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 بساط خالل ورشة عمل في معهد باسل فليحان:

 لّبات مكافحة الفسادشراء العام من أهم متطتحديث ال
 اقتصاد الدول5:531   ٢٠١٩آذار  ٤االثنين 

 
وزارة المال ورشة عمل بعنوان "تجارب رائدة في  -نظّم معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

تحديث الشراء العام"، بالتعاون مع مبادرة "سيغما" المشتركة بين منظمة التعاون االقتصادي 

وروبي، وبحضور الفت من المؤسسات الدولية والسفارات والقطاعوعدد من والتنمية واالتحاد األ

 .مسؤولي الشراء في االدارات والمؤسسات والبلديات ومراقبين من المجتمع المدني

  

وألقت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط كلمة خالل الجلسة 

الشراء العام من أهم متطلّبات مكافحة الفساد وتعزيز أطر  االفتتاحية، الحظت فيها أن "تحديث

لشفافية التي التزمت بها الحكومة اللبنانية خالل مؤتمر سيدر، وأّكد عليها البيان الوزاري النزاهة وا

للحكومة الجديدة، وهو يُدَرج للمرة األولى في صلب البيان الوزاري". وأشارت إلى أن "الشراء 

الماليّة  الصالحات الهيكليّة إلدارة المال العام التي من شأنها تحسين الحوكمةالعام يقع في صلب ا

 ."وكسب ثقة المستثمرين واستعادة التنافسية االقتصادية

  

وذّكرت بالتحديات المالية واالقتصادية التي يواجهها لبنان، وأهمها "ضيق هامش االنفاق 

ية االقتصادية". كذلك اشارت إلى أن "الفساد االستثماري للدولة"، و"التراجع الملحوظ للتنافس

ن يشكالن عائقا كبيراً أمام الفرص االقتصادية"، وأن "تنفيذ برنامج وتضارب المصالح ال يزاال

االنفاق االستثماري يحتاج إلى الفاعلية والشفافية" )...( مما يتطلب اقرار قانون شراء عصري، 

لشراكة بين القطاعين العام والخاص مع أحكامه". ويدعو إلى مالءمة إجراءات تلزيم مشاريع ا

التحديات "النقص الملحوظ في القدرات والمهارات"، مما يستدعي "تعزيزاً والحظت أيضاً أن بين 

للقدرات والكفايات المهنية لدى جميع العاملين في الشراء العام لضمان أعلى مستويات الفاعلية 

 ."والجودة والشفافية

  

مع د أن "ثمة حاجة إلى قانون عصري للشراء العام، يتوافق التحديات تؤكّ  واعتبرت أن هذه

المبادىء الدولية والممارسات الجيدة، ويترافق مع إطار مؤسسي وتنظيمي متجانس مع تحديد 

https://eliktisad.com/category/show/news/19/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://eliktisad.com/category/show/news/19/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://eliktisad.com/
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األدوار بين المؤسسات ومنع التداخل الوظيفي غير الفاعل بما يسمح بتحقيق األهداف وتحسين 

 ."فاءة والفاعليّةجودة الخدمات، ورفع الك

  

حديث الشراء العام أهمية كبيرة، إذ كلّف وأشارت إلى أن وزير المال علي حسن خليل، يولي ت

المعهد المالي متابعة تطبيق توصيات المؤتمر الوطني األول حول الشراء، وأطلق ثالثة مسارات 

 12ية، السيّما المبادئ الــ عمل متوازية، أولها قانون جديد للشراء العام، منسجم مع المبادئ الدول

انيها تيويم دفاتر الشروط النموذجيّة الخمسة التي كانت قد لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وث

بالتعاون مع البنك الدولي، ليُصبح استخدامها ملزماً، والمسار الثالث  2013أعّدتها وزارة المال عام 

من البنك الدولي شراء العام، تنفذها الوزارة بدعم وهو منهجية تقييم دولية لنُظُم ال MAPSمسح

للتنمية، وتندرج في إطار المتطلّبات الدولية لوضع قواعد لنظام شراء عصري،  والوكالة الفرنسية

 .وتوزيع المسؤوليات لدى المؤسسات المعنيّة والتحضير للشراء اإللكتروني

  

  

بادرة المشتركة لمنظمة التعاون االقتصادي ثم تحدثت المستشار األّول في الشراء العام في الم

سيغما ايريكا بوزاي، فأبدت ارتياحها إلى أن  –ي لتحسين الحوكمة ة واالتحاد األوروبوالتنمي

"، مؤكدة استمرار دعم "سيغما" 2018"خطوات عّدة نفذت منذ المؤتمر األخير في حزيران 

ددت على الحاجة إلى توفير فريق محترف للخطوات الرامية إلى تحديث الشراء العام في لبنان. وش

إدارة عامة وفي مؤسسات الرقابة، مبرزة أهمية التدريب في ومتخصص في الشراء العام في كل 

هذا المجال. ورأت وجوب قيام حوار دائم ومستمر بين القطاعين العام والخاص في مجال الشراء 

 .ت في هذا المجالالعام. كذلك رأت ضرورة الحوار بين الدول وتبادل الخبرا
https://eliktisad.com/news/show/392116/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-

%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-

%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-

%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-

%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1- 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eliktisad.com/news/show/392116/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
https://eliktisad.com/news/show/392116/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
https://eliktisad.com/news/show/392116/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
https://eliktisad.com/news/show/392116/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
https://eliktisad.com/news/show/392116/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
https://eliktisad.com/news/show/392116/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
https://eliktisad.com/news/show/392116/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
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 م ورشة عمل معهد باسل فليحان نظّ 

 بعنوان "تجارب رائدة في تحديث الشراء العام"

 
Monday, March 4, 2019 

م اإلثنين ورشة عمل بعنوان وزارة المال اليو -نظّم معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

ام"، بالتعاون مع مبادرة "سيغما" المشتركة بين منظمة "تجارب رائدة في تحديث الشراء الع

التعاون االقتصادي والتنمية واالتحاد األوروبي، وبحضور الفت من المؤسسات الدولية 

ات ومراقبين من القطاع وعدد من مسؤولي الشراء في االدارات والمؤسسات والبلديوالسفارات و

 المجتمع المدني.

