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إتاحة المعلومات

بقلم :عبد الغفار شكر

الشفافية وإتاحة املعلومات وعالقتها باملشتريات احلكومية
نائب رئيس مركز
البحوث العربية
واإلفريقية

تعتبر املشتريات احلكومية مجاالً خص ًبا للفساد،
خ��اص��ة أن ح �ج��م ه ��ذه امل �ش �ت��ري��ات م��ن السلع
واخل��دم��ات يبلغ  25.1مليار جنيه ف��ي امل��وازن��ة
العامة األخيرة للدولة ،كما أن االستثمارات العامة
التي تتضمن ً
أيضا مشتريات حكومية بلغت 43.4
مليار جنيه ،وال تقتصر املشتريات احلكومية
ع�ل��ى ف���روع ال� � ��وزارات ف �ق��ط ،ب��ل ت�ش�م��ل أي� ً
�ض��ا
مشتريات الهيئات العامة اخلدمية واالقتصادية
وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال
العام والشركات املشتركة التي تساهم احلكومة
ف ��ي رأس��م��ال��ه��ا .وي ��ؤك ��د ت��ع��دد ه� ��ذه اجل �ه��ات
وضخامة األم��وال املخصصة فيها لشراء السلع
واخل��دم��ات خطورة ع��دم التصدي للفساد الذي
يشوب األعمال املتصلة باملشتريات احلكومية،
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ح�ي��ث ي��ؤث��ر ه��ذا ال �ف �س��اد ع�ل��ى م �ن��اخ املنافسة،
وي��ؤث��ر بالسلب على أص�ح��اب األع�م��ال الشرفاء
ال��ذي��ن ي��رف �ض��ون االن� �خ ��راط ف��ي ال �ف �س��اد ،مما
يحرمهم من تكافؤ الفرص في املنافسة ،ويضر
باالقتصاد املصري عمو ًما .وقد أكدت الدراسات
واستطالعات ال��رأي أن أكثر القطاعات تضر ًرا
م��ن ه��ذا ال�ف�س��اد ه��و ق�ط��اع األع �م��ال الصغيرة
واملتوسطة ،برغم اتساع حجمه وأهميته بالنسبة
لالقتصاد امل�ص��ري .تكشف قضايا الفساد في
م �ج��ال امل�ش�ت��ري��ات احل�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي تُ�ن�ظ��ر أم��ام
القضاء وجود أسباب عديدة لتزايد الفساد في
ه��ذا امل�ج��ال ،يتصل بعضها بالثغرات القانونية
ال�ن��اجت��ة ع��ن ت �ض��ارب ال �ق��وان�ين أو ع��دم ضبط
وتقنني اإلجراءات ،والبيروقراطية ،والتحايل على

الضوابط التي تتضمنها القوانني املطبقة ،ووضع
ش��روط لم ت��رد في القوانني ،يتمكن مبقتضاها
املوظفون من التحكم في ه��ذه العملية .وهناك
ً
أيضا مجال هام كشفت عنه التحقيقات في هذه
القضايا ،وه��و مجال املعلومات ،حيث تبني أن
القائمني على املشتريات احلكومية يستخدمون
املعلومات املتاحة لهم مبا ميكنهم من التالعب في
نتيجة املناقصات واملزايدات .وهناك صور عديدة
إلساءة استخدام املعلومات منها:
•غياب املعلومات بشكل ع��ام ،والتحكم في
إتاحتها بواسطة املوظفني املختصني.
•إتاحة املعلومات لعدد محدود من املتنافسني
بطريقة غير قانونية.
•ح �ج��ب امل �ع �ل��وم��ات ع ��ن ب �ق �ي��ة امل�ت�ن��اف�س�ين

