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يف العام 2019، كلف معهد باسل فليحان املايل واالقتصادي تطبيق توصيات املؤمتر الوطني االول حول الرشاء العام الذي جمع 
املؤسسات الدولية والهيئات االقتصادية واملجتمع املدين، منها اعداد اقرتاح قانون عرصي. تدرس اللجنة النيابية الفرعية برئاسة 

ياسني جابر اقرتاح القانون، وقد خصصت له حتى االن اكرث من 35 جلسة 

رأي 

إقتراح قانون الشراء العام )2( 
ملاذا يحتاج لبنان إلى قانون حديث للشراء العام؟

مشاريع يقتيض تنفيذها جدولة التزامات يف 
اطار متوسط او طويل االمد.

3- املساءلة، من خالل تطبيق اليات واضحة 
كافة،  الرشاء  مراحل  يف  والرقابة،  لالرشاف 
جديدة  اليات  استحداث  تشمل  ان  عىل 
مهل  ضمن  واالعرتاضات  للشكاوى  وفاعلة 
مبا  املالمئة  العقاب  وتدابري  لبتها  محددة 

يعزز الثقة باالداء.
ان  عىل  الحرص  اي  واملنافسة،  الفعالية   -4
القاعدة  هي  التنافسية  االجراءات  تكون 
عمليات  الجراء  املعيارية  والطريقة  العامة 
الكفاية، وتأمني فرص  لتعزيز  الرشاء كوسيلة 
املحتملني،  املوردين  لجميع  وعادلة  متكافئة 
وموحدة  ومتكاملة  واضحة  وثائق  واعتامد 
يكون  بحيث  منوذجية(  رشوط  )دفاتر 
الشارية،  الجهات  لكل  ملزما  استخدامها 
االتفاقات  من  تحد  صارمة  ضوابط  واعتامد 
تتامىش  متعددة  وتوفري طرق رشاء  الرضائية 
مع متطلبات الحداثة، واعتامد قواعد واضحة 

املعلومات،  اىل  والجمهور  املدين  واملجتمع 
عليها  ينص  التي  الرسية  حاالت  مراعاة  مع 
الجهات  تعلن  املبدأ،  هذا  مبوجب  القانون. 
مبا  تنفيذها  وتفاصيل  خططها  عن  الشارية 
يف ذلك سري عملية الرشاء واجراءات التلزيم 
والقيمة  االستالم  ونتيجة  العقود  وتوقيع 
ادماج  عىل  كذلك  ينص  للعقد.  النهائية 
اعادة  او  استبدال  يف  الرقمية  التكنولوجيا 
الرشاء  مراحل  يف  الورقية  االجراءات  تصميم 
الرشاء  اىل  القانوين  املدخل  ويوفر   كافة، 

االلكرتوين وادارة البيانات.
برشية  موارد  تخصيص  لجهة  التخصص،   -7
عالية املهنية للقيام بعمليات الرشاء، وموجب 
املجال  هذا  يف  للعاملني  املستمر  التدريب 
املهنية واالحرتاف  ليكونوا عىل قدر عال من 
والنزاهة. ويدرج القانون الرشاء العام كوظيفة 
محددة، قامئة بذاتها، ضمن الهيكل الوظيفي 
اطر  التطبيقية  املراسيم  وتحدد  الدولة،  يف 
املهنية  والخربة  واملهارات  املعرفية  الكفايات 
الوظيفي  التوصيف  اىل  اضافة  والسلوكيات 
والرتفيع.  التعيني  و/او  التوظيف  ورشوط 
ان جميع  من  التأكد  القانون  اقرتاح  ويلحظ 
او  العام  الرشاء  عن  املسؤولني  املوظفني 
املتدخلني يف اي مرحلة من مراحله يستوفون 

