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 الحكومية المشتريات ةاتفاقي إلى مصر تنضم أن ينبغي هل
 *العالمية؟ التجارة ةلمنظم

 

 أحمد فاروق غنيم
 

 ملخص .1

 تنضم أن لمصر كان ينبغي إذا بما المتعلق السؤال على اإلجابة هذا الموجز حاول ي
 النظرية المناقشات علما بان ال؟ أم العالمية التجارة منظمهل يات الحكوميةاتفاقية المشتر  إلى

 النامية للبلدان او المساوئ باإليجابيات يتعلق فيما واضحة اجابه لم تثمر عن والسياسية
 المفاهيم بعض نوضح الموجز أن هذا في نحاول فإننا ذلك، ومع. االتفاق هذا إلى المنضمة
 تكون لكي الالزمة الخطوات هي ما نحدد وأن االتفاق، هذا إلى باالنضمام المرتبطة الخاطئة
 .مثمرة العضوية

 

 مقدمة .2
 1998لسنة  89المشتريات العامة في مصر لقانون المزايدات والمناقصات رقمقطاع  يخضع

 المالية وزاره عن والكتب الدورية الصادرة التكميلية القرارات الوزارية والئحته التنفيذية وعدد من
 عدل وقد. يصدرها مجلس الدولة التي القانونية والفتاوي أخرى قوانين في الواردة واالحكام
(. EBRD, 2013لوائحه ) في رئيسيه تغييرات أي دون 2010و 2008 في مرتين القانون

 به، وتضطلع المتصلة واألنظمة القانون تنفيذ عن المسؤول الكيان هي المالية وتعتبر وزارة
 المتعلقة التفتيش وعمليات المالية والرقابة الشراء بأنشطة الحكومية للخدمات العامة الهيئة
 االمتثال ورصد التقييم لجان جميع في المشاركة طريق عن والمحلية المركزية الميزانية بموارد
 في عليه المنصوص بين فجوه الحكومية. والشك من وجود واإلجراءات السارية للقوانين
 القانون يتضمنها التي الواسعة المفاهيم الفجوة هذه أسباب بين تنفيذه، ومن يتم وما القانون
 اإلجراءات فانذلك  على ، وعالوة للتطبيق كافيه غير يجعلها مما التنفيذية، حهولوائ
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 وضعت الفجوة لهذه القانون، ونتيجة تطبيق كفاءه عدم إلى أدت النطاق الواسعة والموازين والضوابط والمرهقة المفرطة البيروقراطية
 . (world bank, 2003) العروض لمقدمي معروفه أصبحت والتي المكتوبة غير بالمشتريات الخاصة والهيئات قواعدها الوزارات

(، إال EBRD,2012, 2013) التمييز وعدم العادلة بالمنافسة للسماح تقييمه تم قد عامه بصفه القانون أن من الرغم وذلك على
ساءة تطبيقية مع أن عدم وجود أنظمة محددة  باإلضافة لوجود سلطات تقديرية لبعض الهيئات أدى إلى عدم فاعلية القانون وا 

 االحتكام لحسن النية.

 للمصالح نتيجة وذلك متواضعة، مصر في العامة المشتريات بنظام المرتبطة اإلجراءات إلصالح المبذولة الجهود وظلت
هذه  قوم الحقائق ت هذه ضوء وفي. برمتها العملية ينظم فعال مؤسسي برنامج وجود ولعدم العملية عليها تنطوي التي المكتسبة
 مصر تساعد أن العالمية يمكن التجارة لمنظمه الحكومية المشتريات اتفاقية إلى االنضمام كان إذا ما على مسألةبالتركيز  الورقة 
 السلبية اإلنمائية اآلثار على التغلب مع الشفافية وتعزيز الكفاءة حيث من العامة بالمشتريات الخاص نظامها تحسين علي

 .المتوقعة
 والنتائج المنهج المستخدم .3

 التجارة لمنظمه الحكومية المشتريات اتفاقيه إلى االنضمام من لمصر المكاسب والخسائر المحتملة تحديد مهمة إن
 ثم فان ومن . العامة المشتريات بنظام المتعلقة والمعلومات البيانات ندرهالعالمية ليست باألمر اليسير، والسبب في ذلك هو 

 يصوره الذي النحو على االنضمام في ينظرون الذين العالمية التجارة منظمه ألعضاء التقييمي اإلطار يتبع هنا المتبع المنهج
-االقتصادية بالتنمية مرتبطة رئيسيه ركائز ثالثة قد قمنا بتحديد  و(. 2011) داوار و (، واكراثي2011وآخرون ) أندرسون