 

ان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط كلمة خالل الجلسة وألقت رئيسة معهد باسل فليح

أطر االفتتاحية، الحظت فيها أن "تحديث الشراء العام من أهم متطلّبات مكافحة الفساد وتعزيز 

ل مؤتمر سيدر، وأّكد عليها البيان النزاهة والشفافية التي التزمت بها الحكومة اللبنانية خال

وهو يُدَرج للمرة األولى في صلب البيان الوزاري". وأشارت إلى أن  الوزاري للحكومة الجديدة،

تحسين  "الشراء العام يقع في صلب االصالحات الهيكليّة إلدارة المال العام التي من شأنها

 فسية االقتصادية".الحوكمة الماليّة وكسب ثقة المستثمرين واستعادة التنا

 

تي يواجهها لبنان، وأهمها "ضيق هامش االنفاق وذّكرت بالتحديات المالية واالقتصادية ال

االستثماري للدولة"، و"التراجع الملحوظ للتنافسية االقتصادية". كذلك اشارت إلى أن "الفساد 

وأن "تنفيذ برنامج  صالح ال يزاالن يشكالن عائقا كبيراً أمام الفرص االقتصادية"،وتضارب الم

الشفافية" )...( مما يتطلب اقرار قانون شراء عصري، االنفاق االستثماري يحتاج إلى الفاعلية و

ويدعو إلى مالءمة إجراءات تلزيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع أحكامه". 

، مما يستدعي أيضاً أن بين التحديات "النقص الملحوظ في القدرات والمهارات"والحظت 

لعاملين في الشراء العام لضمان أعلى مستويات "تعزيزاً للقدرات والكفايات المهنية لدى جميع ا

 الفاعلية والجودة والشفافية".

 

عام، يتوافق مع واعتبرت أن هذه التحديات تؤّكد أن "ثمة حاجة إلى قانون عصري للشراء ال

http://alkalimaonline.com/
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مع إطار مؤسسي وتنظيمي متجانس مع تحديد  المبادىء الدولية والممارسات الجيدة، ويترافق

ت ومنع التداخل الوظيفي غير الفاعل بما يسمح بتحقيق األهداف وتحسين األدوار بين المؤسسا

 جودة الخدمات، ورفع الكفاءة والفاعليّة".

 

ليل، يولي تحديث الشراء العام أهمية كبيرة، إذ كلّف وأشارت إلى أن وزير المال علي حسن خ

وأطلق ثالثة مسارات  لمالي متابعة تطبيق توصيات المؤتمر الوطني األول حول الشراء،المعهد ا

 12عمل متوازية، أولها قانون جديد للشراء العام، منسجم مع المبادئ الدولية، السيّما المبادئ الــ 

كانت قد  التنمية، وثانيها تيويم دفاتر الشروط النموذجيّة الخمسة التيلمنظمة التعاون االقتصادي و

دولي، ليُصبح استخدامها ملزماً، والمسار بالتعاون مع البنك ال 2013أعّدتها وزارة المال عام 

وهو منهجية تقييم دولية لنُظُم الشراء العام، تنفذها الوزارة بدعم من البنك  MAPSالثالث مسح

ع قواعد لنظام شراء لة الفرنسية للتنمية، وتندرج في إطار المتطلّبات الدولية لوضالدولي والوكا

 معنيّة والتحضير للشراء اإللكتروني.عصري، وتوزيع المسؤوليات لدى المؤسسات ال

 

ثم تحدثت المستشار األّول في الشراء العام في المبادرة المشتركة لمنظمة التعاون االقتصادي 

حها إلى أن سيغما ايريكا بوزاي، فأبدت ارتيا –األوروبي لتحسين الحوكمة  والتنمية واالتحاد

"، مؤكدة استمرار دعم "سيغما" 2018"خطوات عّدة نفذت منذ المؤتمر األخير في حزيران 

للخطوات الرامية إلى تحديث الشراء العام في لبنان. وشددت على الحاجة إلى توفير فريق 

م في كل إدارة عامة وفي مؤسسات الرقابة، مبرزة أهمية محترف ومتخصص في الشراء العا

ين العام والخاص في في هذا المجال. ورأت وجوب قيام حوار دائم ومستمر بين القطاع التدريب

 مجال الشراء العام. كذلك رأت ضرورة الحوار بين الدول وتبادل الخبرات في هذا المجال.

