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 تحديث منظومة الشراء العام في لبنان
  موجز
 2019 أيلول

 
 

I. شراء العام في لبنانواقع ال 

 

منظومة الشراء العام في لبنان  تعتبر الجهات الدولية أن  

مقارنة مع مثيالتها في بلدان ة هي ذات جودة متدني  

 المنطقة العربية وفي العالم.

قوانين من ) لتقادم وتبعثر اإلطار التشريعي ويعود ذلك

متطلبات دم مواءمته مع وع( اميمومراسيم وقرارات وتع

ة والمساءلة والتنافسية وغيرها من المعايير، الشفافي  

ة وكذلك لجهة  تداخل صالحيات المؤسسات المعني 

 ة.ة والبشري  ة واإلداري  المؤسسي   والنقص في القدرات

ويؤدي تداخل صالحيات المؤسسات المعني ة والنقص في 

من  دويزي األداء في فعالي ةالقدرات إلى نقص ملحوظ 

 مخاطر الفساد. 

 

 أبرزها، عابرة للقطاعات ةشمولي   أخرىة وة بالقيام بإصالحات قطاعي  لتزمت الحكومة اللبناني  ، إخالل مؤتمر "سيدر"

ة الشراء العام أحد أبرز اإلصالحات الهيكلي  إصالح وُيعتبر  وإدارة المالية العامة. مكافحة الفساد، وتحديث الشراء

، وهو ذات ةذب االستثمارات وتعزيز الشفافي  جتحسين جودة الخدمات العامة، وة ولتعزيز الحوكمة المالي   ةالضروري  

ضة للفساد مرتبطة ب% من المعامالت الحكومي  57 إذ أن   ،الفسادمكافحة دعم جهود أهمية كبيرة في  شكل أو ة المعر 

من العوامل األكثر تأثيراً في هي  الفساد والجودة المتدنية للُبنى التحتية ومن المعروف أن  . 1بآخر بمنظومة الشراء العام

ل لبنان مرتبة . وفي هذا اإلطار بالذات،وتنافسي ة ةهروب االستشمارات وتحويلها إلى اقتصادات أخرى أكثر جاذبي    يسج 

 . 3(142/190) وفي سهولة األعمال 2(105/137) ة االقتصاديةة في التنافسي  متدني  

ر حجمهو أداة رئيسية لتحقيق القيمة الفضلى من إنفاق المال العام، والعام الشراء  % من الموازنة 13لبنان بــ ه في ُيقد 

وال يتضم ن هذا التقدير ، المستوى المركزيمليار دوالر( على  2)حوالي % من الناتج المحلي االجمالي 4و العامة

وُتشير التقديرات أن  تحديث منظومة  .4لة من الخارجحجم مشتريات المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع الممو  

النفاق االستثماري للدولة ا هامش زيدا ي، مم  مليون دوالر 500وفراً سنوياً بقيمة ق الشراء العام من شأنه أن يحق  

مة للمواطنين. نويحس    نوعية الخدمات المقد 

 

                                                           
 OECD Foreign Bribery Report، 2014منظمة التعاون االقتصادي والتمنمية،  1
   2017Global Competitiveness Report-2018المنتدى االقتصادي العالمي  2
 Doing Business Report، 2019البنك الدولي،  3
 والممارساتالشراء العام في لبنان: الواقع ، 2014معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي،  4

لجودة منظومة الشراء في لبنان  ي الشاملالمؤشر الوسط
 والعالم

( هو معدل مؤشرات دورة حياة PP Overall Indexالمؤشر الشامل للشراء العام )
 الشراء الثالث المبي نة أعاله

  Benchmarking Public Procurement، 2017المصدر: البنك الدولي، 
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II. لتزام الحكومة اللبنانية إصالح الشراء العام إ 

 

مته  لو  المؤتمر الوطني األانعقاد و مع الجهات المعنية من المشاورات بعد سلسلةو، 2018في حزيران  الذي نظ 

وفرص تعزيز الصمود والنمو "الشراء العام تحت عنوان  ة،ة ودولي  محلي  جهات  8بالشراكة مع وزارة المالية 

 أمام الحضور وضع إصالح الشراء العام موضع التنفيذ.لتزم وزير المالية، األستاذ علي حسن خليل، إ ،المستدام"

"تحديث قانون   السي ما المادة الرابعة منه، التزمت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري، 2019شباط  7وفي 

 دفاتر الشروط النموذجية لتعزيز شفافية المناقصات العامة".المشتريات العامة وإعداد 

 4، تاريخ 109/1قرار رقم بموجب ) معهد باسل فليحان المالي واالقتصاديكل ف وزير المالية  بناء على ذلك،