 .ال أم تحقيقها على مصر يساعد ان يمكن االتفاقيةإلى  االنضمام كان إذا عما اإلجابة ونحاول االجتماعية

 المشتريات اتفاقيةالقتصاديات الدول األعضاء في  (FDIالداخلي ) المباشر األجنبي واالستثمار الصادرات تعزيز .أ
 الحكومية:

 دول بطلبات 10 األوروبي، كما تقدمت االتحاد دول ذلك في في اتفاقية المشتريات الحكومية بما عضوا 42يوجد حاليا 
عضوية البرنامج  إلى االنضمام إلى اعضاء فى منظمة التجارة العالمية دول االتفاقية، كما تسعى أربعة إلى لالنضمام

(Anderson et. al., 2011; Anderson, 2010وتعتبر هذه ، ) عضوا  21في أعداد العضوية والتي بدأت ب  كبيره زيادة
 التقدم في مترددة دائما كانت النامية البلدان بأن القول من الرغم ( وعليChen and Whally, 2011) 1996فقط في عام 

 دول هي لالنضمام بطلبات تقدمت التي البلدان جميع أن إلى اإلشارة تجدر . والى اتفاقية المشتريات الحكومية لالنضمام بطلب
قرارا صائبا أم ال؟  –إذا كان القرار قد أتخذ باالنضمام  –نامية، ومن هذا المنطلق هل قرار مصر لالنضمام إلى البرنامج 

 .الحقائق عدد ذكر يلزم السؤال هذا على ولإلجابة
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 من% 60 من أواًل: يعتبر االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية الشركاء التجاريين لمصر وهم يمثلون أكثر
اتفاقية ألعضاء  اإلجمالية السوقية وقد قدرت القيمة . التفاقية المشتريات الحكومية برنامج في بالفعل عضوان تجارتها، وهما

 علي (،Anderson et. al, 2011والذي يعتبر عدد كبير ) 2008مليار دوالر أمريكي، في  1.6المشتريات الحكومية بمبلغ 
 األردن تفاقيةالى اال االنضمام إلى تسعي التي البلدان بين فمن ذلك، على األهم هو معدل دخول السوق. وعالوة أن من الرغم
 . أغادير واتفاقيه العربية للبلدان الحرة التجارة منطقه اتفاقات خالل قوية من تجاريه القاتتقيم معهما مصر ع التي وعمان

 في أحكام لديها التي العالمية التجارة منظمه أعضاء بين من هي )التي السعودية العربية المملكة فان ذلك، إلى باإلضافة
اتفاقية التجارة  داخل لمصر الرئيسيين التجاريين الشركاء بين من باالنضمام( تعتبر اهتمامها إلى تشير والتي انضمامها بروتوكول

 المصرية التجارية األعمال أن ضمنا تعني المحتملين أو الحاليين البرنامج أعضاء مع القوية التجارية كما أن العالقات .الحرة
 جانبا يكون أن يمكن الذي األمر الدول، تلك أسواق في وكذلك المصريين لدي مألوفة سواء حد على البلدان هذه في واألجنبية

 وبذلك ليس هناك ما يضمن أن هذه . إيجابيا للمناقصات المصرية في الخارج وللمناقصات األجنبية داخل السوق المصرية
 من العديد وجود فان أخرى، الحكومية، وبعبارةالمشتريات  متعادلة عن معلومات إلى بسهوله ستترجم بالتجارة المتعلقة المعلومات
إليه، حيث  انضمامها عند لمصر إيجابيا أو محايدا بالنسبة يكون أن فى اتفاقية المشتريات الحكومية يمكن التجاريين الشركاء

 مبيعات علي البرنامج، وكذلك أطراف بين والخدمات السلع تجارة علي البرنامج أثرا إيجابيا لعضويه أن أكدت األدلة التجريبية
 (.Chen and Whally, 2011) الخارج إلى المنتسبة األجنبية الشركات خدمات

لعضوية البرنامج، ويمثل  االنضمام إلى تسعي الدول التي بين الصين وجود انية التى يجب النظر فيها هىالمسألة الث و
مصدر قلق لجميع أعضاء البرنامج بالمقارنة مع مصر خاصة التعامل مع أدوات منافسة األسعار الصينية، وبعبارة  الصين وجود

تحقيق سهولة التعامل مع أسعارها التنافسية، وبالتالي  تكفل صارمة لشروط الصين انضمام يخضع أخرى فإنه من المحتمل أن
د المعايير لتقييم انضمام مصر إلى البرنامج، إال أنه سيبقى عامل حسم ال يمكن أن نعتمد على انضمام الصين من عدمه كأح