املعايري املهنية املنصوص عليها.
8- االستدامة، بحيث تعتمد الجهات الشارية، 
القدرة  حيث امكن، الرشاء املستدام لتوجيه 
والخدمات  السلع  نحو  للدولة  الرشائية 
املستدامة بهدف تقليص االثر البيئي وتحقيق 
املنصوص  واالجتامعية  االقتصادية  االهداف 
واالتفاقات  واملعاهدات  املواثيق  يف  عليها 
الحرص  مع  الوطنية،  لالولوية  الدولية ووفقا 
عىل تحقيق التوازن بني املنافع املحتملة وعىل 
تحقيق القيمة الفضىل من انفاق املال العام، 
للمؤسسات  حوافز  باعطاء  يسمح  وبشكل 
الصغرية واملتوسطة ولالنتاج املحيل وللخربات 

الوطنية.
العام  الرشاء  عمليات  القانون  اقرتاح  ينظم 
عىل اساس المركزي مع ادارة مركزية ناظمة 
وتتدخل  املركزية  االلكرتونية  املنصة  تدير 

ففي  والتواطؤ:  الفساد  ملنع  بفعالية 

القانون من جديد وكيف  اقرتاح  ماذا يحمل 
والدويل؟  اللبناين  املجتمع  معه  سيتعاطى 
حديث  )مصطلح  التوريد  او  العام  الرشاء 
يستبدل تعبري الصفقات( هو احد ابرز محاور 
االصالحات الهيكلية لتحسني الحوكمة املالية، 
وتحفيز النهوض واستعادة الثقة التي التزمتها 
الحكومة اللبنانية خالل مؤمتر سيدر )2018(، 
ويف البيانات الوزارية لحكومتي الرئيس سعد 
دياب  حسان  والرئيس   )2019( الحريري 
املالية  الخطة  مسودة  وتضمنتها   *)2020(

)نيسان 2020(**.
اكدت مجموعة الدعم الدولية للبنان، خالل 
ويف   )2019 االول  )كانون  باريس  اجتامع 
 23( الحالية  الحكومة  تشكيل  بعد  بيانها 
الثاين 2020(، عىل اهمية تنفيذ هذه  كانون 
االلتزامات ودعمها لعملية اصالح الرشاء العام 
كرشط لتمويل برنامج االنفاق االستثامري يف 

قطاعات حيوية يحتاج اليها لبنان.
املايل  فليحان  باسل  معهد  املال  وزير  كلف 
جهود  متابعة  املال،  وزارة   - واالقتصادي 
االصالح منذ مطلع العام 2019. ومتت بلورة 
تشخيص  عىل  اعتمدت  العمل،  لهذا  رؤية 
منظومة  اداء  لواقع  وشامل  كامل  علمي 
الرشاء العام – مسح MAPS – بالتعاون مع 

البنك الدويل والوكالة الفرنسية للتنمية.
مع  املعهد  فريق  عمل  شهرا   19 مدى  عىل 
لبنانيا ودوليا،  مجموعة عمل من 13 خبريا 
دولية  مؤسسات  اربع  مع  الوثيق  بالتعاون 
لالتحاد  املشرتكة   SIGMA مبادرة  هي 
االقتصادي  التعاون  ومنظمة  االورويب، 
والوكالة  الدويل،  والبنك   ،OECD والتنمية 
نص  وضع  عىل   ،AFD للتنمية  الفرنسية 
لقانون عرصي راجعت هذه الجهات الدولية 

عىل  ليس  املقدمة  العروض  لتقييم  ومفصلة 
اساس  عىل  بل  فقط  االدىن  السعر  اساس 
معايري محددة كاملعايري البيئية او دورة حياة 
لتعديل  وضوابط  رشوط  تحديد  مع  املنتج، 

قيمة العقد عند االقتضاء.
5- النزاهة،  من خالل وضع تعريف واضح لها 
املتعددة  حاالته  وتحديد  املصالح  ولتضارب 
وتحديد انواع العقوبات التي تطاول موظفي 
القطاعني العام والخاص بدرجات تتناسب مع 
نوع العمل او الفعل او االمتناع عنه، اضافة 
اىل تحديد انواع الرقابة والعقوبات التي تطال 
بدرجات  والخاص  العام  القطاعني  موظفي 

