثيقة، ف

ات جراءعلى اإل علوة   ،ية مفصلةقانونظمة التي توفر ترجمات وتفسيرات ناأل يغطيشامل 

من الممكن ، األحوالظمة ذات الطابع اإلداري. في بعض نالمفصلة الخاصة بتنفيذ األ

ية الفورية والتي تخص المشتريات العامة من خلل قانونال وااللتزاماتالمتطلبات  استخلص

 مثلالمحلية األخرى  القوانينفرض بعض المعاهدات الدولية. قد ت  الجمعيات و/ أو  العضوية في

على المشتريات العامة.  تؤثر أيضا   واشتراطاتالتزامات  والمنافسة التشييدو يةناين: الميزناقو

ية التي تخص كل قانونال األدوات على مجمل مجموعة "يقانونال"اإلطار مصطلح إطلق يمكن 

 . ما يتعلق بالمشتريات العامة

 تطبيق المؤشرات

ب التي يحاول المؤشر نايسبق كل مؤشر رئيسي أو فرعي نص قصير يشرح الجو ،عادة .13

التي تتعلق بطبيعة وأهمية كل بند على شكل  االعتباراتالفرعي الوصول اليها إضافة لبعض 

وكذلك  اذات العلقة ليتم مراجعتهب ناللجوم قي  الم   الى إرشادسؤال. ويهدف هذا النص الصغير 
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المحددة لذلك. ويمكن تلخيص الضوابط التي سوف تؤخذ بعين االعتبار  أو المبادئالمعايير 

الى التقييم تؤسس معايير  أنكما ". معايير التقييم" بجدول يسمىكجزء من كل مؤشر فرعي 

قواعد والتي بموجبها يتم تقييم النظام على أساسها )المؤشرات النوعية(. بينما توفر  وضع

أخذ مؤشرات فرعية عن طريق عملية التقييم لعدة إلثبات وعة المؤشرات الكمية الفرصة مجم

 المتعلقة باألداء بعين االعتبار. البيانات

 نهج ذي ثلث خطوات:  استخداميجب تقييم كل مؤشر فرعي من خلل  .14

 وضحة في البنود النوعية.مراجعة النظام بتطبيق ضوابط التقييم الم   -1

عرفة من المؤشرات الكميةحددة وم  مراجعة النظام بتطبيق مجموعة م    -2
4
. 

 الفجوات(.  )تحليل الجوهريةتحديد الفجوات المادية أو  -3

 .النوعية البنود في الموضحة التقييم ضوابط بتطبيق النظام مراجعة: 1 الخطوة

ظم والتشريعات المعمول النوعية القائمة على الن الى المراجعةولى في التقييم تستند الخطوة األ .15

المعيار نجاز إتم إذا ؤسساتية والتي تقرر فيما على الترتيبات التشغيلية والم   ، علوة  حاليا  بها 

دامغة وأدلة ثباتات إغير قابلة للتقييم عبر الالذي تم توصيفه أم ال. وهناك بعض المؤشرات 

ومقابلت مع  استطلعاتإجراء على سبيل المثال(، وهذا قد يتطلب  رقامأ)حقائق و

وممثلي  الجمعيات المهنيةثل لمتأثرين في العملية الشرائية، مالعلقة ا أصحابالمشاركين/و

، المعروفين والمحترمين الصحفيين المحققينوعلم المستقلة، المجتمع المدني، ووسائل اإل

 بهذا الدليل.  إليهموالموظفين الحكوميين والمشار 

ي يقدم معلومات مفصلة حول هذه المقارنة )حاالت حقيقية مقابل كل يجب توفير تقرير سرد  .16

ميين من تحليل نقاط القوة قي  ن هذا السرد الم  مك  تقييم( والتغييرات التي قد تقع. وي  ال اييرمع

 والضعف في النظام(. 

 فة من المؤشرات الكمية:عر  : مراجعة النظام بتطبيق مجموعة محددة وم  2الخطوة 

من عملية التقييم على تطبيق مجموعة من المؤشرات الكمية بما ال يقل عن  الثانيةتركز الخطوة  .17

كثر بشكل قوي بالممارسات التجارية األ. ترتبط هذه المؤشرات و(الحد األدنى) مؤشر 15

من  االستفادة. وكما يمكن أداءها مؤشرات أنشارة اليها على في الدولة ولهذا يمكن اإل رواجا  

ظهار النتائج من خلل فحص عينات من العمليات الشرائية والمعلومات إؤشرات الكمية في الم

 لنظام التقييم.  ممثل   اعتبارهاذات العلقة على سبيل المثال على 

التي يتعذر بها وجود  بلدانيوفر التقرير السردي النتائج المفصلة للتحليل. وفي حال ال أنيجب  .18

ه يتحتم توضيح هذه الظروف وبالتفصيل في أنا معلومات ال يعتد بها، فاللزمة أو كونه بياناتال

 التقرير السردي. 

ولكن يمكن للدول المعايير الموضوعة، ب مقارنة معايير مرجعيةتعتبر الكمية ال  المؤشرات .19

قياس مستوى التقدم مع مرور ووضع األهداف الوطنية وطوط األساس خ   استخدامها لتحديد

 )مؤشرات كمية موصى بها(. اختياري كاستخدامالزمن. ويوصى بمؤشرات كمية إضافية 

                                           

 

 .نظم بالتوازييأن  يمكن 2و 1طوتين للخسير العمل  4
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 )تحليل الفجوات( الجوهريةتحديد الفجوات المادية أو : 3 الخطوة

تفسير لتحديد المنطقة التي تظهر المواد أو من التحليل وال الى مزيدنتائج التقييم  تخضعسوف  .20

 .النظام أداءات لتحسين جودة وإجراءوتتطلب  الجوهرية الكبيرةالثغرات 

 أو المادية عند مواجهة أي من الحاالت التالية: الجوهرية وتتواجد الثغرات .21

  إنجازات أقل بشكل جوهري للمعيار الموضوع، أوي ظهر النظام 

 الموضوعية، ، ستقلليةاالعنصر من العناصر األساسية للمؤشر )مثل  أي   عدم توفر

 أو ،الجداول الزمنية(

  ي ال يعمل قانونالتشريعي/ وال اإلطارثبات كافي لوجود بند أو حكم في إعندما يكون هناك

واقعية، نتائج حاسمة من المقابلت التي أجريت  )أدلةحسب الغرض الذي وضع من أجله 

 أو نتائج تحليل الممارسات الشرائية(.

ثبات الفجوات التي تم تحديدها في الخطوات رقم إمن أجل  قا  تحليل أكثر عم إجراءمن الممكن  .22

ذلك من خلل مراجعة نوعية تتصف بشمولية أكثر للترتيبات  إجراءالتقييم. ويمكن  من 2و 1

ارسات الشرائية الحقيقية )مثل: زيادة حجم متحليل موسع للم إجراءو/أو من خلل  حاليا  القائمة 

 تحليلها(.  تمعينة الحاالت الشرائية التي 

 انلبي "جوهريةفجوة ك"وح المؤشر الفرعي بوض إظهارإذا ما ثبتت صحة الفجوات، يجب  .23

أي تحليل عميق يتم  أن. كما النظام أداءات المناسبة لتحسين جودة وجراءاإل الى وضعالحاجة 

توفر  انيتصف بالشفافية عند ظهوره في التقرير السردي المفصل لضم أنه يجب إجراء

من األدلة  هر التقرير مزيدا  ي ظ   أنعلى ذلك، يجب  علوة  التناسق والمقارنة في عملية التقييم. 

 .والنتائج

ات المناسبة لتحسين نظام جراءتمنع اإل أنالتي من المرجح  سبابم تحديد األقي  يجب على الم   .24

وء على أي عنصر لتسليط الض تحديدهايتم  أناألعلم الحمراء" يجب "، مشتريات العامةال

يمكن تخفيفها  والتي الالرئيسية في المشتريات العامة  عتباراتاال كبير تحقيقيعوق بشكل 

، على المشتريات العامة نطاقتقع خارج  أنيمكن  سباببشكل مباشر أو غير مباشر. هذه األ

 سبيل المثال:

 (الجوهريةالفجوات  ،على سبيل المثال/ الحكومة على نتائج التقييم ) المقيمون عدم موافقة، 

 أو

   أو متعارضة، لتزاماتااإلقليمية / الدولية  تفاقاتاالالوطنية األخرى أو  القوانينض رف  ت 

  أخرى العمل على التحسن المناسب لنظام المشتريات العامة )على سبيل  أسبابتوجد

  .(الى ذلك، وما تعقيدهامشاكل / الترابط  ،النظام القضائي، السياسي االقتصاد :المثال

 حدود تطبيق المؤشر

الذي هو بطبيعته تعطي صورة كاملة عن نظام المشتريات  أن ال يمكن للمؤشرات وحدها  .25

ها وسيلة تستخدم لتحديد نقاط القوة والضعف في النظام أنظر إليها على ن  ي   أن. ويجب معقدا  

على تقديم الدعم لتحليل أكثر دقة لتنفيذها من قبل  أيضا  بعبارات عامة. كما تعمل المؤشرات 

 م كما هو مبين أعله.قي  الم  
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 ينبغي( وربما الاألحكام المهنية الموضوعية. ال يمكن ) إصدارم قي  يتيح تطبيق المؤشرات للم    .26

 اناألدنى لضم الى الحد تقليص الموضوعيةيجب  ،ولكن. هذه التجربةالقضاء عليها تماما من 

 ة وذلكمعقول ومقارنات مختلفون تحافظ على اتساق مقيمونيات التقييم التي يقوم بها عمل أن

 أيضا  م قي  الم  وهذا الدليل. يجب على  ة للمنهجيةياألهداف الرئيس هذا هو أحدوألغراض التحليل. 

ه ال يوجد نموذج واحد معين لنظام المشتريات وقد تم تطوير العديد من أن عتبارهايضع في  أن

أو  ،ضمن وضع سياسي ومؤسسي العالم التي قد تعمل جيدا   حاءأننماذج المختلفة في جميع ال

 ثقافي واحد محدد، ولكن ليس في بلد آخر.

وعلى أساس توافر  لبلد محددالمحددة  بياناتالوجمع  داءالقرار على نطاق قياس األ خاذاتينبغي  .27

ؤخذ بعين ي   أنفي هذا البلد واألهداف الخاصة بهذا البلد. كما ينبغي عند اتخاذ القرار  بياناتال

 انوتحليلها لضم بياناتالمن جمع  ستدامةاالفضل عن  ،الفعالية من حيث التكلفة عتباراال

ات العينأخذ  استراتيجياتفإن  ،المشتريات. في حالة أخذ العينات على أداءمراقبة طويلة األجل 

 المشترية الكيانات األعلى أو اإلنفاقالتركيز على الجهات الحكومية ذات  :لى سبيل المثال)ع

كما يجب تحديد مستوى  حصائيا  إتدرس بعناية  الى أنحجم العينات بحاجة والوطنية والفرعية( 

على ذلك، ينبغي اإلفصاح عن تفاصيل هذا النهج في تقرير  علوة  التمثيل واليقين إحصائيا. 

 التقييم.

 PEFAالمشتريات المطلوبة في تقييمات  بياناتالمؤشرات الكمية مع  كافة جرت مواءمة  .28

(PEFA -PI-24 مؤشرات أداء)
5
 في تقييم وصياغة السياسات. تساقاال لتيسير 

 عملية التقييم

 عداد عملية التقييمإتخطيط و

المسبق على نحو ملئم لنطاق ووقت التقييم وتحديد الترتيبات اإلدارية  الى التخطيطهناك حاجة  .29

المصلحة  أصحابيم وعمل ترتيبات لجمع المعلومات المطلوبة وتحديد قي  وإعداد فريق الت  

على وجه الخصوص فيما  مهم جدا   المسبققابلت أو دراسات مسحية معهم. التخطيط م   جراءإل

بدون والشركاء الخارجيين الذين ي   ستتم برعاية مشتركة من قبل الحكومةيم قي  الت  عملية  كانت إذا

 الجوانبعلى  اتفاق والتوصل الىتاحة الفرصة لكي يتم تنسيق العمل بذلك، إل اهتماما واسعا  

والجهات الحكومية  ن من الحكومةثليم  م   يقوم وهو عندما ،مراجعة القرناء. الهامة للتقييم

 فهذه العملية ت كم ل تطبيق المنهجية ،المشاركة في عملية التقييمبوالمنظمات الدولية ذات الصلة 

MAPS عن طريق مراجعة تقييم  إجراءينبغي أم ال  انك إذافيما مسبقا   االتفاقيتم  أن. يجب

 (.MAPSهجية نمدائمة ل ةناأم )مثل:مشاركة طرف ثالث يشمل  أنينبغي  انأو ما إذا ك القرناء

إعداد مذكرة مفاهيم  عتباراالتأخذ بعين  أنينبغي لكل دولة  ،عملية التقييم مسبقة الطلب انلضم .30

 تغطي األسئلة التالية:

 تقييم  إجراءمن  ةالرئيسي األهداف/ما هو الهدفMAPS؟ 

 هل هناك قضايا محددة يجب التركيز عليها؟ 

                                           

 

5
    PI-24(: 2006) إطار قياس األداء PEFA)المالية )اإلنفاق العام والمساءلة  

)www.pefa.org( 

http://www.pefa.org/
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  ؟تغطيتهاالى  تحاجنما هي الجهات )الدوائر( الحكومية التي 

 منهجيةأجزاء  أي من MAPS )تطبيقها لبحاجة نحن التي  )أداة أساسية / وحدات تكميلية

 لتحقيق النتائج المرجوة؟

 التقييم وما هي األدوار المختلفة ألعضاء فريق التقييم؟ من الذي سيقود عملية 

  عملية تقييم لمنهجية إجراءهل سبق MAPS وما هي نتائجها؟ ؟الماضي في 

 صادر المعلومات المتاحة لكي يتم جمع المعلومات المطلوبة؟ما هي م 

 ؟داءما هي المؤشرات الكمية التي سيتم استخدامها لقياس األ 

  التقييم؟ يشاركوا في عملية انالمصلحة الرئيسيين الذين ينبغي  أصحابمن هم 

 ؤشر )راجع الم ؟تشمل عملية التقييم استعراض حاالت شراء فعلية انمدى ينبغي  الى أي

 (9رقم 

  التقييم؟درج بعملية التي ست   وماهي الجهاتكيف سيتم تصميم العينة 

  مشاركة  وهل ينبغي؟ ومناقشة التوصياتكيف سيتم التحقق من صحة النتائج

 (؟29مراجعة عملية التقييم )راجع الفقرة ين في /الخبراء الخارجيالقرناء

 كيف سيتم إبلغ ونشر واستخدام نتائج التقييم؟ 

  والدعم الخارجي والميزانية؟ من الوقتستحتاج كم 

قيادة قوية  إٍرساء أ س سالتزام سياسي رفيع المستوى عن طريق ت ظهر  نأيمكن للحكومة   .31

ظر ن  ت   نأيجب على الحكومة  ،فتاحنواالللتقييم. ومن أجل تعزيز التعاون المتبادل بين اإلدارات 

 ضمن فترة زمنية محددة.  MAPSليا لتقييم لجنة توجيهية ع   إنشاءفي 

مين لتعزيز مصداقية وموثوقية هذه قي  ؤهل من الم  من األمور البالغة األهمية، تحديد فريق م   .32

مارسون محنكين بالمشتريات العامة مع معرفة قيمون الم  يكون الم   نأفضل . وي  التقييميةالعملية 

مارسة عملياتوضوع، التشغيلية لهذا المو ية والمؤسسيةقانونال الجوانبوافرة من  الشراء  وم 

لتعزيز التفاهم المشترك  ستخدامهااب صيوالمباألدوات مين قي  الم  بلغ إ. كما يجب المقبولة دوليا  

 نأيجب  ،من خارج الحكومة المقيمون انذا كإفي تطبيق هذه االدوات. و تساقاالوتعزيز 

. والدعم اللوجستيعلى المعلومات  يعملوا مع فريق من نظرائهم من الحكومة لتسهيل الحصول

شأ ن  ت   نأمون خالية من تضارب المصالح التي يمكن قي  الم   تكون األدوار التي يقوم بها نأوينبغي 

 نتيجة قيامهم باألدوار الحالية أو السابقة.  

المصلحة في مراحل  أصحاببل من ق   ناسبال والم  ع  الف   خراطناالعلى  يعتمد نجاح اإلصلحات .33

 أصحابشراك من التقييم، ينبغي إ   جدا  برمتها. في المراحل المبكرة  التقييميةحاء العملية أنو

الجهة  ،والجداول الزمنية ،عمليةاألهداف، النطاق، الالمصلحة من خلل التواصل المناسب )

في تحديد  ساعدي  س  ستهدفة. تحليل السياق القطري الخ( إضافة للمقابلت الم   ،المسؤولةالحكومية 

المصلحة األساسيين والذين يرتبطون بصورة رسمية وغير رسمية بهياكل المشتريات  أصحاب

 العامة في البلد. 

على  :في عملية التقييم يشاركوا انالمصلحة من أجل  أصحابعادة ما ينصح بالفئات التالية من  .34

وزارة، أو مركز  ،لتنظيميةعادة ما تكون السلطة ال: السلطة المسؤولة عن التقييم )سبيل المثا

عدد  الى إضافة  ،اإلداريةهيئة المشتريات المعيارية / التنظيمية و هيئة المراجعة  ،(الحكومة

وممثلي القطاع الخاص )بما في ذلك القطاع المصرفي الذي  المشتريةمختار من الجهات 

ني والسلطات المسؤولة يشارك في تمويل المشاريع االستثمارية في القطاع العام( والمجتمع المد

هيئات مكافحة الفساد، والشركاء و ية / المدفوعات / الرقابة الداخلية وسلطات التدقيقناعن الميز
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في البلد ومؤسسات التدريب و هيئة المشتريات المهنية واألوساط األكاديمية  العامليينالدوليين 

 والمؤسسات البحثية ووسائل اإلعلم . 

 عملية التقييم إجراء

 أصحابتحدد وبكل وضوح أهدافها، والوضع القائم، وكذلك  انينبغي على عملية التقييم  .35

 المصلحة األساسيين المنضمين لعملية التقييم.

تنظيمه ضمن الخطوات التالية: جمع  يتموأن  واضحا   زمنيا   بع التقييم جدوال  يت   انينبغي  .36

، وضع التوصيات على قدر اإلمكانو ،تحليل النتائج )تحديد نقاط القوة والضعف( ،بياناتال

 .نقاط الضعف التي تم تحديدها الى معالجةتهدف والتي صلح اإل ستراتيجيةاألولويات 

 صالحية النتائجالتحقق من 

تتضمن  نأفمن المستحسن  ،وموثوق بهاعملية التقييم تجري بصورة صحيحة  انوللتأكد من  .37

المصلحة الرئيسيون في هذه  أصحاب ايدرج به )تحقق من الصحة( تعملية التقييم عملية تثب  

أولويات اإلصلح وعلى وعلى نتائج التقييم  تفاقللم عملية التثب ت فرصة قدالعملية. ت  

 مشتركة لمعالجة نقاط الضعف الرئيسية في النظام. ستراتيجيةا

 المصادقة على نتائج التقييم من قبل مراجعين في الجودة لضبطينطوي استخدام نهج أكثر قوة  .38

 [.الحقا   ]تحدد. MAPSة دائمة للمنهجية ناأو من قبل أم مستقلين

 تقرير التقييم

 المنهجية باستخداممن تنفيذ عملية التقييم  ارغب في تحقيقهي   التيأحد األهداف الرئيسية  .39

لصياغة إصلحات تعمل على  مهاستخداايمكن أداة بالدول في هذه الوثيقة هو تزويد  الموضحة

عملية  أن. كما المقبولة دوليا   أفضل الممارساتظمتها الوطنية للشراء ومواءمتها مع أنتحسين 

لدى الحكومات والشركاء على حد  وزيادة االمكاناتفرصة فريدة للتعلم  أيضا  التقييم توفر 

للحكومات المعنية وشركائها الخارجيين  جدا  التقرير التحليلي السردي مفيد  انسواء. وللتنويه، ف

التقييم، كما يتيح  الى عمليةالمهتمين في دعم وتعزيز البرامج. ويقدم تقرير من هذا النوع السياق 

الفردية التي تم  البنود التقدم التي وصلت اليها وتقييم لحالةم تقديم تقييم شامل للنظام بأكمله قي  للم  

 تقييمها.

 رير يكون على النحو التالي:  المخطط المقترح للتق .40

 جريت على ألمحة عامة عن نتائج التقييم التي  والذي يعرض تقريرلالملخص التنفيذي ل

على الملخص التنفيذي تسليط الضوء على  ان. كما 10األربع المذكورة في الفقرة  اناألرك

وعواقبها كبرى وتحديد المخاطر ال ،النسبية وكذلك األهميةنقاط القوة والضعف في النظام، 

 التي تؤثر على كفاءة النظام.  المحتملة

  وطبيعتها والقيود التي واجهت الذي يطرح خلفية لعملية التقييم ونطاقها والقسم التمهيدي

الظروف التي أخرى تكون ضرورية لفهم السياق و مسائل الى أيةإضافة  ،عملية التقييم

 عملية التقييم. إجراءحاطت أ

  ي: تحليل ناالقسم الث"ظر أنلمزيد من التفاصيل، وصفا للسياق القطري )القسم الذي يقدم

 السياق القطري(:
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 والجغرافي االستراتيجي واالقتصاديذات الصلة بالوضع السياسي  الجوانباستعراض موجز ألهم 

 ،للبلد

 ونظم الحوكمة،علقته مع اإلدارة المالية العامة نظام المشتريات العامة و

 و، الوطنية مع التركيز على القضايا التي تؤثر على المشتريات العامة أهداف السياسة

المصلحة  أصحاب ،وأولويات اإلصلح ،إصلح نظام المشتريات العامة بما في ذلك ملكية الحكومة

 قد تؤثر على نجاح اإلصلحات. والتحديات التي ،والحوافز ،الرئيسيين

 مؤشرات. كما يقدم الو اننتائج التقييم التي تتعلق بكل ركن من االرك الذي يستعرض القسم

تنفذها الحكومة أو التي هي في وضع متقدم من  مبادرات أوهذا القسم وصفا  ألي برامج 

يغطي هذا القسم مدى كفايتها للدعم المحتمل المقدم من  ،قتضاءاالاالعتبار والتنفيذ. وعند 

أو النقص في هذا  ،حرازهإالقسم أي تقدم تم  يستعرض هذا ،الشركاء الدوليين. وأخيرا  

 التقييم األخير. إجراءالتقدم أو حدوث تدهور في النظام منذ 

  خذ واأل الى فئاتقسم يغطي تقييم نقاط الضعف البارزة في نظام المشتريات وتصنيفها

لكيفية  احاتقتراالوتقديم  ،التي تشكلها نقاط الضعف على النظام االخطار عتباراالبعين 

الحفاظ على هذه المخاطر بحدها األدنى المقبول
6

. من ناحية أخرى، قد تشكل هذه 

نقاط الضعف  الى معالجةإصلح لألولويات والتي تهدف  ستراتيجيةالاألساس  قتراحاتاال

 التي قد سبق تحديدها. 

  الى اقتراحيكون مجرد تقييم للنظام  نأمن  الى أبعديذهب التقرير  نأعندما يتطلب األمر 

 نأوفصول ذات صلة ويمكن  الى أبوابعندئذ نحتاج  ،خطة عمل أو استراتيجية لإلصلح

 االستراتيجيةوالمراقبة التخطيط االستراتيجي  قسمالى  أدناهظر أن) الى التقريرتضاف 

 إلعداد اإلصلحات(.

  اتخذت  الخطوات التيله يمكن عرض والذي من خل معينا   قسما   يوفر التقرير نأينبغي

يكون لها تأثير  نأوصف العناصر األخرى التي يمكن و ،للتحقق من صحة نتائج التقييم

كذلك اإلطار الزمني المتاح لتقييم مصادر  ،مينقي  م  لل مراجعمثل  ،على جودة التقييم

 .الخ ،المعلومات

 النتائج في ملحق خاص. مجاالتأو أية أدلة توثق هذه  يجب وضع نتائج التقييم المفصلة 

جاز كبير للمعايير نإجاز الكامل أو أقل من نتكون أقل من اإل )مثل: المؤشرات الفرعية(

 أداءمناسبة وكافية لتحسين جودة و الى إجراءاتوتحتاج نتيجة لذلك  التي تم وصفها مسبقا  

تبرز بشكل واضحأن النظام والتي يجب 
7
. 

 الحاتصالتخطيط والرصد للتحضير لإل

صلحات المشتريات العامة المستقبلية. إرشد نتائج التقييم عملية التخطيط االستراتيجي على ت   .41

 الستراتيجيةاإلطار الزمني توضح عملية التخطيط االستراتيجي الرؤية واألهداف وأن ينبغي 

                                           

 

6
السمعة. المخاطر ي مكن تصنيفها التي تمس على سبيل المثال: المخاطر االئتمانية ومخاطر التنمية، والمخاطر  المخاطر،أبعاد مختلف  االعتبارينبغي أن ي ؤخذ في  

ر المطبقة في البلد. وي ن بغي باستخدام الفئات التالية: عالية، متوسطة، أو منخفضة، أو بدال من ذلك: عالية، كبيرة، متوسطة، أو منخفضة، و فقا  لنظام تصنيف المخاط

دوث )االحتمال( وشدة العواقب )األثر(.لأن ي ستند التصنيف على األبعاد القياسية   ح 
7
 نتائج التقييم بما في ذلك الوثائق الداعمةتفاصيل أداة تقييم إلكترونية هي قيد اإلعداد لتسهيل جمع البيانات وتحليلها، وتوثيق  
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 الى خطةات جراءوتحويل اإل صياغة خيارات للحلولو تحسين نظام المشتريات الحكومية

 .اتيجيةاستر

 انوضم ،وترتبط بشكل جيد بمبادرات اإلصلح األخرى ،بالواقعية ستراتيجيةاالتتسم أن يجب  .42

عن مبادرات  فضل   ،تشكل مزيج جيد من "المكاسب السريعة" نأو ،التوازن بين وجهات النظر

. وينبغي وضع خطة استراتيجية لدعم التنفيذ الفعال. وهذا يشمل تحديد متوسطة وطويلة األجل

وتخصيص الموارد والجداول الزمنية  عطاء تعريف لعمليات التغييرإاألدوار والمسؤوليات و

 وثيقة التخطيط االستراتيجي.  ومشاركة وإعدادوالتقييم للرصد  تفاقاتاوووضع إطار للنتائج 

لبناء إطار لنتائج  مفيدا   رات المطبقة في تقييم المنهجية أساسا  تشكل مجموعة المؤشأن يمكن  .43

إصلحات المشتريات العامة. كما يجب تحديد بعض المؤشرات والتي ترتبط بمستوى عال من 

ينبغي وضع  ،الى ذلكالعلقة باألهداف االستراتيجية إلصلحات المشتريات العامة. وباإلضافة 

ثنين أو إمن الخطة االستراتيجية لإلصلح على  تشكل جزء  ألي من المبادرات التي  مؤشرات

 والتأثير(.حتى ثلثة مستويات )المخرجات والنتائج 

الخط الزمني كنقطة  بياناتزمني وهدف. وتستخدم  الى خطيحتاج كل مؤشر من المؤشرات  .44

وسط األجل بداية لقياس التقدم. وقد تختلف األهداف، فمنها ما يكون قصير األجل ومنها ما هو مت

تفسح المجال أن ومنها ما هو طويل األجل مع توفير معالم مؤقتة. كما ينبغي لعملية رصد التقدم 

تصميم مبادرات جديدة تكون قادرة على مخاطبة االحتياجات  حتماليةاولتنقية المبادرات 

 المتزايدة.

تحديث كامل لعملية تقييم المنهجية حال حدوث تغييرات كبيرة في النظام  إجراءويجب  .45

 أو ايجابا   أن تؤثر سلبا  التشريعي أو حدوث تغيير في بعض العناصر الجوهرية والتي يمكن 

 النظام.   أداءعلى 
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 الدعم والمعلومات االضافية

 MAPS العامة للمنهجية األمانة

 ذلك في بما/  االجتماع بعد التطوير من لمزيد: ]التالية الخدمات العامة للمنهجية األمانة تقدم .46

 .[الخ للموقع، رابط/  الحكم هيكل/  الوضع

 في متوفرة الحكومية المشتريات نظم وتحويل المنهجية تطبيق عن المعلومات من مزيد .47

 التالية: المنشورات

النتائج  المشتريات الحكومية في الدول: (: تعزيز نظم2011)،  (OECD)و التنمية االقتصادي منظمة التعاون  -

 والفرص، في: 

http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/Strengthening_

Procurement_Systems.pdf 

(: دليل عملي لتحويل نظم المشتريات، 2011)،  (OECDاالقتصادي و التنمية )منظمة التعاون  -

 في:

http://www.unpcdc.org/media/352108/a_practical_guide_to_transforming_pr

ocurement_systems_final_formatted_30oct_2011.pdf 

 

(: خلصة وافية من أمثلة البلد 2008) ،( OECDاالقتصادي و التنمية )منظمة التعاون  -

الخبرات  تبادل- 1والدروس المستفادة من تطبيق منهجية تقييم نظم المشتريات الوطنية المجلد 

 (، في:2008)

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/40488586.pdf 
 

لى المشتريات العامة توصية المجلس ع ، (OECD)االقتصادي و التنمية نظمة التعاون م -

 (، في:2015)

-Public-on-http://www.oecd.org/gov/ethics/Recommendation

Procurement.pdf 

  

http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/Strengthening_Procurement_Systems.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/Strengthening_Procurement_Systems.pdf
http://www.unpcdc.org/media/352108/a_practical_guide_to_transforming_procurement_systems_final_formatted_30oct_2011.pdf
http://www.unpcdc.org/media/352108/a_practical_guide_to_transforming_procurement_systems_final_formatted_30oct_2011.pdf
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/40488586.pdf
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/40488586.pdf
http://www.oecd.org/gov/ethics/Recommendation-on-Public-Procurement.pdf
http://www.oecd.org/gov/ethics/Recommendation-on-Public-Procurement.pdf


 MAPS المشتريات بتقييم نظمالمنهجية الخاصة 

 

 72 من 15 صفحة

 طريتحليل السياق الق   –الثاني القسم 

 األهداف ونطاق العمل

تعمل من  والتي للسياق أفضل الى فهم يستند المنهجية تقييم نأ الى ضمان تحليل السياق القطري ويهدف

 ويمكن. معين بلد المصلحة( في أصحاب) األخرى المعنية والجهات العامة المشتريات مؤسسات خللها

 للتأكد من النتائج، هذه على الردود وتطوير تقييم خللمن والمؤسسية  السياسية البيئة عتباراالاألخذ بعين 

 .بلدانال حتياجاتا حقا على ترتكز اإلصلحات نأ

 تمديعن أ يجب. مختصرا   الكلي المستوى على التحليل هذا يكون ان ينبغي الكفاءة في العمل،ضمان ول

 قد التي العوامل من محدود عدد على والتركيز الحالية بسهولة بياناتالو ية الوصول للمعلوماتنامكإ على

 :هي العوامل وهذه. المشتريات نظام إلصلح هامة تكون

 ،للبلد االستراتيجي والجغرافي واالقتصادي الوضع السياسي ( أ

 العامة، اإلدارة ونظم العامة المالية واإلدارة للمشتريات العام النظام الروابط بين ( ب

 و العامة، المشتريات على تؤثر التي الوطنية السياسة أهداف ( ت

 .العامة المشتريات إصلح بيئة ( ث

 يرتبطون والذين األساسيين المصلحة صحابأل دقيق تعيينالى  تحليل السياق القطري يتضمنن أ وينبغي

 في المصلحة أصحاب إشراك على هذا يساعد سوفو. العامة الشراء بهياكل رسمية وغير رسمية بصورة

 عام بشكل المصلحة أصحاب إشراكن إ، فوبشكل عام. المستقبلية اإلصلح عمليات وفي التقييم عملية

 رسمية، غيرالو رسميةال دواراألمن  واألفكار والقيم والحوافز المصالح تشكيل كيفية فهم على يساعد

 .التي تتصف بالواقعية والعمليةالمراد تنفيذها وات جراءلإل أولويات ووضعتطوير  ودعم

 ألدوات المرجو التطبيقضمان ل المرحلة هذه في جمعها تم التي التحليلية المعلومات استخدام أيضا   ويمكن

 في تحديد الرئيسية والتحديات الوطنية السياسة أهداف تساعد عملية تحديد المثال، سبيل وعلى المنهجية.