طاعات قووسيتم أخذه في الحسبان إلى أن تتضح شروط انضمام الصين وشروط انضمام مصر، وال سيما الشروط المتعلقة بال
  تريات الحكومية.الصغرى أو الدنيا، فضال عن انتهاء المفاوضات بشأن النص المنقح لبرنامج عمل اتفاقية المش

 المباشر، األجنبي االستثمار لتعزيز محرك بمثابة تكون أن يمكن الحكومية المشتريات اتفاقية أن أيضا بالذكر الجدير ومن
 دولة في الحكومية المشتريات من كبيرا جزءا تمثل والتي التشييد، أنشطه مثل محليه، أقامه تتطلب التي الميادين في سيما وال
 إلى مصر، كما تجدر اإلشارة في العامة المشتريات حجم عن متاحه منشوره معلومات أو بيانات توجد في حين ال. مصر مثل
 ، وقد حاول بعض(2016 ، المالية وزاره) مصر في العامة للمشتريات شامله بيانات قاعدهجمع   بصدد تزال ال المالية وزاره أن
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 في اإلجمالي المحلي الناتج % من17اإلجمالي حيث بلغت  المحلي الناتج من العامة المشترياتمن  مصر حصة تقدير الباحثين
2010/2011 (Abdellatif and Zaky, 2013)والمشتريات االستثمار سياسة ، هذا وتعتبر عضوية البرنامج صك الموافقة على 

 (Anderson, et. al, 2011المباشر. ) األجنبي المزيد من االستثمارالدول التي تسعى للحصول على  في

 التكاليف: وتقليل المنافسة تعزيز: الرشيد الحكم تعزيز .ب

( Anderson et. al, 2011) التكاليف وتقليل المنافسة تعزيز على الحكومية المشتريات اتفاقية إلى االنضمام سيساعد
 .بالقواعد والتقيد الشفافية لتعزيز فعاله أداه سيكون ألنه

 يخرجون قد الذين المحليون الموردون يتقاسمها لن الحكومة بها تتمتع التي الكفاءة ويتمثل الجانب السلبي في أن مكاسب
 يتمتع لم لن يستفيد بكل هذه المكاسب ما الحكومة مقابل ككل الشرسة، وبالتالي فإن االقتصاد األجنبية المنافسة بسبب السوق من

 الجانب على التركيز كان إذا التوزيع، ولكن بكفاءة تتعلق مسأله وهي شراؤها، يتم التي والخدمات للسلع أفضل بأسعار المستهلكون
إال أنه يمكن التحكم في  |. سلبيه واقتصاديه اجتماعيه آثار قد يترتب على ذلك السوق من المحليين المنتجين خرج ثم اإلنتاجي،

، وكذلك النص على (الدفاع إدارات ذلك في بما)شروط االنضمام بحيث يكون التطبيق تدريجي، كما يمكن تحديد قطاعات معينة 
 القطاعات علي االعتماد من الحكومة سيمكن ، وأسعار تفضيلية، مما(المحلي المحتوي متطلبات ذلك في بما)وجود تعويضات 

  .الصغيرة الشركات أو/و الحساسة

 الحكومية المشتريات اتفاقية نطاق خارج تقع التي الحكومية المشتريات تقديرات ان إلى اإلشارة تجدر لمصر، وبالنسبة
و  (Anderson et. al, 2011) العامة األوروبي االتحاد مشتريات مجموع % من80بلغت  األوروبي كاالتحاد مىنا لعضو

 في" لبلد المنشأ التحيز"باالضافة إلى ذلك نجد فى مصر ما يسمى ب  .الناميةبالنسبة للدول الذى من المتوقع ان يكون اعلى 
 الخ، والتي المحلية،.... السياسة وبيئة االلزام، تكاليف ذلك في بما العوامل، من العديد يحركه الذي المصري المشتريات نظام
 األدلة بعض الشراء، أضافة إلى ذلك نجد أن هناك أنشطه فيالمحلية  لشركاتباالشركات األجنبية  ستبدالال كدرع جميعها تعمل
 والخدمات المنتجات احالل فى مواجهة آخر كدرع تعمل بل( Shingal, 2011) بدائل ليست والخاصة العامة الواردات أن على

 التأثير فإن ،( 2011) أندرسون قبل من تحديده تم وحسبما ، ذلك على وعالوة .األجنبية البلدان بتلك المقدمة من المصرية
 الشركات مع التعاقد خالل من المناقصات في بالفوز األجنبية الشركات قيام احتمال ارتفاع بسبب يقل االقتصاد على السلبي
مكانية المحلية لم يؤد   اتفاقية المشترات الحكومية إلى االنضمام أن التجريبية األدلة أظهرت ، ذلك على عالوة. التكنولوجيا نقل وا 