تتناسب مع نوع املخالفة.
6- الشفافية، من خالل اعتامد منصة الكرتونية 
مركزية لدى هيئة الرشاء العام والزام الجهات 
املتعلقة  االساسية  املعلومات  نرش  الشارية 
والسامح  املنصة،  هذه  عىل  الرشاء  مبراحل 
بالنفاذ الحر لجميع اصحاب املصلحة، مبا يف 
املحتملني  واالجانب  املحليني  املوردين  ذلك 

اىل  اضافة  مرحلة،  من  اكرث  يف  مضمونه 
جهات وطنية.

 MAPS مسح  نتائج  اشارت  سابقا،  بّينا  كام 
اىل ان منظومة الرشاء العام يف لبنان متهالكة 
وتعاين من ثغر جوهرية عىل كل املستويات، 
املال  اهدار  من  ويزيد  عملها  يعّوق  ما 
وتداخل  والفساد،  التواطؤ  ومخاطر  العام، 
وتدهور  املعنية،  املؤسسات  بني  الصالحيات 
 210 اصل  فمن  العامة.  الخدمات  جودة 
اساسها،  عىل  املنظومة  تقويم  جرى  معايري 
سجل لبنان تطابقا كليا يف 11 معيارا فقط، اي 
بنسبة 5%. يف املقابل، حدد 120 معيارا غري 
مطابق للمعايري الدولية، و71 معيارا مطابقا 

تطابقا جزئيا.
عىل   MAPS تقرير  توصيات  ابرز  من 
واقرار  اعداد  والتنظيمي،  القانوين  املستويني 
واستكامله  وحديث  شامل  عام  رشاء  قانون 
املراسيم  من  ومتجانسة  كاملة  مبجموعة 
الجهات  كل  عىل  للتطبيق  قابلة  التطبيقية، 

الشارية.
اعداد  يف  تشاركية  علمية  منهجية  اعتمدت 
اقرتاح القانون، مؤلفة من ست مراحل، اولها 
كان مراجعة نصوص مشاريع القوانني املقرتحة 
سابقا حفاظا عىل الجهود الوطنية التي بذلت 
اجرى  الثانية،  املرحلة  يف  الخصوص.  هذا  يف 
التي  بالقوانني  مقارنة  دراسة  العمل  فريق 
ابرزها  العربية،  الدول  من  عدد  يف  اقرت 
فلسطني   ،)2018( مرص   ،)2019( االردن 
مسح  وتوصيات   ،)2014( تونس   ،)2014(
MAPS  اضافة اىل  املراجع الدولية االساسية: 
 )2011( النموذجي  االونسيرتال  قانون   -1
الذي تعتمد عليه كل الدول الراغبة يف تطوير 

اطارها القانوين.

منظمة  قبل  من  بها  املوىص  املبادىء   -2
يف   OECD والتنمية   االقتصادي  التعاون 

العام 2016.
مع  واسعة  مشاورات  اجريت  ذلك،  بعد 
الجهات املختصة وممثلني عن القطاع الخاص 
مسودة  تعديل  يف  ساهمت  املدين  واملجتمع 
يف  الخرباء  من   الطلب  تم  اخريا،  القانون. 
النص  مراجعة  الرشيكة  الدولية  املؤسسات 

املقرتح.
والحجة  البينات  عىل  املبنية  املنهجية  هذه 
تطوير  يف  دوليا  تعتمد  املقارنة،  والدراسات 
للمرة  تعتمد  وهي  املالية  القوانني  نصوص 