 .تكميلية الوحدات منفيما يتعلق بما يمكن تطبيقه  التقييم، وبشكل خاص نطاق

 الهيكلية

التالي النحو علىالسياق القطري  تحليل تنظيم ينبغي
8
: 

 سياق البلد تحليل

 :للبلد االستراتيجي والجغرافي ياالقتصادو السياسي ضعالو .1
رد الموا ،القوميمستوى الدخل ، وتعدادهم ناك  الس   :)على سبيل المثال يةاالقتصادالهياكل  1.1

                                           

 

(، التحليل 2012) UNDPتحليل سياقي / االقتصاد السياسي في: برنامج تطوير االمم المتحدة، ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول كيفية إجراء  8

 ،توجيهية مذكرة-والمؤسسي السياقي 

-http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic 

tre/Institutional_and_Context_Analysis_Guidance_Note/governance/oslo_governance_cen  

  في القطاعات،االقتصاد السياسي (، اإلطار التحليلي إلجراء تحليل 2005) (ODI)معهد التنمية الخارجية 

files/3898.pdf-opinion-assets/publications-http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/oslo_governance_centre/Institutional_and_Context_Analysis_Guidance_Note/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/oslo_governance_centre/Institutional_and_Context_Analysis_Guidance_Note/
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3898.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3898.pdf
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التحديات ، ةالجيوسياسي األوضاع، الموقع الجغرافي ،الديونالمتاحة للحكومة مقابل 

 الرئيسية للنمو والتنمية(

اريخ / الت ،نوع الحكومة :السياسي )على سبيل المثال الحكمالهياكل السياسية، طبيعة نظام  1.2

والمحلية مركزية / دور الحكومة المحلية الالفيدرالية مقابل ، الموروثات في شكل الحكومة

 الفرعية

شة، هم  الم   والمجموعاتالسمات المميزة في توزيع السلطة السياسية  ،الحكومات 1.3

ب الضعف أو الصراع، ومستوى إدراك الفساد، نا، جوالنظاميستويات الجريمة وغير وم  

الى ذلكوما 
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الدولية )على سبيل المثال، المعاهدات الدولية / اإلقليمية والعضويات بما في  لتزاماتاال 1.4

 ذلك معلومات عن العضويات المحتملة / العالقة(

 العامة الحكم ونظم العامة المالية اإلدارة مع وروابطها العامة المشتريات نظام .2
 المحلي الناتج من كنسبة المشتريات المثال، سبيل على) العامة المشتريات ونطاق طبيعة 2.1

 (النفقات الحكومية نسبة من / اإلجمالي

 ذلك في بما المشتريات نظام تشغيل في ودورها( الرسمية وغير الرسمية) الرئيسية المؤسسات 2.2

 الضوابط

 أو غير والمرتبطين بطرق رسمية الرئيسيين الخارجيين المصلحة صحابمخطط أل رسم 2.3

 المشاركة وسبل والمصالح، العامة، المشتريات بهياكل رسمية

 المستدامة التنمية وأهداف الوطنية السياسة أهداف . 3

 العامة المشتريات في تؤثر التي القضايا على التركيز مع العامة اإلصلح مبادرات 3.1

 ويةناالث السياسة أهداف 3.2

 العامة المشتريات نظام إصالح . 4

 الموروثات،/  موجز تاريخ) الماضي التي تمت في العامة المشتريات نظام عمليات إصلح 4.1

 (المستفادة الدروس

 مع وصلتها العامة األهداف/  واألهداف ،ستراتيجياتواال والسياسات الشراء أولويات 4.2

 تدفعان  يمكن التي الحوافز/ والنظام االداري/  العام بالقطاع الصلة ذات األخرى اإلصلحات

 . بعجلة اإلصلحات

 اإلصلحات نجاح على تؤثران  يمكن التي التحديات 4.3

  

                                           

 

9
ة(؛ لمي  ( العنف )الجمعيات الس  1األبعاد الخمسة التالية:  (OECD) ". وقد حددت منظمة التعاون والتنميةالضعيفة/ هشاشة يمكن أن تتجاوز تصنيف "الدول الهشة 

( 5( األسس االقتصادية: و4 :للجميع( المؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة 3( تيسير الوصول إلى العدالة للجميع )بما في ذلك السيطرة على الفساد(؛ 2

، منظمة 2015اجتماع بعد عام  : طموحات2015 الهشة(، والدول 2015) OECDالقدرة على التكيف مع الصدمات االجتماعية واالقتصادية والبيئية والكوارث. )

 (en-http://dx.doi.org/10.1787/9789264227699التعاون والتنمية النشر، باريس 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264227699-en


 MAPS المشتريات بتقييم نظمالمنهجية الخاصة 

 

 72 من 17 صفحة

 مصادر المعلومات

 فيما يلي قائمة بالمصادر التي يمكن استشارتها:

 )االحصاءات الوطنية )وزارة المالية وغيرها 

 خطط التنمية الوطنية 

 ،في والحكومة ،(الدولي البنك) األعمال شطةأن ممارسة مشروع المثال، سبيل على مؤشرات 

 المحلي الناتج نمو ومعدالت ،(وغيرها الدولي البنك) تصنيفات الدولة ،(OECD) لمحة

 مؤشر ،(العالمي االقتصادي المنتدى) العالمية التنافسية تقرير الفساد، مدركات مؤشر اإلجمالي،

 الخ ،(المتحدة األمم) البشرية التنمية

 - الجات اتفاقية المثال، سبيل على) الدولية والمعاهدات العضويات على اتانبيال قواعد  /GPA، 

 األمم اتفاقية على الموقعة التجارية؛ واالتفاقات اإلقليمية والمنظمات والتنمية؛ التعاون منظمة

 (الى ذلك وما الفساد، لمكافحة المتحدة

 أعمال التقييم والدراسات السابقة 

 مقابلت مع الخبراء والمصادر ذات العلقة: النقد في وسائل االعلم. إجراء 
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 تقييم نظام المشتريات العامة –القسم الثالث 

 الركن األول: اإلطار التشريعي والسياسات

 ذات العلقة بالمشتريات حاليا   القائمة والسياسات ي والتنظيميقانونال اإلطار على تقييم األول يعمل الركن

مقارنة  وكيفية تقييمها العامة المشتريات تنظم التي الرسمية اتجراءواإل القواعد وكذلك يحدد. العامة

 يانالث الركنين موضوع هو اإلطار هذا وتشغيل العملي التنفيذان ومن ناحية أخرى، ف .الدولية بالمعايير

 لجعل متزايد نحو على استخدمت التي واالبتكارات التطورات تتبنى الركن االول مؤشرات. والثالث

 وأهداف الدولية االلتزامات أيضا  االعتبار بعين  األول كفاءة. وكذلك يأخذ الركن أكثر العامة المشتريات

 .استدامتها في سهمتو الهام االستراتيجي الى الدور ترقى العامة المشترياتان  من للتأكد الوطنية السياسة

 :ي والتنظيمي والسياساتقانونعناصر لإلطار ال الى أربعة يشير الركن األول

 .(والمراسيم واألفعال القوانين) العامة المشتريات تحكم التي ية العلياقانونالهيئة ال (1

 .ذات الطابع اإلداري بشكل أكبر األخرى التشريعات والهيئات (2

 تحكم التي القوانين المثال، سبيل على) األخرى الوطنية القوانين في بالمشتريات المتعلقة األحكام (3

 والمنافسة والتجارةاالمتيازات الممنوحة،  والخاص، العام القطاعين بين الشراكة علقات

 والشركات المنازعات، لفض البديلة والحلول الفساد، ومكافحة المعلومات، على والحصول

 .الى ذلك وما للدولة، المملوكة

 .السياسة وتماسك االتساقضمان ل الدولية االتفاقيات عن الناشئة االلتزامات (4

 مع ويتوافق عليها المتفق المبادئ على تحقيق العامة للمشتريات يقانونال . يعمل اإلطار1المؤشر 

 .التطبيق الواجبة االلتزامات

 أعلى من مختلفة، مستويات على والتي تم تأسيسها والتنظيمية يةقانونال األجهزة مختلف المؤشر يغطي

 اتجراءواإلالى اللوائح التفصيلية  (الخ ،والمراسيم والتشريعات، والعمل، الوطني، قانونال) مستوى

 يتم والتي( ل-أ) مؤشرا  فرعيا   عشر الى اثني المؤشر هذا وينقسم. المستخدمة رسميا المناقصات ثائقوو

 .فردي بشكل تقييمها

 والتنظيمي يقانونال اإلطار وتغطية التطبيق نطاق( أ) 1 الفرعي رالمؤش

 المشتريات يحكم الذي التنظيمي اإلطار هيكل( 1: يلي ما تحديد هو الفرعي المؤشر هذا من والغرض

 واللوائح. الى القوانين الجمهور وصول( 3و تغطيتها مدى( 2. العامة

ق ان المهم من. المختلفة األحكام ه وأسبقيةووضوح يقانونال اإلطار هيكل كفاية تقييم مقي  يجب على الم    ي فر 

 للحد بشكل ثابت وبحزماألسبقية قد تم تأسيسها  بينو اتجراءواإل واللوائح القوانين بين يقانونال اإلطار

كما  .ثباتا   وأكثر تفصيل أقل العالي ذات المستوى األحكاميجب أن تكون . التطبيق في االختلفات من

كلما توفرت سلطة أعلى في التسلسل الهرمي  السبب، ولهذا .السلطة من يةعال مستويات تعديلها يتطلب

 ينبغي األدنى المستوى ذات واألدوات األحكامان  يعني وهذا. لإلطار القانوني كلما أصبح أكثر ثباتا  

 المثال، سبيل على) المرونة بعض تتطلب والتي للتنفيذ تفصيل   األكثر اتجراءاإل اختيارها لتنظيم

 (.اتتب  الع  

 تقوم التي المشتريات على جميع ينطبقان ي قانونال الذي يمكن لإلطار المدى تقييم مقي  الم  يتوجب على  

الى  وباإلضافة(. االستشارية الخدمات ذلك في بما والخدمات، واألشغال السلع) العامة األموال باستخدام

 العامة الهيئات جميع على الوطنية الذي يمكن به تطبيق التشريعات المدى تقييم مقي  م  لل ينبغي ،ذلك
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 غير أو مباشر بشكل سواء الوطنية يةناالميز أموال استخدام يتم عندما المحلية دون الكياناتو والحكومات

 .مباشر

 أو الحكوميةالجهات  تستبعد بعض اللوائح أو القوانين كانت إذا ما هو ينبغي تقييمه، خاص بانج وهناك

 مستقلة شركات ذلك من النفقات، شابه ما أو والدفاع الجيش أي) قانونال أحكام من العام اإلنفاق من أجزاء

 وهذا (.حصرية خاصة أوالتي تحظى بحقوق  المرافق شركات وكذلك للدولة، المملوكة المتخصصة أو

 ات إداريةإجراءمن خلل  أو قانونال تتم بموجب االستثناءات هذه كانت إذا ما تقييم أيضا  ب يشمل ناالج

 أو العامة المشتريات قانون انك إذا ما تقييم أيضا   مقي  الم   على العامة. يجب الرقابة من دون عرضها على

 ترتبط التي العامة الخدمات تقديم من أخرى أشكال على التعاقد تدعم وتنظمالوطنية  القوانين من غيرها

االمتيازات  ذلك في بما والخاص العام القطاعين بين الشراكات مثل العامة بالمشتريات وثيقا ارتباطا  

 .((ل) 1 بند المؤشر الفرعي تحت محددة خصائص تقييم يتم. )الممنوحة

 الوصولأن كما . المشتريات نظام تشغيل في وفورات وتحقيق التنبؤ فيوشمولية التطبيق  يسهم التوحيد

 .شراء إقتصادي بشكل أكبر يؤدي مما تحقيق الشفافية يسهم في واللوائح الى القواعد

والسياسات إذا  القوانين الى  على الجمهور الوصول  يكون األمر سهل  أن ه يمكن أنومن الجدير بالذكر، 

 على المعلومات نشر يتمأن  ويفضل. اليها من قبل الجمهور الوصول أماكن يسهلما تم وضعها في 

 7 المؤشر الفرعي راجع) بحرية إليها الوصول يمكن واحدة والتي إلكترونية بوابة خلل من اإلنترنت

 كانت فيما إذا التحقق مقي  م  لل ينبغي ،اإلنترنت شبكة على األول المقام في المعلومات نشر ما تم إذا. ((أ)

 .أم ال تظامانب ويتم تحديثها للجمهور فعل   متاحة هذه المعلومات

 ضوابط التقييم(: أ) 1 المؤشر الفرعي

 :التالية الشروط مع يتوافق للقواعد والتنظيمي يقانونال الجسم

 بشكل يتم تأسيس األسبقيةأن و( اتجراءواإل واللوائح والمراسيم القوانين) هرمي وتنظيم كاف بشكل تسجيلها يتم ( أ

 .واضح

 األموال التي تستخدم المشتريات لجميع( االستشارية الخدمات ذلك في بما) والخدمات واألشغال السلع ويشمل ( ب

 .العامة

 الممنوحة االمتيازات وما يشملها من (PPP) والخاص العام القطاعين شراكاتتنظيم ال ( ت

 .تكلفة أية اليها دونالجمهور  الحالية وسهولة وصولياسات والس واللوائح القوانين نشر ( ث

 طرق الشراء –)ب(  1 الفرعيالمؤشر 

 لطرق واضح تعريف( 1: يلي ما يشمل يقانونال اإلطاران ك إذا تقييم ماعلى  الفرعي المؤشر يعمل هذا

تعتبر مناسبة لكل طريقة التي الظروف( 2و بها؛ الشراء المسموح
10

 .  

تضم إجراءات تنافسية وأقل  التنافسية الشراء طرق من مناسبة مجموعة تقديم يقانونال اإلطار على يجب

 :الضرورة اقتضت إذا ،قدرة على المنافسة

 استخدام بدائل أو المفتوحة يسمح بها باستخدام العطاءات التي الحاالت تحديد واللوائح قانونلل ينبغي

واضح.  بشكل المقبولة والموافقات المبررة المستويات تحديد ضمانالى الشراء، إضافة  أخرى لطرق
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 ينخيارات مختلفة )راجع الفصللنموذج وإجراءات (، على سبيل المثال، يقدم مصطلحات، تعريفات 2011) للشتراء العمومي األونسيترال النموذجيقانون  

 .األونسيترال ينص عليهامحددة في هذه الوثائق، يتم استخدام المصطلحات التي شراء (. عندما يتم ذكر طرق السابع-الثاني 
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 المشروع شطةأن ومخاطر قيمة مع يتناسب الشراء وعمليات أساليب تطبيق يكونأن  وينبغي كذلك

عندئذ يمكن  أو مخاطر قليلة، منخفضة قيمة ذات مشاريع المشتريات كانت نأ يعني وهذا. األساسية

أو  ،الى ذلك وما األسعار، عروض طلب المحدودة، المناقصة مثل وزنا   أخف استخدام وتطبيق أساليب

اعتبار  من الرغم ضرورية. وعلى أو واضحة ليست" الثقيلة العمليات" طرق بعض تكون فوائد عندما

 أيضا  طريق الشراء  يعتمد اختيارأن  يجب المعيارية، الشراء هي طريقة العطاءات )التنافسية( طريقة فتح

 .التأخير لتجنب السعيعلى و تطبيق اجراءاتها يستغرقه الذي الوقت على

أن وعطاءات( من دون فتح  الشراء من مصدر واحد)الترسية المباشرة  طريقة استخدام تحليل وينبغي

لتجنب  مبررات كهذه تستخدمأن  كيف نفهمأن  أيضا   المهم ومن. تكون مبررات هذه الطريقة مفهومة

ون ان تكاألحي من كثير وفي المثال، سبيل على .المنافسة، تستخدم بشكل عام على قدرة أكثر اتإجراء

من  المشتريات السماح بتبرير ال ينبغي ولكن المفتوحة، المناقصة استخدام لعدم األمور الطارئة ذريعة

ال قدر هللا،  كارثة حدوث كما في حالة االستثنائية، الظروف في في الحاالت الطارئة إال واحد مصدر

 عملي غير حل   يكون للشراء أخرى طريقة خراط بأيةناال وسيكون للغاية مهمة حاجة حيث يكون هناك

 سوء في حالة تستخدم أال هذه الطريقة ينبغيف ولذلك،. األساليب تلك استخدام يحتاجه الذي الوقت بسبب

 .التخطيط

 قواعد على وااللتفاف ،المفتوحة المنافسة لغرض تجنب العقود تجزئة منع ومن ناحية أخرى، يجب

 .المنافسة

 لجهات )المؤسسات( الفردية،ل حرية التصرف العمل على تقييد يقانونال على اإلطار وكذلك يجب

 المنافسة.  من اساليب شراء تحد استخدام تقليلسوف يسهم في ذلك ن المشتريات، أل موظفيو

 )ب(: معايير التقييم 1المؤشر الفرعي 

 :التالية الشروط يقانونال إلطارا يلبي 

 الشروط ذات مع الى جنب جنبا   المناسب الهرمي المستوى على فيه لبس ال بشكل شراء وتأسيسها طرق إيجاد ( أ

 أسلوب. كل استخدام يمكن بموجبها التي الصلة

 مجموعة وتوفير تنافسية ات أخرى أقلإجراءو تنافسية شراء اتإجراء عليها المنصوص الشراء أساليب تشمل ( ب

 .النزاهةو والشفافية والعدالة المال، مقابل الحصول على القيمةضمان ل الخيارات من مناسبة

 .المنافسة من لتجنب الحد العقود يحظر تجزئة ( ت

 .التنافسية اتجراءلإل المناسبة تحديد المعايير يتم ( ث

 الزمنية والحدود اإلعالن )ج( قواعد1المؤشر الفرعي 

 الشراء فرص لنشر يتضمن متطلبات يقانونال اإلطار انك( أ: إذافيما  هذا بتقييم الفرعي يقوم المؤشر

طرق نشر واسعة ويمكن الوصول اليها بسهولة  هناك( ب ،الشفافية وتعزيز العامة المصلحة سبيل على

 أسلوب مع يتفق بما تقديمها، العمل وتاريخ فرص نشر بين المتاح الكافي الوقت وجود( ج لفرص العمل،

  الشراء، من أجل التحضير الجيد للعروض وتقديمها. عمليات وتعقيد

 لمناقصة أو التقديم التأهيل طلبات أجل تقديمالدعوات من  نشر المتاح بين يتناسب الوقتأن يجب 

 من انك وإذا .المتوقعة المنافسة ومستوى الشراء وتعقيد عمليةبما يتناسب  العروض وبين تقديم مفتوحة،

 قانونلل كما ينبغي االعتبار.يجب اخذه بعين  عامل فهذا ،العطاءات ب علىناجمقدمون أ ينافسأن  المتوقع

 عن العطاء وتقديم ناإلعل المتاح بين الوقت من األدنى الحد لتحديد التنظيمية وضع معايير واللوائح

 وتقديم وثائق الشراء اتنعلإل اإللكتروني النقل حالة في الزمنية ويمكن اختصار الحدود. العروض

 .العروض
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 التقييممعايير )ج(  1المؤشر الفرعي 

 :التالية الشروط يقانونال إلطارا يلبي

 1 مؤشر راجع) واضح بشكل الشراء فرص تقييد تبرير يتم لم ما علنا   الشراء فرص عن ناإلعل يتمأن  يتطلب ( أ

 ((ب)

 يتفق بما ناإلعل على والرد الوثائق على للحصول المحتملين العطاءات الكافي لمقدمي الوقت وفري فرصالنشر  ( ب

/  العطاءات لتقديم الزمنية األطر من األدنى الحد كما يجب تعريف الشراء. عمليات وتعقيد وطبيعة أسلوب مع

 .الدولية منافسة وجود عند لهذه األطرويمكن تمديد الفترة الزمنية  شراء طريقة لكل االقتراحات

 شبكة اإلنترنتمميز رسمي على  في موقع أو التداولواسعة  صحيفة وطنية فيالمفتوحة  العطاءات يجب نشر ( ت

 ومن تكلفة أي ودون بسهولة إليها الوصول مكنالمنشورة ي العامة المشتريات فرص كافة تكون حيثب ،األقل على

 على سبيل المثال.  التقنية كالحواجز أخرى، عوائق أي دون

 . العطاءات تقديم في ورغبتها قدرتها تحديد المحتملين العطاءات تتيح لمقدمي كافية معلومات يتضمن النشر ( ث

 قواعد المشاركة –)د(  1المؤشر الفرعي 

هذه العمليات  تكونأن ضمان ل واالختيار عملية المشاركةتنظم  التي السياسات الفرعي المؤشرهذا يقيم 

 من استبعادها ينبغي ال المؤهلة، األجنبية الشركات ذلك في بما الشركات،إن ف عام، وكمبدأ .تمييزية غير

 واضح وبشكل محددة لقواعد وفقا المؤهلت وجود عدم غير أخرى سبابأل الشراء عملية في المشاركة

 .واالستثناءات األهلية تنص على

 من الشراء تتطلب التي وضع القيود يقانونال اإلطار يسمح فيها حاالت هناك يكون وعلى صعيد آخر، قد

األدنى من  الحد إدراج يتضمن وبشكل الزامي أو االرتباط مع تلك الشركات، ت المحلية أوالشركا

كما . المحلية للشركات بمنح سعر مفضل أيضا   تسمح الدول من . وهناك العديدمحليا   المصنعة المنتجات

 التجارة منظمة مثل) الدولية الدولة التزامات معالتفضيلت المحلية الطابع و المتطلبات تتفق هذهأن يجب 

. كما (البلد عليها صادقت التي الحرة التجارة اتفاقيات أو الشراكة، اتفاقيات ،GPA-WTO العالمية

 من معينة الممنوحة لفئات االمتيازات من غيرها أو األسعار في المفرطة التفضيلت الى أنينبغي التنويه 

 بتقييم مقي  الم  من كفاءة النظام. كما يجب على  وتقلل الفعالة المنافسة تقضي علىأن  يمكن العروض مقدمي

 أال النظام. ويجب وتحد من كفاءة االقتصاد تقوض ال حتى ،أم ال ومبررة كافية هذه األحكام كانت إذا فيما

 البلد في فروع إنشاء أو محلية شركات مع الربطب األجنبية لشركاتا إلزام التنظيمي اإلطار يتضمن

 يةاالحتكار أو القلة احتكار حاالت على المحافظة على الشروط وقد تشجع هذه. العطاءات لتقديم كشرط

 .المنافسة أمام عائقا الواقع األمر ومن الممكن أن يكون المحلية، الصناعة تنمية تعزيز مقابل

 .الشراء عملية في يحد من المشاركة حاجزا التسجيل يشكلأن  ينبغي ال

موضوع الحرمان من والتي هي ينبغي أن ينص القانون على استثناءات ألنشطة إجرامية أو فاسدة، 

أنه  بالذكر، الجديرمن اإلجرامي. و النشاط حاالت في التجارية العلقات حظرمن و المحاكمة العادلة

المشاركة بسبب إحدى  من بأحكام نهائية ةناإد موضع كانوا الذين األفراد أو الشركات استبعاد ينبغي

 أو المتعاقدة للسلطة الوطني قانونال في محدد هو كما الفساد ،إجرامية منظمة في المشاركة: الجرائم التالية

 أو المساعدة أو التحريض أو إرهابية شطةأنب مرتبطة إرهابية جرائم أو الجرائم ش،الغ ،الفرد/  الشركة

 األطفال عمل ،اإلرهاب تمويل أو األموال غسيل الجرائم، هذه مثل ارتكاب في الشروع أو التحريض

 .بالبشر االتجار أشكال جرائم وجميع

 الفشل في تنفيذ ،سبيل المثال )على بكل وضوحالحرمان أن بش الى قراراتلوصول اعملية يجب تحديد 

ناءات االستثه يتوجب وصف أنكما  محتملة.بما في ذلك أي طعون  ،(الى ذلكوما  ،العقود السابقة

الى  ضمامناالأو  قانونحظر العلقات التجارية بموجب ال ،سبيل المثال )على بكل دقة المشروعة األخرى
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تحد أخرى ، قد تكون هناك اتفاقات دولية الى ذلك. باإلضافة الدولي(التي فرضها مجلس االمن  العقوبات

 .لتفاقاتالمنضمين لألعضاء بعض امن مشاركة 

قواعد تخلق فرص متكافئة لجميع المنافسين، وينبغي بمشاركة الشركات المملوكة للدولة  ت ضبطأن يجب 

 .الخ ،أو اإلعفاءات الضريبية الحكومي الدعمتفضيلية على حساب  تخضع لمعاملةأال 

وقدرته العطاء مقدم ات التي يمكن استخدامها لتقييم أهلية جراءاإلبدقة ي قانوناإلطار اليفصل أن يجب 

شراء محددة أو عملية بين وثائق الشراء كجزء من و هذا التقييمويمكن الجمع بين  معين.عقد  نفيذت على

 . العروضكامل يتم طلب أن تتم قبل أن يمكن عملية منفصلة  هاأنعلى  بعملية التقييم البدءيمكن 

جعل المشتريات أكثر تيمكن استخدام التأهيل المسبق كعملية منفصلة  ،التعقيد بالغةالمشتريات حال في و

 أيضا  . ويمكن والجديرين فقطالمشاركين المؤهلين  يتم تضمين هذه العمليةأن ضمان  من خللفعالية 

ووضعها في  من خلل تجميع العطاءات المنفصلةعن طريق الحد من عدد المشاركين  توفير األموال

عدم إساءة ضمان لمحددة ات ءإجراينبغي تعريف التأهيل المسبق من قبل كما . وعطاء كبير وشامل

 .التأهيلوسائل للحد من المنافسة من خلل المبالغة في شروط الاستخدامها كوسيلة من  استخدامها أو

 معايير التقييم)د(  1المؤشر الفرعي 

  التالية:ي الشروط قانونال اإلطاريلبي 

في هذا  واالستثناءات.لقواعد األهلية  فقا  المؤهلت و وعلى أساستكون مشاركة األطراف المعنية عادلة أن  ( أ

والشركات االستشارية،  ،" يشمل جميع مقدمي الخدمات بما في ذلك المقاولينمصطلح "الموردأن ف ،السياق

 .الخ

 في سوق المشتريات العامة.  المشاركةه ال توجد حواجز تحول دون أنيضمن  ( ب

 قانونلل وفقا   الحرمان، وكذلك أو الفاسدةمية شطة اإلجرانتفصيل شروط األهلية والنص على استثناءات األ ( ت

 ات التقاضي السليمة أو حظر العلقات التجارية. جراءوالخضوع إل

 تشجع المنافسة العادلة  للدولة التيالمملوكة  لمشاركة الشركاتوضع قواعد  ( ث

 معين.على تنفيذ عقد  العطاء وقدرتهات التي يمكن استخدامها لتحديد أهلية مقدم جراءاإل تفصيل ( ج

 وثائق الشراء والمواصفات الفنية –)هـ(  1المؤشر الفرعي 

مضمون وثائق الشراء لتمكين من تحديد  نيلقانواإلطار االتي تمكن درجة الالمؤشر الفرعي يقيم 

 .عملية الشراء ية التي يتم بها تنفيذكيفالو ،بوضوح ما يطلب منهم الموردين فهم

/  المناقصات/ لعطاءات االستجابة لشراء ما يكفي من المعلومات لتمكين تقديم التتضمن وثائق أن وينبغي 

تكون تفاصيل المتطلبات المدرجة أن يجب ه أن. كما شفافة ترسية وتقييمووضع األساس لعملية العروض 

رف اية معايير معتأو بقدر اإلمكان، القياسية الدولية  المواصفات والرجوع الى ةفي وثائق الشراء محايد

شجع على يي وقانوناإلطار اليسمح أن  أيضا  . وينبغي المحددة أساسا  المعايير  تعادل تلكوالتي  رسميا  بها 

 ،لتشجيع االبتكار على النتائجأو المعتمدة  ()الوظيفية المواصفاتالى  استنادا  النتائج والمخرجات استخدام 

 الضرورة.عند 

اتخاذ قرار وثيقة في مستندات الشراء هي ذات صلة ب الخاصةمتطلبات المحتوى أن المهم معرفة من 

تعتبر وجزء من التقرير. تكون أن ينبغي فل  الترسية. أما المعلومات غير الضرورية أو غير المطلوبة،

تقود الى عدم تأهيل مقدم عطاء محتمل وأ مكلفة من الناحية الماليةالمعلومات المفرطة الوثائق ومتطلبات 

 .ضروريةمتطلبات غير  بسبب

 التقييم معايير)هـ(  1المؤشر الفرعي 

 ي الشروط التالية:قانونال اإلطاريلبي 
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للموردين  ا  وكافي ا  مناسبيكون المحتوى أن  ؤشرالم ويشترط هذامن محتوى وثائق الشراء يؤسس للحد األدنى  ( أ

 .متطلباتلعلى االستجابة ل ليكونوا قادرين

وينص على استخدام  ،المعايير الدولية عندما يكون ذلك ممكنا   معتماشيا  استخدام مواصفات محايدة  يستوجب ( ب

 .ذلك مناسبا انك الوظيفية حيثماالمواصفات 

  محايدةالمواصفات ال المتساوية في حال عدم توفرلمعايير با ترافا  اعيتطلب  ( ت

 والترسيةمعايير التقييم )و(  1المؤشر الفرعي 

 والشفافية فيالموضوعية بتعلق ت التيي قانوناإلطار ال وكفاية أحكامجودة  (1 :هذا المؤشر الفرعي يقيم

اإلساءات للحد من خطر التأثيرات أو التقييم حافظ على درجة من السرية خلل عملية ي (2 ،التقييمعملية 

 .ال لزوم لهاالتي 

ة والشفافية في تقييم والنزاهأساسيا  لتحقيق الكفاءة  أمرا   تعد الضوابط الموضوعية وغير المكشوفة

. ر الشخصي للمعايير من قبل المقيمللتفسيأن هناك مجاال  قليل  العطاءات والعروض. وتعني الموضوعية ب

العرض األكثر ملءمة لمصلحة  مثل: الترسية للعرض/)، فهي ليست مقبولة أما المعايير الغامضة

 الدولة(.

يضمن مبدأ القيمة  الفقط، السعر وحده  واالهتمام فيالسعر تقييم االقتصار على إن من ناحية أخرى، ف

الى  جنبا   تقييم التكاليف والفوائد ذات الصلة، المال مبدأ القيمة مقابلويتطلب في جميع الحاالت. مقابل 

الحاجة. حسب  ،دورة الحياة تكلفةو/ أو  الميزات غير السعريةتكلفة و ،تقييم للمخاطر إجراءمع  جنب

 تكاليفاعتبار أو /يسمح باستخدام الميزات السعرية وغير السعرية وأن ي بقانونلإلطار الولذلك ينبغي 

حسب مقتضى الحال في المشتريات ذات الصلة  ،دورة الحياة والخصائص البيئية/االجتماعية إعتبارات

 قرارات مبدأ القيمة مقابل المال.ضمان ل

معايير التأهيل المنصوص عروضهم التي تلبي رف على مقدمي العروض ع  للت   المشتريةحتاج الجهة ت

 العرض/ طاءيحتاج العكما  واالستثناءات.للقواعد المعمول بها في األهلية  عليها في وثيقة الشراء وفقا  

ه أنوالذي تم االقرار ب العرض/طاءينبغي منح العقد لمقدم الع. وأن يستجيب للمطلبات بشكل كبيرالمقدم 

أو منح العقد لمقدم العرض  ،الوحيد(السعر / التكلفة هي المعيار أن كان ) كلفةأو ت/ سعرا   دنىالعرض األ

الشراءالمحددة في وثيقة  استنادا  الى معايير الترسية التقييم األفضل /عطائهالذي نال عرضه
11
. 

بما في ذلك  ،ات التقنية والجودة عادة المعيار الرئيسي الختيار عدد كبير من عمليات الشراءانمكتعد اإل

يمكن  بالرغم من أنهأو الخدمات االستشارية.  المشتريات المعقدة، والبنى التحتية واالتفاقات اإلطارية،

تقييم الفي بعض الحاالت يعتبر ولكن ، لعرضا فشل/نجاحمراجعة  خللالمؤهلت التقنية من تقييم 

 العرضلتحديد  ضروريا  المنصوص عليها ير معايلل وفقا  لتقييم التأهيل الفني النقطي )بإستخدام الدرجات( 

 قانونال على أيضا  وينبغي  االعتبار.ب بعين ناهذا الجيؤخذ كيف  قانونيحدد الأن نبغي ي. األكثر فائدة

على القدرات  حصرا  ذلك يستند أن الخدمات االستشارية ويمكن  يتم بموجبها اختيارالتي  وضع الشروط

 .مناسبةوالجودة  السعراعتبارات  ما تكونو عندأالتقنية 

أو غيرها من المتطلبات بموجب  والقدرة الفنيةمزيج من السعر/التكلفة بفي الحاالت التي يسمح فيها 

النسبية التي  ان: أ( األوزعلى المشتريات تنصوثائق أن أو اللوائح  قانونيشترط الأن ، يجب قانونال

عندما يتم استخدام تكلفة . وجمع بين هذه المعاييريتم المن خللها الطريقة التي  وب( للمعايير.ستخصص 

                                           

 

11
 (MEATوتستخدم بعض األطر القانونية مصطلح " العطاء الذي لـه أكبر مزية اقتصادية" )  
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تكاليف دورة الحياة  لتحديد ستخدمهات الطريقة التيتحديد الجهة المتعاقدة فإنه يجب على  ،دورة الحياة

كما  .المتعلقة بهذه الطريقةبيانات أيضا تزويد الو الحالية(سبيل المثال، النظر في صافي القيمة  )على

تنظيمي حظر استخدام معايير تقييم أو منح ترسية مختلفة عن تلك الواردة في وثائق يجب على اإلطار ال

 الشراء.