 

ونماذج لتحديث الشراء في دول كمصر وتونس  وخالل الجلسات، اطلع المشاركون على تجارب

 12ادىء الــ ربات الجيدة المعتمدة، والتحديات المرافقة. كذلك ناقشوا المبوغيرها، وعلى المقا

حول الشراء العام التي أصدرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من خالل حاالت عملية 

ية، في محاولة لبلورة مبادىء الشراء العام في تحاكي الواقع داخل االدارات والمؤسسات اللبنان

عهد المشتريات نيلسن، والمدير االقليمي لم-متحدثين الخبير الدولي ستين برونلبنان. وبين ال

والتوريد في بريطانيا سام أشامبونغ، ومساعد وزير المالية للتطوير اإلداري والفني في مصر 

حديث الشراء العام في نهاية العام المنصرم. أما خالد نوفل الذي عرض تجربة مصر الرائدة في ت

عام اإللكتروني، لتي كانت األولى بين الدول العربية في اعتماد نظام الشراء التجربة تونس ا

 فتحدثت عنها رئيسة المرصد الوطني للمشتريات العامة في تونس ريم زهري.
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=370215 
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 عهد باسل فليحان نظّم ورشة عمل م

 ”تجارب رائدة في تحديث الشراء العام“بعنوان 
March 4, 2019 

 

 

 
  

وزارة المال اليوم اإلثنين ورشة عمل بعنوان  –معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي  منظّ 

المشتركة بين منظمة التعاون ” سيغما“،بالتعاون مع مبادرة ”تجارب رائدة في تحديث الشراء العام“

االقتصادي والتنمية واالتحاد األوروبي، وبحضور الفت من المؤسسات الدولية والسفارات 

طاع وعدد منمسؤولي الشراء في االدارات والمؤسسات والبلديات ومراقبين من المجتمع لقوا

 المدني.

رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط كلمة خالل الجلسة  وألقت

 تحديث الشراء العام من أهم متطلّبات مكافحة الفساد وتعزيز أطر“ االفتتاحية، الحظت فيها أن

لنزاهة والشفافية التي التزمت بها الحكومة اللبنانية خالل مؤتمر سيدر، وأّكد عليها البيان الوزاري ا

الشراء “وأشارت إلى أن   ”.للحكومة الجديدة، وهو يُدَرج للمرة األولى في صلب البيان الوزاري

ين الحوكمة الماليّة حسالعام يقع في صلب االصالحات الهيكليّة إلدارة المال العام التي من شأنها ت

 ”.وكسب ثقة المستثمرين واستعادة التنافسية االقتصادية

االنفاق  ضيق هامش“  وذّكرت بالتحديات المالية واالقتصادية التي يواجهها لبنان، وأهمها

الفساد ”أن كذلك اشارت إلى”. التراجع الملحوظ للتنافسية االقتصادية”، و”االستثماري للدولة

تنفيذ برنامج ”، وأن”ال يزاالن يشكالن عائقا كبيراً أمام الفرص االقتصاديةح وتضارب المصال

مما يتطلب اقرار قانون شراء عصري، ” )…( االنفاق االستثماري يحتاج إلى الفاعلية والشفافية

”. مع أحكامه  ويدعو إلى مالءمة إجراءات تلزيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تعزيزاً “مما يستدعي   ،”النقص الملحوظ في القدرات والمهارات“ن بين التحديات أ والحظت أيضاً 

للقدرات والكفايات المهنية لدى جميع العاملين في الشراء العام لضمان أعلى مستويات الفاعلية 

 ”.والجودة والشفافية

وافق مع يتثمة حاجة إلى قانون عصري للشراء العام، “واعتبرت أن هذه التحديات تؤّكد أن 

المبادىء الدولية والممارسات الجيدة، ويترافق مع إطار مؤسسي وتنظيمي متجانس مع تحديد 

https://alloubnania.com/archives/15957
https://alloubnania.com/archives/15957
https://alloubnania.com/
https://alloubnania.com/wp-content/uploads/2019/03/20190304_160104.jpg


9 | P a g e  
 

األدوار بين المؤسسات ومنع التداخل الوظيفي غير الفاعل بما يسمح بتحقيق األهداف وتحسين 

 ”.جودة الخدمات، ورفع الكفاءة والفاعليّة

ي تحديث الشراء العام أهمية كبيرة، إذ كلّف ولوزير المال علي حسن خليل، ي وأشارت إلى أن

وأطلق ثالثة مسارات  المعهد المالي متابعة تطبيق توصيات المؤتمر الوطني األول حول الشراء،

 12السيّما المبادئ الــ  أولها قانون جديد للشراء العام، منسجم مع المبادئ الدولية، عمل متوازية،

تيويم دفاتر الشروط النموذجيّة الخمسة التي كانت قد  وثانيها ة،لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمي

بالتعاون مع البنك الدولي، ليُصبح استخدامها ملزماً، والمسار الثالث  2013أعّدتها وزارة المال عام 

وهو منهجية تقييم دولية لنُظُم الشراء العام، تنفذها الوزارة بدعم من البنك الدولي   MAPSمسح

نسية للتنمية، وتندرج في إطار المتطلّبات الدولية لوضع قواعد لنظام شراء عصري، فروالوكالة ال

 وتوزيع المسؤوليات لدى المؤسسات المعنيّة والتحضير للشراء اإللكتروني.

 بوزاي

  

ثم تحدثت المستشار األّول في الشراء العام في المبادرة المشتركة لمنظمة التعاون االقتصادي 

سيغما ايريكا بوزاي، فأبدت ارتياحها إلى أن  –األوروبي لتحسين الحوكمة  ادوالتنمية واالتح

” سيغما“، مؤكدة استمرار دعم ″2018خطوات عّدة نفذت منذ المؤتمر األخير في حزيران “

للخطوات الرامية إلى تحديث الشراء العام في لبنان. وشددت على الحاجة إلى توفير فريق محترف 

م في كل إدارة عامة وفي مؤسسات الرقابة، مبرزة أهمية التدريب في عاومتخصص في الشراء ال

هذا المجال. ورأت وجوب قيام حوار دائم ومستمر بين القطاعين العام والخاص في مجال الشراء 

 العام. كذلك رأت ضرورة الحوار بين الدول وتبادل الخبرات في هذا المجال.