االوىل يف لبنان.
يرتكز اقرتاح القانون عىل مثانية مبادئ للرشاء 
االثني  الدولية  املبادىء  من  مستقاة  العام، 
عرش الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية  OECD، وهي:
1- امليزة الشاملة حيث تشمل احكام القانون 
كل الجهات الشارية واي شخص من اشخاص 
من  بتمويل  عاما،  ماال  ينفق  العام  القانون 
وقروض.  هبات  من  او  الخزينة  او  املوازنة 
العامة،  املشرتيات  انواع  كل  املبدأ  يشمل 
وتقديم  اللوازم  وتوريد  االشغال،  تنفيذ  اي 
االستشارية  الخدمات  فيها  مبا  الخدمات 
احكام  يخالف  ال  مبا  خارجية،  او  داخلية 
اصوال  املربمة  الدولية  واالتفاقات  املعاهدات 

من الدولة اللبنانية.
يلزم  املوازنات  مع  والدمج  التخطيط   -2
تحديد  كافة  الشارية  الجهات  القانون 
الحاجات وتحضري الخطط السنوية واملتوسطة 
تزامنا مع اعداد املوازنات العامة، واستنادا اىل 
خطة  لحظ  امكان  يوفر  كام  موحدة.  مناذج 
رشاء سنوية او متعددة السنة يف حال تتضمن 

معهد باسل فليحان املايل واالقتصادي.

اعداد معهد باسل فليحان املالي واالقتصادي
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تكون  ما  عادة  الحديثة،  املنظومات 
بشكل  المركزية  للرشاء  التنفيذية  املهامت 
واالستجابة  خططها  تنفيذ  ادارة  لكل  يتيح 
بالرسعة الالزمة لحاجات املواطنني، مع دور 
املالية  وزارات  عادة  تتواله  ناظم  مركزي 
هيئات/ادارات  او  مرص(  حالة  )يف  مبارشة 
بارز  اىل دور  اضافة  مستقلة )حالة تونس( 
الشكاوى  يف  بالنظر  متخصصة  لهيئات 
)هيئة  العقد  توقيع  قبل  ما  والنزاعات 
االعرتاض( وما بعده )مجلس شورى الدولة( 

ودور رقايب الحق )ديوان املحاسبة(.
املناقصات  ادارة  يطور  القانون  اقرتاح 
الحالية التي تصبح هيئة مستقلة تقع عليها 
مسؤولية القيام مبهامت اساس النتظام هذا 
القطاع مبا يف ذلك ادارة نظام رشاء الكرتوين 
بتوثيق  يسمح   E-procurement موحد 
املستويني  عىل  منظم  بشكل  املعلومات 
القرار  لصانعي  وتوفريها  واملحيل،  املركزي 

 .open data وللجمهور
وتوجه  تنظم  سوف  العام  الرشاء  هيئة 
وضع  عرب  االجراءات  توحيد  يف  وتساهم 
منوذجية.  رشوط  ودفاتر  معيارية  مستندات 
كاملة  الرشاء  عمليات  سري  سرتاقب  كذلك 
التي  املركزية  االلكرتونية  املنصة  خالل  من 
دفاتر  عىل  االطالع  كمثل  لديها،  ستنشأ 
وسيكون  والتلزيم.  االستالم  ولجان  الرشوط 

الرشاء  عملية  سري  عىل  االعرتاض  امكانها  يف 
متى تعارضت مع مقتضيات املصلحة العامة، 
ومجلس  الجمهورية  رئاسة  اىل  تقارير  ورفع 

النواب ومجلس الوزراء.
مستقلة  هيئة  وهي  االعرتاضات،  هيئة 
لبت  رسيعة  ومسارات  اليات  وفق  تعمل 
قبل  ما  فرتة  خالل  والشكاوى  املراجعات 
عىل  االعرتاضات  هيئة  تعتمد  التعاقد. 
ملفات  دراسة  من  متكنها  متنوعة  خربات 
وقانونية  تقنية  نظر  وجهتي  من  الشكاوى 
كذلك  اكرب.  بفعالية  بها  البت  لها  يتيح  مبا 
تتمتع الهيئة باملرونة الالزمة التخاذ قراراتها 