وقت تقديم و ،مع مقدمي العروض خلل مرحلة ما قبل تقديم العطاءاتالمنظمة السرية واالتصاالت تعد 

 .هذه العملية تدخل ال مبرر له فيحدوث  المعاملة أولتجنب سوء ضرورية جدا   وفترة التقييم ،العطاءات

فيما  المتبادلة بين الطرفينحات يضاإلا ووقت تقديم العطاءاتمرحلة ما قبل تقديم العطاءات تتضمن 

اذ قرار اتختم بها يالتي  الى اللحظةمن فتح المظاريف  تهاءنوقت االمن الزمنية لفترة اوالتقييم  فترة يخص

 .واالعلن عنهالعقد  ترسية

ألطراف وتبادلها مع ا تم التوصل اليها يوالنتائج التالمتعلقة بعملية التقييم ويمكن الكشف عن المعلومات 

 عن المعلومات والتي تعمل على حماية إلفصاحل كما ينبغي توفير قواعد التقييم.المعنية بعد اكتمال عملية 

ساسية وتتصف بالح، والتي تعتبر ذات طبيعة ملكية خاصةالمعلومات المقدمة من قبل مقدمي العطاءات 

  ة.ماليالأو  ةتجاريمن الناحية ال

 )و( التقديم، االستالم، فتح العطاءات 1المؤشر الفرعي 

  :يلبي اإلطار القانوني المتطلبات التالية

 الترسيةمعايير تقييم موضوعية وذات صلة بموضوع العقد، ومحددة مسبقا  بدقة في وثائق الشراء بحيث يتم اتخاذ  ( أ

 المنصوص عليها في الوثائق. معاييرفقط على أساس ال

أهداف ضمان يسمح باستخدام السمات السعرية وغير السعرية و / أو النظر في تكلفة دورة الحياة عند االقتضاء ل ( ب

 وقرارات القيمة مقابل المال. 

ات والمنهجيات جراءتقييم العروض المقدمة للخدمات االستشارية يعطي أهمية كافية لجودة ووضوح اإل ( ت

 في تقييم القدرات التقنية والمعرفة من قبل. المستخدمة

النسبية المخصصة بوضوح في وثائق ان ينبغي تحديد الطريقة التي يتم بها الجمع بين معايير التقييم واألوز ( ث

 الشراء. 

ال ينبغي الكشف عن المعلومات المتعلقة بعملية التقييم والتوضيح وكشف معلومات عن تقييم العروض  ( ج

 ص المشاركين أو ألي أطراف أخرى ال تشارك رسميا في عملية التقييم خلل فترة التقييم.والعطاءات لألشخا

 )ز( التقديم، االستالم، فتح العطاءات 1المؤشر الفرعي 

ي عملية استقبال العطاءاتقانونقيم هذا المؤشر الفرعي الطريقة التي ينظم بها اإلطار الي  
12
فتح . هاوفتح 

في الحاالت وسيلة لزيادة الشفافية في ممارسة المناقصات المفتوحة. عامة )أمام العامة( هو لعطاءات ا

مقدمي العطاءات أو من يمثلهم ليسمح أن يجب  ،لعطاءاتلالعام  الفتحعلى  قانونفيها الينص التي 

ات هيئ ممثليمثل ) حضورهم قانونوالذين يسمح ال المهتميناالشخاص غيرهم من لوكذلك  ،لحضورا

أو  انية فقدنابعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات يقلل من إمك الفوري للعطاءات فتحال المدني(.المجتمع 

 .البياناتأو  العروض في تغييراحداث 

عروض التأهيل المسبق بما في ذلك التعبير عن االهتمام أو فتح ل فتحبعمل كون ياالستثناء لهذه القاعدة قد 

تم فتحها بشكل كون يفي الحاالت التي قد  تسعيرها(لم يتم  )التيستشارية االالفنية للخدمات العروض 

 .مقدمي العروضقائمة بإشعار بسيط لجميع المشاركين خاص يتبعها 
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 ".المقترحات" أو "العروض“لمصطلحات  تم استخدام مصطلح "العطاء" كمرادففي هذا السياق، ي 
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قراءتها وتسجيلها التي ينبغي اللزمة التالية والمعلومات توفير أو اللوائح التنظيمية  قانونينبغي لل

 :المناقصات العامة بفتحوالمتعلقة 

 اسماء وعناوين مقدمي العروض 

  التاريخ والظروف والحالة التي تم بها تلقي العطاء )لتحديد مدى مطابقتها للشروط

 (الرسمية

 اسعار العطاء 

  لحسب األصو والتي سبق التقديم اليهاتعديلت على المناقصات  إجراءأو  سحاباتانأي 

 وأسعار العطاء(. ،ا )اسم مقدم العطاءأي عروض بديلة تم طلبها أو السماح به 

 .والتدقيقمتاحة ألغراض المراجعة  تكونوأن  بسجلت فتح العطاءيجب االحتفاظ 

متوافقة خلف ذلك. لعروض الحاسم في التقليل من رفض ا أمركيفية تقديم العطاءات أن الوضوح بشيعد 

والختم  ،عدد النسخ :على سبيل المثال الصدد.واضحة في هذا  أحكام واللوائح تقديم قانونالوينبغي على 

كل متطلبات األمن  تحديديجب  ،المناقصات اإللكترونية وفي حالة ،على المظاريف ووضع علمات

 .والسرية

تأخذ أن يجب  .العقد ترسية وحتى بعدتبقى العروض آمنة وسرية قبل فض مظاريف العطاءات أن يجب 

 االحتياجات األوقاتجميع  وفي(، )أ(7 المؤشر الفرعي)راجع ار االعتبوالنظام بعين متطلبات النشر 

االمور التي تهم القلق وغيرها من  التي تثيرو والمعلومات السريةالمشروعة لحماية األسرار التجارية 

من قبل  استغللهاالكشف عن المعلومات التي يمكن  الى تجنبفضل عن الحاجة  ،الخصوصيةموضوع 

 ريفاتي التعقانونيتضمن اإلطار الأن ينبغي . تشويه المنافسة في عملية الشراءبة األطراف المعنيبعض 

 بشكل واضح ال لبس فيه. الخاصةالحساسة  الكافية لتحديد وحماية المعلوماتواألحكام 

 )ز( ضوابط التقييم 1المؤشر الفرعي 

  :يوفر اإلطار القانوني االحكام التالية

 محددة ومنظمة وأن تتم مباشرة بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات. فتح العطاءات من خلل إجراءات ( أ

 .يتم االحتفاظ بسجلت إجراءات فتح العطاءات وجعلها متاحة للمراجعة ( ب

 األمن والسرية للعطاءات قبل فض مظاريف العطاءات وحتى بعد منح العقد.  ( ت

 يحظر الكشف عن أية معلومات محددة وحساسة. ( ث

الغير ضروري رفض اللتجنب  بوضوح تقديم العطاءات واستلمها من قبل الحكومةتحديد طريقة يجب  ( ج

 لمناقصات.ل

 واالستئناف الطعن)ح( الحق في  1المؤشر الفرعي 

في الطعن ( الحق1يلي:  إلى ما سسؤيي قانوناإلطار ال انوالغرض من هذا المؤشر هو تقييم ما إذا ك
13
 

( اإلطار الزمني لهذه 3المسائل التي تخضع للمراجعة.  (2.االستئناف وات جراءالقرارات واإلفي 

 .مختلفة من عملية المراجعةالمراحل ال (4 و المراجعات.

                                           

 

13
 األخرى الصكوك الدوليةالستئناف"( قابلة للتبادل مع المصطلحات المستخدمة في اآلية  " و "االستعراض/  الطعنالمصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة )" 

   وآليات االستعراض أو تعويضات، على التواليمثل شكاوى أو احتجاجات ي العموم الشراءالتي تنظ م 
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الحق في عطاء هو إهذه الثقة جزء أساسي من وك للمنافسة. قويا   الثقة في نظام المشتريات دافعا  تشكل 

قبل  منوللطعن عليها الشروع في مراجعة قرارات الشراء  من خلل اتجراءالطعن في القرارات أو اإل

ولكن ، ئيةالشرا الجهةمن قبل تتم عادة المراجعة األولى أن على الرغم من  ومستقلة وظيفيا .عملية فعالة 

جهة الشراء. مستقلة عن هذه الهيئة تكون  قضائية للمراجعة بشرط أن/ةإداريهيئة يكون هناك أن ينبغي 

واألمر المشتريات  وال تتبع جهةهذه الهيئة ليست لها مصلحة مباشرة في عملية الشراء أن وهذا يعني 

 .مستقلةأو هيئة  تكون جهةأن  المثالي

للطعن في القرارات الحق في التقدم ات الشراء إجراء ي مشارك فيي ألقانونوفر اإلطار اليأن وينبغي 

. ويمكن القيام بذلك عن طريق طلب مراجعة إذا اعتقد المشتريةالجهة وضعتها ات التي جراءواإل

من خسارة أو  تعانيأو قد  عانتقد ها أن/وأنهلتقدم بشكوى ا لها/يحق لهه مؤهل وأنبمشارك هو/هي ال

 .قانونحكام الات أو أقرارامتثال اإلجراءات لضرر بسبب عدم 

لةالمسؤوأو الجهة  الى المؤسسة( )الطعنلمراجعة ايجب تقديم طلبات 
14
إذا و محددة.ضمن فترات زمنية  

تقدم أن ينبغي  ،المسبق التأهيل المسبق أو االختيار أو شروط استدراج العروضالطعون تتعلق ب كانت

قرارات بالمتعلقة  لطعونتقدم اأن ينبغي ومن جهة أخرى، قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات. الطعون 

إذا  الترسيةبعقب االخطار  توقفعقد الشراء أو خلل فترة ال وتطبيق قبل بدء نفاذ ،ات أخرىإجراءأو 

 .ذلك ممكنا انك

ات المناسبة ضمن جراءاتخاذ اإل استقبال طلبات المراجعات،يطلب من المؤسسة المسؤولة عن أن ينبغي 

من  كانمرفوضا ، أو إذا  أو مقبوال  الطلب  انما إذا ك تقررأن  ،إطار زمني محدد )على سبيل المثال

الطلب وغيرهم من المشاركين في  إخطار مقدميباإلضافة الى  ،ات الشراءإجراء تعليقجب اولا

 .بالقرارات التي ستتخذ وتصدر( الشراءات إجراء

الى ى األول المراجعةبعد الذي اتخذ  ضد القرار لحق في االستئنافاي قانونوفر اإلطار اليأن ينبغي كما و

التي فشلت  الى الحاالتيمتد أن هذا الحق يجب  محددة.ضمن جداول زمنية  التظلمات( )لجنةمستقلة  هيئة

صلحية بهيئة الطعون  متعتتأن يجب ات المناسبة. القرار إصدارفي  المراجعاتالمؤسسة المسؤولة عن 

 ةضمن المهلقدم أو لم ي غير صحيح الطلب أن إذا وجدرفض الطلب و ،الشراءات إجراء بتعليقتأمر أن 

أن وينبغي واالحوال.  الظروفتحت كل القرارات المناسبة  إصداراتخاذ وبصلحية و ،المحددةالزمنية 

المتخذة من  اتقرارال، أو إعادة النظر في الغاء القرارات، تثبيت القراراتهذه السلطة صلحيات تشمل 

مراقبة  قانونم متثل ألحكاتلم  تيال اتجراءمن اتباع اإل المشتريةأو حظر الجهة  المشتريةالجهة قبل 

 المتاحةاإلصلحات يحدد مجموعة من أن ي قانوناإلطار ال على يجبالمحددة. وكما األطر الزمنية 

.الجيدةالممارسات الدولية  والمتوافقة مع
15

 

نشر في أماكن يسهل الوصول إليها تأن وكما يجب  قانونال بواسطةتكون القرارات عامة أن وينبغي 

ومن الجدير  المحدد.في غضون الجدول الزمني  اإلنترنتكون على منصة مركزية على تأن ويفضل 

والنزاهة االتساق مسائل على  تكون أكثر اطلعا  أن بنشر القرارات تمكن األطراف المعنية أن بالذكر، 

                                           

 

14
(. في بعض البلدان، قد يتم إرسال الشكاوى االعتراضاالستعراض األول ) إصدارعن االستجابة لطلب  ةالمسؤول يه المشتريةفي العديد من البلدان، الجهة  

 مستقلة.طعن مباشرة إلى هيئة 

15
صف مجموعة من اإلجراءات التي ينبغي أن ت، 9المادة  ،الطعن  (، الفصل الثامن. إجراءات2011)على سبيل المثال، القانون النموذجي للشتراء العمومي  

 تكون تحت تصرف هيئة االستئناف
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 حمايةالمتعلقة ببما يتماشى مع التشريعات  المنشوراتتكون أن ينبغي كما و في عمليات المراجعة.

 .الحساسةالمعلومات 

 )فعالية آلية االستئناف(. 13ويرتبط المؤشر الفرعي بشكل كبير بالمؤشر 

 )ح( معايير التقييم1المؤشر الفرعي 

 :يوفر اإلطار القانوني ما يلي

  المشتريةالحق في الطعن في القرارات واإلجراءات التي اتخذتها الجهة  الشراءلدى المشاركون في إجراءات  ( أ

أحكام للرد على الطعون المقدمة على المراجعة اإلدارية من قبل هيئة أخرى مستقلة عن جهة الشراء وفر ت ( ب

 ويتوفر لديها السلطة لوقف قرار الترسية، منح سبل االنتصاف ويشمل هذا الحق التقاضي أمام الجهات القضائية.

 القواعد التي تحدد األمور القابلة للمراجعة. ( ت

ر الزمنية لتقديم الطعون وطلبات االستئناف وإصدار القرارات من قبل الجهة المخولة القواعد التي تحدد األط ( ث

 المستقلة. بالمراجعات ولجنة االستئناف

نشر طلبات االستئناف والقرارات في أماكن يسهل الوصول إليها وضمن أطر زمنية محددة بما يتماشى مع  ( ج

 تشريعات حماية المعلومات الحساسة.

 ( إدارة العقدط) 1المؤشر الفرعي 

( وظائف 1 :يليي ينص على ما قانوناإلطار ال انوالغرض من هذا المؤشر الفرعي هو تقييم ما إذا ك

العقود في وقت التي اجريت على تعديلت ال مراجعة واصدار ونشر( طرق 2 ،ومسؤوليات إدارة العقود

عملية  تشترط وجودات تسوية المنازعات التي إجراء( 4و. متطلبات الدفع في الوقت المناسب (3 ،مناسب

 .تنفيذ العقدفترة فعالة وعادلة لحل النزاعات خلل 

إلدارة  والمسؤوليات التاليةالكامل وفي الوقت المناسب من العقد، ينبغي تحديد المهام  ضمان التنفيذل

 :ي والتنظيميقانونالعقود في اإلطار ال

 خدمات البما في ذلك  ،دمات في الوقت المناسبوالخ األعمالمراقبة تسليم البضائع و

 ."( المنتجات)“ االستشارية

 التفتيش ومراقبة الجودة واإلشراف على األعمال المدنية والقبول النهائي للمنتجات. 

  على سبيل المثال، المعايير االجتماعية والبيئيةالى ضمان تضمن مراقبة بنود تنفيذ العقد ،

بيئية المحددة وتطبيق تدابير االدارة ال ،العمل الدولية األساسيةاالمتثال التفاقيات منظمة 

 ألعمال البناء إلخ.

 عقد.ونشر تعديلت  إصدارمراجعة و 

 عات بما في ذلك إدارة الوقت المناسب المدفوالمدفوعات في الفواتير وتجهيز مراجعة

 و الضمانات.

 .التعامل مع المنازعات / إلغاء العقود 

جدواها ضمان لوتمديدها  ي تحديد الشروط اللزمة إلدخال تعديلت على العقودانونقاإلطار العلى يجب 

تحديد  أيضا  ي قانوناإلطار ال علىيجب كما  المنافسة.من التي تحد العشوائية قيود الوتجنب  االقتصادية

 .حقوق الموردين في حالة التأخر في السداد

النزاعات من خلل يمكن حل  ،عادة .شائعا   ا  أمر يعدعقد لاتنفيذ فترة خلل  وجود الخلفاتأن وللتنويه، ف

سنوات، والتكاليف  ا  ناوأحي جدا ،وقتا طويل  ستغرق التقاضيي قد، بلدانفي بعض ال القضائية.ات جراءاإل

سياسة تتضمن أن ينبغي  ،لتجنب التأخير الطويل في حل النزاعاتعائقا  للتقدم أمام القضاء. وكون تقد 

 أساليب .Alternative dispute resolution (ADR)المنازعات البلد قبول الحلول البديلة لفض 
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ADR   التحكيم  الى هيئاتاللجوء  المحكمة.وسيلة لتسوية المنازعات خارج قاعة  الى أيةتشير

 .ADRرئيسيان من أشكال الحلول البديلة  اننوعهما والوساطة 

ات إجراءالمناسب بما في ذلك  وفي الوقتالذي ينص على حل عادل  انفي المكيكون اإلطار أن وينبغي 

لتحكيم في ل قانونيكون هناك أن يجب  ،ملية تسوية المنازعات. على سبيل المثالعلفرض النتيجة النهائية ل

ات جراءاإلو في حيادية المحكمين مع الممارسات المقبولة عموما  متفقا   قانونيكون ال ويجب أنالبلد، 

 يلي وفيما الحاجة حسب الدولي بالتحكيم كأمر طبيعي تقبلأن ويمكن للدولة  .ونفعيتها ونفاذهاية قانونال

 اتفاقية في عضو دولةال( أ: التحكيم لعملية النهائية النتيجة فرض على تنص المقترحة األمثلة بعض

 الى طلب النزاع في تمكن الفائز اتالدولة لديها إجراء( وب ،الدولية التحكيم قرارات فاذأن إنبش نيويورك

 . الى المحاكم الذهاب خلل من النتائج تنفيذ

 التقييم معايير( ط) 1المؤشر الفرعي 

 يوفر اإلطار القانوني االمور التالية:

 وكذلك تحديد المسؤوليات بكل وضوح العقود الموكلة إلدارة الوظائف تعريف يتم ( أ

وتجنب القيود العشوائية التي تحد من  جدواها االقتصاديةوضمان  العقود على تعديلت إدخال شروط تحديد يتم ( ب

 .المنافسة

 .فترة تنفيذ العقد خلل السرعة وجه على النزاعات لتسوية وعادلة فعالة عمليات هناك ( ت

 .واجبة التنفيذ المنازعات تسوية لعملية النهائية النتيجة ( ث

 المشتريات االلكترونية –)ي( 1المؤشر الفرعي 

 واألدوات األساليب استخدامالى أي مدى يعالج ويسمح وي لزم اإلطار القانوني  المؤشر الفرعي يقيم هذا

الى  الحاجة كلما دعت تعقيدا   استخدام التقنيات االلكترونية أكثران وكلما ك. العامة للمشتريات اإللكترونية

ان وضم للنظام، والكامل المقيد غير الوصول وتوفير للتقنية، متسق تطبيقضمان ل تحديدا   أكثر معايير

تقنية  ومعدات ،موحدة نماذج اإللكترونية الوسائل والتوثيق. يتطلب استخدام البيانات وأمن الخصوصية

 .المشتريات االلكترونية لنظام والكامل المقيد غير الوصول حق لمنح اتالى اجراءو ،للتصال وترتيبات

 العروض مقدمي إلبلغ لحكوماتا حاجة هو الشراء اإللكترونية في األساليب ستخدامالجزء المهم في ا

 واالتصاالت، الشراء، وثائق توفر المثال، سبيل على) إلكترونيا العمليات ستدار من أجزاءأن ب المحتملة

 توضيح إذاأيضا   القانونيالخ(. ويحتاج اإلطار  والمدفوعات، والفواتير وترسية العقود العروض وتقديم

المشتريات نظام  موازاة في ذلكأو سيكون  التقليدية الورقية بالمشتريات العمل مسموحا   يزال ال انكما 

 .اإللكترونية الشراء اتجراءإل كبديل أو االكترونية

 التقييم معايير( ي) 1المؤشر الفرعي 

 يلبي اإلطار القانوني االشتراطات التالية

 المشتريات دورة جزئيا   أو كليا   تغطي التي اإللكترونية للمشتريات على حلول ينص أو يقانونال اإلطار يسمح ( أ

 . العامة

 بعين األخذ مع للنظام، والكامل المقيد غير الوصول توفر التي والمعايير األدوات استخدام يقانونال اإلطار يضمن ( ب

 البيانات. وأمن خصوصيةاالعتبار 

 .إلكترونيا أجزاء من عمليات الشراء ستدارأن المعنية ب األطراف إبلغ يقانونال اإلطار يتطلب ( ت

 اإللكترونية البياناتو والوثائق السجالت معايير حفظ –)ق(  1المؤشر الفرعي 

 اتإجراء كل تتبع التي والسجلت المعلومات توافر على التنفيذ أداء مراجعة وتقييم على تعتمد القدرة

هذه  فرتو حيث والخارجية، الداخلية التحكم نظم الى أداء أيضا   مهم المعلومات فر هذهووت. الشراء

 .لعملية لمراجعة المعلومات األساس



 MAPS المشتريات بتقييم نظمالمنهجية الخاصة 

 

 72 من 29 صفحة

 العقود إدارة ذلك في بما الشراء كامل عملية والوثائق السجلت النظام الذي يسعى لحفظ يغطيأن  وينبغي

 :اإللكترونية أو/ مادية منهاال كانت سواء أدنى كحد وتشمل

  المشترياتاشعارات عامة عن فرص 

 مبراراتها ذلك في بما الشراء طريقة 

 تعديلت اخرى وأية اتيضاحاإل ذلك في بما االختيار /العطاءات وثائق من كاملة مجموعة 

 العطاءات/العروض فتح سجلت 

 التقييم عملية خلل تم طلبها وقدمت التي اتيضاحاإل ذلك في بما التقييم تقارير 

 اليها القرار استند التي العناصر جميع ذلك في بما الترسية، قرارات 

 (توجدإن ) الترسية اشعارات 

 والنتائج العروض مقدمي من( واالستئناف المراجعة طلبات) الطعون الرسمية 

 والتعديلت النهائية المبرم العقد وثائق 

 التغييرات/  التعديلت/  في العقد االختلفات 

 والقبول الجودة ومراقبة التفتيش وتقارير شهادات 

 المطالبات وحل النزاعات 

 المدفوعات 

 (البلد في المالية اإلدارة نظام قبل من مطلوب هو كما) الصرف بيانات 

 (.وجدتإن ) مفاوضات العقود ذلك في بما ومحاضر االجتماعات المراسلت 

 في التي تسقط بالتقادم نظام األحكام مع تتوافق والتي بالمستندات للحتفاظ سياسة هناك يكونأن  يجب

 أيضا  التأسيس  كما يجب. التدقيق والمراجعة دورات معو والفساد الغش وملحقة حاالت للتحقيق الدولة

 اإللكترونية. المادية منها أو السجلت لحماية متبعة أمنية لوجود بروتوكوالت

 التقييم معايير( ق) 1المؤشر الفرعي 

 القانوني االمور التالية يشترط اإلطار

 التي العقود إدارة ذلك في بما بالمعاملت، المتعلقة والوثائق المشتريات سجلت من شاملة الئحةووضع  تأسيس ( أ

 . الحصول عليها شروطو الجمهور الطلع متاح هو وما التشغيلي االحتفاظ بها على المستوى يجب

 حاالت وملحقة الدولة للتحقيق في التي تسقط بالتقادم األحكام مع تتوافق والتي بالمستندات لحتفاظل توفير سياسة ( ب

 .التدقيق والمراجعة دورات وبالتوافق مع والفساد الغش

 (.إلكترونية أو/  و المادية) السجلت لحماية أمنية تأسيس بروتوكوالت ( ت

 المتخصصة التشريعات في العامة المشتريات )ل( مبادئ 1 الفرعيالمؤشر 

 العامة، المرافق قطاع في العاملة الجهات مشتريات متخصصة تنظم تشريعاتان البلد من العديد تاعتمد

 وترسية عملية االختيار تنظيم أو/و األخرى القطاعات أو البريدية، والخدمات والنقل، والطاقة، المياه مثل

 المؤشر (. كما يقيمPPP) والخاص العام القطاعين بين اشكال الشراكات من وغيرها االمتياز عقود

 والنزاهة، والشفافية التنافسية اتجراءاإل المثال، سبيل على) العامة المشتريات مبادئ كانت إذا ما الفرعي

 العامة الخدمات قطاع تقديم كامل على التي تسري الصلة ذات القوانينو( المال مقابل وقرارات القيمة

 .االقتضاء حسب

 جراءإل المحددة الشروط وما القطاعات مختلف على تنطبق التي المنافسة سياسات نفهمأن  المهم من

أن بش حصرية أو خاصة حقوق وجود الحتمال ونظرا  . القطاعات هذه في العامة المشتريات عمليات

 ويمكن تنظيم .الكيانات به هذه تعمل الذي قد تفرض قيود على السوقف ،الكيانات هذه تشغيل أو توفير
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 قواعدو ،وبدايتها ،وحاالت استخدامها المتاحة، الشراء طرق مجموعةلوائح لكل قطاع على حدة تشمل: 

الى  وما االستئناف، وآليات الطعون، والمخاطر وتوزيع الشفافية ومتطلبات الزمنية، والحدود اإلعلن

 .ذلك

 العام القطاعين بين اشكال الشراكات من غيرها أو/و وعقود االمتياز للختيار مشابهة أسئلة تنطبق

 الى أي وتقييم بشراكة القطاعين العام والخاص المتعلقة الحكومة سياسة مقي  الم  يصف أن ينبغي . والخاص

 كما ينبغي. خاصة شركات مع شراكات إقامة عملية في القوانينو العامة المشتريات مبادئ تنطبق مدى

 التي تعمل على تطوير كما يجب تعيين المسؤوليات. التنظيم/  التكميلي أو التشريع البديل وصف

 .بوضوح شراكة القطاعين العام والخاص تنفيذ ودعم السياسات

 التقييم معايير( ل) 1المؤشر الفرعي 

 :هيئات اإلطار القانوني والتنظيمي تتوافق مع الشروط التالية

 من الشراء عمليات تنظم التي المتخصصة التشريعات عبر القانوني اإلطار أو/و العامة المشتريات مبادئ تطبيق ( أ

 االقتضاء. حسب محددة، قطاعات في العاملة الجهات قبل

عقود  ذلك في بما العام القطاعين بين الشراكات من والتعاقد الختيار العامة المشتريات نيناقو أو/و مبادئ تطبيق ( ب

 .االقتضاء حسب االمتياز،

 يف بوضوح بما شراكة القطاعين العام والخاص تنفيذ ودعم السياسات التي تعمل على تطوير تعيين المسؤوليات ( ت

 عقود االمتياز ذلك
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص MAPSالرابط: وحدة المنهجية 

 يقانون. تطبيق اللوائح واألدوات التي تدعم اإلطار ال2المؤشر 

 والكتيبات، التشغيلية، اتجراءواإل التنفيذية اللوائح ونوعية وتوافر وجود من بالتحقق المؤشر يهتم هذا

 المستوى ذات التشريعات تنص المثالية الناحية من. للعقد القياسية والشروط ،الشراء ونموذج من وثائق

 األدنى المستوى وأما تشريعات. العامة المشتريات تحكم التي والسياسات للمبادئ على إطار األعلى

 كيفيةالى  وتشير ووضعه في موضع التشغيل، ،قانونال فهي تعمل على تكملة تفصيل   األكثر واألدوات

 د(.-أ) فرعية مؤشرات أربعة من المؤشر هذا ويتكون. معينة لظروف قانونال تطبيق

 ( تطبيق اللوائح لتحديد السياسات واإلجراءاتأ) 2المؤشر الفرعي 

 قانونال لوائح وشمولية الوصول، وسهولة ووضوح، وجود، من الى التحقق الفرعي المؤشر هذا ويهدف

 التفاصيل توفر هانأل المشتريات نظام من هاما   با  انج وتمثل اللوائح. تطبيقه وتوضيح طريقة وتفاصيله

 الئحة كما ينبغي توفير. التطبيقات من متنوعة مجموعة في يقانونال اإلطار تطبيق وتتيح تشرح التي

 إليه. الوصول واحد يسهلان مك في للجمهور

 التقييممعايير( أ) 2المؤشر الفرعي 

 .قانونال مع يتعارض ال وبما المشتريات، قانون أحكام وتفصل تكمل التي اللوائح توفر ( أ

 الوصول واحد يسهلان مك في بسهولة متاحة القواعد من واعتبارها كمجموعة وشاملة، واضحة توفر لوائح ( ب

  إليه

  .تظامانب ظمةناأل تحديث وكما يتم اللوائح على الحفاظ وبوضوح مسؤولية تأسيس تم ( ت

 للسلع واألشغال والخدماتنموذجية وثائق الشراء )ب(  2المؤشر الفرعي 

 المشتريات معيارية وتحسين ممهدة، ساحات إيجادعلى  الجيدة النوعية ذات النموذجية تعمل الوثائق

 للمشاركة استعدادا   أكثر المحتملون يكون الموردون. النظام في الثقة وزيادة المنافسة وتعزيز الكلية،

 أساسية النموذجية على شروط ثائقوال تتضمنأن  وينبغي .وتفسيرها الوثائق يكونوا معتادين على عندما
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 عند اإللزامية ومخاطر البنود تكاليف من تقييم المشاركين سيمكن هذا. العقود في إدراجها سيتمومطلوبة 

 معالجةو وجدت،إن  التوقف الى فترة أيضا   النموذجية تشير الوثائقأن  كما ينبغي . تنفيذ العقود الحكومية

 ليست النموذجية الوثائق كانت وإذا .والتقدم للستئناف واالحكام القرارات في تقديم الطعون في الحق

أن  هاأنش والتي من زاميةواالل المعيارية الشروط من مجموعة أدنى، كحد هناك، يكونأن  يجب متاحة،

 .الشراء وثائق صياغة في تساعد

 التقييم معايير)ب(  2المؤشر الفرعي 

 ذلك في بما والخدمات واألشغال السلع من واسعة لمجموعة الستخدامها المخصصة النموذجية الشراء توفر وثائق ( أ

  .االستشارية الحكومية الجهات قبل من شتراةالم   الخدمات

 هذه. يقانونال لإلطار عكاسان هيأو النماذج التي مجموعة من الشروط المعيارية وااللزامية يوجد  أدنى، كحد ( ب

  للعطاءات والمناقصات التنافسية. أعدت التي الوثائق في استخدامها يمكن الشروط

 .مسؤوليات محددة بوضوح لإلعداد والتحديثمحدثة مع  بالوثائق االحتفاظ يتم ( ت

 )ج( شروط العقد الموحد 2المؤشر الفرعي 

 واألشغال السلع تغطي التي العام القطاع الخاصة بعقود القياسية الشروط على الفرعي المؤشر هذا ويركز

 العقد في إدراجها سيتم التي األساسية األحكام تحدد التي االستشارية الخدمات ذلك في بما والخدمات

 General contract، والتي تعرف بشروط العقود العامة القياسية العقد الحكومة. شروط مع المبرم

conditions (GCC) ،تتعامل التي التجارية الرموز بشكل عام تعكسوالدولة  في القوانين على تعتمد 

معرفة  المهم فمن التسعير. وبالتالي، على العقد ما تؤثر شروط غالبا  . األطراف بين المبرمة العقود مع

 توفر. السعر تقديم قبل العقد تحيط بظروف تنفيذ التي الظروف ومعرفة الشراء اتإجراء في المشاركين

 العقد أطراف بين المخاطر تخصيص فهم من المشاركين تمكن التي المعلومات القياسية العقد شروط

 .العقد على نيمكن أن يتحملها الموقعو التي األخرى االلتزامات وكذلك

 عن ومعبرة ومتوازنة تكون عادلةأن ينبغي  التي القياسية العقد شروط الحكومة تضعأن  المهم من

 العملية الجوانب بعض القياسية العقد تغطي شروطأن  كما يجب. وتنفيذها تؤثر على العقود التي القوانين

 للمنتجات، النهائي والقبول الجودة، ومراقبة للتفتيش العامة الشروط المثال، سبيل على العقد، لتنفيذ

 أحكاما أيضا   القياسية العقد شروط تشملأن  ينبغي .والمدفوعات بالفواتير المتعلقة العامة اتجراءواإل

 يجب التحكيم، طريق عن وتحديدا ،(ADR) المنازعات لتسوية الحلول البديلة. المنازعات تسويةأن بش

 على توفير العقود تعمل نماذجأن  ويمكن. وتستخدم حسب الحاجة الدولية المعايير صياغة مع تتطابقأن 

 .للمشاركين التنبؤ على القدرة من إضافي مصدر

 شروطفيما يخص  للتفاوض تخضع ال والتي استخدامها في إلزامية يةالقياس العقد شروط يجب أن تكون

 .العقد وأحكام

 التقييم معايير)ج(  2المؤشر الفرعي 

 يوجد شروط عقد قياسية ألغلب أنواع العقود شائعة االستخدام، واستخدامها يجب أن يكون الزاميا . ( أ

 .دوليا   المقبولة الممارسات مع عموما   القياسية العقد شروط يتفق مضمونأن ينبغي  ( ب

 الشرائية الكيانات)د( دليل المستخدم أو دليل  2المؤشر الفرعي 

 تنفيذ الدليل أداة ويشكل هذا. المشترية للجهات دليل أو المستخدم دليل وجود الفرعي المؤشر يغطي هذا

 اتجراءواإل والسياسات قانونال يتضمنها التي بالمعلومات الموظفين تزويد في تساعدأن  يمكن مهمة

ال  النظام يصبح عندما أهمية أكبر األدوات سب هذهالى ممارسات. وتكت السياسات تحويل على ويساعد

 هي من مهام الهيئةان األحي من كثير في المستخدم دليل إنشاء بطريقة أكبر. ومهمة مركزيا  
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 المشتريات نظام ضمن التطبيق في االتساق خلق هذا الدليل في يساعدأن  يمكن التنظيمية،/المعيارية

 بناء يسهم فيأن  لكنه يمكن التدريب، عن بديل   الحكومية. وعلى الرغم من عدم كون دليل المستخدم

 .وشاملة محددة التوجيهات تكونأن  ينبغي. للمستخدمين سهل   مرجعا   ويوفر عليها القدرات والحفاظ

 التقييم معايير)د(  2المؤشر الفرعي  

 .الشراء ينانوقو للوائح الصحيح التنفيذ اتإجراء جميع يعرض بالتفصيل شامل للشراء دليليتوفر  ( ت

 .تظامانب مسؤولية صيانة الدليل محددة بوضوح ويتم تحديث الدليل ( ث

 .الدولية وااللتزامات البالد في ويةانالث السياسة أهداف يعكس يقانونال اإلطار. 3 مؤشر

 التي ترمي )األهداف على سبيل المثال – ويةانالث السياسة أهداف كانت إذا ما الى تقييم المؤشر يهدف هذا

 عن الناشئة وااللتزامات ،الى ذلك وما المجتمع، من معينة مجموعات ودعم االستدامة، الى زيادة

 اإلطاران ك إذا مثل فيما ي،قانونال اإلطار مترابط في وبشكل تنعكس باستمرار الدولية( االتفاقيات

 من الى اثنين المؤشر وينقسم هذا. تسعى اليها الدولة التي العليا السياسة أهداف مع مترابطا   يقانونال

 فردي. بشكل تقييم كل منها يتم والتي ،(ب-أ) الفرعية المؤشرات

 Sustainable Public Procurement (SPP) المستدامة العامة المشتريات-( أ) 3المؤشر الفرعي 

 وفقا   العامة المشتريات ممارسات التأكيد على استدامةعلى  المستدامة للتنمية 2030 برنامجيعمل 

الوطنية واألولويات للسياسات
16

الخاص  السياق تحليل في جمعها تم والتي للمعلومات العامة الحاقا  . 