 .إلى زيادة قيمة المشتريات األجنبية في البلدان التي انضمت ، على الرغم من أنها زادت الطلب على الواردات من العقود
(Shingal, 2011) 
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 والقواعد القوانين تغيير تكاليف وكذلك التفاوض تكاليف هو عائق بمثابة كونتيمكن أن  تىال ،و من  المخاوف االخرى 
 ، التكاليف هذه أن إلى اإلشارة تجدر. شتريات الحكوميةاتفاقية الم إلى المحلية واللوائح القوانين بتكييف المتعلقة المختلفة واللوائح
 Anderson et) والمانحين الدولية المنظمات من المقدم والمالي الفني الدعم خالل من تقليلها يمكن ، نسبيا كبيرة تعتبر والتي

al al، 2011.) يقلل مركزي قانون يحكمها الحكومية المشتريات فدرالية، وبالتالي فان دوله ليست مصر وعالوة على ذلك فان 
هناك مرونة تتعلق بانضمام  فان وأخيرا،. الفدرالية اتفاقية المشتريات الحكومية مقارنة بالنظم مع بالتكيف المرتبطة التكاليف من

لكل دولة  المحددة االحتياجات اتفاقية المشتريات الحكومية حسب لقواعد بالتكييف الخاصة االستثناءات وضع يتم أي دولة، حيث
(Anderson et. al, 2011، ) الى االتفاقية االنضمام مصر قررت إذا هوهذه المرونة جانب هام ينبغي النظر في. 

 الشفافية: وتعزيز اإلصالحات، وترسيخ الفساد، مكافحه .ج

 أو االستثمار، بسياسة يتعلق فيما سواء لإلصالحات، العمل كمرتكز ذاتها حد التفاقية المشتريات الحكومية في ويمكن
 أن من الرغم وعلى. مصر بالنسبة لحالة هام أمر وهذا. والقانوني المؤسسي اإلطار أو التصدير، استراتيجية أو الشراء، إجراءات
 اإلصالحات عنة و رفض ممانع  وجود يعني مما تنفيذه في القصور أوجه معالجة عن قاصرا يزال ال فانه مرتين، ُعدل قد القانون

 في النطاق عالميه ظاهره الفساد أن بالذكر الجدير ومن. الراهن الوضع من يستفيدون الذين المصلحة أصحاب بعض جانب من
 إلى االنضمام فان لذلك، ، ونتيجة(Shingal, 2015) النامية البلدان في خاصاو  العالم، انحاء جميع في المشتريات العامة مجال
 اكانت سواء جبهات عده علي اإلصالحات وترسيخ بدء في فعاله أداه يكون أن اتفاقية المشتريات الحكومية يمكن مثل دولي اتفاق
 بالذكر الجدير ومن. والصادرات واالستثمار الفساد ذلك في بما بها، متصلة بمجاالت أو ذاتها حد في الشراء بسياسة علقة مت

 والممارسات المصالح تضارب لتجنب البرنامج أطراف علي محددا شرطا يفرض جديدانصا  يتضمن راجع الم البرنامج أن ايضا
 (.Anderson et. al, 2011) الفاسدة

 
  الخاتمة .4

 تخفيض حيث من) الماضيين العامين في ارمة ص اقتصاديه في مصر إصالحات الحالي الحاكم النظام اجري وقد
 . السياسية يمكن االنضمام إلى البرنامج اإلرادة توفرت إذا أنه علي مشددا ،(ذلك إلى وما العملة، قيمه وتخفيض الوقود، إعانات
كأحد آليات محاربة  االتفاق هذا إلى االنضمام تستخدم أن يمكن الفساد مكافحه في الحالي النظام رغبه ذلك فان علي وعالوة

 ساعدت أن التفاقية المشتريات الحكومية المحلي، وبالتالي يمكن القانون تنفيذ في الثغرات علي للتغلب فعاله يكون أداهالفساد وأن 
 باالنضمام المتعلقة المحلية السياسية العادلة، إال أن الحساسية المنافسة أعاقت التي الثغرات ومكافحة المحسوبية هذه معالجه في
حسن  ينبغي به القيام تم إذا االنضمام قرار أن ضمنا تعني( المحليون المقاولون يفضلها التي الخسارة حيث من) االتفاق هذا إلى

 .للشعب توصيله
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 غير بشكل إال يساعد أن يمكن ال اتفاقية المشتريات الحكومية إلى االنضمام أن إلى اإلشارة تجدر ذلك على وعالوة
 للمادة منخفضه بدرجه ممتثال المصري القانون يزال الحكومة، وال مع نزاعهم في العروض لمقدمي عادل أساس توفير في مباشر