بالرسعة املطلوبة كونها هيئة ادارية.
قانون عرصي وحده ال يكفي بالطبع، وان بات 
شبه جاهز لالقرار يف مجلس النواب اللبناين. 
مع  يرتافق  مل  اذا  مجتزأة  خطوة  يبقى  فهو 
مسار االصالح الذي ال يتوقف عند حد اقرار 
معني.  اداري  تنظيم  اعادة  او  جديد  ترشيع 
بالتنسيق  فليحان  باسل  معهد  حاليا  ويعمل 
للتنمية،  الفرنسية  والوكالة  الدويل  البنك  مع 
اىل  متوسطة  وطنية  اسرتاتيجيا  بلورة  عىل 
التدابري  من  مجموعة  تتضمن  االمد  طويلة 

االصالحية املتالزمة.
املستوى  رفع  االسرتاتيجيا  هذه  مداميك  من 
اختالل  يالحظ  حيث  البرشي  للكادر  املهني 
كبري بني املهارات املطلوبة وتلك املتوافرة حاليا 

باملامرسات  ملمني  غري  العاملني  من   %48(
وظيفي  لتوصيف  وغياب  الجيدة(،  الدولية 
ذلك  اىل  اشارت  وقد  العام.  الرشاء  ملهنة 
معظم التقارير الدولية التي اعتربت ان هذا 
اىل  بالنسبة  كبريا  ائتامنيا  خطرا  ميثل  النقص 
الحكومة. وعزت سببه اىل عدم خضوع جميع 
املعنيني اىل تدريب الزامي وال لتيويم الزامي 
مستمر ملعارفهم )عىل الرغم من كل الجهود 
االدارة  متطلبات  مع  يتالءم  مبا  املبذولة( 
املالية الحديثة واملتغريات الدولية، االمر الذي 
االدارة  ادارة نظام  الدولة عىل  يضعف قدرة 
املالية واصالحه. كام اكدت التقارير ان االمر 
اذا ما اخذنا يف االعتبار  يكتسب اهمية اكرب 
االبرز  الصفات  من  يعترب  النقص  هذا  ان 

للحوكمة املالية الضعيفة.
اخريا، تتضمن االسرتاتيجيا االستثامر يف البنية 
التحتية املعلوماتية لدى كل الجهات الشارية 
من  هي  التي  املركزية  االلكرتونية  واملنصة 
دون شك اساس لنظام حديث ورقابة فعلية 
وقد  االمور،  تستقيم  ال  دونه  من  وافصاح 
آخرها  ذلك  اىل  كثرية  عربية  دول  سبقتنا 
تونس التي باتت تعتمد بدءا من 2019/1/1 
الالمركزي عىل  بشكل ملزم الرشاء االلكرتوين 

  .Tuneps  منصة  مركزية

الوزاري  بيانها  يف  الحالية  الحكومة  تلتزم   *
املال  وزارة  بذلتها  التي  الجهود  كل  "متابعة 
ذلك  يف  مبا  العام،  الرشاء  منظومة  الصالح 
واقرار    )MAPS( الدويل  املسح  استكامل 
االقرار  عىل  والعمل  واعتامدها،  توصياته 
العام  للرشاء  عرصي  قانون  ملرشوع  الفوري 
الجهات  مالحظات  االعتبار  يف  االخذ  مع 

املختصة". 
املالية  الخطة  يف  الحكومة  لحظت   **
 ،2020 نيسان   30 يف  اقرتها  التي  االصالحية 
ضمن  العام  الرشاء  قانون  اقرار  رضورة 
سياق  يف  اعدت  التي  القوانني  من  مجموعة 
االصالحية  التدابري  احد  ليكون  سيدر  مؤمتر 
الهيكلية الرضورية اليجاد بيئة اعامل تنافسية 
لتوفري  االنتاجية  وترفع  االستثامرات  تجذب 

ارضية خصبة لنشاط القطاع الخاص. اقرتاح قانون الرشاء العام بات شبه جاهز لالقرار يف مجلس النواب.