 :يلي ما الفرعي المؤشر هذا يقيم ،(يانالث القسم) للدولة

(SPP) المستدامة العامة المشتريات لتنفيذ تنفيذية سياسة وخطة الدولة تبنت ( أ
17
 أهداف لدعم 

 الوطنية، و السياسة

 المشتريات مجال في االستدامة معايير بشأن إدراج أحكام والتنظيمي القانوني اإلطار ويشمل ( ب

 و. العامة

 .المال مقابل وضمان القيمة العامة للمشتريات الرئيسية األهداف مع تكون هذه االحكام متوازنة ( ت

 من يتجزأ ال جزءا   المستدامة العامة المشتريات تكونأن  يجب ات العامة فعالة،يالمشتر وحتى تكون

 للمشتريات الرئيسية األهداف مع متسقة هاتكون أهدافأن  وينبغي للدولة، المستدامة التنمية استراتيجية

والذي عميق الركن االول. ينبغي اجراء تقييم  في وردت كما والشفافية، والكفاءة االقتصاد مثل العامة

 االستراتيجي التخطيط عملية لتنويريحدد الوضع الراهن إضافة الى فرص المشتريات العامة المستدامة 

 أهداف تدعم واألهداف التي والمؤشرات األهداف االستراتيجية الخطة تتضمنأن  ينبغيلهذه المشتريات. 

 واحتياجات قدراتاالعتبار  في المشتريات العامة المستدامة أخذ تنفيذيأن كما يجب . الوطنية السياسة

 التقييم أولويات ووضع جديدة، وتقنيات أدوات وتطبيق وتطوير مشتريات،لل العاملة القوى تطوير/ريبتد
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التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية وحماية البيئة. أهداف وهي  :  ( التكامل بين الركائز الثلث للتنمية المستدامةSPP)المشتريات العامة المستدامة  تعزز 

SPP  ا في ذلك عادلة بمعقد  أو الخدمات عبر دورة حياتها، ضمان شروط  ، األعمالتركز عادة على الحد من الطلب على الموارد، التقليل من اآلثار السلبية للسلع

من خلل توفير فرص للشركات  ال :مثعلى سبيل الجميع حلقات سلسلة التوريد، في  وتكافؤ الفرصوحقوق اإلنسان ومعايير العمل، تعزيز التنوع يات األخلق

 م االبتكار.األساليب التي تدععلى  أيضا  SPPالصغيرة والمتوسطة الحجم أو من خلل دعم التدريب وتطوير المهارات. يمكن أن تشمل 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourwo
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourwo
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 أيضا  وتدعو الحاجة . إرشادية مواد وتوفير ،SPPالمشتريات العامة المستدامة  فعالية لتقييم ومنهجيات

تشار المشتريات العامة المستدامة نال سبنالمؤسسة )الجهة( في الدولة والتي تكون األ تحديدالى أن 

 على) وضع يجب ،جديدة مؤسسات الى تأسيسهناك حاجة  كانت إذا ما أو/وادارتها واالشراف عليها. و

 (.المنتجات الختبار مرافق أو الشهادات صدارإل مؤسسات المثال، سبيل

 ( ضوابط التقييمأ) 3الفرعي المؤشر 

 األوسع الوطنية السياسة أهداف المشتريات العامة المستدامة لدعم لتنفيذ ثابتة استراتيجية/  سياسة لدولةا يتوفر في ( أ

  .نطاقا  

 مناسبة وأدوات الى نظممعمقة، إضافة  عملية تقييم على SPP المشتريات العامة المستدامة تنفيذ خطة تستند ( ب

 تطبيق المشتريات المستدامة  ومراقبة وتسهيل لتفعيل

 والبيئية يةاالقتصاد المعايير أي) االستدامة معاييراالعتبار االخذ ب والتنظيمي يقانونال اإلطار يسمح ( ت

 .العامة المشتريات في( واالجتماعية

 .المال مقابل القيمةوتضمن  العامة للمشتريات الرئيسية األهداف مع تتفق يةالقانون حكاماأل ( ث

 المشتريات العامة المستدامة –MAPSالرابط وحدة المنهجية 

 الدولية االتفاقيات عن الناشئة االلتزامات-( ب) 3 الفرعي المؤشر

عن االتفاقيات الدولية/االقليمية الملزمة  أو اإلقليمية أوو/قد ينتج عن العضوية في الجمعيات الدولية 

على منظومة المشتريات في الدولة.   أن تؤثر سلبا  ية تتعلق بالمشتريات العامة والتي يمكن قانونالتزامات 

 ،الخاص للدولة السياق تحليلالقسم الثاني والخاص ب في جمعها تم والتي الى للمعلومات العامة واستنادا

 تلك عكاسان (2و ملزمة دولية اتفاقيات في بالمشتريات متعلقة أحكام وجود( 1 يقيم هذا المؤشر

 .الوطنية الشراء ولوائح ينانعلى قو االلتزامات

 بعض وفي ،الوطني قانونال في األحكام بعض وجود لفهم أساسي شرط هو الدولي بالسياق العترافا

 األول القسم في ذكر كما. المنهجية هذه في وضعت معينة معايير مع قد يفسر وجود عدم توافقها الحاالت

 هو المؤشر هذا تقييم في التركيزإن ف وبالتالي. المشتريات لنظام موحد نموذج يوجد ال مستخدم،ال دليل-

 كانت إذا ما وتحديد البلد في العامة على المشتريات تؤثر التي الدولية االلتزاماتأن بش الوضوح توفير

 .الوطنيةالشراء  لسياسات يقانونال اإلطار في الدوام على تم تبنيها قد الصلة ذات األحكام

 التقييم معايير :)ب( 3المؤشر الفرعي 

 :هي ملزمة دولية اتفاقيات من المستمدة العامة بالمشتريات المتعلقة االلتزامات

 التي تم تأسيسها بكل وضوح ( أ

 .المشتريات سياسات في وتنعكس واللوائح، القوانين في التي تم تبنيها باستمرار ( ب

 اإلدارية المؤسساتي والقدرات  اإلطار :يناالثالركن 

والتي   اإلدارية ي بالكيفية التي يعمل بها نظام المشتريات من خلل المؤسسات والنظم نايهتم الركن الث

 ي والتنظيمي للدولة. قانونال اإلطارالقطاع العام في الدولة كما تم تعريفها في  قانونهي جزء من 

 دون قانونال في عليها المنصوص للتحرر من االلتزامات اتالمشتري نظام ملءمة يناالث يحدد الركن

. البلد في العامة المالية دارةاإل نظام مع الكافية والمتوائمة وجود الروابط( 1: ويقيم. تداخلت أو ثغرات

 اإلدارية القدرات كانت إذا ما( 3و. الضرورية بكل اقتدار تقوم بمهامها المؤسسات كانت إذا ما( 2

 .وشفافية بكفاءة العامة المشتريات عمليات جراءإل كافية والتقنية
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 .العامة المالية اإلدارة نظام فيدماجه بشكل انو العامة المشتريات نظامتعميم . 4 المؤشر

كما يتفرع هذا . العامة المالية اإلدارة نظام مع المشتريات نظام بين التكامل درجة على المؤشر هذا يركز

 بين المباشر لتفاعلنظرا  ل ،4 المؤشر تحت يتم تقييمها( ب-أ) الفرعية المؤشرات من الى اثنينالمؤشر 

 .للمدفوعات الخزينة لعمليات الى التخطيط يةناالميز إعداد من المالية، واإلدارة المشتريات

 الميزانية ودورة المشتريات تخطيط -( أ) 4الفرعي المؤشر 

هاتها الحكومية وج   ككل الحكومةأن ب مخرجات أو نتائج على المتعددة أو السنويةالميزانيات  صياغة تستند

 أساس هي القطاع أو الشاملة للحكومة ستراتيجياتاالعد محددة. كما ت   فترة في تحقيقها التي تتوقعاالخرى 

 بكل المرتبطة التشغيل وخطط سنوات، لعدة التخطيط التي تحدد هياالستراتيجيات  وهذه. العملية لهذه

 الجيد كما يحتاج اإلعداد . الخطط هذه لتنفيذ اللزمة والخدمات واألشغال السلع وشراء مالية فترة

 الميزانية تشجيع ينبغي. لها مخططال الشراء لعمليات الزمنية جداولالو موثوقة تكلفة بيانات ياتناللميز

 .الشراء دورة لتحسين فرصا توفر الممارسات هذهأن  حيث وعمليات التمويل، السنوات متعددة

 التي التغيرات لتعكس وتنقيحها الميزانية تحديث يتم قد كما دوري بشكل الى تحديثخطط الشراء  تحتاج

 والخدمات واألشغال للسلع الفعلية التكلفة مثل المجربة بياناتالوكما توفر  العقود. فترة تنفيذأثناء  تحدث

 السنوات التي سيتم شراءها في الخدمات أو األشغال أو المماثلة السلع بتكلفة للتنبؤ ممتازة معلومات

 باحتياجات التنبؤ على أيضا   الرئيسية الجداول الزمنية للعقود يساعد فهمأن  ويمكن. المقبلة الميزانية

الناشئة  اإلضافية التكاليف وتقليل المناسب الوقت تتم فيالمدفوعات  لجعل الحكومة داخل النقدي التدفق

 .الكامل داءاأل لتمويل كافية أموال وجود وعدم العقد جازنإ تأخير عن

 نفقات تغطي التي العقود عن معلومات تقديم يضمن الذي الوضع في دةالمرت التغذية آلية كونتأن  وينبغي

 .المالية لإلدارة العام النظام لدعم المناسب الوقت في والمالية الميزانية إدارة ظمةنأل الرئيسية الميزانية

 التقييم معايير)ا(  4المؤشر الفرعي 

 :يلي ما والنظم المالية اتجراءواإل والتنظيمي، يقانونال يشترط اإلطار

 في تسهم هاأن و وصياغتها الميزانية تخطيط عملية دعم في متعددة السنوات أو السنوية الشراء خطط إعداد يتم ( أ

 سنوات.التخطيط لعدة 

 لتغطية جزء من المبلغ أو) العقد مبلغ كامل تغطيأن والتي يجب  المناسب الوقت متعهد بها في الميزانيةأموال  ( ب

 (.الميزانية فترة خلل بها القيام يتعين التي العقد من جزء

 .الرئيسية العقود تهاءانب المتعلقة المعلومات ذلك في بما الميزانية تنفيذ على للتصديق المرتدة التغذية توفر آلية ( ت

 المشتريات ودورة المالية اإلجراءات-( ب) 4 المؤشر الفرعي

 الكافي تقدم الدعم المالية اتجراءواإل الميزانية ينناقو كانت إذا ما الى تقييم الفرعي المؤشر يهدف هذا

 في وتنفيذها والمدفوعات العقود ومنح المناسب الوقت في العروض واستدراج إعداد أي الشراء، لعملية

 اتخاذ وبمجرد: وثيق بشكل المالية واإلدارة ،الميزانيةو المشتريات، تفاعل نظمأن ت ينبغي. المناسب الوقت

أن  يجب أخرى، ناحية من. المالي بانوالج الميزانيةالمتعلقة ب اتجراءاإل تشغيل يتم الشراء، قرارات

المتعلقة  األموال تخصيص تم إذا إال الشراء اتإجراء في البدء دون يحول النظام في اتناضم هناك تكون

 .بعمليات الشراء

 التقييم)ب( معايير  4المؤشر الفرعي 

 :يلي ما والنظم المالية اتجراءواإل والتنظيمي، يقانونال يوفر اإلطار

 .األموال توافر على التصديق دون العروض/  ترسية للعطاءاتال ينبغي تشجيع حدوث  ( أ

 المناسب الوقت في الدفع التزامات تلبي بالدفع والترخيص الفواتير لمعالجة الوطنية اتجراءاإل/  اللوائح ( ب
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 العطاءات لمقدمي وواضحة للجمهور ظمة متاحةنتكون هذه اللوائح واألأن على  العقد، في عليها المنصوص

 . *المحتملين

 (:ب) تقييم معيار( ب) 4 المؤشر الفرعي تقييم إلثبات كمي مؤشر*  

 المحدد )في المائة(. المصدر: نظم اإلدارة المالية العامة.لفواتير تدفع في الوقت  -

 .التنظيمية/  المعيارية الوظيفة عن الجهة المسؤولة في الدولة. 5 المؤشر

هذا  ويركز. منها السليم والتنسيق العام القطاع في التنظيمية/  المعيارية الى الوظيفة المؤشر هذا يشير

 واعتمادا. المسؤولة المنظمات بين التنسيق ودرجة وظائف فعاليةو واستقلل وجود على تقييم المؤشر

والتنظيمية  المعيارية الوظائف توكل مسؤولية جميع قد الدولة، تختارها التي المؤسسات مجموعة على

 المثال، سبيل على جهات لعدة ساسيةاأل يكون قد تم اسناد المهام أخرى، فقدومن جهة  واحدة. الى مؤسسة

 أو التدريب عن بينما قد تكون جهة أخرى مسؤولة السياسة، عن مسؤولة واحدة مؤسسة تكون قد

 من دون واضح بشكل التنظيمية/  المعيارية الوظيفة تعيين يتمان بينما يجب عام، كاعتبار. اإلحصاءات

 كجهد باعتبارهالوظيفة المعيارية  تنفيذ يتمان ويجب التشرذم، من الكثير تجنب وينبغي. أو تداخل ثغرات

 .الى تقييمتحتاج ( د-أ) فرعية مؤشرات أربعة هناك. جيد ومنسق بشكل مشترك

 ي لهاقانونالتنظيمية واالساس ال\الوظيفة المعيارية حالة-( أ) 5 مؤشر الفرعي

 يقانونال اإلطار التي نص عليها وتفعيل مسؤولياتهاعلى تشغيل  التنظيمية/  المعيارية تعمل الوظيفة

 السلطة من مناسب تتمتع بمستوى الوظيفية بالمسؤوليات المكلفة المؤسسةأن  انوذلك لضم. والتنظيمي

 الرئيسية المهام والتنظيمي يقانونال فقد يسند اإلطار وكخيار آخر،. بفعالية وبكفاءة العمل من تمكنها التي

 .المعالم واضحة على اسس بناء  مختلفة  الى جهات( ب) 5 المؤشر الفرعي في التي تم وصفها

 التقييم )أ( معايير 5المؤشر الفرعي 

 المختصة المخولة السلطات ويعين التنظيمية/  المعيارية الوظيفة والتنظيمي يقانونال اإلطار يحدد ( أ

 التنظيمية/  المعيارية الوظائف إحالة يتم أو بفعالية العمل من المؤسسة لتمكين( رسمية سلطات)

 .الحكومة داخل مختلفة وحداتالى  واضح بشكل

 التنظيمية/  المعيارية الوظيفة مسؤوليات-( ب 5) المؤشر الفرعي

 التنظيمية/  المعيارية المهام تتولى التي المؤسسات أو المعيارية التنظيمية/  المؤسسة تتمتعأن  يجب

 :يلي ما على تقتصر ال ولكن تشمل التي المسؤوليات من محددة مجموعة

 )ب(: معايير التقييم  5المؤشر الفرعي 

 :المسؤولية في التداخل أو الثغرات خلق دون جهات عدة أو الى واحدة بوضوح التالية الوظائف تعيين يتم

 .المشترية للجهات المشورة تقديم ( أ

 .المشتريات صياغة سياسات ( ب

 .والتنظيمي يقانونال اإلطار على التعديلت صياغة/  التغييرات اقتراح ( ت

 .العامة المشتريات مراقبة ( ث

 .الشراء معلومات تقديم ( ج

 .اإلحصائية بياناتال قواعد إدارة ( ح

 .الحكومة من أخرى الى أجزاء الى تسند المشتريات عن اإلبلغ ( خ

 .العامة المشتريات نظام لتحسين مبادرات تنفيذ ودعم تطوير ( د

 برامج ذلك في من الموظفين بما طاقم التنفيذلدى  القدرات وتنمية التدريب لدعم والمستندات التنفيذ أدوات توفير ( ذ

 .على النزاهة التدريب
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 .في الوظائف الشرائية االحتراف دعم ( ر

 .االقتضاء حسب األخرى، اإللكترونية المشتريات ظمةأنو المركزية اإللكترونية المنصات وإدارة تصميم ( ز

 والسلطة االستقاللية ومستوى والتوظيف، والتمويل، ،المنظمة-( ج)5 الفرعي المؤشر

 لتكون الحكومة في الرسمية ةانالمكمن  عال مستوى على لتكون التنظيمية/  المعيارية الوظيفة تحتاج

 الكافي كما يعد التمويل. تدخل دون بمسؤولياتها االطلع من لتمكينها االستقلل من متضمنة درجة فعالة،

 مستوى عال من الجودة على الخدمات على للحفاظ المناسبة والموارد التوظيف انلضم أمرا  ضروريا  

 .المطلوبة

 الهيكل مرموق داخلمستوى  ليكون على التنظيمية/  المعيارية الوظيفة رئيس ، يحتاجانبمكومن األهمية 

 .المنوطة بها ومسؤولياتها السلطة الوظائف المعيارية من ممارسة لتمكين اإلداري

 التقييم معايير)ج(  5المؤشر الفرعي 

 ،(واحدة مؤسسة تكن لم إذا التنظيمية الوظيفة مسؤوليات بها المنوط الجهات أو) التنظيمية/  المعيارية الوظيفة ( أ

 .الحكومة في رسمية مرموقة ةانومك عال مستوى كون علىأن ييجب  المؤسسة ورئيس

 المعيارية والتوظيف الوظيفةاستقللية ضمان ل التنظيمي/  يقانونال اإلطار قبل من عملية التمويل تأمين يتم ( ب

 .السليم

 .المسؤوليات المناطة بهم مع وبما يتفق وعدد كاف من الموظفين التنظيم الداخلي للمؤسسة، والسلطة ( ت

 المصالح تجنب تضارب –( د) 5الفرعي المؤشر 

 لتضارب أي احتمال من خالية التنظيمية/  المعيارية الوظيفة تكونأن  ، ينبغيانبمكومن األهمية 

 ولذلك تحتاج النظام في الثقة الى تقويض المصالح في تضارب ومن الواضح فقد يؤدي ظهور. المصالح

تشترط مسؤوليات الوظائف فصل  واضحا  بين األدوار أن ولهذا يجب . الى حلهذه المعضلة 

 تجنب التي الطريقة في تتم هيكلتها: أن المثالتضارب المصالح، وعلى سبيل  والمسؤوليات لتجنب

 مجموعة أو األفراد على يتعين الخصوص، وجه على. متوافقة غير الوظائف بعض. المصالح تضارب

 العادي السياق في الغش أو ءهاإخفا أواألخطاء  يتيح الفرصة الرتكاب وضع في ال يكونواأن  األفراد من

 على) الشراء عمليات في شاركوا مباشرةأن يال ينبغي على االشخاص  المثال، سبيل على. لواجباتهم

 عن العضو مسؤوال   يكون نفسه الوقت وفي ،(التقييم انلج في أعضاء كونهم خلل من المثال، سبيل

الى  الرجوع يرجى) االستئناف هيئة عن نيابة تصرفأن ي أو المشتريات وتدقيق ممارسات\مراقبة 

 (.)ب 12 مؤشر

 التقييممعايير )د(  5المؤشر الفرعي 

 . *المصالح تضارب من خالية التنظيمية/  المعيارية المؤسسة ( أ

   (:أ) تقييم معيار( د) 5 الفرعي المؤشر تقييم موصى به إلثبات كمي مؤشر* 

 :مصدر(. اإلجابات من نسبة مئوية )٪ المصالح تضارب من خالية التنظيمية/  المعيارية المؤسسةأن  إدراك -

 .االستقصائية الدراسة

 .واضح بشكل وصالحياتها المشترية تعريف الجهاتيتم . 6 المؤشر

 لديها التي المؤسسات بوضوح يحدد والتنظيمي يقانونال اإلطار انك إذا ما( 1: المؤشر هذا يقيم

 الى موظفيالصلحيات  لتفويض أحكام هناك كانت إذا ما( 2. وصلحيات المشتريات مسؤوليات

 يوجد انك إذا ما( 3و الشراء، عملية في المسؤوليات لممارسة آخرين حكوميين ومسؤولين المشتريات

 ينبغي تقييمها.( ب-أ) الفرعية المؤشرات من اثنين هناك. مركزية شارية جهة
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 المشترية للجهات الرسمية والصالحيات المسؤوليات تعريف -( أ) 6 المؤشر الفرعي

 يتم( المؤسسات من مجموعة أو) المؤسسات توضيح أيا  من والتنظيمي يقانونال اإلطار على يجب

 هناك هيئة يكون قد مركزي، حال وجود نظام وفي. شارية اتانككي يةقانونال الناحية من تعريفها

التي تم  المرافق أو للدولة مملوكة عامة، وشركات وهيئات ،وطنية وزارات أو/  و مركزية مشتريات

 ، فإنمركزيا  ومن ناحية أخرى، وفي حال كون النظام ال . الدولة قبل من حصرية أو خاصة منحها حقوق

على  وزارات المثال، سبيل على) الحكومة مستويات جميع قد تختصر الطريق في المشترية الجهات

قد  الدول بعضأن كما (. الى ذلك وما المحلية، والمجتمعات العامة، واالقاليم والهيئاتالمناطق  مستوى

 .هجينة شأت نظمأن

وتتراوح  وضوح.وبكل  المشترية الجهات مسؤوليات تحديد والتنظيمي يقانونال اإلطار على يجب

. قانونوبما يتوافق مع ال الشراء عملية مراحل جميع الى إدارة الشراء تخطيط من المسؤوليات عادة

 الهيكل متوافقة مع متخصصة مشتريات وظيفة لتأسيس شرطا   المسؤوليات تتضمنأن  أيضا   وينبغي

على القدرة على  علوة   وفعالية بكفاءة ومسؤولياتها بواجباتها االطلع على والقدرة الضروري اإلداري

 .الشراء عمليات نتائج تقييم

 المثال، سبيل على) القرار اتخاذ سلطة لتفويض والتنظيمي يقانونال اإلطار في أحكام هناك كونأن ت يجب

 الصلحيات للجهات يعد تفويض(. بالمدفوعات والبدء التعاقدية االلتزامات العقود، وقبول وتنفيذ ومنح

 فعال نظام الى وجود المفتاح هو آخرين حكوميين ولمسؤولين المشتريات لموظفي ومن ثم المشترية

قد  النظامإن ف الصلحيات،وفي حال عدم توفير تفويض  الشراء مركزية.عندما تكون عملية  وخاصة

 من قليل يد عدد في القرار عملية صنع المفرط في الى التركيز يؤدي قد كألن ذل ،الى الكفاءةيفتقر 

ولهذا، . الشراء قرارات جيدة في اتخاذ يتمتعوا بمعرفة الجيد والالتدريب  لديهم يتوافر ال الذين األفراد

 المرتبطة المخاطر يترتب عن المختصة، وماالدنيا  الى المستويات القرار صلحية اتخاذ تفويض ينبغي

 عن بمنأى المشتريات موظفو يكونأن  وينبغيالمشاركة في عمليات الشراء.  النقدية والمبالغ بها

 .المشتريات قضايا في الريادة بدور وتقوم السياسية، التدخلت

 : معايير التقييم)ا( 6الفرعي  المؤشر

 ي ما يليقانونال اإلطاريشترط 

 .واضح بشكل المشترية جهات تحديد ( أ

 . واضح بشكل المشترية الجهات واختصاصات تعريف مسؤوليات ( ب

 اإلداري، الهيكل من يلزم ما محددة ومتوافقة مع متخصصة مشتريات تؤسس لوظيفةأن الشرائية  الكياناتويلزم  ( ت

 . *والقدرة االستيعابية

 المرتبطة المخاطرذلك من  يترتب عن الدنيا المختصة وما المستويات القرارات الى يتم تفويض صلحية اتخاذ ( ث

  المشاركة في عمليات الشراء.  النقدية والمبالغ بها

 .وبكل دقة القرارات عن يجب تعريف المساءلة ( ج

 معايير التقييم -)أ(  6المؤشر الفرعي  تقييم موصى به إلثبات كمي مؤشر *

 الشرائية(.  الكياناتفي٪ من اجمالي عدد )تعمل المؤسسة المعيارية / التنظيمية المتخصصة أن إدراك  -

 التنظيمية \الوظيفة المعيارية  :مصدر

 المركزية المشتريات هيئة-( ب) 6 المؤشر الفرعي

 المشتريات نظام وفعالية كفاءة الى تعزيز( مركزية المشترية جهة) مركزية مشتريات هيئة إنشاءقد يؤدي 

جهات  لعدة الشراء احتياجات توحيد مسؤولة عن المركزية المشتريات هيئة أن تكونويمكن . اللمركزي

 على) الحتياجاتهم وفقا اإلطارية االتفاقات وكما يمكن للجهات الحكومية ابطال إبرام التماس. حكومية
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 الشراء أو جدا   المعقدة المشتريات وتتطلب إدارة ؛(اإللكترونية الى الكتالوجاتالتي تستند  المثال، سبيل

 .الخ ،(متخصصة الى تقنية أو يةقانون الى خبرة

 بوضوح تحديد والتنظيمي يقانونال اإلطار على يجب مركزية، مشتريات هيئة دولة تؤسس أنحال  في

 بوضوح العمليات أن توصف ينبغي. والمساءلة والمحاسبية الرسمية، والسلطات هذه الهيئة مسؤوليات

 تقديم عن المسؤولة( )الجهة المؤسسة" العميل" مع المناسب والتواصل بكفاءة العمل سيرضمان ل

 .الخدمات

 قد هنا،. على الشراء القدرات وازدادت الصراع، حاالت من الخارجة انالبلد في أو الصغيرة انالبلد في

 الحكومية، المشتريات جميع عن المسؤولة هي المركزية المشتريات هيئة أن تكون األفضل من يكون

 المهنية والمعيارية والكفاءة والتوحيد، باالتساق،تأسيس وظيفة شراء تتصف  على بحيث تكون قادرة

 االحترافية

 التقييم معايير)ب(  6المؤشر الفرعي 

 الموحدة، المشتريات عن تكون مسؤولة مركزية مشتريات وظيفة إنشاء فوائد االعتبارأخذت الدولة بعين  ( أ

 .المتخصص عمليات الشراء أو اإلطارية، واالتفاقات

 :يلي ما والتنظيمي يقانونال اإلطار يشترط مشتريات مركزية، هيئة حال وجود في ( ب

 القرار اتخاذ وسلطات والمسؤوليات، والتمويل، ي،قانونال للوضع واضح تعريف. 

 وبكل دقة على القرارات عن المساءلة تحديد يتم. 

 الحكومة وذات صلحيات في مرموقة ومكانة عال الهيئة ورئيس الهيئة يتمتعون بمستوى. 