حلرمانهم من التقدم بعطاءات تقوم على
معرفة كاملة مبوضوع املناقصة أو املزايدة.
•قصر توريد اخلدمة على ع��دد صغير من
امل��وردي��ن؛ إذ إن��ه كلما ك��ان ع��دد الشركات
قلي ً
ال ،أدى ذل��ك إل��ى زي��ادة ف��رص التواطؤ
والتحكم ف��ي نتائج العملية .ويتحقق ذلك
ب��إن�ش��اء س�ج��ل ل�ل�م��وردي��ن ف��ي ك��ل هيئة أو
مصلحة أو جهة حكومية ،تكتفي بإخطارهم
باملناقصات التي تطرحها ويُحرم الباقون من
العلم بهذه املناقصات.
•حتديد فترة زمنية قصيرة للتقدم بالعطاءات
بعد اإلع�ل�ان ع��ن املناقصة م�ب��اش��رة ،مما
يحرم معظم املتنافسني من تقدمي املستندات
املطلوبة أو دراسات اجلدوى أو التعرف بدقة
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تبرز املمارسة
العملية أهمية
وضع الضوابط
الكفيلة
بإشاعة
الشفافية
وإتاحة
املعلومات
على أوسع
نطاق لكافة
األطراف،
مبا يضمن
محاصرة
الفساد واحلد
من التواطؤ
بني املوظفني
املختصني
وبعض أصحاب
األعمال.

على أوض��اع السوق ،بينما تصل املعلومات
الكاملة عن هذه املناقصة إلى بعضهم قبل
اإلع�ل�ان عنها ب��وق��ت ك��اف؛ مم��ا يتيح لهم
إعداد املستندات املطلوبة وإجراء الدراسات
ال�لازم��ة ف��ي ال�س��وق ،والتقدم بأسعار غير
قابلة للمنافسة .أي أن معظم املتنافسني
ُحرموا في هذه احلالة من معرفة املعلومات
الكاملة ،بينما متكن عدد محدود منهم من
معرفة ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات؛ مم��ا يضر بفرص
املنافسة املتكافئة للجميع.
وت��ؤك��د ه��ذه ال�ص��ور م��ن التالعب ف��ي استخدام
املعلومات حلرمان الكثيرين من فرص املنافسة
املتكافئة في املشتريات احلكومية ،أهمية وضع
ال �ض��واب��ط الكفيلة ب��إش��اع��ة الشفافية وإت��اح��ة
املعلومات على أوسع نطاق لكافة األط��راف ،مبا
يضمن محاصرة الفساد واحلد من التواطؤ بني
امل��وظ�ف�ين املختصني وب�ع��ض أص �ح��اب األع�م��ال
الذين ال يتورعون عن استخدام أي أسلوب لتحقيق
مصاحلهم .ونتيجة لتزايد ح��االت الفساد في
مجال املشتريات احلكومية ،وتزايد مطالبة الرأي
العام بالتصدي لهذا الفساد ،فقد صدر القانون
رقم  89لسنة  1998بشأن املناقصات واملزايدات
لتنظيم عملية امل�ش�ت��ري��ات احل�ك��وم�ي��ة ،وتضمن
القانون كيفية تنظيم اإلج ��راءات املرتبطة بهذا
املجال ،ونص على ضرورة إخضاع كل املناقصات
العامة واملمارسات العامة ملبادئ العالنية وتكافؤ
الفرص واملساواة وحرية املنافسة كمبدأ عام.
وحدد القانون احلاالت االستثنائية التي يتم فيها
التعاقد عن طريق مناقصة محدودة أو مناقصة
محلية ،أو ممارسة محدودة ،أو عن طريق االتفاق
امل �ب��اش��ر ،واش �ت��رط ل�ه��ذه احل���االت االستثنائية
ً
شروطا محددة ،لكن تطبيق القانون مل��دة عشر
سنوات كشف -في كثير من احل��االت -أن هذه
احل ��االت االستثنائية تُستخدم لتحقيق منافع
خ��اص��ة ،ويتم م��ن خاللها االل�ت�ف��اف على قانون
املناقصات وامل��زاي��دات وإف��راغ��ه م��ن مضمونه،
خاصة أن االكتفاء مبناقصة محدودة ،أو محلية،
أو عن طريق االتفاق املباشر ،تعني في املمارسة
أن املوظف املختص يختار من سيتم إدخالهم في
العملية مقابل استفادته من هذا اإلجراء ،وبالتالي
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ف��إن��ه ي�س��يء اس�ت�خ��دام وظيفته وي�ض��ر مبصالح
قطاع عريض من أصحاب األعمال .ومما يضعف
من تأثير هذا القانون ،وجود قوانني أخرى تشترك
معه ف��ي تنظيم املشتريات احلكومية ،وبعضها
�روع��ا معينة وم��ج��االت م �ح��ددة من
تستثني ف� ً
انطباق القانون عليها ،مثل قطاع البترول واملناجم
واحمل��اج��ر وم�ج��االت الطيران املدني وامل�ط��ارات
وامل��وان��ئ ،ب��ل إن احل�ك��وم��ة ق��ررت أخ �ي � ًرا -وف��ى
مواجهة أزمة مدينتي -أن تعدل قانون املناقصات
واملزايدات للنص على أنه إذا كانت هناك هيئات
عامة مت��ارس نشاطها ف��ي إط��ار ق��وان�ين خاصة
ب �ه��ا ،ف��إن ق��ان��ون الهيئة ه��و ال ��ذي ي �س��ري على
نشاطها ،وليس ق��ان��ون املناقصات وامل��زاي��دات.
مما يعني أن القانون متت محاصرته واالنتقاص