  

 الجلسات

علىتجارب ونماذج لتحديث الشراء في دول كمصر وتونس ن وخالل الجلسات، اطلع المشاركو

ـ  حول  12وغيرها، وعلى المقاربات الجيدة المعتمدة، والتحديات المرافقة. كذلك ناقشوا المبادىء الـ

الشراء العام التي أصدرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من خالل حاالت عملية تحاكي 

اللبنانية، في محاولة لبلورة مبادىء الشراء العام في لبنان. وبين  اتالواقع داخل االدارات والمؤسس

نيلسن، والمدير االقليمي لمعهد المشتريات والتوريد في -الخبير الدولي ستين برون المتحدثين

الذي  بريطانيا سام أشامبونغ، ومساعد وزير المالية للتطوير اإلداري والفني في مصر خالد نوفل

تونس  ئدة في تحديث الشراء العام في نهاية العام المنصرم. أما تجربةراتجربة مصر ال عرض

التي كانت األولى بين الدول العربية في اعتماد نظام الشراء العام اإللكتروني، فتحدثت عنها رئيسة 

 ريم زهري. المرصد الوطني للمشتريات العامة في تونس
https://alloubnania.com/archives/15957 
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 بساط في ورشة عمل لمعهد باسل فليحان: 

 تحديث الشراء العام من أهم متطلّبات مكافحة الفساد 

 وإدراجه في صلب البيان الوزاري يحصل للمرة األولى
 

 
وزارة المال اليوم اإلثنين ورشة عمل بعنوان  –نظّم معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

المشتركة بين منظمة ” سيغما“، بالتعاون مع مبادرة ”الشراء العام تجارب رائدة في تحديث“

التعاون االقتصادي والتنمية واالتحاد األوروبي، وبحضور الفت من المؤسسات الدولية والسفارات 

القطاع وعدد من مسؤولي الشراء في االدارات والمؤسسات والبلديات ومراقبين من المجتمع و

 .المدني

الي واالقتصادي لمياء المبيّض بساط كلمة خالل الجلسة باسل فليحان الم وألقت رئيسة معهد

طر تحديث الشراء العام من أهم متطلّبات مكافحة الفساد وتعزيز أ“االفتتاحية، الحظت فيها أن 

النزاهة والشفافية التي التزمت بها الحكومة اللبنانية خالل مؤتمر سيدر، وأّكد عليها البيان الوزاري 

الشراء “وأشارت إلى أن   ”.ة الجديدة، وهو يُدَرج للمرة األولى في صلب البيان الوزاريللحكوم

تحسين الحوكمة الماليّة  حات الهيكليّة إلدارة المال العام التي من شأنهاالعام يقع في صلب االصال

 .”وكسب ثقة المستثمرين واستعادة التنافسية االقتصادية

ضيق هامش االنفاق “  أهمهاقتصادية التي يواجهها لبنان، ووذّكرت بالتحديات المالية واال

الفساد “كذلك اشارت إلى أن ”. التراجع الملحوظ للتنافسية االقتصادية”، و”االستثماري للدولة

تنفيذ برنامج “، وأن ”صالح ال يزاالن يشكالن عائقا كبيراً أمام الفرص االقتصاديةوتضارب الم

مما يتطلب اقرار قانون شراء عصري، ” )…( الفاعلية والشفافية االنفاق االستثماري يحتاج إلى

”. مع أحكامه  ين القطاعين العام والخاصويدعو إلى مالءمة إجراءات تلزيم مشاريع الشراكة ب

تعزيزاً “مما يستدعي   ،”النقص الملحوظ في القدرات والمهارات“يضاً أن بين التحديات والحظت أ

لدى جميع العاملين في الشراء العام لضمان أعلى مستويات الفاعلية  للقدرات والكفايات المهنية

 .”والجودة والشفافية

ام، يتوافق مع ثمة حاجة إلى قانون عصري للشراء الع“واعتبرت أن هذه التحديات تؤّكد أن 

المبادىء الدولية والممارسات الجيدة، ويترافق مع إطار مؤسسي وتنظيمي متجانس مع تحديد 

https://alloubnania.com/wp-content/uploads/2019/03/20190304_160104.jpg
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ين المؤسسات ومنع التداخل الوظيفي غير الفاعل بما يسمح بتحقيق األهداف وتحسين األدوار ب

 .”فاعليّةجودة الخدمات، ورفع الكفاءة وال

ل، يولي تحديث الشراء العام أهمية كبيرة، إذ كلّف وأشارت إلى أن وزير المال علي حسن خلي

ل الشراء، وأطلق ثالثة مسارات المعهد المالي متابعة تطبيق توصيات المؤتمر الوطني األول حو

 12ا المبادئ الــ عمل متوازية، أولها قانون جديد للشراء العام، منسجم مع المبادئ الدولية، السيّم

تنمية، وثانيها تيويم دفاتر الشروط النموذجيّة الخمسة التي كانت قد لمنظمة التعاون االقتصادي وال

البنك الدولي، ليُصبح استخدامها ملزماً، والمسار الثالث  بالتعاون مع 2013أعّدتها وزارة المال عام 

وهو منهجية تقييم دولية لنُظُم الشراء العام، تنفذها الوزارة بدعم من البنك الدولي   MAPSمسح