 .المسؤوليات مع ومتسقة كافية أن تكونيجب  والموظفين المركزية المشتريات لهيئة الداخلي التنظيم ( ت

 لفعا  ال معلوماتال نظام المشتريات العامة جزء ال يتجزأ من  – 7المؤشر الفرعي 

 المتعلقة المعلومات على نشر الهيئات أو مدى قدرة نظم الدولة تقييم هو المؤشر هذا من والهدف

 رقمية، تقنيات تطبيق خلل من العامة المشتريات لعملية المختلفة المراحل كفاءة لدعم بالمشتريات،

 .بأكمله الحكومية المشتريات نظام أداءو االتجاهات بتحليل تسمح التي بياناتال وإدارة

 وشموليتها عليها، الحصول وسهولة في توفر نظم معلومات للمشتريات العامة يدقق هذا المؤشر

األكثر  يةاإللكترون لمشترياتا ونظم اإلنترنت بوابات مثل ،الرقمية الحديثة وتعمل التقنيات. وموثوقيتها

 تدعم إنشاءها أنوكما . العامة وبشكل ملحوظ المشتريات في والشفافية والفعالية الكفاءة زيادة على شمولية،

 األساس ووضع المساءلة، إطار وتعزيز العصرية،لى أحدث التقنيات ع في الدولة العامة للمشتريات نظام

 خلل من الواقع أرض على النظام هذا يعمل مدى الى أي أيضا   المؤشر هذا ويقيم. داءاأل لقياس التقني

 لمشترياتامدى تقبل  قياس طريق عن وذلك العامة المشتريات المنشورة من معلومات الحصة تحديد

 .اإلحصائية المعلومات وتوافر يةاإللكترون

 يجب تقييمها( ج-أ) فرعية مؤشرات ثلثة هناك

 المعلومات تقنية من بدعم العامة المشتريات معلومات نشر-( أ) 7 مؤشر الفرعي

 :يلي ما تحديد هو الفرعي المؤشر هذا من والهدف

 الدولة في المشتريات معلومات نظام وقدرة توفر ( أ

 المعلومات؛ الى نظام الوصول إمكانية ( ب

 و المعلومات؛ نظام تغطية ( ت



 MAPS المشتريات بتقييم نظمالمنهجية الخاصة 

 

 72 من 39 صفحة

التي  المعلومات يجد المهتمون حيث( اإلمكان قدر) الواحدة خدمة الوقفة يوفر كان النظام إذا ( ث

 .والنتائج في خطوة واحدة الشراء فرص يبحثون عنها عن

 لمراجعة أساسا ويخلق للشفافية أمرا  ضروريا   المشتريات الى معلومات الجمهور يعتبر وصول 

المعلومات العامة سهلة العثور عليها،  أن تكون يجب. المعنيين المصلحة أصحابمن قبل  االجتماعية

 ومن جهة أخرى، يجب. صلة ذات تكون المعلوماتأن  علوة   االستخدام، وسهل على كونها شاملة علوة  

 محتوى المعلومات واتاحتها للجمهور بسهولة.  من التحقق قادرا  على مقي  الم   يكون ان

 للشراء السنوات متعددة أو سنوية خطط نشر على أن ينص النظام على يجب الخصوص، وجه على

 واللوائح للقواعد روابط قرارات االستئناف، العقود، ومنح الشراء لفرص إشعارات محددة أو اتنوإعل

 على الحصول قانون المثال، سبيل )على والشفافية المنافسة لتعزيز الصلة ذات المعلومات من وغيرها

 تتجاوز التي المشتريات على المعلومات ونشر عملية جمع أن تركز يجب عملية، ألغراض(. المعلومات

 .تنافسية اتإجراء الستخدام ثابتة التأسيس البدايات تعكس التي المحددة القيمة

 ابصحأل المناسب الوقت من الشفافية وفي كافية درجة الحكومة توفر المفتوح أنالتعاقد  مفهوم يتطلب

 المشتريات نظام أداءو المحددة المشتريات يشمل هذا. الشراء عملية مراحل من مرحلة كل المصلحة في

 في المفتوح مفهوم التعاقد رؤية ولدعم. العامة األموال تدفق على الضوء تسليط ذلك في بما بأكمله، العامة

 تقارير المناقصة، وثائق من كاملة مجموعة لتشمل المعلومات نظام نطاق توسيع ينبغي المشتريات، نظام

 تفاصيل عملية على علوة   الفنية المواصفات ذلك في بما كاملة العقد وثائق ،(لها ملخصات أو) التقييم

 راجع) الخاصة الحساسة المعلومات حماية ذلك في بما والتنظيمي يقانونال اإلطار ألحكام وفقا التنفيذ

 ((.ز) 1 مؤشر الفرعي

 إذا الغرض لهذا اإلنترنت على مركزية بوابة إنشاء كما يجب. واحد انمك في المعلومات توحيد ينبغي

/  يقانونال اإلطار متطلبات من المدعوم االلتزام أن يضمنويجب . في الدولة هذه التقنية متوفرة كانت

 ولتسهيل. المناسب الوقت وفي المطلوبة األصول المعلومات حسب بنشر المشترية الجهة تكفل التنظيمي

وتصنيفات  معرفات باستخدام ومنظم آليا مفتوح ومقروء بشكل المعلومات نشر ينبغي البحث، عمليات

 (.المفتوحة بياناتال تنسيق) فريدة من نوعها

 التقييم معايير)أ(:  7المؤشر الفرعي 

 يلبي نظام الدولة المتطلبات التالية:

يمكن الوصول للمعلومات المتعلقة بالشراء بسهولة في وسائل اإلعلم من تداول واسع لها ومدى توافرها. ويمكن  ( أ

فائدة كاملة ومفيدة للجهات الراغبة في فهم عمليات الشراء ومتطلباتها ورصد  أن تقدمللمعلومات ذات الصلة 

 .داءالمخرجات والنتائج واأل

لبوابة المركزية اإللكترونية( التي توفر المعلومات المحدثة بسهولة لجميع وهناك نظام معلومات متكامل )ا  ( ب

 األطراف المعنية دون أي تكلفة.

 التالية: * نشر الموادويوفر نظام المعلومات  ( ت

 خطط المشتريات 

  :أو إشعارات لفرص الشراء ومنح العقود  إعلناتمعلومات متعلقة بالمشتريات بشكل محدود كحد أدنى

 والتعديلت، معلومات عن تنفيذ العقد بما في ذلك المدفوعات، قرارات االستئناف.

 .لروابط المرتبطة بالقواعد واللوائح وغيرها من المعلومات ذات الصلة لتعزيز المنافسة والشفافية 

في كل مرحلة من  اإلنترنتوال على موقع على يتم نشر معلومات أكثر شم ،ودعما لمفهوم التعاقد المفتوح  ( ث

مراحل عملية الشراء بما في ذلك مجموعة كاملة من وثائق المناقصات، تقارير التقييم، ووثائق العقد كاملة بما في 

 ي والتنظيمي(.قانونذلك المواصفات وتنفيذ التفاصيل التقنية )متوافقة مع اإلطار ال

(. المفتوح بياناتالوذلك باستخدام معرفات وتصنيفات )تنسيق  ،مقروءة آلياويتم نشر معلومات مفتوحة ومنظمة   ( ج

* 
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 )أ( معيار تقييم )ج(: 7الفرعي  المؤشرالمؤشرات الكمية إلثبات تقييم * 

الشراء المطلوبة( لخططمن العدد الكلي  نسبة مئوية % خطط المشتريات المنشورة ) -
18

 

من إجمالي عدد العقود( نسبة مئوية%  على طول دورة الشراء )شرت شتريات الرئيسية التي ن  معلومات الم   -
19
: 

 من إجمالي عدد العقود( نسبة مئوية%  طاءات )دعوة لتقديم ع 

 )منح العقود )الغرض، والموردون، والقيمة، واالختلفات / تعديلت 

  ،والدفع(واالنتهاءتفاصيل تتعلق بتنفيذ العقد )المعالم ، 

 السنويةإحصائيات المشتريات  -

 (نسبة مئوية )% قانونالمحددة في ال األطر الزمنيةقرارات االستئناف المنشورة ضمن  -

 .اإلنترنتالمصدر: البوابة المركزية على        

 )أ( معيار تقييم )ه(: 7به مؤشر كمي إلثبات تقييم المؤشر الفرعي  الموصي* 

(. المصدر: البوابة نسبة مئويةالمفتوحة )% بياناتالالمنشورة في صيغ  بياناتالحصة من معلومات المشتريات و -

 .اإلنترنتالمركزية على 

 اإللكتروني الشراء استخدام-( ب) 7 المؤشر الفرعي

 هذا المؤشر الفرعي ما يلي: يقيم

 في القطاع العام للدولة. حاليا   يةاإللكترون لمشترياتاالمدى الذي يصل اليه استخدام  ( أ

 أو\على إدارة واستخدام نظم الشراء االلكترونية وقدرة الموظفين الحكوميين  ( ب

 وجود استراتيجية وطنية للدولة لتنفيذ عمليات الشراء االلكتروني. ( ت

في  يةاإللكترون لمشترياتاتقييم المدى والشكل الذي تم به تنفيذ  المقيم على أن يعملوكنقطة بداية، يجب 

بشكل تدريجي وعلى عدة اشكال ونماذج. وبشكل  يةوناإللكتر لمشترياتاالدولة. وعادة ما يتم تنفيذ نظام 

اإلعلن ، والتي من خللها يتم اإلنترنتبتأسيس بوابة مركزية على  اننمطي ومتشابه، عادة ما تبدأ البلد

، اللوائح والتشريعات، وأدلة االرشاد، القوانينالمعلومات العامة ذات الصلة بالمشتريات العامة ) عن

النماذج الخ(. وغالبا ما يتم وضع هذه البوابات في تطبيقات أكثر دقة، والتي تنص على نشر خطط 

الشراء، وفرص العطاءات ومنح العقود وقرارات الطعون على المشتريات واالستئناف والدورات 

فتوحة التي يمكن إعادة استخدامها في المشتريات الم بياناتالالتدريبية وغيرها، ويمكن تمكين تبادل 

 العامة.

التي  ،وتتضمن التطبيقات األكثر تقدما سجلت الموردين والصفقات القائمة على نظم الشراء اإللكتروني

تدعم كامل عملية تنفيذ المشتريات والعقود الكترونيا  )على سبيل المثال، العطاءات اإللكترونية، 

 بياناتالظمة توفر ثروة من نونية، المزادات، إدارة العقود االلكترونية(. هذه األالكتالوجات االلكتر

 واالحصاءات المتعلقة بالمشتريات. داءاللزمة لقياس األ

التطبيقات االكثر تقدما  توفير دورة كاملة للدفع تعمل على تمكين تكامل  أن تضم، يمكن الى ذلكباإلضافة  

نظم أخرى مع نظم المشتريات  أن تكامل أيضا  المالية. ويمكن  النظممع  يةاإللكترون لمشترياتانظام 

 اإللكترونية على سبيل المثال، النظم الضريبية، وإدارة المعلومات أو نظم األعمال التجارية الذكية.

الحكوميون يتمتعون بالمهارات الكافية اللزمة  المسؤولون انكما إذا  أيضا  ويقيم هذا المؤشر الفرعي 

للتخطيط وتطوير وإدارة نظم المشتريات اإللكترونية واستخدامها بشكل موثوق وفعال في الممارسة 
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ومنحهم حوافز للمشاركة في حلول المشتريات اإللكترونية.  الى تمكينهمالعملية. كما يحتاج الموردون 

أن ضمان على الحكومات بذل جهود إضافية ل وفي البيئات ذات التقنية المنخفضة، قد يكون ضروريا  

الى الحق في الوصول  لها نفسالشركات )بما في ذلك المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة(  جميع

بدأت تهيمن عليه بصورة متزايدة طرق الوسائل اإللكترونية المختلفة. المشتريات العامة الذي  سوق

 أن توفرمراكز ريادة األعمال اللمركزية. ويمكن  إنشاء االعتباروكمثال على ذلك، يمكن األخذ بعين 

 يةاإللكترون لمشترياتا، والتدريب، والدعم في استخدام نظام يةانالمج اإلنترنتهذه المراكز خدمة 

 العامة. الكياناتلتحسين حظوظ فرصهم وبشكل ملحوظ بالقيام بأعمال تجارية مع للشركات 

الحكومة تبنت خارطة  كانته ينبغي تقييم ما إذا أن، ف يةاإللكترون لمشترياتافي حال لم يتم تنفيذ عملية 

 .يةاإللكترون لمشترياتاجاهزية  الى تقييماستنادا  يةاإللكترون لمشترياتا ةطريق

التقييممعايير )ب(  7المؤشر الفرعي 
20

 

 التالية: * نشر الموادويوفر نظام المعلومات 

على نطاق واسع أو يتم تنفيذه تدريجيا وبشكل متسارع في الدولة على جميع  يةاإللكترون لمشترياتاستخدم ت  ( أ

 المستويات الحكومية. *

 .يةاإللكترون لمشترياتايتمتع المسؤولون الحكوميون بالقدرة على تخطيط وتطوير وإدارة نظم  ( ب

 موظفو المشتريات لديهم المهارات الكافية الستخدام موثوق وفعال لنظم المشتريات اإللكترونية.  ( ت

المشتريات  يشارك الموردون )بما في ذلك المشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم( في سوق ( ث

 العامة الذي بدأت تهيمن عليه بصورة متزايدة طرق الوسائل اإللكترونية المختلفة. *

 لمشترياتافقد تكون الحكومة قد تبنت خريطة طريق  ، يةاإللكترون لمشترياتافي حالة لم يتم تنفيذ عملية  ( ج

 .يةاإللكترون لمشترياتاجاهزية  الى تقييماستنادا  يةاإللكترون

 )ب( معيار التقييم )أ(: 7المؤشرات الكمية إلثبات تقييم المؤشر الفرعي * 

 المشتريات اإللكترونيةاإلقبال على    

 اتجراءات المشتريات اإللكترونية في المائة من إجمالي عدد اإلإجراءعدد من  -

 اتجراءفي المائة من القيمة اإلجمالية لإل يةاإللكترون لمشترياتاات إجراءقيمة  -

 مصدر: نظام الشراء اإللكتروني.   

 )ب( معيار تقييم )د(: 7بها المؤشرات الكمية إلثبات تقييم المؤشر الفرعي  الموصي* 

 )في المائة( اإلنترنتالعطاءات المقدمة عبر  - -

من خلل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم )في  اإلنترنتالعطاءات المقدمة عبر  -   -

 المائة(

 .يةاإللكترون لمشترياتمصدر: نظام ا  

 لمشتريات اإللكترونيةل MAPSالمنهجية وحدة الروابط  

 المشتريات بياناتإلدارة  استراتيجيات-)ج(  7الفرعي مؤشر ال

تعتبر المعلومات اإلحصائية عن المشتريات أمرا  ضروريا  لتقييم السياسات وتشغيل النظام. كما توفر 

أخرى  بانجوهذه اإلحصائية توضح االمتثال مع  كانتوتحديد ما إذا  داءلرصد األاإلحصاءات وسيلة 

المعلومات  أن تشكل أيضا  ي والتنظيمي. يمكن قانونفي اإلطار ال وتم تعريفهامن النظام التي قد سبق 

أن الشمولية والكفاءة، ينبغي ضمان اإلحصائية أداة لتخطيط الشراء وتحليل السوق. ومن ناحية أخرى ول

أو في نظم تقنية المعلومات  ةلكترونياإل ياترتشمالمتاحة في نظم ال بياناتالهذا النظام على  يستند

 األخرى.
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 )ج(: معايير التقييم 7الفرعي المؤشر 

حول شراء السلع واألشغال والخدمات بدعم من نظام المشتريات  بياناتاليوجد نظام جاري تشغيله لجمع  ( أ

 اإللكترونية أو غيرها من نظم تقنية المعلومات.

عملية الشراء بالكامل ويسمح بتحليل االتجاهات، مستويات المشاركة والفعالية واقتصاد  بياناتويدير النظام  ( ب

 المشتريات واالمتثال للمتطلبات.

 )تم التحقق من خلل عمليات التدقيق(. موثوقية المعلومات مرتفع ( ت

 ويتم تحليل المعلومات بشكل روتيني، ونشرها واعادة ادخالها في النظام. * ( ث

 )ج( معيار تقييم )د(: 7المؤشرات الكمية إلثبات تقييم المؤشر الفرعي * 

عدد وقيمة العقود -
21

 

 الحكومي وكنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي اإلنفاقالمشتريات العامة كنسبة من  -

إجمالي قيمة العقود الممنوحة من خالل وسائل تنافسية في معظم العام المالي األخير -
22

 

 المصدر: النظام المعياري التنظيمي / وظيفة / الشراء اإللكتروني.   

 . نظام المشتريات العامة لديه قدرة قوية للتطوير والتحسين.8مؤشر 

نظم المشتريات العامة للتطوير والتحسين. هناك ثلثة  وقدرةاالستراتيجيات يركز هذا المؤشر على 

 للتركيز عليها: بانجو

في وضع مناسب لتطوير قدرات موظفي المشتريات وغيرها من الجهات  االستراتيجيات والبرامج كانتإذا  ( أ

 الرئيسة الفاعلة والمشاركة في المشتريات العامة.

 معترف بها كمهنة من ضمن الخدمات العامة في الدولة. و الشراءعمليات  كانتما إذا  ( ب

نظم تستخدم لتقييم نتائج عمليات الشراء ووضع خطط استراتيجية لمواصلة تحسين نظام  إنشاءتم  كان قدما إذا  ( ت

 المشتريات الحكومية.

 ج( يتوجب تقييمها.-هناك ثلثة مؤشرات فرعية )أ

 والمشورة والمساعدة التدريب-)أ(  8الفرعي المؤشر 

فرعي هو التحقق من وجود برامج تدريبية دائمة وذات صلة بالموظفين والغرض من هذا المؤشر ال

الحاليين والجدد العاملين في المشتريات الحكومية. وهذه البرامج ضرورية للحفاظ على اإلمدادات من 

عامة. وثمة هدف آخر هو تقييم وجود موظفي المشتريات المؤهلين لعمل في مؤسسات المشتريات ال

مسائل الشراء للجهات الحكومية، الموردين المحتملين والجمهور  بشأن حلخدمات استشارية وجودتها 

 بشكل عام.

النظر في مناهج البرامج القائمة والحكم على ملءمتها وطبيعتها ونطاق واستدامة  مقي  الم  كما ينبغي على 

 لنظام الذي يعمل بشكل جيد ما يلي:هذه المناهج. وينبغي على ا

 "مخزون فجوة المهارات" لتتناسب مع احتياجات النظام؛ الى  استنادا   ( أ

 تكون كافية من حيث المحتوى والتكرار؛ و ( ب

 توفير تقييم لبرنامج التدريب ورصد التقدم المحرز في التصدي لقضايا القدرات. ( ت

التقييم التحقق من الخدمات االستشارية أو مكاتب المساعدة االستشارية لقطاعات القطاع  أن يشملوينبغي 

 وتفسير السياسات واللوائح. بشأن تطبيقالعام أو القطاع الخاص حيث يمكنهم الحصول على المشورة 
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 الى تطويرف استراتيجية التدريب ارتباطا وثيقا ومتكامل  مع غيرها من التدابير التي تهد أن ترتبطيجب 

قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية األخرى المشاركة في المشتريات العامة، وبصرف النظر عن احترافية 

)ندوات إعلمية وبرامج تدريبية للقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في  الموضحة أدناهوظيفة الشراء 

 د((.) 13وج(، ) 10و)أ(  9ذلك برامج التدريب على المصداقية )مؤشرات 

 التقييم معايير)أ(  8المؤشر الفرعي 

 :ظمة معمول بها والتي تنص علىأنهناك  :هناك

  للجودة والمحتوى لتلبية احتياجات النظاممناسبة برامج تدريبية دائمة  ( أ

َ  وتعديل دوري روتيني تقييم  إجراء ( ب   .والحاجةالتغذية المرتدة على  بناء 

 المشتريةمن قبل الجهات للرد على االستفسارات المقدمة  الفنيةتقديم الخدمة خدمة استشارية أو وظيفة  ( ت

 .والموردين والجمهور

قدرات الجهات الفاعلة الرئيسة  الى تطويربشكل جيد مع غيرها من التدابير التي تهدف  متكاملةاستراتيجية  ( ث

 .المشاركة في المشتريات العامة

 المشتريات كمهنة ب االعتراف-)ب(  8 الفرعي المؤشر

المشتريات العامة من ذوي خلفيات تعليمية ومهنية موظفو خدمة مدنيون بتنفيذ عمليات وغالبا ما يقوم 

اعتبارها ن، بدال من ين متخصصيالمشتريات مهني سؤولوم أن يكونيفضل مختلفة. من الناحية المثالية، 

المشتريات كمهنة ب ترافاالع انكوظيفة إدارية بحتة. والغرض من هذا المؤشر الفرعي هو تحديد ما إذا 

مختلف  محددة علىلوظائف شرائية محددة  مهام تعيينالخدمة العامة في البلد، بما في ذلك نظام في 

المؤهلت تقرير لهذه المناصب و مناسبا  الوصف الوظيفي  أن يكونالمستويات المهنية واإلدارية. يجب 

 أن تكون، ويجب وضع مهني معينهني األجر والتقدم الم أن يعكس. يجب المناسبةواالختصاصات 

لدعم التطوير المهني المستمر، والترقيات قادرة على المنافسة وعلى أساس المؤهلت والشهادات المهنية. 

يتم انيجب كما  .جدا  ة مناسب همتنمية قدرات الموظفين وتدريبالخاصة بالسياسات والبرامج  أن تكونينبغي 

 ة.وثابت ةمنتظم سالموظفين على أس أداءتقييم 

 التقييم معايير (:ب) 8 الفرعي المؤشر

 :المشتريات كمهنةبمعايير تقييم الخدمة العامة في البلد ترف عت

المستويات المهنية  معرفة فيمشتريات  مناصبمحددة مع  مهمة وظيفيةبوصفها كمهنة المشتريات االعتراف ب ( أ

 .المختلفة مع الوصف الوظيفي والمؤهلت والكفاءات المطلوبة المحددة

  .تنافسية وعلى أساس المؤهلت والشهادات المهنية تكون التعيينات والترقيات ( ب

  وتطويرهم.للموظفين  ويتم توفير التدريب الكافي ثابتة،الموظفين على أسس منتظمة و تقييم أداءيتم  ( ت

 للحتراف MAPS المنهجيةوحدة  الرابط:

 لتحسين النظام داءاأل مراقبة-)ج(  8المؤشر الفرعي 

المحرك الرئيسي  أن يكونتقييم فعالية نظام المشتريات الحكومية من المشتريات الفردية للنظام ككل يمكن 

والفعالية  داءألتقييم نتائج عمليات الشراء بشكل دوري ومنتظم لقياس ا إجراء. يجب داءللتحسينات في األ

 داءنفسها في طليعة قياس األ المشتريةالجهات  أن يكونوالتوفير في نظام المشتريات. بينما ينبغي 

المؤسسة التنظيمية المعيارية للمشتريات  وينبغي علىوبرامج التحسين المستمر على مستوى الجهات، 

نظام المشتريات  أداء. وكما يمكن لهذه المؤسسة القيام بأعمال تنسيق ورصد وتقييم أيضا  دعم هذه الجهود 

 بأكمله.

التي أ( تقيس النتائج المتوسطة من عمليات الشراء مقابل أهداف محددة،  داءينبغي تطوير أطر إدارة األ

جيدة لنظام  طلقانوب( تشمل تقييم النتائج المتقدمة. تشكل المؤشرات الكمية المدرجة في المنهجية نقطة 
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مع مرور الوقت. وقد تحتاج منهجيات  أن تتطورالذي يتناول كل المستويين، والتي يمكن  داءقياس األ

 من أعمال التطوير المحددة والدقيقة والتي تعتمد على أهداف التنمية في البلد. الى مزيدالتقييم 

التحسينات كفاءات محددة. وينبغي وضع خطة استراتيجية )أو خطة عمل(  بياناتيتطلب تحليل وتخطيط 

صلحات المخطط لها. لتنظيم مبادرات اإلصلح. وينبغي على إطار النتائج تكملة ذلك لمراقبة تنفيذ اإل

ات والمؤشرات مع خطوط األساس واألهداف، والجداول جراءويشمل إطار النتائج عادة األهداف واإل

بشكل يوضح االشياء التي يجري قياسها والكيفية التي تتم  داءالزمنية لإلصلح. وينبغي تقديم أهداف األ

ال بد من تحديد المسؤوليات والموارد اللزمة . الحسابية(والعمليات  البيانات )مصادربها عملية القياس 

 لذلك.

 التقييم معايير)ج(  8المؤشر الفرعي 

يتم تطبيقه باستمرار والذي يركز على نتائج عمليات الشراء مقابل أهداف  والذي داءاألشأت الدولة نظام لقياس أن ( أ

 محددة.

 تقييم نتائج التنمية. أيضا  ويغطي هذا النظام  ( ب

 .بشأن المشترياتلومات لدعم سياسة االستراتيجية يتم استخدام المع ( ت

 المناسب واستخدامها لتحسين النظام. هاانمكوضع الخطط االستراتيجية بما في ذلك أطر النتائج في  ( ث

 تعريف المسؤوليات بشكل واضح. ( ج

 عمليات المشتريات العامة وممارسات السوق الثالث:الركن 

يهتم هذا الركن بالكفاءة التشغيلية، والشفافية، وفعالية نظام المشتريات على مستوى الجهة المنفذة 

ه يبحث في السوق أن، فالى ذلك(. وباإلضافة المشتريةوالمسؤولة عن إدارة المشتريات الفردية )الجهة 

ء موضع التنفيذ. ويركز ات الشراإجراءباعتباره أحد وسائل الحكم على جودة وفعالية النظام عند وضع 

 نظام المشتريات في بلد على أرض الواقع وفي الممارسات العملية. أداءهذا الركن على كيفية عمل و

 . ممارسات المشتريات العامة في تحقيق األهداف المعلنة.9المؤشر 

ات جراءاألدلة التجريبية على كيفية تطبيق مبادئ الشراء والقواعد واإل الى جمعالمؤشر  يهدف هذا

ي والسياسي في الممارسة العملية. يركز هذا المؤشر على النتائج المتعلقة قانونالواردة في اإلطار ال

بالمشتريات التي تؤثر بدورها في نتائج التنمية مثل القيمة مقابل المال، وتحسين تقديم الخدمات، والثقة في 

 .ويةانالثالحكومة وتحقيق أهداف السياسة 

اختيار ومراجعة عينة من معاملت الشراء الفعلية )الملفات(. وتحدد اساليب أخذ  9مؤشر يتطلب تقييم ال

المستخدم(. في حال  دليل-األول  الى القسمالعينات وحجمها الصفة التمثيلية لنتائج التقييم )يرجى الرجوع 

دة أو صورة نموذجية العينة صغيرة ولكنها مستهدفة استراتيجيا، يستطيع التقييم تقديم "لقطة" مفي كانت

لكيفية عمل المشتريات التي تنفذ على أرض الواقع. وعلى أي حال، ال بد من تحليل نتائج عمليات التقييم 

ولتحقيق فهم أفضل لنظام المشتريات في البلد  التقييميةمصداقية ونزاهة العملية ضمان وتفسيرها بحذر ل

 ككل.

تقييم أكثر شمولية لممارسات مشتريات مستهدفة على وجه التحديد على مستوى الجهة  إجراءومن أجل 

 ، المشترية

 المنهجية لتقييم الجهات والمؤسسات.  وحدة الى رابطالرجوع 

 التخطيط-)أ(  9المؤشر الفرعي 
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امل، ومن الشروط األساسية التي تحكم عملية الشراء بالك شاءناوخلل مرحلة التخطيط للمشتريات، يتم 

يح وفي بداية عملية الشراء حيث يكون التأثير على تحقيق أهداف محددة بحده األعلى. عادة ما يتم الصح

 هذه الخطوة من عملية الشراء في تعاون وثيق مع العملء المحليين. إجراء

للسوق  ثأبحا إجراءتحليل وافي للحتياجات يليها  إجراءتم  كان قدهذه المؤشر الفرعي ما إذا  ويقيم

تم  كان قدلتحديد استراتيجيات الشراء األمثل )وال سيما في عمليات الشراء الكبيرة(. وكذلك تقييم ما إذا 

ينطوي على آثار اقتصادية و / أو بيئية أو اجتماعية وبما يتماشى مع  كان ذلكتحديد اآلثار المرجوة وإذا 

لبات و / أو النتائج المرجوة من عمليات الشراء متط كانتأهداف السياسة الوطنية. وينبغي تقييم ما إذا 

للمنتج / الخدمة أو من خلل / تعريف  جدا  الفردية قد تم وصفها بشكل واضح إما في مواصفات دقيقة 

 القائم على نتائج المتطلبات )مواصفات وظيفية(. تاجناإل

 التقييم معايير)أ(  9المؤشر الفرعي 

  السوق على تحديد استباقي الستراتيجيات الشراء المثلى.يرشد تحليل االحتياجات وأبحاث  ( أ

 يتم تعريف المتطلبات والنتائج المرجوة من العقود بشكل واضح. ( ب

 ، بشكل متوازن وفقا لألولويات الوطنية.أن وجدتتستخدم معايير االستدامة،  ( ت

 والتعاقد االختيار-)ب(  9 المؤشر الفرعي

هدف القيمة مقابل المال من خلل التحديد المناسب لطرق الشراء ويركز هذا المؤشر الفرعي على تحقيق 

والنهج، والمنافسة والشفافية والنزاهة في اختيار الموردين، بما في ذلك نوعية وثائق الشراء وكفاءة 

 العملية الشرائية.

علومات محددة م ه يوفرأنات التنافسية )أم ال(. وكما جراءالمؤشر الفرعي مدى التزام المشتريات باإل يقيم

 كانتما إذا  أيضا  . ويقيم هذا المؤشر الفرعي قانونعن استخدام أساليب الشراء المرخصة من قبل ال

 مناسب من المنافسة. الى مستوىات تقديم العروض واستلم وفتح المظاريف قد أدت إجراء

لملئمة والنزيهة في مرحلة تم تطبيق التقنيات ا كان قدالفرعي يقيم ما إذا  فإن المؤشرعلى ذلك،  علوة  و

عملية االختيار  إجراءتم  كان قدتقييم العطاءات ومنح الجائزة لتحديد أفضل قيمة مقابل المال، وإذا 

 بأكملها على نحو فعال وبكفاءة وبطريقة شفافة.

 التقييم معايير)ب(  9المؤشر الفرعي 

ادراج المشاركين المؤهلين والمستحقين فقط في ضمان ات التأهيل المسبق في المشتريات المعقدة لإجراءتستخدم  ( أ

 العملية التنافسية.

ممكنا ومتناسبة مع الحاجة، وذلك لتشجيع المشاركة  كان ذلكاستخدام وثائق الشراء المتكاملة، والموحدة حيثما  ( ب

 .الواسعة من المنافسين المحتملين

 ي. قانونمن أجله وبما يتفق مع اإلطار ال أ نشئتلذي يتم اختيار وتوثيق وتبرير أساليب المشتريات، وفقا للغرض ا ( ت

ات تقديم العروض واستلم وفتح المظاريف في وثائق الشراء واالمتثال بالسماح جراءالوصف الدقيق والواضح إل ( ث

لمقدمي العطاءات أو من يمثلهم لحضور فتح العطاءات، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة، على النحو 

 ص عليه.المنصو

السرية وتطبق التقنيات المناسبة لتحديد أفضل قيمة ضمان وخلل عملية تقييم العطاءات ومنح الجوائز، ينبغي  ( ج

 مقابل المال وفقا للمعايير المنصوص عليها في وثائق الشراء ومنح العقود.

 عن منح العقود على النحو المنصوص عليه. نيتم االعل ( ح

المحددة  داء، عند االقتضاء، وتوفير الحوافز لتجاوز مستويات األاالستدامةاعتبارات وتشمل شروط تنفيذ العقد  ( خ

 .داءوالمثبطات في حال سوء األ

 وتتم عملية االختيار ومنح الجائزة على نحو فعال وبكفاءة وبطريقة شفافة. * ( د

 )ح(: )ب( معايير التقييم 9الموصى بها المؤشرات الكمية إلثبات تقييم المؤشر الفرعي * 
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 الوقت المستغرق لشراء السلع واألشغال والخدماتمتوسط  -

 / االختيار وتوقيع العقد )لكل طريقة شراء تم استخدامها(نعدد األيام بين اإلعل -

 عدد )و٪( من العطاءات التي تستجيب )لكل طريقة الشراء تم استخدامها(متوسط  -

 ( نسبة مئوية النشر )% حصة من العمليات التي أجريت بامتثال كامل لمتطلبات -

 مصدر للجميع: عينة من حاالت الشراء.   

 العقود  إدارة-)ج(  9 الفرعي مؤشرال

شراؤها وفقا لعقد  التي تم تسليم السلع أو الخدمات أو األشغالالذي يتم فيه مدى الهذا المؤشر الفرعي  يقيم

الواردة في العقد لدعم كفاءة وفعالية توصيل اتفاق من حيث الوقت والجودة والتكلفة، وغيرها من الشروط 

تجاوز التكاليف والوقت بما في ذلك المدفوعات التي هذا المؤشر الفرعي  يقيمكذلك الخدمات العامة. و

التي تهدف فرص قد تم تحليل الإذا  مراجعة ماوكذمك يقوم هذا المؤشر بعمل  .دفعها للموردين ينبغي

  المصلحة. أصحاب كل من المقاييس وردود فعل تحسين ممارسات الشراء على أساسل

 التقييم معايير)ج(  9المؤشر الفرعي 

  العقود في الوقت المناسبتنفيذ  ( أ

 * .لمنتجاتلعمال والقبول النهائي األالتفتيش ومراقبة الجودة واإلشراف على  إجراءيتم  ( ب

 عليه في العقدكما هو منصوص ات الدفع إجراءوتدقيقها واكمال الفواتير  يتم مراجعة ( ت

 * .في الوقت المناسبها ونشرها إصداروتعديلت العقد، يتم مراجعة   ( ث

  .الشراءلقياس وتحسين ممارسات  المناسب انالمكالنظام في ووضع إحصاءات المشتريات  يتم توفير واتاحة  ( ج

 الصلة. ذات المصلحة الخارجيين أصحابو الجهات المعنية الخارجيةقبل فرص المشاركة المباشرة من  استثمار  ( ح

* 

 *ملف واحد.  سجلت كاملة ودقيقة ويمكن الوصول إليها بسهولة فيال أن تكونينبغي  ( خ

 )ج( معيار التقييم )و( 9المؤشرات الكمية إلثبات تقييم المؤشر الفرعي * 

)في المائة( بياناتالحصة من العقود مكتملة ودقيقة مع سجالت وقواعد  -
23
  

 المصدر: عينة من حاالت الشراء 

 )ج( متصلة مع روابط التقييم في األعلى 9الموصى بها المؤشرات الكمية إلثبات تقييم المؤشر الفرعي 

 التأخير في األيام(تجاوز الوقت )٪ومتوسط 

 تنفيذ تدابير مراقبة الجودة والقبول النهائي على النحو المنصوص عليه في العقد )في المائة(

  الزيادة من قيمة العقدمتوسط  ،لت العقد )في المائة من إجمالي عدد العقودتعدي

النسبة المئوية للعقود التي تمت بمشاركة مباشرة من المجتمع المدني: مرحلة التخطيط. العرض / افتتاح العطاءات 

، كما هو مسموح به. تنفيذ العقود(وجائزة العقدوالعروض. التقييم 
24

 

 .الشراءنة من حاالت مصدر للجميع: عي
 الخاصة بتقييم الجهة MAPS المنهجية الى وحدةالرابط 

 . سوق المشتريات العامة تعمل بكامل طاقتها.10مؤشر 

والهدف من هذا المؤشر في المقام األول هو لتقييم استجابة السوق الستدراج العروض المشتريات العامة. 