من مجال سريانه ،وهو األمر الذي يساعد على
استمرار الفساد في مجال املشتريات احلكومية،
وبالتالي فإن ما نص عليه القانون من اشتراط
العالنية وتكافؤ الفرص وحرية املنافسة كمبدأ
وحرصا على
عام ،لم يعد له مجال في التطبيق.
ً
احلد من الفساد في مجال املشتريات احلكومية،
وضمان املنافسة املتكافئة في هذا املجال ،فإن
احلاجة ملحة إلى اتخاذ العديد من اإلج��راءات
ملواجهة م��ا كشف عنه التطبيق م��ن مم��ارس��ات
ضارة ،واالهتمام بشكل خاص مبا يتصل بحرية
املعلومات والشفافية ،وم��ا ميكن أن تساهم به
ف��ي م��واج�ه��ة ال�ف�س��اد .ول��ذا فإننا ن�ع��رض بعض
االق �ت��راح��ات ال�ت��ي ميكن أن تساعد على ذل��ك،
وهو ما أش��ارت إليها الورقة الصادرة عن مركز
املشروعات الدولية اخلاصة  CIPEمن إعداد
األستاذ عبد الفتاح اجلبالي:
أوالً :االل �ت��زام بتنفيذ ق��رار رئيس ال���وزراء رقم
 33ل�س�ن��ة  ،2010ال� ��ذي ي�ق�ض��ي ب�ن�ش��ر ص��ورة
كاملة ومطابقة من كراسة الشروط واملواصفات
اخل ��اص ��ة ب��امل �ن��اق �ص��ات وامل� �م���ارس���ات ال �ع��ام��ة
واحمل��دودة واحمللية ،والتي تطرحها الدولة ،على
م��وق��ع ب��واب��ة امل�ش�ت��ري��ات احل�ك��وم�ي��ة ،وذل ��ك دون
إخالل بوجوب اإلعالن عنها بالطرق التي حددها
ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات وامل ��زاي ��دات رق ��م  89لسنة
1998؛ ألن هذا النشر سيمكن جميع املهتمني من
معرفة املعلومات الكافية عما يطرح من مناقصات
وامل�ش��ارك��ة فيها ،وي��وس��ع ن�ط��اق نشر املعلومات
بالنسبة للمناقصات احملدودة واحمللية.
ثان ًيا :وضع نظام للمشتريات احلكومية شفاف
وتنافسي ،وقائم على معايير موضوعية ،بحيث
ي�ص�ب��ح ف �ع��االً ف��ي م �ن��ع ال �ف �س��اد ،وذل� ��ك ببعض
اإلج��راءات ،مثل :تعميم ونشر املعلومات املتعلقة
بإجراءات وعقود الشراء ،والقيام مسب ًقا بنشر
شروط املشاركة وقواعد املناقصة احلكومية مع
استخدام معايير موضوعية.
ثال ًثا :عدم االقتصار في املناقصات احملدودة على
إخطار املقيدين بسجل امل��وردي��ن ،بل فتح الباب
أم��ام اجلميع للتقدم للمناقصة ،س��واء املسجلني
بسجل املوردين أو غير املسجلني ،وبذلك مننع أية
محاولة للتالعب وقصر العملية على عدد محدود.