ة الفرنسية للتنمية، وتندرج في إطار المتطلّبات الدولية لوضع قواعد لنظام شراء عصري، والوكال

 .لمؤسسات المعنيّة والتحضير للشراء اإللكترونيوتوزيع المسؤوليات لدى ا

 بوزاي

  

ثم تحدثت المستشار األّول في الشراء العام في المبادرة المشتركة لمنظمة التعاون االقتصادي 

سيغما ايريكا بوزاي، فأبدت ارتياحها إلى أن  –التحاد األوروبي لتحسين الحوكمة والتنمية وا

” سيغما“، مؤكدة استمرار دعم ″2018خطوات عّدة نفذت منذ المؤتمر األخير في حزيران “

لى الحاجة إلى توفير فريق محترف للخطوات الرامية إلى تحديث الشراء العام في لبنان. وشددت ع

ء العام في كل إدارة عامة وفي مؤسسات الرقابة، مبرزة أهمية التدريب في ومتخصص في الشرا

هذا المجال. ورأت وجوب قيام حوار دائم ومستمر بين القطاعين العام والخاص في مجال الشراء 

 .العام. كذلك رأت ضرورة الحوار بين الدول وتبادل الخبرات في هذا المجال

  

 الجلسات

اركون على تجارب ونماذج لتحديث الشراء في دول كمصر وتونس وخالل الجلسات، اطلع المش

ـ  حول  12وغيرها، وعلى المقاربات الجيدة المعتمدة، والتحديات المرافقة. كذلك ناقشوا المبادىء الـ

الشراء العام التي أصدرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من خالل حاالت عملية تحاكي 

لمؤسسات اللبنانية، في محاولة لبلورة مبادىء الشراء العام في لبنان. وبين الواقع داخل االدارات وا

نيلسن، والمدير االقليمي لمعهد المشتريات والتوريد في -المتحدثين الخبير الدولي ستين برون

بريطانيا سام أشامبونغ، ومساعد وزير المالية للتطوير اإلداري والفني في مصر خالد نوفل الذي 

صر الرائدة في تحديث الشراء العام في نهاية العام المنصرم. أما تجربة تونس عرض تجربة م

التي كانت األولى بين الدول العربية في اعتماد نظام الشراء العام اإللكتروني، فتحدثت عنها رئيسة 

 .المرصد الوطني للمشتريات العامة في تونس ريم زهري
http://starlebanon.net/?p=9075 
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 ”تجارب رائدة في تحديث الشراء العام“ معهد باسل فليحان نظّم ورشة عمل بعنوان

 بساط: تحديث الشراء العام من أهم متطلّبات مكافحة الفساد 

 وإدراجه في صلب البيان الوزاري يحصل للمرة األولى
 

 
وزارة المال اليوم اإلثنين ورشة عمل بعنوان  –نظّم معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

نظمة ركة بين مالمشت” سيغما“، بالتعاون مع مبادرة ”تجارب رائدة في تحديث الشراء العام“

التعاون االقتصادي والتنمية واالتحاد األوروبي، وبحضور الفت من المؤسسات الدولية والسفارات 

والقطاع وعدد من مسؤولي الشراء في االدارات والمؤسسات والبلديات ومراقبين من المجتمع 

 .المدني

ل الجلسة ط كلمة خالوألقت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء المبيّض بسا

تحديث الشراء العام من أهم متطلّبات مكافحة الفساد وتعزيز أطر “االفتتاحية، الحظت فيها أن 

النزاهة والشفافية التي التزمت بها الحكومة اللبنانية خالل مؤتمر سيدر، وأّكد عليها البيان الوزاري 

الشراء “وأشارت إلى أن   .”الوزاري للحكومة الجديدة، وهو يُدَرج للمرة األولى في صلب البيان

العام يقع في صلب االصالحات الهيكليّة إلدارة المال العام التي من شأنها تحسين الحوكمة الماليّة 

 .”وكسب ثقة المستثمرين واستعادة التنافسية االقتصادية

نفاق ضيق هامش اال“  وذّكرت بالتحديات المالية واالقتصادية التي يواجهها لبنان، وأهمها

الفساد “كذلك اشارت إلى أن ”. التراجع الملحوظ للتنافسية االقتصادية”، و”ستثماري للدولةاال

تنفيذ برنامج “، وأن ”وتضارب المصالح ال يزاالن يشكالن عائقا كبيراً أمام الفرص االقتصادية

 راء عصري،مما يتطلب اقرار قانون ش” )…( االنفاق االستثماري يحتاج إلى الفاعلية والشفافية

”. مع أحكامه  ويدعو إلى مالءمة إجراءات تلزيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تعزيزاً “مما يستدعي   ،”النقص الملحوظ في القدرات والمهارات“والحظت أيضاً أن بين التحديات 

اعلية تويات الفللقدرات والكفايات المهنية لدى جميع العاملين في الشراء العام لضمان أعلى مس

 .”والجودة والشفافية

ثمة حاجة إلى قانون عصري للشراء العام، يتوافق مع “واعتبرت أن هذه التحديات تؤّكد أن 

المبادىء الدولية والممارسات الجيدة، ويترافق مع إطار مؤسسي وتنظيمي متجانس مع تحديد 

http://www.ad-dawra.com/
https://alloubnania.com/wp-content/uploads/2019/03/20190304_160104.jpg
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يق األهداف وتحسين يسمح بتحقاألدوار بين المؤسسات ومنع التداخل الوظيفي غير الفاعل بما 