العام والسياسات لدعم القطاع  ياالقتصادوقد تتأثر هذه االستجابة من قبل العديد من العوامل مثل المناخ 

 ،ام العام كعميل جيد وموثوقالخاص وبيئة أعمال جيدة، وجود مؤسسات مالية قوية، وجاذبية من النظ

                                           

 

23
 PEFA   مؤشرPI-24.1 
24
 بشكل أكثر تحديدا العقود المفتوحةلتغطية مفهوم عمليات مختلفة مراحل إلى  تقسيماليفضل  
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ج( ليتم -. هناك ثلثة مؤشرات فرعية )أالى ذلكوهذا النوع من البضائع أو الخدمات المطلوبة، وما 

 تقييمها.

 والشراكات بين القطاعين العام والخاص الحوار-)أ(  10الفرعي المؤشر 

موجودة بين الحكومة والقطاع الخاص. تخلق  أن تكونتعتمد المشتريات العامة على الشراكة التي يجب 

هذه الشراكة سوق المشتريات العامة حيث الحكومة هي المشتري والقطاع الخاص هو المورد للسلع، 

األعمال أو الخدمات التي يحتاجها القطاع العام. وتبعا  لذلك، تدعو الحاجة لوجود حوار بين الحكومة 

صوت القطاع الخاص بكل احترام فيما يتعلق بأهداف  أن يسمعومن جهة أخرى، ينبغي  ،والقطاع الخاص

 الحكومة ي والمؤسساتي الممارسات التي تقوم بهاقانونالمشتريات الوطنية، والتغييرات في اإلطار ال

 أن يعطيالخاص. وعلى هذا ينبغي على المؤشر الفرعي يجب  للقطاعوالتي قد تقوض فعالية التنافسية 

 منتديات للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص. كان هناكاهتماما لمعرفة إذا 

للقطاع الخاص سواء من  تظامانبينبغي تقديم المعلومات وبرامج التدريب الخاصة بالمشتريات العامة 

هذه البرامج نهج وأساليب  أن تتضمنالحكومة أو بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص. وينبغي  بانج

 ات الشركات الصغيرة لدعم التنوع في عمليات التوريد.مصممة خصيصا لتلبية احتياج

)االفصاح عن المعلومات واشراك المجتمع  11)أ( ارتباطا وثيقا  بالمؤشر  10يرتبط المؤشر الفرعي 

 المدني(

 التقييم معايير)أ(  10المؤشر الفرعي 

 الحوار المفتوحن آليات العديد م تمتلكمع القطاع الخاص و مفتوح حوار إجراءعلى تشجيع الحكومة  تعمل ( أ

شفافة واستشارية عند  سياساتمن خلل جمعيات أو غيرها من الوسائل بما في ذلك  الرسمية والمؤسسة جيدا

 المشتريات العامة تعديلت على نظامالصياغة *

الشركات  شركات القطاع الخاص، بما في ذلك الحكومة برامج للمساعدة في بناء القدرات لدى يتوفر لدىو ( ب

 التدريب للمساعدة في إدخاالت جديدة في سوق المشتريات العامةتوفير برامج الصغيرة و

   )أ( معيار تقييم )أ( الفرعي 10لموصى به مؤشر كمي إلثبات تقييم المؤشر ا *

 (.االستجاباتفعالية في التعامل مع القطاع الخاص )في٪ من الو االنفتاحتصور 

 المصدر: الدراسة المسحية  

 المشتريات العامة الى سوقتنظيم القطاع الخاص والوصول  -)ب(  10الفرعي  المؤشر -  

أحد ولمشتريات العامة في البلد. ل للستجابةالقطاع الخاص  ياتانإمك هذا المؤشر الفرعي في يهتم

هو القدرة التنظيمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم )المشاريع  هتقييمالذي ينبغي  الهامة الجوانب

المعلومات( تقنية لمعلومات والخدمات األخرى )بما في ذلك الوصول ل يةانوإمكالصغيرة والمتوسطة( 

منافسة حادة، وجود في منافس وجود قطاع خاص منظم بشكل جيد و أن يؤديلتعزيز مشاركتهم. ينبغي 

كبيرة في العقود ال   المنافسة للحصول على أن تتركزال ينبغي كما ل. اعمزيع عادل لألوتوواسعار أفضل 

 الكبيرة. عدد صغير نسبيا من الشركات

 وصول غير كافي للحصول على أوشاملة )على سبيل المثال، كبيرة ويكون هناك أي قيود  أالينبغي  

 .المشتريات الى سوق، وممارسات التعاقد، الخ( التي تحول دون قدرة القطاع الخاص للوصول اناالئتم

بعض التي يتم ال المشاركة في التنافس على العقود العامة على العديد من الظروف، بما في ذلكتعتمد  

ل القطاع ن وصويتحسعلى  أن تعملالتحكم فيها أو ضمن سيطرة الحكومة. أمثلة للتدابير التي يمكن 

 :ة هييالحكوم الى االسواقالخاص 

 االئتمانالحصول على  ( أ

 قيمة في مسألة المشتريات،الالتي تتناسب مع المخاطر والشراء ات إجراءأساليب و ( ب
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 لمخاطر المرتبطة بتنفيذ العقود، ولالتوزيع العادل تهتم بأحكام التعاقد المعقولة والتي   ( ت

 عادلة تساعد على تعويض تكلفة ممارسة األعمال التجارية مع الحكومة، و مدفوعات أحكام  ( ث

  وتسوية المنازعات آليات فاعلة للستئناف ( ج

. وينبغي يانتعسوف المنافسة  فإن درجة ،صعبة للقطاع الخاصالظروف بدال من ذلك، عندما تكون 

السردي لتقييم ينبغي لفي تقييم هذا البند.  الى مساعدةللمشاركين من القطاع الخاص دراسة مسحية  إجراء

 .. القيود الرئيسية أن يصف

 التقييم معايير)ب(  10المؤشر الفرعي 

القطاع الخاص تنافسي، ومنظما  تنظيما  جيدا، ولديه الرغبة والقدرة ومستعد للمشاركة في المنافسة للحصول على  ( أ

 عقود المشتريات العامة. *

 المشتريات العامة. الى سوقكبرى تحول دون وصول القطاع الخاص ال توجد معوقات نظامية   ( ب

 )ب( معيار تقييم )أ(: 10الموصى به مؤشر كمي إلثبات تقييم المؤشر الفرعي * 

 عدد الموردين المسجلين كنسبة من إجمالي عدد الموردين في الدولة )في المائة( -

 )في المائة من إجمالي عدد الموردين المسجلين( حصة الموردين المسجلين المشاركين والذين تم منحهم عقود -

 وفي المائة من اإلجمالي()األجنبية إجمالي عدد وقيمة العقود الممنوحة للشركات المحلية /  -

 الموردين. بياناتقاعدة  \المشتريات االلكترونية نظام-المصدر:   

 يم )ب(:)ب( معيار تقي 10* الموصى به مؤشر كمي إلثبات تقييم المؤشر الفرعي 

إدراك الشركات على مدى ملءمة الظروف السائدة في سوق المشتريات العامة )في٪ من اإلجابات( -
25
. 

 .المصدر: الدراسة المسحية

 الرئيسية واستراتيجيات القطاعات القطاعات- )ج( 10المؤشر الفرعي 

والمصالح من القطاعات مع االحتياجات  جدا  عادة ما يغطي سوق المشتريات العامة نطاقا  واسعا  

 ،اإلنفاقحيث  )منتحليل لسوق القطاع على تحديد المخاطر المتعلقة بهذا القطاع  إجراءويساعد  المختلفة.

( ونطاق الحكومة للتأثير على الى ذلكوما  ،يةاالقتصادواألثر البيئي والمخاطر االجتماعية  ،والمنافسة

 السوق.قطاعات معينة في 

الرئيسية المرتبطة بشراء  تحديد القطاعاتذات االولوية لدى الحكومة، يجب  اإلنفاقعلى مناطق  ء  بناو

التقييمات التي  جراءالسلع واألشغال والخدمات التي ينبغي تحديدها. ويمكن استخدام هذه المعلومات إل

ع بطريقة محددة تستهدف أسواق القطاعات ذات الصلة وتأمين التعاون مع المشاركين في سوق القطا

و / أو االبتكار في مجال  والمصداقية واالستدامةلتعزيز النزاهة  ،على سبيل المثال ،وذات معنى

 العامة.المشتريات 

 التقييم معايير)ج(  10المؤشر الفرعي 

 .العامةيتم تحديد القطاعات الرئيسية المرتبطة بسوق المشتريات  ( أ

سوق  والمشاركين فيأسواق القطاع  تؤثر على والفرص التيالمخاطر المرتبطة ببعض القطاعات يتم تقييم  ( ب

 .المشترياتفي دعم أهداف سياسة والمشتركين القطاع 

 الخاصة بتحليل السوق MAPS الرابط: وحدة المنهجية

                                           

 

 أحكامالعقود و أحكام المشتريات، أساليب وإجراءات ، : إمكانية الحصول على االئتمان على  ملءمة الشروط بشأن المسحية ينبغي أن تشمل الدراسة 25

 ، وآليات االستئناف الفعالة وتسوية المنازعات كما هو موضح أعله. المدفوعات العادلة



 MAPS المشتريات بتقييم نظمالمنهجية الخاصة 

 

 72 من 49 صفحة

 شفافية في نظام المشتريات العامة لوا المساءلة والنزاهة الرابع.الركن 

ضوابط  مع ،ومصداقية نظام للعمل بنزاهةلأربعة مؤشرات التي تعتبر ضرورية ل كن الرابعالرويشمل 

التدابير المناسبة للتصدي  يمتلكو ،ي والتنظيميقانونمناسبة التي تدعم تنفيذ النظام وفقا لإلطار ال

 أصحابهامة من نظام المشتريات التي تشمل  بانجوغطي يه أن. كما في النظامحتماالت الفساد ال

نظام  بانجو الركنهذا يأخذ وذلك كجزء من نظام المراقبة.  ،بما في ذلك المجتمع المدني ،المصلحة

 .والشفافيةفي النزاهة  وهيكلتها للمساهمةيتم تعريفها قد  أن يكون والحوكمة ويسعى لضمانالمشتريات 

 . العامةمشتريات الشفافية ومنظمات المجتمع المدني تعزز النزاهة في المشاركة . 11مؤشر 

االستخدام غير الفعال العجز وعدم الفاعلية وضد ضد مهم بدور وقائي  ومنظماته المجتمع المدنييقوم 

 ،قدرة على المنافسةنزاهة وأكثر سهم في جعل المشتريات العامة أكثر يانيمكن كما  ،للموارد العامة

 متزايد بإعطاءوعلى نحو  الحكوماتوتعمل  النتائج. تحقيقوضمان العقد  أداءتحسين العمل على و

يمكن من خللها والتي هذا المؤشر آليتين  يقيموكذلك  العام. ورصد التعاقدفهم للجمهور لويض االتف

المشاركة  وب(عن المعلومات االفصاح أ(  :في عملية المشتريات العامة أن يشاركلمجتمع المدني يمكن ل

هناك ثلثة مؤشرات فرعية  والمراقبة واإلشراف.المجتمع المدني من خلل المشاركة  بانجالمباشرة من 

 .تقييمها يجب

 رصد الالتمكينية للتشاور العام و البيئة- أ() 11الفرعي المؤشر 

تغييرات على نظام ال عند صياغةعملية شفافة واستشارية  تم اتباع إذافيما ( 1 :ويقيم هذا المؤشر ما يلي

لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني لدعم  وضع مناسبالبرامج في  كانتما إذا  (2 ،المشتريات العامة

للعمل على حل  فعالةاإلصلحية ردود الفعل  آليات كانتما إذا  (3و ،ةالمشتريات العامة التشاركي

 .العامةالمتعلقة بالمشتريات  والمسائلشكلت الم

 التقييم )أ( معايير 11المؤشر الفرعي 

  .تغييرات على نظام المشتريات العامةال عند صياغةعملية شفافة واستشارية  اتباع ( أ

  .العامة وتحسين المشترياتعلى فهم ومراقبة المصلحة  أصحابولبناء قدرات الجهات المعنية  مناسبةبرامج  ( ب

التي وردت من  دود الفعلورالمدخلت والتعليقات  االعتبارتأخذ بعين  أن الحكومةوهناك أدلة وافرة على  ( ت

 .المدنيالمجتمع 

 الجمهور للمعلومات في وقت مناسب وكافي  وصول-)ب(  11الفرعي  المؤشر

. كامل المنهجية وبشكلحق الجمهور في الحصول على المعلومات في نظام مؤشر وتكامل وقد تم دمج 

 :التالية في المؤشرات الفرعية المشار إليها أدناه الجوانبعلى وجه الخصوص، تم تسليط الضوء على 

دون أي  اليها واللوائح والسياسات التي تحكم المشتريات العامة وسهولة وصول الجمهور القوانينيتم نشر 

  •)أ((؛  1تكلفة )المؤشرات الفرعية 

في كل  ت المناسبالحصول على درجة كافية من الشفافية وفي الوق يةانبإمكالمصلحة  أصحاب يتمتع كافة

حماية الخاصة بية قانونألحكام اللمرحلة من مراحل عملية الشراء العامة المتعلقة بمشتريات محددة )وفقا 

-المؤشر ذات الصلة لتعزيز المنافسة والشفافية ) الى المعلوماتالمعلومات الحساسة الخاصة( والوصول 

 )أ(  7الفرعيا

ضمن من خلل بوابة إلكترونية مركزية و أن يكونالمعلومات ويفضل  الى هذهيتم توفير حرية الوصول  

 )أ( 7الفرعي  مؤشرالالمفتوحة ) بياناتالمعايير 
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متطلبات ال كانتما إذا  الى استنتاجيجب على المقيمين إعادة النظر في المؤشرات المشار إليها أعله  

ممارسات المشتريات الفعلية التي تم تحديدها  تضم تقييمها بشكل منفصل في تركيبةالتي تم متعددة األوجه 

المعلومات  ينبغي علىفي صورة قاطعة ومتماسكة من حيث اإلفصاح الملئم.  الدولة، قد جاءتفي نتيجة 

هذا المؤشر  يقيمكما كشرط مسبق للمشاركة الفعالة.  القضايافهم  المساعدة فيعنها تم الكشف التي 

سلمة المشتريات العامة  تدعم وبشكل عام الشفافية والمعلومات المتاحة كمية وطبيعة كانتالفرعي ما إذا 

  .بما في ذلك تسليط الضوء على تدفق األموال العامة

 معايير التقييم :)ب( 11المؤشر الفرعي 

درجة كافية لديهم المصلحة  أصحاب أن جميعلتأكد من لتركيبة مع الممارسات الفعلية  ضمنالمعلومات المطلوبة  ( أ

 .وفي الوقت المناسب من المعلومات والشفافية كشرط مسبق للمشاركة الفعالة

 المباشر للمجتمع المدني االنخراط-)ج(  11الفرعي المؤشر 

واللوائح والسياسات مشاركة المواطنين  القوانين( تمكن فيه الذي أيقوم هذا المؤشر الفرعي بتقييم المدى 

الحكومة تخلق فرصا للتشاور العام ورصد  كانتصد وب( ما إذا من حيث االستشارات، والمراقبة، والر

 العام.التعاقد 

منح فرصة للحكومة للتشاور مع الجمهور  أو ي والتنظيمي التزاما على الحكومةقانونقد يؤسس اإلطار ال

أو المشتريات الحساسة بيئيا أو  شراء واسعةعملية  طلقانخلل عملية التخطيط، على سبيل المثال، قبل 

ات إجراءيسمح للمواطنين ويشجعوا للعمل كمراقبين في  اناجتماعيا. ومن جهة أخرى، وفي بعض البلد

للمواطنين  أن يسمح أيضا  . ويمكن السرية انبيفي ظل ظروف محددة بوضوح وتخضع لتوقيع  ،الشراء

يل المثال، من خلل تطبيق تقنيات مبتكرة مثل العقد، على سب وانجاز داءللمشاركة رسميا في رصد األ

وبالتفصيل  مقي  الم  وضع العلمات الجغرافية أو في سياق عمليات التدقيق االجتماعية. كما يجب على 

 .قانوناعطاء وصف دقيق للحقوق والشروط المنصوص عليها في ال

( عند 9ممارسات الشراء )المؤشر  مراجعةاألدلة المقدمة من خلل  االعتبارالمقيمون بعين  أن يأخذيجب 

 تقييم معايير التقييم )ب( أدناه.

 معايير التقييم :)ج( 11المؤشر الفرعي 

ي / التنظيمي والسياسات للمواطن المشاركة في المراحل التالية من عملية الشراء، حسب قانونيتيح اإلطار ال ( أ

 االقتضاء:

 )مرحلة التخطيط )تقديم المشورة 

  والعروض )مراقبة(فتح العطاءات 

 المحلي قانونالتقييم ومنح العقود )مراقبة(، عند االقتضاء وفقا لل 

 جاز العقود )مراقبة(ناإدارة و 

  ،وهناك أدلة وافرة للمشاركة المباشرة من المواطنين في عمليات الشراء من خلل التشاور، والمراقبة

 والرصد.

 لفعالة.ظمة مراقبة ومراجعة اأن الدولة لديها. 12مؤشر  

الجودة واالعتمادية والتوقيت المناسب للضوابط الداخلية والخارجية.  الى تحديدالمؤشر  يهدف هذا

النظر في فعالية الرقابة. ولغرض هذا المؤشر، "الفعالية" تعني النفعية ودقة تنفيذ  أن يعادوبالمثل، يجب 

الخاصة بهم، على أحدث  الى النتائجتوصيات مراجعي الحسابات. يجب على المقيمين االعتماد، باإلضافة 

تكون متاحة.  ( وغيرها من التحليلت التي قدPEFAفاق العام والمساءلة المالية )نالتقييمات األخيرة لأل

 د(.-يشتمل هذا المؤشر على أربعة مؤشرات فرعية يجب تقييمها. )أ
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 ات المعمول بها في نظام التحكمجراءي والتنظيم واإلقانونال اإلطار-)أ(  12الفرعي المؤشر 

( 2ظمة في البلد تنص على إطار مراقبة شامل، نواأل القوانين كانت( ما إذا 1هذا المؤشر الفرعي يقيم 

( 3ووفي وضع التأشير،  قانونات على النحو المحدد في الجراءالمؤسسات والسياسات واإل كانتإذا ما 

 الحالي للرقابة يغطي عمليات المشتريات العامة على نحو كاف. اإلطار انكما إذا 

ه ال يوجد أنيحدد التشريع الوطني الجهات المسؤولة عن اإلشراف على وظيفة الشراء. على الرغم من 

ي قانونالمبادئ األساسية لإلشراف والرقابة موجودة في اإلطار ال أن تكونذج عالمي، من المهم نمو

والتنظيمي للبلد والتي يتم تطبيقها على الصعيد العالمي. يهتم هذا المؤشر الفرعي في المجموعة 

لي العناصر الرئيسية المؤسساتية لإلطار الرقابي لتقييم وجود إطار رقابة فاعلة للمشتريات العامة. وفيما ي

 إلطار الرقابة فاعلة:

ات الرقابة واإلدارة الداخلية التي تركز على إجراءشاء نكون هناك أحكام خاصة ألأن يجب  (1

التزامات الجهة ضمان فاق لنالضوابط والتوازنات لمعالجة معاملت الشراء، وضوابط التزام باأل

الدفع، وضوابط الميزانيةبالمدفوعات الناشئة عن العقود ال تزال في حدود اعتمادات  المشترية
26
. 

الرقابة الداخلية  وفعالية أنظمةكفاية  مدى وكافية بشأن ةردود فعل منتظم لإلدارة أن تقدميجب و (2

 وتهتم هذه ،من بين أمور أخرى الداخلي(.مؤسسة التدقيق  )أومن خلل وظيفة التدقيق الداخلي 

الوظيفة في موثوقية وسلمة المعلومات المالية والتشغيلية، وفعالية وكفاءة العمليات والبرامج، 

هذه الوظيفة في موثوقية وسلمة المعلومات المالية  والعقود. وتهتمواللوائح  للقوانينواالمتثال 

والعقودواللوائح  للقوانينوالتشغيلية، وفعالية وكفاءة العمليات والبرامج، واالمتثال 
27
. 

 

المساءلة وخلق الشفافية في ضمان ومن األمور المهمة وجود مراجعة خارجية ذات جودة عالية ل (3

( جهازا  مستقل  عن SAIجهاز الرقابة المالية العليا ) أن يكوناستخدام األموال العامة. وينبغي 

المراجعة، وتحديدا  شطةأنالسلطة التنفيذية ويجب تمكينها من القيام بمجموعة كاملة ومتنوعة من 

االلتزام بمعايير المراجعة الدولية  أن يضمن. ويجب داءالمالي منها واالمتثال، ومراجعة األ

بين أمور أخرى، على القضايا الهامة والشاملة المتعلقة باإلدارة المالية  ومن التقاريرالتركيز في 

يةظمة التحكم والمشتريات الداخلأن أداءوتوفير رأي حول  ،العامة
28
. 

 

 داءالتدقيق الداخلي والرقابة الداخلية المراجعين الخارجيين وتمكن تقنيات مراجعة األ ظمةأن تساعد

الشراء ات إجراءات الرقابة الداخلية بدال من النظر في إجراءفعالية وتطبيق على  في التركيزالستخدامها 

  .الفردية

 جهاز الرقابة الخارجي.تائج التي توصل إليها على النالعمل ية استعراض وقانونالهيئات ال يتوجب على

في  قانونات على النحو المحدد في الجراءوالسياسات واإل أن المؤسساتالتحقق من  مقي  الم  ينبغي على 

لمشتريات لولي اهتماما كافيا يإطار الضوابط الحالية  انتقييم ما إذا ك أن يحدد. ينبغي وضع التشغيل

  .من خلل معالجة عمليات تدقيق المشتريات المتخصصةالعامة، على سبيل المثال، 

                                           

 

26
 PI-24لنفقات غير المتعلقة بالمرتبات في ل الضوابط الداخلية PEFAيغطي  

27
 .PEFA PI-25يشار إليه في  
28
 PI-24و  PEFA PI-8 شار اليه فيي 
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 معايير التقييم)أ(  12المؤشر الفرعي 

 النظام في الدولة ينص على ما يلي: 

مراقبة بما في ذلك الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي شامل للواللوائح التي تحدد إطار  القوانين ( أ

 يةقانونوالرقابة من قبل الجهات ال

بما في ذلك إبلغ  المناسبة على عمليات الشراء آليات الرقابة الداخلية / التدقيق والوظائف التي تضمن الرقابة ( ب

 اإلدارة عن االمتثال وفعالية وكفاءة عمليات الشراء

 الكافي خفيفتالآليات الرقابة الداخلية التي تضمن التوازن السليم بين اتخاذ القرار في الوقت المناسب والفعال و  ( ت

   .لمخاطرل

َ  وظيفة الشراء  على ضمن الرقابة الملئمةي ذيالالخارجي المستقل  جهاز التدقيق ( ث  على عملية تقييم دورية بناء 

 .والضوابط المصممة إلدارة المخاطر لمخاطرل

 المشتريات العامة على الرقابة والتدقيق تنسيق-)ب(  12 الفرعي المؤشر

الضوابط الداخلية والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي واضحة  كانتما إذا هذا المؤشر الفرعي  يقيم

المشتريات واللوائح  لقوانينالتطبيق المتسق ضمان بموارد كافية ومتكاملة لومزودة المعالم، منسقة، 

 بعدد كاف من المرات المتكررة. نظام المشتريات العامة، والتي أجريت  أداءوالسياسات ومراقبة 

 بوضوح )في دليليكل معايير الات وجراءكذلك اإلو الروتينية ات الرقابة الداخليةإجراء أن تحددويجب 

هناك معايير مكتوبة لوحدة التدقيق الداخلي  أن تكون أيضا  ها. وينبغي بلرقابة الداخلية( واالمتثال ل مثالي

إلدارة اعتمادا لقضايا ال رفعوفي  ،المتعلقة بالمشتريات وااللتزام داءلألدقيق عمليات ت جراء)أو وظيفة( إل

إلدارة على مدار العام لتوفير المعلومات لعلى الحاجة الملحة لهذه المسألة. وتقديم تقارير دورية منتظمة 

 من اتخاذ القرار المناسب.   .في الوقت المناسب وتمكين اإلدارة

ات الرقابة الداخلية إجراءن االلتزام تحتاج معلومات كافية للحتفاظ بها لتمكين مدققي الحسابات للتحقق م

الرقابة الكافية ضمان ، لسنويا  مكتوبة ل. وينبغي تنسيق خطط المراجعة الداخلية والخارجية، على األقل 

عمليات  جراءات مكتوبة والمعايير )على سبيل المثال، وهو دليل( إلإجراءوالحد من االزدواجية. هناك 

مواءمة عمليات التدقيق الداخلية والخارجية ضمان ( لداءتدقيق المشتريات )سواء على االمتثال وعلى األ

 .سنويا  يتم التدقيق بها على األقل انويعزز بعضها بعضا. ينبغي 

 هيئات الرقابة ذات الصلة. تتبعواضحة وموثوقة ابلغ وجود خطوط  أيضا  هذا المؤشر الفرعي وكما يقيم 

 ،ظمةنواأل للقوانينخرق عن عمليات شكوك ذات مصداقية أي عن السلطات المختصة وهذا يشمل إبلغ 

وعدم  القوانينفي تطبيق دقيقة أو التراخي الالضوابط غير ، تؤدي يةانثومن جهة . تقامناالدون خوف من 

  .الغش والفساد منمخاطر وافرة  الى خلقواللوائح،  القوانينفاذ أن تأثير عمليات االبلغ حولكفاية 

 معايير التقييم :)ب( 12المؤشر الفرعي 

  من الناحية المثالية في دليل الرقابة الداخليةولضوابط الداخلية، امتطلبات  تنص علىات مكتوبة إجراء ( أ

( لتسهيل داءاالمتثال واأل مستوى عمليات تدقيق المشتريات )على جراء)مثل دليل( إلمكتوبة ات إجراءمعايير و ( ب

 عملية التدقيقوتعزيز التنسيق 

لقواعد ا وأن هذه، سنويا  على األقل  رة واحدةيتم تنفيذ عمليات التدقيق الداخلية أو الخارجية مانهناك أدلة على  ( ت

 .يتم االمتثال بهامكتوبة ال

 .خطوط إبلغ واضحة وموثوقة لهيئات الرقابة ذات الصلة موجودةوجود  ( ث

 -  )ج()ب( معيار تقييم  11 الفرعي المؤشر إلثبات تقييمالموصى به مؤشر كمي  *

 تنفيذ عدد من عمليات تدقيق المشتريات المتخصصة مقارنة بالعدد اإلجمالي للعمليات التدقيق )في المائة(-   : -

 المشتريات( أداءمراجعات  الشراء )في المائة من إجمالي عدد عملية داءألحصة مراجعة تنفيذ  : - -

 .وزارة المالية / المؤسسة العليا للرقابة الماليةالمصدر: 



 MAPS المشتريات بتقييم نظمالمنهجية الخاصة 

 

 72 من 53 صفحة

 ( تنفيذ ومتابعة النتائج والتوصيات)ج12المؤشر الفرعي 

والغرض من هذا المؤشر هو مراجعة مدى تنفيذ توصيات المراجعة الدا خلية والخارجية في غضون 

تم تنفيذها ضمن األطر ويمكن التعبير عن هذه كنسبة مئوية من التوصيات التي  فترة زمنية معقولة.

 والتي لم تنفذ أبدا. أو في غضون ستة أشهر أو سنة، أكثر من سنة أ قانونالزمنية المنصوص عليها في ال

 معايير التقييم –)ج(  12المؤشر الفرعي 

 * .قانونتمت االستجابة للتوصيات أو تم تنفيذها ضمن األطر الزمنية المنصوص عليها في ال ( أ

 توصيات المراجعة. وضبطوهناك نظم مناسبة التباعها لمتابعة تنفيذ /   ( ب

 )ج( معيار تقييم )ب(: 11الموصى به مؤشر كمي إلثبات تقييم المؤشر الفرعي * 

 قانونحصة من توصيات المراجعة الداخلية والخارجية تم تنفيذها ضمن األطر الزمنية المنصوص عليها في ال -

   (.نسبة مئوية )%

 المصدر: وزارة المالية / المؤسسة العليا للرقابة المالية.    

 المشتريات تدقيقعمليات  جراءوالتدريب إل التأهيل-)د(  12الفرعي المؤشر 

الذين يعملون على تدقيق  بأن المراجعيننظام مناسب يضمن  أن هناكيهدف هذا المؤشر للتأكيد على 

على المعايير التالية التي تتطلب صراحة على  بناء  أو تم اختيارهم  عمليات الشراء قد تلقوا تدريبا  مناسبا  

 الجودة للمشترياتعمليات مراجعة عالية  جراءمعرفة كافية بالموضوع تؤهلهم إل أن ي ظهرواه عليهم أن

مراجعو الحسابات عادة التدريب الرسمي على متطلبات  أن يتلقىوكما ينبغي  .داءمراجعة األ بما في ذلك

لديهم خبرة  أن يكون أخرى، يجبوكخيارات  والعمليات. واللوائح القوانينوالمبادئ والعمليات و الشراء

واسعة في مجال المشتريات العامة أو تكون معتمدة من قبل المختصين في المشتريات أو 

ريقة ومن ناحية أخرى، ينبغي اختيار مدققي الحسابات، بما في ذلك المدققين الخارجيين بط االستشاريين.

 عادلة وشفافة وتكون مستقلة تماما.

 معايير التقييم –)د(  12المؤشر الفرعي 

عمليات تدقيق  جراءهم مؤهلون إلأنضمان هناك برنامج راسخ لتدريب المدققين الداخليين والخارجيين ل ( أ

  * .داءالمشتريات عالية الجودة بما في ذلك مراجعة األ

عمليات  جراءلديهم المعرفة الكافية في هذا الموضوع كشرط إل يكونأن يتطلب اختيار مراجعي الحسابات  ( ب

دعمهم بشكل روتيني من قبل  ه يتمأنف بالمشترياتيفتقرون للمعرفة  المدققون انكوإذا  مراجعة المشتريات؛

  المتخصصين بعمليات الشراء أو االستشاريين.

 تماما.ويتم اختيار مراجعي الحسابات بطريقة عادلة وشفافة ومستقلة  ( ت

 )ج( معايير التقييم )أ(: 11* الموصى به مؤشر كمي إلثبات تقييم المؤشر الفرعي  * -

 (.نسبة مئوية %المتعلقة بالمشتريات العامة ) داءعدد المراجعين مع المعرفة المتخصصة في مراجعة األ -      

 المصدر: وزارة المالية / المؤسسة العليا للرقابة المالية.     