XX آليه بواسطة اال النزاع حل يمكن ال العالمية التجارة منظمه اتفاقات طبيعة وبحكم ،التفاقية المشتريات الحكومية  برنامج من 
 المباشر غير" اإليجابي الضغط" من نوعا يخلق أن يمكن البرنامج أن يعني العالمية، وهذا التجارة لمنظمه التابعة المنازعات تسويه
 ال األجانب المستثمرين ألن معها، المحلي قانونها مةئاتفاقية المشتريات الحكومية وموا بقواعد للتقيد المصرية الحكومة علي

 تسويه أن هو والسبب. االمتثال عدم حاله آلية تسوية المنازعات في إلى المصرية الحكومة يأخذوا أن الوسائل بكل يستطيعون
 تقاضي أن الخاصة األطراف من طرف ألي يمكن وال الحكومات تقتصر على العالمية التجارة منظمه بها تقوم التي المنازعات
 .أمامه الحكومات

 منازعات لتسويه نظاما بوصفها اتفاقية المشتريات الحكومية بإصالحات إلى االنضمام يقترن أن الصدد هذا في ينبغي ثم، ومن
 األعمال بيئة تحسين حيث من أخرى تنظيميه إصالحات تم  اال إذا مصر التفاقية فى صالحاان تكون   يمكن وال. االستثمار
 المنازعات عدد زيادة هناك أن البيانات تبين حيث المستثمرة، الدول بين المنازعات تسويه وآليه عام بوجه واالستثمار التجارية
-1998 الفترة خالل حاله 20، مقابل 2016-2011الفترة  في حاله 18 عن اإلبالغ تم حيث يناير 25 ثوره بعد الناشئة
2010(http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/CountryCases/62?partyRole=2)أن ، والواقع 
 ومرسومه 2017لسنة  72 القانون) لالستثمار جديد قانون إصدار ذلك في بما اإلصالحات من بالكثيرقامت  المصرية الحكومة
نشاء( التنفيذي نشاء التسجيل خطوات سرعت التي المستثمرين مراكز وا   بالمنازعات المرتبطة المسائل تظل ذلك ومع الشركات، وا 
 .نسبيا إشكاليه

 األثار و التوصيات  .5

 لإلصالح السياسية اإلرادة تكون أن ويمكن. لمصر إلى اتفاقية المشتريات الحكومية الحل السحرى ال يعتبر االنضمام
 هذه لتحقيق إلى اتفاقية المشتريات الحكومية كوسيلة الحالي النظام ينضم لكي قوية حوافز بمثابة الفساد مكافحه في والرغبة
جاهزة، وما  غير المحيطة واالستثمار األعمال بيئة كانت إذا يساعد ال قد وحده البرنامج إلى االنضمام ذلك فان ومع . األهداف

 بها المسموح المرنة البرنامج، كما أن االنضمام الى االتفاقية بأحكامها بالتنفيذ مترددة في تطبيق المعنية البشرية زالت القدرة
 مصالح تختطفها واال التنمية أغراض تخدم أن لضمان ذربح مصر في المنفذة الوكاالت تطبقها أن ينبغي التنمية ألغراض

 المرونة، حيث أن البرنامج استخدام إساءه عدم لضمان قصوى أهميه السياسية خاصه، وعلى الجانب اآلخر تكتسب اإلرادة
 للمنافسة. عادال أساسا ويوفر الشراء عمليه في الشفافية تحقيق علي الحكومة يساعد

 وال الصلة، ذات واألنظمة القواعد في النظر أعاده إلى حاجه هناك لمصر، مفيدا االتفاقيةإلى  االنضمام يكون ولكي

FEMISE 

  موجز السياسات
 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/CountryCases/62?partyRole=2


7 
 

اتفاقية المشتريات الحكومية  لمواد ممتثال ليكون القانون تعديل إلى كما أن هناك حاجه . االستثمارية بالمنازعات المتعلقة تلك سيما
 نظام شفافية علي تؤثر التي الرئيسية الجوانب أحد هي لالحتجاج وواضحة مستقله آليه وجود عدم مثال،) XX المادة الن ،

مراجعة  يجب وأخيرا. وتجعل امتثاله ضعيفا لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية المشتريات الحكومية  مصر في العامة المشتريات
 التقديرية السلطة وتقليل المنفذة الوكاالت جميع جانب من مشتركه ممارسه لضمان الشراء عمليه ينظم الذي المؤسسي اإلطار
 .القضائية واليتها اطار في المتعاقدة للوكاالت المتاحة
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