 .”جودة الخدمات، ورفع الكفاءة والفاعليّة

وأشارت إلى أن وزير المال علي حسن خليل، يولي تحديث الشراء العام أهمية كبيرة، إذ كلّف 

المعهد المالي متابعة تطبيق توصيات المؤتمر الوطني األول حول الشراء، وأطلق ثالثة مسارات 

 12د للشراء العام، منسجم مع المبادئ الدولية، السيّما المبادئ الــ قانون جديعمل متوازية، أولها 

لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وثانيها تيويم دفاتر الشروط النموذجيّة الخمسة التي كانت قد 

الثالث بالتعاون مع البنك الدولي، ليُصبح استخدامها ملزماً، والمسار  2013أعّدتها وزارة المال عام 

وهو منهجية تقييم دولية لنُظُم الشراء العام، تنفذها الوزارة بدعم من البنك الدولي   MAPSحمس

والوكالة الفرنسية للتنمية، وتندرج في إطار المتطلّبات الدولية لوضع قواعد لنظام شراء عصري، 

 .وتوزيع المسؤوليات لدى المؤسسات المعنيّة والتحضير للشراء اإللكتروني

 ايبوز
ثت المستشار األّول في الشراء العام في المبادرة المشتركة لمنظمة التعاون االقتصادي ثم تحد

سيغما ايريكا بوزاي، فأبدت ارتياحها إلى أن  –والتنمية واالتحاد األوروبي لتحسين الحوكمة 

” سيغما“، مؤكدة استمرار دعم ″2018خطوات عّدة نفذت منذ المؤتمر األخير في حزيران “

رامية إلى تحديث الشراء العام في لبنان. وشددت على الحاجة إلى توفير فريق محترف وات الللخط

مبرزة أهمية التدريب في  ومتخصص في الشراء العام في كل إدارة عامة وفي مؤسسات الرقابة،

هذا المجال. ورأت وجوب قيام حوار دائم ومستمر بين القطاعين العام والخاص في مجال الشراء 

 .رأت ضرورة الحوار بين الدول وتبادل الخبرات في هذا المجال . كذلكالعام

 الجلسات
وخالل الجلسات، اطلع المشاركون على تجارب ونماذج لتحديث الشراء في دول كمصر وتونس 

ـ  حول  12وغيرها، وعلى المقاربات الجيدة المعتمدة، والتحديات المرافقة. كذلك ناقشوا المبادىء الـ

أصدرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من خالل حاالت عملية تحاكي التي  الشراء العام

الواقع داخل االدارات والمؤسسات اللبنانية، في محاولة لبلورة مبادىء الشراء العام في لبنان. وبين 

نيلسن، والمدير االقليمي لمعهد المشتريات والتوريد في -المتحدثين الخبير الدولي ستين برون

سام أشامبونغ، ومساعد وزير المالية للتطوير اإلداري والفني في مصر خالد نوفل الذي طانيا بري

عرض تجربة مصر الرائدة في تحديث الشراء العام في نهاية العام المنصرم. أما تجربة تونس 

ئيسة التي كانت األولى بين الدول العربية في اعتماد نظام الشراء العام اإللكتروني، فتحدثت عنها ر

 .لمرصد الوطني للمشتريات العامة في تونس ريم زهريا

http://www.ad-

dawra.com/2019/03/04/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-

%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-

%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-

%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-

%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ad-dawra.com/2019/03/04/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/
http://www.ad-dawra.com/2019/03/04/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/
http://www.ad-dawra.com/2019/03/04/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/
http://www.ad-dawra.com/2019/03/04/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/
http://www.ad-dawra.com/2019/03/04/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/
http://www.ad-dawra.com/2019/03/04/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/
http://www.ad-dawra.com/2019/03/04/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86/
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HNEWSTELEGRAP 

 فليحان: بساط في ورشة عمل لمعهد باسل

 تحديث الشراء العام من أهم متطلّبات مكافحة الفساد

 
 

 

وزارة المال اليوم اإلثنين ورشة عمل بعنوان  -صادي معهد باسل فليحان المالي واالقت .: نظّم

ا" المشتركة بين منظمة بالتعاون مع مبادرة "سيغم ،"تجارب رائدة في تحديث الشراء العام"

التعاون االقتصادي والتنمية واالتحاد األوروبي، وبحضور الفت من المؤسسات الدولية والسفارات 

دارات والمؤسسات والبلديات ومراقبين من المجتمع مسؤولي الشراء في اال والقطاع وعدد من

 المدني.

بيّض بساط كلمة خالل الجلسة رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لمياء الم وألقت

"تحديث الشراء العام من أهم متطلّبات مكافحة الفساد وتعزيز أطر  االفتتاحية، الحظت فيها أن

ا الحكومة اللبنانية خالل مؤتمر سيدر، وأّكد عليها البيان الوزاري النزاهة والشفافية التي التزمت به

وأشارت إلى أن "الشراء   ب البيان الوزاري".للحكومة الجديدة، وهو يُدَرج للمرة األولى في صل

العام يقع في صلب االصالحات الهيكليّة إلدارة المال العام التي من شأنها تحسين الحوكمة الماليّة 

 مستثمرين واستعادة التنافسية االقتصادية".وكسب ثقة ال

االنفاق  هامش "ضيق  وذّكرت بالتحديات المالية واالقتصادية التي يواجهها لبنان، وأهمها

الفساد "أن االستثماري للدولة"، و"التراجع الملحوظ للتنافسية االقتصادية". كذلك اشارت إلى

"تنفيذ برنامج  مام الفرص االقتصادية"، وأنوتضارب المصالح ال يزاالن يشكالن عائقا كبيراً أ

ر قانون شراء عصري، االنفاق االستثماري يحتاج إلى الفاعلية والشفافية" )...( مما يتطلب اقرا

مع أحكامه".   ويدعو إلى مالءمة إجراءات تلزيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مما يستدعي "تعزيزاً   ظ في القدرات والمهارات"،والحظت أيضاً أن بين التحديات "النقص الملحو

ن أعلى مستويات الفاعلية للقدرات والكفايات المهنية لدى جميع العاملين في الشراء العام لضما

 والجودة والشفافية".