 .وكفاءة فعالية ذات أن تكونينبغي  المشتريات االستئناف آليات. 13 مؤشر

 شاءناأل ذلك في بما ي،قانونال التنظيمي باإلطار تتعلق التي الطعون آلية بانجو الركن األول يغطي

 المساهمة في بالكفاءة تتعلق محددة قضايا لمجموعة االستئناف آليات كذلك المؤشر هذا ويقيم. والتغطية

 فرعية مؤشرات ثلثة هناك. الحكومية المشتريات نظام ومصداقية الدولة واالمتثال في التوافق بيئة في

 .يجب تقييمها( ج-أ)

 واالستئنافالطعون  عملية-( أ) 13 المؤشر الفرعي
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 لبعض ويؤسس االستئناف، أو الطعون مع للتعامل تعريفها تم التي العملية في الفرعي هذا المؤشر ينظر

 .الواجبة يةقانونال اتجراءواإل صافناأل على تنص التي المحددة الشروط

 .قبل االطراف من المقدمة المتاحة األدلة أساس على القرارات تقديم يتم ( أ

 .قانونال المؤسسة التي يحددها الكيان أو قبل من األول االستعراض يتمانيجب  ( ب

 .قراراتها لتنفيذ الكافية السلطة لديها( السلطة أو) التظلمات لجنة ( ت

 دون الشراء عملية تأخير بعدم قرارات إصداراالستئناف و/ الطعون واستعراض للتقديم المحددة الزمنية األطر ( ث

 .مبرر

 معايير التقييم –)ب(  13المؤشر الفرعي 

 .قبل االطراف من المقدمة المتاحة األدلة أساس على يتم تقديم القرارات ( أ

 .الشراء انكي قبل من الواقع في لألدلة األول االستعراض يتمانيجب  ( ب

 هيئة األولى المحددة، هيئة المراجعة قضايا قرارات مراجعة عن هي المسؤولة( االستئناف )هيئة سلطة أو هيئة ( ت

 . *للتنفيذ النهائية القابلة القرارات

 دون الشراء عملية تأخير بعدم قرارات إصداراالستئناف و/ الطعون واستعراض للتقديم المحددة الزمنية األطر ( ث

 .مبرر

 (:ج) تقييم معيار( أ) 13 المؤشر الفرعي تقييم إلثبات كمي مؤشر* 

 .االستئناف هيئة: مصدر. الطعون عدد   

 االستئناف هيئة االستقاللية وقدرة-( ب) 13 المؤشر الفرعي

المؤشر هذا يقيم
29
 أي من خالية قراراتهأن ضمان ل النظام بقية عن الهيئة به تتميز الذي االستقللية درجة 

 الشراء معاملت في يةانإمكبأية  تشارك لم الهيئةأن  انبمك األهمية ومن. المصالح في تضارب أو تدخل

تفرض رسوما   أالينبغي على الهيئة . الجائزة العقود ومنحتوقيع  الى قرارات المؤدية العمليات في أو

 .المعنية األطراف وصول دون تحول

 يجب. المفروضةاإلصلحات  فرض على وقدرتها هيئة االستئناف وقدرة كفاءة المؤشركذلك يقيم هذا 

 إذا وما ومعقولة، دقيقة والقرارات للمراجعة الزمنية واألطر الظروف كانت إذا ما مراجعة المقيمين على

أن  ينبغي كما. االستئناف هيئة وتتبع حلول لها محددة وبكل وضوح إصدارعمليات تقديم الطعون و كانت

 .للجمهور متاحة تكون

( ب االشتراء، اتإجراء لتعليق سلطتها تمارس( أ االستئناف هيئة كانت إذا ما تقييم على المقيمين يجب

 الزمني اإلطار ضمن القرارات إصدار( ج ،قانونال يحددها التي العلجات من كاملة تطبيق مجموعة

 يةانإمك استبعاد دون) األطراف لجميع الملزمة القرارات إصدار( ود اللوائح،/  قانونال في المحدد

بشرية كافية ومؤهلة لتؤدي وظيفتها  الى مواردوكما تحتاج هيئة االستئناف (. الى القضاء الحقا الوصول

 راقتدابكل 

 التقييم معايير- :)ب( 13المؤشر الفرعي 

 هيئة االستئناف: 

 .الجائزة العقود ومنحتوقيع  الى قرارات المؤدية العمليات في أو الشراء معاملت في إمكانيةبأية  تشارك لم  ( أ

 .المعنية األطراف وصول دون ال تفرض رسوما  تحول ( ب

                                           

 

29
 .PEFA PI-24.4مع  تماما رهذه المؤش يتوافق 
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 .للجمهور والمتاحة بوضوح تعريفها تم التي وتسوية المنازعاتتقديم الطعون  اتإجراء تتبع ( ت

 * الحلول.االشتراء وفرض  اتإجراء لتعليق سلطتها تمارس ( ث

 . *اللوائح/  قانونال في المحدد الزمني اإلطار ضمن قرارات القضايا ( ج

 .األطراف لجميع ملزمة قرارات القضايا ( ح

 تحتاج ما يكفيها من الموارد البشرية المؤهلة لتقوم بمهامها على أفضل وجه. ( خ

 (:ج) تقييم معيار( ب) 13 المؤشر الفرعي تقييم إلثبات كمي مؤشر* 

التي لم /  الزمني اإلطار التي تجاوزت/  قانونال في المحدد الزمني اإلطار طلبات االستئناف التي تم حلها ضمن -

 ٪(. والنسبة  العدد) تحل

 االستئناف هيئة: مصدر

 االستئناف لجنة قرارات-( ج) 13 المؤشر الفرعي

 أن تصدر النظام أن يشترط ويجب. عادلة بطريقة يعمل هاأن على إليه أن ينظر االستئناف نظام يحتاج

 ،الى ذلك وباإلضافة منها. التحقق يمكن والتي الصلة التي قدمت ذات المعلومات على فقط بناء   القرارات

األدلة  االعتبارآخذة في  ،طرف من األطراف الى أيغير منحازة  الى أن تكون القرارات هذه مثل تحتاج

 .التنظيمي/  يقانونال اإلطار في بها المعمول والمتطلبات المقدمة

 هذه إليها توصلت التي النتائج مع متسقة القرار في المفروضة العلجات أن تكون ، ينبغيأيضا   المهم ومن

 أن تتعامل يجب. التنظيمي/  يقانونال اإلطار في عليها المنصوص المتاحة تصافناال وسائل ومع القضية

 اتجراءاإل على العلجات أن تركز الشراء وينبغي عملية قضايا مع تحديدا التظلمات لجنة قرارات

 .العملية مع لتتوافق اللزمة التصحيحية

 نشر يتمان ويفضل. قانونال في عليه منصوص هو وكما المناسب الوقت في القرارات نشر ينبغي

 (.ب) 7 المؤشر الفرعي في المذكورة المركزية اإللكترونية البوابة على القرارات

 معايير التقييم)ج(:  13المؤشر الفرعي 

 القرارات: أن تكون االستئنافات المنظمة لعملية صنع القرار في هيئة جراءتشترط اإل

 ذات الصلة بالقضية. الى المعلوماتاستنادا  ( أ

 متوازنة وغير منحازة في نظرها في المعلومات ذات الصلة. * ( ب

 لمستوى أعلى من المراجعة )المراجعة القضائية(. أن تخضعيمكن  ( ت

 ات. *جراءلزم األمر، وهذا من األمور الضرورية لتصحيح تنفيذ العمليات أو اإل، إذا الى العلجيؤدي  ( ث

ضمن فترات زمنية محددة، وكما هو  اإلنترنتوتنشر القرارات على البوابة المركزية الحكومية على شبكة  ( ج

 . *قانونمنصوص عليه في ال

 )ج( معيار تقييم )هـ(: 13* مؤشر كمي إلثبات تقييم المؤشر الفرعي 

في غضون الجداول الزمنية  اإلنترنتحصة من قرارات االستئناف تم نشرها على المنصة المركزية على  -

 )في المائة(. قانونالمحددة في ال

 .اإلنترنتالمصدر: البوابة المركزية على    

 )ج( معيار تقييم )ب(: 13* الموصى بها مؤشر كمي إلثبات تقييم المؤشر الفرعي 

 اإلجابات(.من  نسبة مئويةالطعون واالستئناف جدير بالثقة ) بانتظامحصة من الموردين التي تدرك  -

 المصدر: الدراسة االستقصائية. 

 (.من اإلجابات نسبة مئويةاالستئناف متناسقة وملئمة بما يتفق )بأن قرارات حصة من الموردين والتي تدرك  -  

 المصدر: الدراسة االستقصائية.

 )ج( معيار تقييم )د(: 13موصى به مؤشر كمي إلثبات تقييم المؤشر الفرعي * ال

 ، قرار في صالح مقدم الطلب( )في المائة(.المشتريةنتائج الطعون )االستبعاد؛ قرار لصالح الجهة  -   

 مصدر: هيئة االستئناف.   

  الفساد مناسبة لمكافحة اتإجراءو بأخالق تع البالدم  ت  . 14 مؤشر
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 وإدارتها تنفيذها كيفية( 2و المشتريات نظام في الفساد مكافحة أحكام ونطاق طبيعة( 1 هذا المؤشريقيم 

 مصالح بين ويوازن فتاحناال يعزز النظام انك إذا ما أيضا   المؤشر هذا ويقيم. الممارسات العملية في

 العامة للمشتريات سوق إنشاء يدعمون المدني والمجتمع الخاص القطاع انك إذا وما المصلحة، أصحاب

 .المؤشر هذا في تسهم( ز-أ) فرعية مؤشرات سبعة هناك. معروفة بنزاهتها

 والمسؤوليات المصالح، وتضارب المحظورة، الممارسات يقانونال التعريف-( أ) 14 المؤشر الفرعي

 والعقوبات المسؤوليات بها، المرتبطة

 والمحظورة االخرى الفاسدة االحتيالية، الممارسات تحدد يةقانون أحكام وجود يقيم المؤشر هذا

 الشركات أو األفراد أو الحكومة بحق موظفي والعقوبات المسؤوليات وتحدد"( المحظورة الممارسات")

 .الممارسات هذه بمثل المنخرطين

 يجب. التوافق وعدم المصالح تضارب بحاالت المتعلقة القضايا يةقانونال األحكام أن تناقش أيضا   وينبغي

 من معقولة لفترة السابقين العموميين والموظفين الحاليين العموميين الموظفين تدخل قانونال أن يحظر

وكذلك  ،عليهم وعلى أقاربهم بالنفع تعود بحيث األمور الشرائية في( فترة تهدئة) منصبه ترك بعد الزمن

 .ذلك غير أو ط ماليوالتي لها ارتبا السياسية أو التجارية المشاركة باألعمال

 أو خضعوا لحكم ةانالذين صدر بحقهم حكم إد األفراد أو الشركات استبعاد العقوبات أن تتضمن وينبغي

 الوطني قانونال في المحدد النحو على األخرى المحظورة الممارسات أو والفساد االحتيال بتهمة نهائي

 ((.د) 1 المؤشر الفرعي راجع) االفراد/  اللوائح الخاصة بالشركات أو المتعاقدة للسلطة

 سبيل على) ين األخرىنعن القوا منفصل   الفساد مكافحة قانون يكون حيث بعض الحاالت هناك تكون قد

 اآلثار نال مناسبة الترتيبات هذه. األحكام ذات الصلة على يحتوي الذي( الفساد تشريعات مكافحة المثال،

 .المشتريات قانون في كانت لو كما نفسها هي الفساد مكافحة قانون على المترتبة

 دولية اتفاقات عن الناجمة االلتزامات مع يتفق بما والسياسات والتنظيمي يقانونال اإلطار أن يكون يجب

 (UNCAC) .الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية المثال، سبيل على الفساد، لمكافحة ا  قانون ملزمة

 معايير التقييم :)أ( 14المؤشر الفرعي 

 :يوفر اإلطار القانوني والتنظيمي أحكاما  لما يلي

 اتفاقات عن الناجمة االلتزامات مع يتفق بما الشراء في المحظورة الممارسات من وغيرها والفساد الغش تعريف ( ح

 .الفساد لمكافحة اقانون ملزمة دولية

بقضايا  ينانالمد األفراد أو الخاصة والشركات الحكومة لموظفي والعقوبات والمساءلة الفردية للمسؤوليات تعريفا   ( خ

 في الواردة األخرى باألحكام اإلخلل دون الشراء، في المحظورة الممارسات من غيرها أو والفساد، الغش

 .الجنائي قانونال

 .السابقين العموميين تهدئة للموظفين وجود فترة ذلك في بما المصالح، بتضارب المتعلقة واألحكام التعاريف ( د

 الشراء وثائق في المحظورة الممارساتأن بش أحكام-( ب) 14 الفرعي المؤشر

 وثائقها إشارات أن تتضمن المشترية الجهات ولوائح قانونالذي يجبر فيه ال مدى الفرعي المؤشر يقيم هذا

 على اللأخلقي والسلوك المصالح وتضارب األخرى، المحظورة والممارسات والفساد بالغش تتعلق

( ب) 2 بالمؤشر الفرعي االخر المؤشر هذا يرتبط. والعقود المشتريات وثائق في قانونال في المحدد النحو

 .الفرعي المؤشر ذلك في مباشرة تناولها يتم لم ولكن النموذجية الوثائق بمحتوى فيما يتعلق

 خلل من هذه األحكام فاذنأو والعقود المشتريات وثائق في أحكام وجود هذا التقييم من أن يتحقق ينبغي

 لألمور التي تعتبر نوعا   تعريف والعقود المشتريات وثائق أن تتضمن وينبغي. التنظيمي/  يقانونال اإلطار
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 هذه مثل ارتكاب على المترتبة والنتائج األخرى، المحظورة والممارسات والفساد الغش واعأنمن 

 .األفعال

 )ب( معايير التقييم 14المؤشر الفرعي 

 في المسألة هذه إدراج كيفية عن دقيقة تعليمات ويعطي الشرط هذاالزامية  التنظيمي/  يقانونال اإلطار يحدد ( ذ

 .والعقود المشتريات وثائق

 على المحظورة الممارسات من وغيرها والفساد تتعلق بقضايا االحتيال أحكام والعقود المشتريات وثائق تشمل ( ر

 .التنظيمي/  يقانونال اإلطار في المحدد النحو

 التنفيذ ونظم الفعالة العقوبات-( ج) 14 الفرعي المؤشر

 على ويعد الدليل. المتخذة اتجراءاإل خلل من ذلك إثبات على والقدرة قانونال فاذانب المؤشر يتعلق هذا

 محاربة في جاد البلد أن هذا اآلخرين المصلحة أصحابو للمواطنين لإلثبات ضروريا   أمرا   قانونال فاذان

 .الفساد

 من واألفراد الشركات انحرم/  لتعليق بها المعمول اتجراءواإل أن النظم من التحقق يتوجب على المقيم

 اتجراءاإل كانت إذا ما تقييم كما ينبغي على المقيم. وصحيحة شراء مناسبة اتإجراء في المشاركة

 .يتم تطبيقها باستمرارات جراءهذه اإل كانت إذا وما ية،قانونال األصول تضمن مراعاة

 ومعاقبة محاكمة على األدلة بعض عن يقل ال ما على الحصول على قادرا المقيم أن يكون أيضا   وينبغي

 الفساد قضايا من بشأن عدد األرقام الحصول علىالقدرة على  المقيم وكما يجب على. الفاسدة الممارسات

التي حوكمت بالنسبة  الحاالت نسبة كانت فإذا. محاكمتهاالتي تمت  الحاالت من وعدد النظام، خلل من

 .المحتملة سباباأل شرح عند ذلك ينبغي على التقرير السردي للحاالت التي تم االبلغ عنها منخفضا ،

 معايير التقييم :)ج( 14المؤشر الفرعي 

 .تمرارباس تطبيقها ويتم العادلة المحاكمة يضمن الذي انوالحرم/  التعليق نظام يتوفر ( ز

 تطبيق خلل من البلد في تطبيقها وتنفيذها يجري الفاسدة بالممارسات المتعلقةأن القوانين  على أدلة تتوفر ( س

 . *عليها المنصوص العقوبات

 (:ب) تقييم معيار( ج) 14 الفرعي المؤشر تقييم إلثبات كمي مؤشر

التي تمت  األفراد/  الشركات عدد: المشتريات في والفساد االحتيال في قضايا المدانين األفراد/  عدد الشركات -

 وقف مع) المستقبلية الشراء عمليات في المشاركة من عدد الشركات واالفراد الممنوعين المدانين؛ مقاضاتهم عدد

 (. محرومين/  التنفيذ

 .المصدر: هيئة مكافحة الفساد التنظيمية والمعيارية   

التي تمت مقاضاتهم  الموظفين عدد: المشتريات في والفساد االحتيال افي قضاي المدانين عدد الموظفين الحكوميين -

 المدانين؛ عدد

 .المصدر: هيئة مكافحة الفساد التنظيمية والمعيارية

 الهدايا تقديم فيها بما اخلقية غير بممارسات اعترفوا الذين الشركات عدد: العامة العقود الحصول لضمان هدايا -

 (نسبة مئوية )%

 والتدريب على النزاهة الفساد وحدة مكافحة –( د) 14 المؤشر الفرعي

من وجود  أو وطبيعة هذا اإلطار ومدى الفساد مكافحة إطار وجود من بالتحقق الفرعي المؤشر يهتم هذا

 الغش عن الكشف أو/  و منع في أن تساعد يمكن التي النزاهة اتدريب برامج مثل أخرى خاصة تدابير

 .العامة المشتريات مع التحديد وجه على المرتبطة والفساد

 فيسند المشتريات، نظام في المصلحة أصحاب كافة الشامل الفساد مكافحة إطار وعادة ما يشمل

( الفساد مكافحة هيئة المثال، سبيل على) منظمة عليا أو هيئة ويعين منهم، الى كل واضحة مسؤوليات
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وقد تختلف . ورصد البرنامج تنسيق عن مسؤولة لتكون المستوى رفيعة كافية وسلطة ة عاليةانبمك مزودة

 مكافحة هيئات فقد تكون مهمة المثال، سبيل على. الى آخر بلد من الفساد مكافحة الى هيئة المسندة المهام

تحقيق  بسلطات ها تتمتعأنكما  المشكوك بها، حاالت الفساد عن لإلبلغ آمنة قنوات توفير في الفساد

 .الجيدة الدولية الممارسات متبعة في ذلك المنفعة، مالكي عن المعلومات وكشف جمع وكما يمكنها واسعة،

 وتوفير وفعال شفاف نظام ومراقبة تشغيل عن المسؤولة هي المشترية أن الجهةوالجدير بالذكر، 

 إعداد ومتطلبات المسؤوليات وتوضيح الوعي وذلك لتعزيز. والشفافية المساءلة لتعزيز العامة المعلومات

 المشتريات، فساد أو غش مشكوك بها في محاولة أو الغش حاالت من حال محاولة في والقنوات التقارير

 الجهات تشمل) منسق جهد هاأن على والمصداقية وتقدم النزاهة للتدريب على برامج كذلك وضع وينبغي

أن  الشراء العاملة على قوىيتوجب . التنظيمية(/  المعيارية والمؤسسات الفساد مكافحة هيئة ،المشترية

 .منتظمة أسس على التدريب هذا في بالمشاركة ملزمة تكون

 على) يةقانونال الرقابة وهيئات( الحسابات لمراجعة العليا السلطة) المراقبة منظماتإن من ناحية أخرى، ف

 أو المخالفات وشجب تتبع وكشف عن المسؤولة هي( مجلس الشيوخ أو انالبرلم كما في المثال، سبيل

 ولرصد االجتماعية التدقيق عمليات عن المسؤولة فهي المدني المجتمع أما منظمات. حاالت الفساد

 غير المنظمات هذه المنظمات االجتماعية، أن تشمل ويمكن. العامة المصلحة لحماية عمليات الشراء

وكما . والصحافة المهنية توالجمعيا التجارية والغرف والنقابات، األكاديمية، واألوساط الحكومية،

 المخصصة التحقيق وهيئات الفساد خاصة لمكافحة محاكم شكل على وغالبا   ،أيضا القضاء يشارك

 وجود حملت أيضا  ومن األمور الهامة . الفساد قضايا في القضائية والملحقات التحقيق عن والمسؤولة

 يتعلق فيما االجتماعي السلوك الى تغيير الرامية الجهود من كجزء العامة والتوعية للتثقيف حكومية

 حديثة تقنيات استخدام الفساد مكافحة استراتيجيات تشمل ما وعادة. الفاسدة والسماح بها بالممارسات

وتشير  ،تيسير المدفوعات مخاطر من للحد اإللكترونية والحكومة يةاإللكترون لمشترياتا خدمات لتعزيز

 والحوار الوعي تعمل على تعزيز السنوية أن التقاريركما  محتمل، فسادالى  الحمراء األعلم مواصفات

 .المفتوح

. منسق جهد واعتبارها بمثابة اتجراءاإل هذه بعض أو كل تنظيم يتم مدى الى أي تقييم ينبغي على المقيم

تكون هذه  مدى الى أيو والجمهور، الحكومة قبل من وااللتزام الموارد من يكفي ما أيضا   يشمل وهذا

 .الفردية المنظمات أو الجهات من للمبادرة ويترك األمر معزولة الغالب في اتجراءاإل

 معايير التقييم :)د( 14المؤشر الفرعي 

عدة جهات  على تضم التي الحكومة في الفساد ومعاقبة وكشف لمنع الفساد شامل لمكافحة إطار يتوفر في الدولة ( ش

 االطلع يتعين التي هذه الجهات من تطبيق مسؤولياتها تمكين على والقدرة المسؤولية من مستوى مع مختصة

 . *بها

ويتم  بالفساد المتصلة يةقانونال اتانواإلد اتجراءاإل عن إحصاءات تجميع ويتم الفساد، مكافحة إطار من كجزء ( ص

 .سنويا  ذات الصلة  التقارير نشر

  .بالمشتريات لمرتبطةا الفساد من والوقاية لملحقة وكشف بها المعمول الخاصة التدابير ( ض

 .التدريب هذا في تظامانب بالمشتريات العاملة القوى وتشارك تدريبية خاصة حول النزاهة تقديم برامج ( ط

 (:أ) تقييم معيار( د) 14 الفرعي المؤشر تقييم إلثبات كمي مؤشر به الموصى* 

 (.اإلجابات من نسبة مئوية) الفساد لمكافحة التدابير فعالية مدى على الجمهور قبل من المؤيدة اآلراء نسبة -

 المصدر: الدراسة المسحية    

 المشتريات في النزاهة لتعزيز المصلحة أصحاب دعم-( هـ) 14 الفرعي المؤشر

 وجود يظهر ذلك في شراء سليمة. وقد بيئة على الحفاظ في والخاص العام القطاعين قوة المؤشر يقيم هذا

 أعمالها جداول ضمن على عمليات الشراء تركز والتي ومصداقية تحظى باحترام مدني مجتمع منظمات
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أن  المدني المجتمع لمنظمات وكما يمكن. االجتماعية الرقابة وممارسة الرقابة لتوفير تعمل بنشاط أو/  و

 للقيام بوظائفهم، حكومية اتانضم لديهم يكون عندما ثالث طرف كمراقب واحد فعال دور سوى ال تلعب

 .الجمهور قبل من ومقبولة عامة بصفة لعملهم الترويج يتم وعندما

 الفساد مكافحة أطر تعمل على تعزيز األعمال جمعيات كانت إذا ما تقييم أيضا   وكما يجب على المقيمين

 من النزاهة دعم في فاعل   شريكا   التوريد بانج أن يصبحويمكن . الموردين قبل من تنفيذها سيتم التي

 السلوك قواعد مدونات على تركز برامج المثال سبيل على يمكن. داخلية امتثال تدابير إنشاء خلل

 .الداخلية الرقابة اتإجراء تحسين أو/  و الموظفين على النزاهة وتدريب

 المصلحة أصحاب كافة من والمساهمات النقاش ونوعية ب الحكومةانج من واالحترام الترحيب موقف

 فيها مع التسامح يتم وال األخلقي والسلوك النزاهة يتوفر فيها قيم ئةبي خلق في هاما يعد جزء   المهتمين

 حرافات. ناال

 )هـ(: معايير التقييم 14المؤشر الفرعي 

 .االجتماعية والرقابة المراجعة تمارس دور وموثوقة قوية مدني مجتمع منظمات هناك ( ظ

 .ثالث طرف كمراقب فعال دور لها أن يكون المدني المجتمع وممكنة لمنظمات مواتية بيئة هناك ( ع

 . *العامة المشتريات نزاهة وتحسين تشكيل في يسهم المدني أن المجتمع على أدلة هناك ( غ

 تدابير خلل من المثال، سبيل على العامة، المشتريات في األخلقي والسلوك النزاهة وبكل نشاط يدعم الموردون ( ف

 . *الداخلية االمتثال

 (:أ) تقييم معيار( هـ) 14 الفرعي المؤشر تقييم إلثبات كمي مؤشر به الموصى* 

 .العامة المشتريات على االجتماعية والرقابة تقوم باإلشراف التي المحلي المدني المجتمع منظمات عدد -

 المصدر: الدراسة المسحية.

 (:د) تقييم معيار( ه) 14 المؤشر الفرعي تقييم إلثبات كمي مؤشر به الموصى* 

 .(نسبة مئوية) سليمة ومناسبة داخلية امتثال تدابير لديهمالذين  الموردين عدد -

 الموردين بيانات قاعدة: المصدر

 األخالقي غير السلوك أو عن الممارسات المحظورة لإلبالغ آمنة آلية-( و) 14 المؤشر الفرعي

 المحظورة الممارسات عن لإلبلغ نظام يوفر البلد انك إذا ما( 1: األمور التالية الفرعي يقيم هذا المؤشر

 السرية يوفر النظام هذاان ك إذا ما( 2و. أخلقي غير أي سلوك أو غيرها أو كقضايا التزوير والفساد

 الحقة اتإجراءالتي يتم التحقق منها من خلل  التقارير على بالرد النظام أن يهتم يجب. المبلغين وحماية

 تشير بيانات إنشاء وتم ،لتقرير في النظام تأسيس تم لحا وفي. عنها المبلغ القضايا لمعالجة تتخذ والتي

 .االعتبار في المعلومات هذه أن تؤخذ ينبغي المتخذة، اتجراءواإل التحقيقات من الى عدد

 )و( معايير التقييم 14المؤشر الفرعي 

 أو والفساد الغش حول حاالت إليه من قبل الجمهور لتقديم البلغات الوصول وسري ويمكن آمن، نظام يتوفر ( ق

 .أخلقي غير أي سلوك أو األخرى المحظورة الممارسات

 .االشخاص المبلغين لحماية يةقانون أحكام وهناك ( ك

 .الفعالة الحماية على ويعتمد المبلغون ( ل

 المالي اإلفصاح وقواعد الشرف مواثيق/  السلوك قواعد-( ز) 14 المؤشر الفرعي

 جميع على تنطبق التي األخلق/  السلوك وسليمة لقواعدملئمة  مدونة في البلد أن يتوفر وينبغي

 في العاملين ألولئك ملئمة خاصة هناك أحكام أن تكون يجب ،الى ذلك وباإلضافة. العموميين الموظفين

 الخصوص، وجه على العموميين للموظفين المالي اإلفصاح وقد أثبتت متطلبات. العامة المشتريات مجال

 برامج تنظيم وينبغي. الفاسدة أو األخلقية غير الممارسات منع على المساعدة في وفائدة مثمرة كبيرا   نفعا  
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 لهذه الفعال التنفيذضمان و بمتطلبات الوعي واستدامة لزيادة الحكوميين المسؤولين لجميع منتظمة تدريبية

 .التدابير

 معايير التقييم :)ز( 14المؤشر الفرعي 

 المالية إدارة في للمعنيين معينة أحكام مع خاصة بموظفي الحكومة األخلق أو السلوك لقواعد مدونة هناك ( م

 . *المشتريات ذلك في بما العامة،

 إفصاح متطلبات المواضيع وصناع قرارات القرار بصناعة الخاصاإلدارية المسائلت والمحاسبة  قانون يحدد ( ن

 . *محددة مالية

 .جنائية أو إدارية أن تكونإما  القوانينبعه العديد من العواقب، فهذه ويت ذا صفة الزامية قانونالان إذا ك ( ه

  للتدابير. والتنفيذ المستدام الوعيان لضم منتظمة تدريبية وتطوير برامج وضع ( و

 (:أ) تقييم معيار( ز) 14 الفرعي المؤشر تقييم إلثبات كمي مؤشر به الموصى* 

 المالية إدارة في للمعنيين معينة أحكام مع أو أخلق إلزامية سلوك مدونة لديها التي المشترية الجهات من حصة -

 (.المشترية للجهات االجمالي العدد من نسبة مئوية) المشتريات ذلك في بما العامة

 .التنظيمية/  الوظيفة المعيارية: المصدر

 (:ب) تقييم معيار( ز) 14 الفرعي المؤشر تقييم إلثبات كمي مؤشر به الموصى* 

ما  مجموع من نسبة مئوية) المالية الذمة إقرار نماذج قدمت التي العامة المشتريات في المشاركون المسؤولون -

 (.القانون يقتضيه

 التنظيمية./  الوظيفة المعيارية: المصدر
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 المالحق

 نظام مؤشرات المنهجية – األولالملحق 

 اإلطار القانوني والتنظيمي والسياسات – ن األولالرك

ي للمشتريات العامة المبادئ المتفق عليها ويتوافق مع االلتزامات الواجبة قانونيحقق اإلطار ال 

 .التطبيق

1 

  ي والتنظيميقانونالتطبيق وتغطية اإلطار ال نطاق)أ( 1

 الشراء طرق)ب( 1

  والحدود الزمنيةاإلعلن  قواعد)ج( 1

 وشروط المشاركة  قوانين)د( 1

 المشتريات والمواصفات الفنية    وثائق )هـ(1

 التقييم ومنح الجائزة معايير)و( 1

 العطاءات وفتحواستلم  تقديم)ز( 1

 في الطعن واالستئناف الحق)ح( 1

 العقود إدارة)ط( 1

 اإللكترونية )الشراء اإللكتروني( المشتريات)ي( 1

 اإللكترونية بياناتاللحفظ السجلت والوثائق و معايير)ك( 1

 المشتريات العامة في التشريعات المتخصصة مبادئ)ل( 1

 

 2 تنفيذ األنظمة واالدوات يدعم اإلطار القانوني

 )أ( اللئحة التنفيذية لتحديد العمليات واإلجراءات   2

 )ب( وثائق الشراء نموذجية للسلع واألشغال والخدمات  2

 )ج( شروط العقد القياسية2

 المشترية)د( دليل المستخدم أو دليل الجهات 2

 

 3 ويعكس اإلطار القانوني أهداف السياسة الثانوية في البلد وااللتزامات الدولية

  )أ( المشتريات العامة المستدامة 3

 االلتزامات الناشئة عن االتفاقيات الدولية )ب(3

 

 اإلطار المؤسسي وإدارة القدرات-الركن الثاني 

 4 .تعميم نظام المشتريات العامة ودمجه تماما في نظام إدارة المالية العامةيتم 

  )أ( تخطيط المشتريات ودورة الميزانية 4

  )ب( اإلجراءات المالية ودورة المشتريات 4 

 5 يوجد في البلد مؤسسة مسؤولة عن الوظيفة المعيارية / التنظيمية

 المؤسسة المعيارية / التنظيمية)أ( الحالة واألساس القانوني لوظيفة  5

  )ب( مسؤوليات الوظيفة المعيارية / التنظيمية 5

 )ج( المنظمة، والتمويل، والتوظيف، ومستوى االستقللية والسلطة 5

 )د( تجنب تضارب المصالح 5

 

 6  .ووالياتها االلزامية بشكل واضح المشتريةيتم تعريف الجهات 

  المشترية)أ( تعريف مسؤوليات والصلحيات الرسمية للجهات  6 

 )ب( هيئة المشتريات المركزية 6 

 

 7 .المشتريات العامة جزء ال يتجزأ من نظام معلومات فعال

  )أ( نشر معلومات المشتريات العامة بدعم من تقنية المعلومات 7  



 MAPS المشتريات بتقييم نظمالمنهجية الخاصة 

 

 72 من 62 صفحة

 )ب( استخدام الشراء اإللكتروني7  

 )ج( استراتيجيات إلدارة بيانات المشتريات 7 

 8 نظام المشتريات العامة لديه قدرة قوية للتطوير والتحسين

 )أ( التدريب والمشورة والمساعدة 8

 )ب( االعتراف المشتريات كمهنة 8

 )ج( مراقبة األداء لتحسين النظام 8

 

 العمليات الشرائية وممارسات السوق –الركن الثالث 

 9 .ممارسات المشتريات العامة تحقق االهداف المعلنة

 )أ( التخطيط 9

 )ب( االختيار والتعاقد 9

  )ج( إدارة العقود 9

 

  10 سوق المشتريات العامة تعمل بكامل طاقتها

 )أ( الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص 10

 العامة)ب( مؤسسات القطاع الخاص والوصول الى سوق المشتريات  10

 )ج( القطاعات الرئيسة واالستراتيجيات القطاعية 10

 

  المسائلة، النزاهة، الشفافية لدى نظام المشتريات العامة –الركن الرابع 

 11 .مشاركة الشفافية والمجتمع المدني تعزز قيم النزاهة في المشتريات العامة

 )أ( بيئة تمكينية للمشورة العامة والرصد  11

 الجمهور للمعلومات في الوقت المناسب والكافي )ب( وصول 11

 )ج( االنخراط المباشر للمجتمع المدني 11

 

 12 .يتوفر لدى الدولة نظام مراقبة ومراجعة فعال

 يةقانونال الرقابة نظام اتإجراءو والتنظيم )أ( اإلطار 12

 العامة المشتريات في والتدقيق الرقابة تنسيق( ب) 12

 والتوصيات النتائج ومتابعة تنفيذ( ج) 12

 لمشترياتل تدقيق عمليات جراءإل والتدريب التأهيل( د) 12

 

 13 .آليات استئناف قرارات الشراء ذات فاعلية وكفاءة

 )أ( عمليات تقديم الطعون واالستئناف 13

 )ب( االستقللية والقدرة لدى هيئة االستئناف 13

 )ج( قرارات هيئة االستئناف 13

 