راب ًعا :التصدي لإلجراءات الشكلية للمناقصات،
م�ث��ل االت �ف��اق م��ع أح��د األط� ��راف ع�ل��ى إح�ض��ار
عرضني معه؛ الستيفاء الشكل وتغطية العملية،
حيث يشترط أن يتقدم للمناقصة ثالثة عروض
على األقل.
خامسا :اتخاذ اإلجراءات الكفيلة مبواجهة ظاهرة
ً
تسريب معلومات عن االعتماد املالي املخصص
للعملية في امل��وازن��ة إل��ى أح��د األط ��راف ،فيقدم
عرضه في حدود هذا االعتماد؛ مما ميكنه من
الفوز بالعملية.
�ادس��ا :حتديد م��دة معينة ف��ي ب��داي��ة ك��ل سنة
س� ً
مالية تعلن خاللها املناقصات في جميع الوزارات
وال �ه �ي �ئ��ات مل �ن��ع ط ��رح م �ن��اق �ص��ات مت تفصيلها
ألشخاص محددين ،حيث ستتاح الفرصة للجميع
ملتابعة ط��رح املناقصات في ه��ذا الوقت من كل
عام.
ساب ًعا :حتديد فترة كافية للعروض التي تتضمن
تقدمي عينات ومواد؛ لقطع الطريق على تسريب
معلومات للمعارف مسب ًقا لالستعداد لتقدمي
املطلوب مبك ًرا ،والتقدم للمناقصة فور اإلعالن
عنها ،وعدم توفر الوقت الكافي لآلخرين.
ثامنًا :حتديد فترة زمنية أطول من الفترة احملددة
حال ًيا لدراسة املناقصة بعد اإلعالن عنها ،تسمح
للجميع بدراسة العملية وحتديد أسعارها وتقدمي
األوراق الالزمة ،حيث يُكتفى حال ًيا مبدة قصيرة
ل�ت�ق��دمي ال��ع��روض؛ بينما ي �ق��وم ب�ع��ض املوظفني
بتسريب معلومات إل��ى أش�خ��اص محددين عن
العملية ق�ب��ل اإلع�ل�ان عنها ب��وق��ت ط��وي��ل ،مما
يجعلهم مستعدين ب��أوراق�ه��م قبل اإلع�ل�ان عن
املناقصة ،والتقدم إليها فور اإلعالن عنها ،ويحرم
بذلك اآلخ��ري��ن م��ن التقدم ف��ي ال��وق��ت املناسب
نتيجة قصر الفترة الزمنية لتقدمي ال�ع��روض.
وبعد ...هذه أمثلة لإلجراءات التي ميكن اتخاذها
في مواجهة إس��اءة استخدام املعلومات لصالح
ع ��دد م �ح��دود م��ن أص �ح��اب األع��م��ال وحجبها
عن الباقني ،مبا يضر مبناخ االستثمار ،ويهدد
االقتصاد الوطني ،ويحرم الكثيرين من فرصة
متكافئة في املنافسة في مجال حيوي ،هو مجال
املشتريات احلكومية الذي تدور األعمال فيه حول
عشرات املليارات من اجلنيهات.
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إساءة استخدام
املعلومات لصالح
عدد محدود
من أصحاب
األعمال
وحجبها
عن الباقني،
يضر مبناخ
االستثمار،
ويهدد
االقتصاد
الوطني ،ويحرم
الكثيرين من
فرصة متكافئة
في املنافسة.
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