واعتبرت أن هذه التحديات تؤّكد أن "ثمة حاجة إلى قانون عصري للشراء العام، يتوافق مع 

ممارسات الجيدة، ويترافق مع إطار مؤسسي وتنظيمي متجانس مع تحديد المبادىء الدولية وال

فاعل بما يسمح بتحقيق األهداف وتحسين األدوار بين المؤسسات ومنع التداخل الوظيفي غير ال

 جودة الخدمات، ورفع الكفاءة والفاعليّة".

بيرة، إذ كلّف وزير المال علي حسن خليل، يولي تحديث الشراء العام أهمية ك وأشارت إلى أن

وأطلق ثالثة مسارات  المعهد المالي متابعة تطبيق توصيات المؤتمر الوطني األول حول الشراء،

https://www.newstelegraph.net/
javascript:;
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 12السيّما المبادئ الــ  أولها قانون جديد للشراء العام، منسجم مع المبادئ الدولية، ة،عمل متوازي

تيويم دفاتر الشروط النموذجيّة الخمسة التي كانت قد  لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وثانيها

والمسار الثالث  بالتعاون مع البنك الدولي، ليُصبح استخدامها ملزماً، 2013أعّدتها وزارة المال عام 

، تنفذها الوزارة بدعم من البنك الدولي وهو منهجية تقييم دولية لنُظُم الشراء العام  MAPSمسح

وضع قواعد لنظام شراء عصري، مية، وتندرج في إطار المتطلّبات الدولية لوالوكالة الفرنسية للتن

  روني.وتوزيع المسؤوليات لدى المؤسسات المعنيّة والتحضير للشراء اإللكت

 بوزاي
  

ثم تحدثت المستشار األّول في الشراء العام في المبادرة المشتركة لمنظمة التعاون االقتصادي 

سيغما ايريكا بوزاي، فأبدت ارتياحها إلى أن  –والتنمية واالتحاد األوروبي لتحسين الحوكمة 

عم "سيغما" "، مؤكدة استمرار د2018"خطوات عّدة نفذت منذ المؤتمر األخير في حزيران 

وات الرامية إلى تحديث الشراء العام في لبنان. وشددت على الحاجة إلى توفير فريق محترف للخط

ومتخصص في الشراء العام في كل إدارة عامة وفي مؤسسات الرقابة، مبرزة أهمية التدريب في 

ال الشراء هذا المجال. ورأت وجوب قيام حوار دائم ومستمر بين القطاعين العام والخاص في مج

  . كذلك رأت ضرورة الحوار بين الدول وتبادل الخبرات في هذا المجال.العام

  

 الجلسات

تجارب ونماذج لتحديث الشراء في دول كمصر وتونس  وخالل الجلسات، اطلّع المشاركون على

ـ  حول  12وغيرها، وعلى المقاربات الجيدة المعتمدة، والتحديات المرافقة. كذلك ناقشوا المبادىء الـ

لعام التي أصدرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من خالل حاالت عملية تحاكي الشراء ا

الواقع داخل االدارات والمؤسسات اللبنانية، في محاولة لبلورة مبادىء الشراء العام في لبنان. وبين 

 يات والتوريد فينيلسن، والمدير االقليمي لمعهد المشتر-الخبير الدولي ستين برون المتحدثين

الذي  بريطانيا سام أشامبونغ، ومساعد وزير المالية للتطوير اإلداري والفني في مصر خالد نوفل

تونس  تجربة مصر الرائدة في تحديث الشراء العام في نهاية العام المنصرم. أما تجربة عرض

ها رئيسة روني، فتحدثت عنالتي كانت األولى بين الدول العربية في اعتماد نظام الشراء العام اإللكت

 ريم زهري. المرصد الوطني للمشتريات العامة في تونس
https://www.newstelegraph.net/2019/03/04/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-

%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-

%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-

%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-

%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84-

%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.newstelegraph.net/2019/03/04/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/
https://www.newstelegraph.net/2019/03/04/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/
https://www.newstelegraph.net/2019/03/04/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/
https://www.newstelegraph.net/2019/03/04/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/
https://www.newstelegraph.net/2019/03/04/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/
https://www.newstelegraph.net/2019/03/04/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/
https://www.newstelegraph.net/2019/03/04/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/
https://www.newstelegraph.net/2019/03/04/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/
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 ورشة عمل في معهد فليحان 

 عن تجارب رائدة في تحديث الشراء العام

 
 اقتصاد وبيئة13:33الساعة  2019آذار  04اإلثنين 

 

وزارة المال ورشة عمل بعنوان "تجارب  -واالقتصادي نظم معهد باسل فليحان المالي  -وطنية 

سيغما" المشتركة بين منظمة التعاون رائدة في تحديث الشراء العام"، بالتعاون مع مبادرة "

االقتصادي والتنمية واالتحاد األوروبي، وفي حضور الفت من المؤسسات الدولية والسفارات 