 14 .تتمتع باألخلق وتدابير مناسبة لمكافحة الفسادالدولة 

 المرتبطة والمسؤوليات المصالح، وتضارب المحظورة، لممارساتل يقانون )أ( تعريف 14
 والعقوبات المساءلة، بها،
 الشراء وثائق في المحظورة الممارساتأن بش أحكام( ب) 14

 التنفيذ ونظم الفعالة العقوبات( ج) 14

 والتدريب على النزاهة الفساد مكافحةإطار ( د) 14

 المشتريات في النزاهة لتعزيز الدعم وتقديم المصلحة أصحاب (ـه) 14

 أخالقي غير سلوك أو محظورةعن أعمال  اإلبالغ لممارسات آمنة آلية( و) 14
 المالي اإلفصاح وقواعد الشرف مواثيق/  السلوك مدونات (ز) 14 

 

  



 MAPS المشتريات بتقييم نظمالمنهجية الخاصة 
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 موضحة بمؤشرات كمية MAPSضوابط تقييم المنهجية  –الملحق الثاني 

 المؤشر
 المؤشرات الكمية

 ()الحد األدنى

مؤشرات كمية اضافية 

 موصى بها
اإلجراءات المالية  )ب( 4

 ودورة المشتريات

)ب( معيار التقييم )ب(: الفواتير  4

 تدفع في وقتها )%( 

 المصدر: االدارة المالية العامة

 

 )د( معيار التقييم )أ(: ادراك ان 5  المصالحتجنب تضارب  )د( 5

معيارية تخلو من لمؤسسة التنظيمية ال

من  نسبة مئويةتضارب المصالح )% 

 االجابات(

 المصدر: الدراسة المسحية

تعريفات، المسؤوليات  )أ( 6

والسلطات الرسمية لدى 

 الكيانات الشرائية

 )أ( معيار التقييم )ج(: 6

الوظيفة الكيانات الشرائية ذات 

الشرائية المتخصصة )% من عدد 

 الكيانات الشرائية(

 المصدر: الوظيفة التنظيمية المعيارية

 

نشر معلومات الشراء  )أ( 7

العامة مدعومة بتقنية 

 .المعلومات

 معيار التقييم )ج(: 

خطط الشراء المنشورة )من % عدد 

خطط الشراء المطلوبة(
30

 

 المركزيةالمصدر: البوابة اإللكترونية 

 )أ( معيار التقييم )ج( 7

حصة من معلومات وبيانات الشراء  

 منشورة في أشكال بيانات مفتوحة

 )%( 

 المصدر: البوابة االلكترونية المركزية

 )أ( معيار التقييم )ج(:  7

معلومات الشراء الرسمية المنشورة 

من خالل دورة المشتريات
31
)% من  

العدد الكلي للعقود(، دعوات تقديم 

العطاءات، منح جائزة العقد )الغرض، 

المورد، القيمة، 

االختالفات(: التفاصيل \التعديالت

المتعلقة بتنفيذ العقد )المعالم، اإلنجاز 

والمدفوعات(: احصاءات شراء 

 سنوية

  المصدر: البوابة االلكترونية المركزية

 

 )أ( معيار التقييم )ج(:  7

نشر قرارات االستئناف ضمن اإلطار 

 الزمني المحدد بالقانون )%(

 المصدر: البوابة االلكترونية المركزية

 

استخدام المشتريات  )ب( 7

 االلكترونية
 )ب( معيار التقييم )أ(: 7

 استخدام المشتريات االلكترونية

عدد إجراءات المشتريات  -

 االلكترونية

 )ب( معيار التقييم )د(:  7

 تقديم العطاءات الكترونيا  )%(

 المصدر: نظام المشتريات االلكترونية
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 عدد اإلجراءات% من  -

المصدر: نظام المشتريات 

 .االلكترونية

 )ب( معيار التقييم )أ(: 7  

 استخدام المشتريات االلكترونية

قيمة إجراءات المشتريات  -

االلكترونية )% من العدد 

 لإلجراءات(الكلي 

 المصدر: نظام المشتريات االلكترونية

 )ب( معيار التقييم )د(:  7

العطاءات المقدمة من قبل شركات 

 صغيرة ومتوسطة وكبيرة )%(

 المصدر: نظام المشتريات االلكترونية

استراتيجيات ادارة  )ج( 7

 بيانات المشتريات
 )ج( معيار التقييم )د(:  7

 العدد الكلي للعقود

 

 )ج( معيار التقييم )د(:  7  

 القيمة االجمالية للعقود

 

 )ج( معيار التقييم )د(: 7  

المشتريات الحكومية كحصة من 

اإلنفاق الحكومي وكحصة من ناتج 

 .الدخل القومي

 

 )ج( معيار التقييم )د(:  7  

القيمة االجمالية للعقود الممنوحة من 

خالل طرق تنافسية في أحدث سنة 

مالية
32

 

المصدر: الوظيفة المعيارية التنظيمية 

 نظام المشتريات االلكترونية –

 

 االختيار والتعاقد )ب( 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصدر للجميع:

 عينة من حاالت الشراء

 )ب( معيار التقييم )ح( 9 

متوسط الزمن المستغرق لشراء السلع، 

األعمال والخدمات: عدد االيام ما بين 

لكل )االختيار وتوقيع العقد \اإلعلن

 طريقة شراء مستخدمة(

 )ب( معيار التقييم )ح( 9 

متوسط عدد العطاءات )%( التي 

  استجابت لكل طريقة مستخدمة

 )ب( معيار التقييم )ح( 9 

اجريت وكانت حصة العمليات التي 

متطابقة تماما مع متطلبات الشراء )من 

)% 

 )ب( معيار التقييم )ح( 9 

 عدد العمليات الناجحة )%(:

 منحت بنجاح -

 فشلت أو  -

 الغيت  -

 منحت خلل اإلطار الزمني -

 إدارة العقود (ج)9

 

 

 )ج( معيار التقييم )ح(: 9

كاملة دقيقة وقاعدة تمتلك سجالت 

بيانات
33

 

 )ج( معيار التقييم )أ(:  9

الوقت المستغرق )% متوسط عدد أيام 

 التأخير(
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 مصدر للجميع:

 عينة من حاالت الشراء

 

 )ج( معيار التقييم )ب( 9  

تدابير مراقبة الجودة والقبول النهائي كما 

 هو منصوص عليه في العقد )%(

 )ج( معيار التقييم )د( 9  

 تعديلت على العقود )% من العدد الكلي

للعقود، متوسط الزيادة في قيمة العقود 

)%( 

 )ج( معيار التقييم )و( 9  

نسبة العقود ذات المشاركة المباشرة من 

 المجتمع المدني:

 مرحلة التخطيط -

 فتح العروض والعطاءات -

التقييم ومنح العقد كما هو مسموح  -

 به

 تنفيذ العقد -

الحوار والشراكات بين  (أ)10

 القطاعين العام والخاص
 )أ( معيار التقييم )أ( 10 

إدراك االنفتاح والفعالية في مشاركة 

 نسبة مئوية القطاعين العام والخاص )%

 من االجابات(
 المصدر: الدراسة المسحية

10 

 )ب(

الخاص والوصول الى 

 سوق المشتريات العامة

 

)ب( معيار التقييم )أ(: عدد  10 

الموردين المسجلين كحصة من العدد 

 للموردين في الدولة )في %(الكلي 
 المصدر: نظام المشتريات االلكترونية

 قاعدة بيانات الموردين

)ب( معيار التقييم )أ(: حصة  10   

الموردين المسجلين الذين تم منحهم عقود 

حكومية )% من العدد الكلي من 

 الموردين المسجلين 
 المصدر: نظام المشتريات االلكترونية

 ينقاعدة بيانات المورد

)ب( معيار التقييم )أ(: العدد الكلي  10   

وقيمة العقود التي منحت الى الشركات 

 االجنبية )%من العدد االجمالي(\المحلية
 المصدر: نظام المشتريات االلكترونية

 قاعدة بيانات الموردين

 )ب( معيار التقييم )ب(10   

إدراك ملئمة الشركات لظروف سوق 

 المشتريات العامة 
 المصدر: الدراسة المسحية

12 

 )ب(

التنسيق بين لجان 

المراقبة والتدقيق في 

 المشتريات العامة

 )ب( معيار التقييم )ج(: 12 

عدد عمليات التدقيق المتخصصة 

للمشتريات التي نفذت من العدد االجمالي 

 لعدد عمليات التدقيق )من%(
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الهيئة العليا \المصدر: وزارة المالية

 الحساباتلتدقيق 

)ب( معيار التقييم )ج(: حصة  12   

عمليات تدقيق أداء المشتريات التي نفذت 

من العدد االجمالي لعمليات تدقيق 

 المشتريات 
الهيئة العليا لتدقيق \المصدر: وزارة المالية

 الحسابات

12 

 )ج(

التنفيذ ومتابعة النتائج 

 والتوصيات
 )ج( معيار التقييم )ب(: 12 

لجان التدقيق المحلية حصة توصيات 

والخارجية التي تم تنفيذها في وقتها 

 المحدد في القانون )من%(
الهيئة العليا لتدقيق \المصدر: وزارة المالية

 الحسابات

12 

 )د(

المؤهلت والتدريب 

إلجراء عمليات تدقيق 

 على المشتريات

 )د( معيار التقييم )أ( 12 

عدد المدققين الذين يتمتعون بمعرفة 

متخصصة في تنفيذ عمليات تدقيق األداء 

 ذات العلقة بالمشتريات العامة )من%(
الهيئة العليا لتدقيق \المصدر: وزارة المالية

 الحسابات.

عملية تقديم الطعون  )أ( 13

 واالستئناف
 )أ( معيار التقييم )ج(:  13

عدد طلبات االستئناف )% من عدد 

 العقود الممنوحة(
 االستئنافالمصدر هيئة 

 

13 

 )ب(

استقللية وقدرة هيئة 

 االستئناف
 )ب( معيار التقييم )و(:  13

عدد طلبات االستئناف التي تم حلها 

ضمن الفترة الزمنية المحددة بالقانون 

 )%من العدد االجمالي(.
 المصدر: هيئة االستئناف

 

13 

 )ج(

 )ج( معيار التقييم )ب(: 13  قرارات هيئة االستئناف

الموردين الذين يعتقدون أن نظام حصة 

 الطعون واالستئناف نظام موثوق )%

 االجابات(من  نسبة مئوية
 المصدر: الدراسة المسحية

 )ج( معيار التقييم )ب(: 13   

حصة الموردين الذين يعتقدون بأن 

قرارات هيئة االستئناف ملئمة ومتسقة 

 )من % االجابات(

)ج( معيار التقييم  13 

 )هـ(: 

حصة قرارات 

االستئناف التي تم 

نشرها على المنصة 

المركزية على شبكة 

اإلنترنت ضمن الزمن 

 المحدد بالقانون )من%(

المصدر: البوابة 

 المركزية االلكترونية

 )ج( معيار التقييم )د(:  13 

نتائج االستئناف )مستبعدة، لصالح الجهة 

 ، لصالح مقدم االستئناف( )%(المشترية
 االستئناف المصدر: هيئة

14 

 )ج(

نظام فعال للتنفيذ 

 والعقوبات
 )ج( معيار التقييم )ب(: 14 

الشركات واالفراد المدانين بأعمال غش 

 وفساد في عمليات الشراء



 MAPS المشتريات بتقييم نظمالمنهجية الخاصة 

 

 72 من 67 صفحة

عدد الشركات واالفراد المحكوم 

المدانين، الممنوعين من المشاركة \عليهم

مستقبل  في عمليات شراء حكومية 

 حرمات(\)تعليق
 الوظيفة التنظيمية المعياريةالمصدر: 

 )ج( معيار التقييم )ب(: 14   

الموظفون الحكوميون المدانون بأعمال 

غش وفساد في المشتريات العامة: عدد 

 المدانين\الموظفين المحكومين
 المصدر: الوظيفة التنظيمية المعيارية

 )ج( معيار التقييم )ب(: 14   

تقديم هدايا لضمان الحصول على عقود 

عامة: عدد الشركات الذين اعترفوا 

بقيامهم بممارسات غير أخلقية بما فيها 

 تقديم الهدايا )من%(

14 

 )د(

اإلطار القانوني ضد 

الفساد والتدريب على 

 النزاهة

 )د( معيار التقييم )أ(:  14 

نسبة رأي الجمهور الذين يعتقدون 

 بفاعلية التدابير المتخذة ضد الفساد.

 المسحيةالمصدر: الدراسة 

14 

 )هـ(

دعم أصحاب المصلحة 

لتعزيز النزاهة في 

 المشتريات

 )هـ( معيار التقييم )أ(:  14 

عدد منظمات المجتمع المدني التي تقدم 

مراجعة ورقابة اجتماعية على 

 المشتريات العامة.
 المصدر: الدراسة المسحية

 )هـ( معيار التقييم )د(: 14   

بتدابير االمتثال عدد الموردين الملتزمين 

 الداخلي المناسبة )من%(
 المصدر: قاعدة بيانات الموردين

14 

 )ز(

مدونات السلوك 

واالخلق وقواعد 

افصاح براءة الذمة 

 المالية

)و( معيار التقييم )أ(: حصة من  14 

الكيانات الشرائية التي لديها مدونات 

سلوك وأخلق مع أحكام خاصة تتعلق 

باإلدارة المالية العامة بما فيها المشتريات 

)% من العدد االجمالي من الكيانات 

 الشرائية( 
 المصدر: الوظيفة التنظيمية والمعيارية

 )و( معيار التقييم )ب(: 14   

لمسؤولون المشتركون في المشتريات ا

العامة والذين لديهم ملفات االفصاح عن 

 الذمة المالية )% من العدد االجمالي(

 .المصدر: الوظيفة التنظيمية والمعيارية
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 المسرد

 المهام، أو الواجبات من محددة مجموعة تنفيذ عنالمسؤولية  المديرونيتحمل 
 .وظائفهم على تنطبق التي والمعايير بالقواعدااللتزام و

المساءلة )في 

 المشتريات العامة(

 أو والعجز واإليرادات النفقات تشمل التي الحكومية المالية للخطط شامل انبي
 الحكومة، في الرئيسية يةاالقتصاد السياسة وثيقة هي والميزانية. والدين الفائض
 أهداف لتحقيق العامة الموارد الستخدام الحكومة تخطط كيف تظهروالتي 

 .سياستها تشير الى حد ما الى أولوياتو السياسات

 الميزانية

 للوفاء منظمة أو جماعة أو للفرد بالنسبة المهارات على ةالقائم القدرة
 ."الدراية“الى  يشار كما واألهداف؛ بالتزاماتها

 القدرة

اإلدارية باالعتماد على الموارد  األهدافو بااللتزامات الوفاء على القدرة
 .القائمة التحتية والبنية البشرية، والموارد ،والمالية

 السعة \القدرة

. الحكومة تتغير إذا الدولة فيوالذي سيبقى موظفاَ  الدولة في موظف
يعملون تحت مظلة  موظفون هم المدنية الخدمة موظفو ،الى ذلك وباإلضافة

 .أخرى محددة حكامأل أو محدد عام يقانون إطار

 مدني حكوميموظف 

والتي تعمل على تنظيم نفسها بشكل طوعي  المجتمع حول الجمعيات من العديد
، هذه أن تشمل ويمكن. والعالقات المصالح من واسعة مجموعة تمثل والتي

 .الحكومية غير والمنظمات األصلية الشعوب ومنظمات المجتمعية، المنظمات

منظمات المجتمع 

 المدني

 لرعاية مستقل بشكل يسعون نالبائعو أوحيث الشركات  السوق في الوضع
 األرباح المثال، سبيل على معين،تجاري  هدف تحقيق أجل من المشترين
 .السوق في حصتها أو/  و والمبيعات

أن  يمكن. والمزاحمة لتنافستكون مرادفة ل ما غالبا السياق هذا في المنافسة
 من العديد أو شركتين هناك تكون عندما الشركات بين تنافسيةال تنافس يحدث

 هذه من مزيج أو والخدمة والجودة السعر حيث التنافس هذا يحدث قد. الشركات
 .لعمالءعند اقيمة يكون لها  قد التيو وغيرها العوامل

 أن تصبح على الشركات تضطر التي هامة عملية باعتبارها لمنافسةل وينظر
وبذلك فأنها . أقل بأسعار والخدمات المنتجات من أوسع خيارات وتقدم فعالة
 الكفاءة" مفهوم ويشمل. وزيعالت كفاءةو المستهلك رفاهية زيادةالى  تؤدي

تعزيز التغيير والتقدم و االبتكار في بموجبها شركاتتنخرط ال التيو" الديناميكية
 .التقني

 المنافسة

 الفساد .شخصية مكاسب لتحقيق الخاص أو العام المنصب استغالل

 الفاعلية  المعلنة األهداف شطةبأن الوفاء تمالذي  مدىال الى

للقيام  المستخدمة الموارد من معين مستوى من القصوى تاجيةناإل الطاقة تحقيق
 بنشاط معين

 

 الكفاءة

 جميع في الورقية اتجراءاإل تصميم إعادة أو استبدال في الرقمية التقنية دمج
 الشراء عملية مراحل

 االلكترونيةالمشتريات 

 والفعالية ،قانونال وسيادة والمساءلة والشفافية المشاركةيتميز هذا الحكم ب
 بطريقة الحكومة إدارةالى  الرشيد الحكم . ويشيرذلكالى  وما صاف،نواأل
 لسيادة الواجب االعتبار إيالء مع والفساد، المعاملة سوء من أساسا خالية

 .قانونال

 الحكم الرشيد

 الحوكمة \الحكومة واإلدارية يةاالقتصادو السياسية السلطة ممارسة
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 وجه على. الفترة خالل ما بلد ينتجها التي والخدمات السلع قيمة لقياس معيار
 المؤسسية الوحدات لجميع اإلجمالية المضافة القيم مجموع يساوي وهو التحديد،
 دعم، أي وناقص ضرائب، أيالى  باإلضافة) التي تشترك في اإلنتاج المقيمة
 النهائية االستخدامات مجموع(. مخرجاتها قيمة في المدرجة غير المنتجات على
 حسب تقاس( الوسيط االستهالك عدا ما االستخدامات جميع) والخدمات للسلع
 مجموع أو والخدمات، السلع من لوارداتل قيمة وأقل ،" المشترين أسعار
 المقيمة. ةمنتجال وحداتموزعة على ال األولية لوالدخ

 اجمالي الناتج المحلي

 التيو التي تمت مالحظتها الحقائق من سلسلة من مستمد نوعي أو كمي مقياس
 معينة منطقة في النسبية األوضاع كشفبإمكانها 

 المؤشر

 عملية أو ،الخدمة الجيدةو ،وملحوظ على المنتج كبير تحسن أو جديد منتج تنفيذ
 .جديد تنظيمي أسلوب أو

 االبتكار

 الرسمية لألغراض وفقا سلطةالو واألصول والموارد األموال استخدام
 مع وتتماشى العامة، المصلحة مع تتماشىو ،حسنة االطالع وبطريقةرسومة الم

 الرشيد الحكم من أوسع مبادئ

 النزاهة

 هذه واستخدامغير مكلفة  اقتصاديةبطريقة  مواردال على للحصولان ما كي قدرة
 داء.األ أهداف تحقيق في وفعالية بكفاءة الموارد

 األداء

 وغير الحكومية المنظمات قبل من داءاأل عن معلوماتال أن تتولد يمكن
 المعلومات تشير. وكمية نوعيةهذه المعلومات  أن تكون ويمكن الحكومية،
 المدخالت عن عامة معلومات/  مؤشرات/  مقاييسالى  داءباأل المتعلقة

 ويمكن ،ةيالحكوموالمنظمات  \برامج  \سياسات  نتائجو والمخرجات والعمليات
 والكفاءة التكلفة حيث من والفعالية فعالية لتقييم المطاف نهاية في استخدامها

 في داءاأل معلومات على االطالع يمكن. االشياء المراد قياس أداءها لنفس
 تقارير. الحكومية للمؤسسات التشغيلية أو/  و المالية الحسابات اإلحصاءات؛

 المنظمات؛ أو والبرامج السياسات تقييم. الحكومية المنظمات توفرها التي داءاأل
 .المثال سبيل على ،مراجعات اإلنفاق أو

 معلومات عن األداء

 أو لقضية واالستجابة هدف، أو غاية لتحقيق الهادفة اتجراءاإل من ةثابت دورة
 ويتم. اتإصالح أو اتإجراء تتطلب والتي الدولة قبل من تحديدها تم مشكلة
أن  من الرغم على ،(ذلكالى  وما ،جهة وزارة،) عامة هيئة قبل من ذلك تنفيذ

 السياسة ذلك على األمثلة ومن. أخرى هيئاتالى  يتم تفويضها قد العناصر
 والسياسة. األعمال ريادة دعم أو التعليم، وإصالح المناخ، تغير لمعالجة العامة
 والتخطيط الحكومي البرنامجب مرتبطة ،أن تكون ينبغي أو هي، العامة

 أو/  و التشريعات خالل من رسمي إطار في ذلك يتم ما وعادة. االستراتيجي
 ونظرا. المدني قانونال نظام لديها التيان البلد في سيما وال وية،انالث اللوائح

 والبرامج العمل من محددة دورة خالل من العملي التطبيق موضع هانأل
 األولوية سياسة. الدولة يةانميز منومن الضروري ان يتم تمويلها . شطةنواأل
. للحكومة االستراتيجية األهداف لتحقيق غيرها من أكثر همت التي السياسة هي
 الوزارات عاتق على والمضي بها قدماَ  العامة السياسةتنفيذ  مسؤولية تقعقد و

 تكون قد وزارية،ال الحدود تتجاوز التي السياسات حالة في أو، الصلة، ذات
 الصلة ذات الوزارات بين مشتركة

 السياسة

 المناسب، الوقت في الحكومة مهمة جازنإل الالزمة والخدمات السلع توفير
 وبطريقة اقتصادية وفعالة.

أهداف المشتريات 

 األولية

. معينة شراءعملية  شروطأحكام و تحدد المشترية الجهة عن صادرة وثيقة  وثيقة الشراء
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 لتقديم دعوة المثال، سبيل على) االشتراء اتإجراء في للمشاركة دعوة
 المناقصة أوالعروض  ات تقديمطلبإجراءات  في والمشاركة العطاءات،
 المناقصة. وثيقة أو العطاء وثيقة: بديلة مصطلحات(. اإللكترونية

 هذه تزويدل منظمة أو شخص أفضل هو من تحديد. مطلوب هو ما تحديد عملية
 في المناسب، انالمكالى  تسليمها يتموان  مطلوب هو ماضمان تسليم و. الحاجة
 عادلة بطريقةان يتم كل ذلك و األسعار أفضل على للحصول المناسب، الوقت

 .ومفتوحة

 المشتريات العامة

 المنافسة خالل من االحتياجات، تقييم منابتداَء  الصلة، ذات شطةناأل تسلسل
 تدقيق أو مراقبةعمليات  أي عن فضال العقود، وإدارةالمدفوعات والجوائز 

 ة.الحق

 دورة المشتريات العامة

 عنكموظفي خدمات  يعملون الذين األشخاص هوية لتحديد يستخدم مصطلح
 سواء، حد على الدول بعض وتستخدم. الحكومة تمولها التي المنظمات طريق

الذين يتم  الموظفين تصف عندما" مدنية خدمةموظف " و" عمومي موظف"
 على تطبيقاَ  وجود عمومي موظف وقد شهدت كلمة الحكومة،تمويلهم من قبل 

 في والمسؤولين والمعلمين األطباء تشمل المثال، سبيل على) أوسع نطاق
الذين  الموظفين أي) حكومي موظفنطاق  من( ذلكالى  وما المحلية، الحكومة
 .(المركزية الحكومة في يعملون

 قطاع  عامموظف 

 توفير يتم وعادة ما .مؤسساته أو الجمهور لصالح تنفيذها يتم التي الخدمات
 القطاع خالل من) مباشرة إما لمواطنيها، الحكومة قبل من العامة الخدمات

 هذا ويرتبط. الخدمات توفير في الخاص القطاع تمويل خالل من أو( العام
 أن تكون ينبغيالمحددة  الخدمات من أن بعض اجتماعي توافق مع المصطلح

لو لم تكن مقدمة أو ممولة من  وحتى. الدخل عن النظر بغض للجميع، متاحة
 تكونحيث أن هذه الخدمات عادة ما  سياسيةو اجتماعية سبابألالقطاع العام، 

 القطاعات معظم على فأنها تنطبق ذلك من أبعدو بل للتنظيم خاضعة
 .يةاالقتصاد

 الخدمات العامة

 التيو العطاءاتالدعوات لتقديم  المشترية الجهة توجهحيث  العمليةالى  يشير
 العطاءاتيستخدم هذا النوع لعملية  ما وغالبا. محدودة مهلة خالل اتقديمه يجب
 ،(مفتوحةال مناقصةال) المؤهلين العروض مقدمي لجميع مفتوحة تكون التي
 أساس على اختيارها ويتم للتدقيق أمام العلن مختومةال العطاءات فتح يتم حيث

 مصطلح ويستخدم ،(ز) 1 مؤشر شبه سياق في. المعلنة الجائزة معايير
 "عطاءات"ال" أو" العروض" مع بالتبادل" مناقصةال"

المناقصات )المفتوحة( 

 العامة

 توفيرل التعاونية أجل من والخاص العام القطاعين بين( المؤسسية العالقة) عقد
 في الخاص القطاع مشاركة مستوى هو األساسي العنصر. خدمة أو عامة منفعة
 تشمل وقد تقع ضمن نطاق القطاع العام بشكل تقليدي. سلع أو خدمات تقديم

 ربحية أو غير ربحية. منظمات سواء حد على الفاعلة الجهات

شراكة القطاعين العام 

 والخاص

 بموجبها تفرض التيو حكاماأل من متنوعة مجموعةمصطلح التشريع  ويشمل
 وتشمل. والمواطنين التجارية المؤسسات علىالتزامات ومتطلبات  الحكومات

 ظمةنواأل الرسمية، وغير الرسمية واألوامر األساسية القوانين جميع الالئحة
 الحكومية غير الهيئات عن الصادرة والقواعد اإلدارية اتجراءاإل لها، التابعة

 تنظيمية. صالحيات الحكوماتالتي فوضتها  الذاتي التنظيمهيئات  أو

 التشريع

 وتطوير المستدام، األخضر النمو مثل المتنوعة األهداف من مجموعة ةأي
 المهني لسلوكل ومعايير واالبتكار، الحجم، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 أهداف السياسة الثانوية
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 الحكومات والتي تسعى اليها نطاقا، أوسع صناعية سياسة أهداف أو المسؤول
الى  باإلضافة سياسة، كأداة المشتريات استخدام خالل من متزايد نحوعلى 
 .األساسي للمشتريات الهدف

 السرية والمعلومات التجارية األسرار لحماية المشروعة االحتياجاتالى  يشير
 فضال ،حولها من القلق وما تثير الخصوصية واعتبارات ذات الملكية الخاصة

 قبل من استخدامها يمكن التي المعلوماتاإلفصاح عن  تجنبالى  الحاجة عن
 اإلطار أن يتضمن وينبغي. الشراء عملية في المنافسة لتشويه المعنية األطراف

 منعبكل ما يتعلق ب فيه لبس ال بشكل لتحديد واألحكام التعاريف للبالد يقانونال
 .معينةال حساسةال معلوماتال عن الكشف

معلومات حساسة 

 محددة

 منظمة تقدم. للدولة المملوكة الشركات لمفهوم  هاتعريفات في الدولتختلف 
 يعترف شركات انكي أي: "المقارنة ألغراض التالي التعريف والتنمية التعاون

  "هذه المؤسسة" ملكية تمارس وتكون الدولة كمؤسسة، الوطنيقانون ال بها

 حوكمة في والتنمية التعاون منظمة ومبادئ ،(2015) والتنمية التعاون منظمة)
 والتنمية التعاون منظمة ،الطبعة 2015 الشركات، للدولة المملوكة الشركات
 باريس النشر،

http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en 

الشركات المملوكة 

 للدولة

" المورد" السياق هذا في أي الخدمات، أو واألشغال، السلع وفرت يالت الجهة
 .غيرها أو استشارية شركات ذلك في بما الخدمات ومقدمي المقاولين يضم

 المورد

 العائد على المحافظة مع الحاضر أجيال قبل من الحيوي المحيط استخدام( أ)
 أو/  و. القادمة لألجيال( صالح) المحتمل

 من أن تنال يمكن التي والتنمية ياالقتصاد النمو اتجاهات تراجع عدم( ب)
 .البيئي والتدهور الطبيعية الموارد استنزاف

 االستدامة

 على المقبلة األجيال بقدرة المساس دون الحاضر احتياجات تلبي التي" التنمية
 ،(1987) والتنمية بالبيئة المعنية العالمية اللجنة ،"الخاصة احتياجاتها تلبية

 المشترك: مستقبلنا
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf. 

 التنمية المستدامة

 واألعمال والخدمات السلع من احتياجاتها المنظمات تلبي التي العملية"
 من برمتها الحياة أساس على المال مقابل القيمة حققت التيبالطريقة  والمرافق

 حين في االقتصادو لمجتمعل أيضا   ولكن للمنظمة، فقط ليس الفوائد توليد حيث
 الريفية والشؤون والغذاء البيئة وزارة ،" للبيئة الضرر تقليلتعمل على 

 المشتريات من توصيات: المستدامة العمل خطة: المستقبل تدبير(: 2006)
 في: لندن،. العمل فرقة المستدامة

http://collections.europarchive.org/tna/20080530153425/http

:/www.sustainable-

development.gov.uk/publications/procurement-action-

plan/documents/full-document.pdf 

المشتريات العامة 

 المستدامة

 ي،االقتصادو والمؤسسي يقانونال واإلطار السياسات أهداف فيها مكنن بيئة
 والمعلومات البياناتواالساس المنطقي لهذه القرارات و ةالسياس قرارات
بطريقة  للجمهور هاميقديتم توالجهات  مساءلة وشروط بالسياسات، المتعلقة
 .المناسب والوقت ،كاملة إليها الوصول يمكن

 الشفافية

 تصرفاتل إيجابي تصورعلى أنها  واسع نطاق علىالتي تحمل  الثقة من ويفهم
يتصرفون حسب ما  سوف آلخرينبأن ا الثقةالموثوقية  عطينات. منظمة أو فرد

 الموثوقية\الثقة 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
http://collections.europarchive.org/tna/20080530153425/http:/www.sustainable-development.gov.uk/publications/procurement-action-plan/documents/full-document.pdf
http://collections.europarchive.org/tna/20080530153425/http:/www.sustainable-development.gov.uk/publications/procurement-action-plan/documents/full-document.pdf
http://collections.europarchive.org/tna/20080530153425/http:/www.sustainable-development.gov.uk/publications/procurement-action-plan/documents/full-document.pdf
http://collections.europarchive.org/tna/20080530153425/http:/www.sustainable-development.gov.uk/publications/procurement-action-plan/documents/full-document.pdf
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على أساس  مبنيةالثقة  تكون قد حين في. معينة ظروف فيمنهم  نتوقعكنا 
 والتي موضوعية، ظاهرة هي الثقة الحاالت معظم في سابقة، فعلية اربتج

 .الناظر عيني في تنعكس

 االستخدام عن للتعبير مختلفة طرق في يستخدم مصطلح هو المال مقابل قيمةال
 يمكن هفأن العامة المشتريات سياق في. للموارد ياالقتصادو والكفء، الفعال
 واالستدامة والجودة التكلفة من الذي يحقق الفائدة األكبر مزيجال بأنه تعريفه
 بمجملها الحياة تكلفةاألخذ باالعتبار  تكلفةكلمة  تعنيو. محددة متطلبات لتلبية

 لتلبية وكافية الغرض لهذا تصلحالتي  مواصفاتال تعنيف الجودةأما . والمخاطر
 .والبيئية واالجتماعية يةاالقتصاد الفوائد االستدامة وتشمل. االحتياجات

 القيمة مقابل المال

 :كمرجع

 ،2015 عام لمحة في الحكومة ،(2015)، (OECD) والتنميةمنظمه التعاون االقتصادي  -
 باريس النشر، والتنمية التعاون منظمة

en-2015-http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance 

 الجنائية للمعايير مسرد: الفساد ،(2008)، (OECD) والتنميةمنظمه التعاون االقتصادي  -
 الدولية

http://www.oecd.org/daf/anti-

bribery/corruptionglossaryofinternationalcriminalstandards.htm 

 إلحصائية:ا المصطلحات مسرد ، (OECD) والتنميةمنظمه التعاون االقتصادي  -

https://stats.oecd.org/glossary/index.htm 

http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-en
http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-en
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/corruptionglossaryofinternationalcriminalstandards.htm
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/corruptionglossaryofinternationalcriminalstandards.htm
https://stats.oecd.org/glossary/index.htm