والمؤسسات والبلديات ومراقبين من المجتمع والقطاع وعدد من مسؤولي الشراء في االدارات 

 .المدني

 

ياء المبيض بساط كلمة خالل الجلسة وألقت رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لم

االفتتاحية، الحظت فيها أن "تحديث الشراء العام من أهم متطلبات مكافحة الفساد وتعزيز أطر 

مة اللبنانية خالل مؤتمر سيدر، وأكد عليها البيان النزاهة والشفافية التي التزمت بها الحكو

 ."صلب البيان الوزاريالوزاري للحكومة الجديدة، وهو يدرج للمرة األولى في 

 

وأشارت إلى أن "الشراء العام يقع في صلب االصالحات الهيكلية إلدارة المال العام التي من 

 ."تعادة التنافسية االقتصاديةشأنها تحسين الحوكمة المالية وكسب ثقة المستثمرين واس

 

هامش االنفاق وذكرت "بالتحديات المالية واالقتصادية التي يواجهها لبنان، وأهمها ضيق 

 ."االستثماري للدولة، والتراجع الملحوظ للتنافسية االقتصادية

 

واشارت إلى أن "الفساد وتضارب المصالح ال يزاالن يشكالن عائقا كبيرا أمام الفرص 

ية، وأن تنفيذ برنامج االنفاق االستثماري يحتاج إلى الفاعلية والشفافية، مما يتطلب اقرار االقتصاد

صري، ويدعو إلى مالءمة إجراءات تلزيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام قانون شراء ع

 ."والخاص مع أحكامه

 



17 | P a g e  
 

عي تعزيزا والحظت "أن بين التحديات النقص الملحوظ في القدرات والمهارات، مما يستد

للقدرات والكفايات المهنية لدى جميع العاملين في الشراء العام لضمان أعلى مستويات الفاعلية 

 ."والجودة والشفافية

 

واعتبرت "أن هذه التحديات تؤكد أن ثمة حاجة إلى قانون عصري للشراء العام، يتوافق مع 

ي وتنظيمي متجانس مع تحديد المبادىء الدولية والممارسات الجيدة، ويترافق مع إطار مؤسس

هداف وتحسين األدوار بين المؤسسات ومنع التداخل الوظيفي غير الفاعل بما يسمح بتحقيق األ

 ."جودة الخدمات، ورفع الكفاءة والفاعلية

 

وأشارت إلى "أن وزير المال علي حسن خليل، يولي تحديث الشراء العام أهمية كبيرة، إذ كلف 

طبيق توصيات المؤتمر الوطني األول حول الشراء، وأطلق ثالثة مسارات المعهد المالي متابعة ت

 12اء العام، منسجم مع المبادئ الدولية، السيما المبادئ الــ عمل متوازية، أولها قانون جديد للشر

لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وثانيها تيويم دفاتر الشروط النموذجية الخمسة التي كانت قد 

بالتعاون مع البنك الدولي، ليصبح استخدامها ملزما، والمسار  2013وزارة المال عام أعدتها 

نهجية تقييم دولية لنظم الشراء العام، تنفذها الوزارة بدعم من البنك وهو م MAPSالثالث مسح

الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، وتندرج في إطار المتطلبات الدولية لوضع قواعد لنظام شراء 

 ."ي، وتوزيع المسؤوليات لدى المؤسسات المعنية والتحضير للشراء اإللكترونيعصر

 

 بوزاي

ول في الشراء العام في المبادرة المشتركة لمنظمة التعاون االقتصادي ثم تحدثت المستشار األ

سيغما ايريكا بوزاي، فأبدت ارتياحها إلى أن  -والتنمية واالتحاد األوروبي لتحسين الحوكمة 

"، مؤكدة استمرار دعم "سيغما 2018عدة نفذت منذ المؤتمر األخير في حزيران  "خطوات

 ."لشراء العام في لبنانللخطوات الرامية إلى تحديث ا

 

وشددت على "الحاجة إلى توفير فريق محترف ومتخصص في الشراء العام في كل إدارة عامة 

 ."وفي مؤسسات الرقابة، مبرزة أهمية التدريب في هذا المجال

 

ورأت "وجوب قيام حوار دائم ومستمر بين القطاعين العام والخاص في مجال الشراء العام. 

  ."الحوار بين الدول وتبادل الخبرات في هذا المجالكذلك رأت ضرورة 

 

 الجلسات

وخالل الجلسات، اطلع المشاركون على تجارب ونماذج لتحديث الشراء في دول كمصر وتونس 

 12ت الجيدة المعتمدة، والتحديات المرافقة. كذلك ناقشوا المبادىء الــ وغيرها، وعلى المقاربا

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من خالل حاالت عملية حول الشراء العام التي أصدرتها 

تحاكي الواقع داخل االدارات والمؤسسات اللبنانية، في محاولة لبلورة مبادىء الشراء العام في 

نيلسن، والمدير االقليمي لمعهد المشتريات -دثين الخبير الدولي ستين برونلبنان. وبين المتح

بونغ، ومساعد وزير المالية للتطوير اإلداري والفني في مصر والتوريد في بريطانيا سام أشام

خالد نوفل الذي عرض تجربة مصر الرائدة في تحديث الشراء العام في نهاية العام المنصرم. أما 

كانت األولى بين الدول العربية في اعتماد نظام الشراء العام اإللكتروني،  تجربة تونس التي

  .وطني للمشتريات العامة في تونس ريم زهريفتحدثت عنها رئيسة المرصد ال

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/395359/ 

 

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/395359/
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