 بــ:( 2019آذار 

 عداد مشروع قانون للشراء العام،إتابعة م .1

تها عداد دفاتر شروط نموذجيةإ .2  ،2013وزارة المالية عام  إنطالقاً من تلك التي أعد 

دام ة الجراء مسح لنظام المشتريات العامة عبر استخالتنسيق مع البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسي   .3

 ،MAPS ــوسيلة التقييم المعروفة ب

 ة تساهم في تعزيز وتحديث منظومة الشراء العام في لبنان.وضع اقتراحات عملي   .4

 

 

 قانون عصري للشراء العاممشروع  .1

وخبراء  ،ومتخصصين في السياسات العامة خبراء في الشراء،مؤلفة من  ةوطني   مجموعة عمل فني ة حالياً  تتول ى

ن مشروع قانو إعداداستراتيجيين، واقتصاديين، وخبراء قانونيين، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ 

. ةدفاتر شروط نموذجي   تطويرو إجراءاته التنظيميةباإلضافة إلى ، مع المبادئ الدوليةمنسجم  عصري للشراء العام

صياغة مشروع القانون  تعتمد، وOECD-SIGMA مبادرة خبراءتقني ة من بمساندة  العملمجموعة تحظى 

 :المعايير والمراجع التالية على

  ية )البيانات، والمشاورات مع الجهات المعنية، وتوصيات مسح  ؛(MAPSالمعطيات العلم 

 ؛(2011العمومي ) النموذجي لالشتراء األونسيترال قانون 

 المبادئ التوجيهي ة 2016بشأن المشتريات العامة ) توصية مجلس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( )

 (؛12الــ 

  ت في عدد من الالشراء العام التي أُ قوانين لدراسة مقارنة (، 2019ردن )برزها األأالعربية، و دولقر 

 (؛2014)(، وتونس 2014(، فلسطين )2018مصر )

  توصيات خبراء وطنيين، ومتخصصين في السياسات العامة وخبراء استراتيجيين، واقتصاديين، وخبراء

 قانونيين، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني؛

  المساندة التقنية من خبراءOECD-SIGMA. 

 

دة أولى 2019أيلول  6في  م وزير المالية، األستاذ علي حسن خليل، إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء، مسو  ، قد 

ه فريق الخبراء المكل ف من قبل الوزارة من مشروع قانون الشراء العام  (.2559/1)كتاب رقم  الذي أعد 

، وهندسة عملي ةال رشاداتاالة، وتنفيذي  ال مراسيمال العمل على سيتم  ، الشراء العامبعد استكمال مشروع قانون 

  هذا القانون. لضمان حسن تنفيذ ةبرامج تدريبي  
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 MAPS IIمنهجية  –تقييم منظومة الشراء العام  .2

، بدعم MAPSIIتقييم منظومة الشراء العام في لبنان وفقاً لمنهجية طلقت وزارة المالية أ، 2019في حزيران 

 .للتنمية الفرنسية من البنك الدولي والوكالة

بالتعاون  ،ونحيث يقوم خبراء دولي  لوضع قواعد نظام شراء عصري،  في إطار المتطل بات الدوليةندرج هذا التقييم ي

ة والضعف في منظومة الشراء، تقييم نقاط القو  بداراتها والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إمع مؤسسات الدولة و

يتالءم مع المعايير والوثائق بما منظومة الصالح إلة، وبلورة توصيات ة والمؤسساتي  بما في ذلك االطر اإلجرائي  

 المرجعي ة الدولي ة.

 أربعة أركان في منظومة الشراء العام:التقييم يطال 

 االطار القانوني والتنظيمي والسياساتي .1

 اإلطار المؤسسي والقدرة اإلدارية .2

 عمليات الشراء وممارسات السوق  .3

 المساءلة والنزاهة والشفافية  .4

خبيرين قامت الجهات الداعمة للمسح باستقطاب 

لتسهيل تنفيذ المسح، والتأكد من  استشاريين دوليين

 ة وإرشاداتها.ة الدولي  مالءمته مع متطلبات المنهجي  

 

 

 

 

 

 

م العمل   قانون عصري للشراء العام –تقد 

 

 
 www.mapsinitiative.org  المصدر:

http://www.mapsinitiative.org/
http://www.mapsinitiative.org/
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 حسن للتعاون من أجل ة ومؤسسة عامة وجهة رقابيةدارإ 15ن عممثالً  18تضم  لجنة استشارية وطنيةتم  تشكيل 

 .ق من دقة الُمخرجاتالالزمة والتحق   المعلومات إلى وصول الخبراء الدوليين وتسهيل المسح تنفيذ

  .ة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنيمعني   ةوطني   جهة 100من  أكثر في التقييم شاركتو

 .2020 العام من األول الربع خالل نهائي تقرير في وتوصياته التقييم نتائج تصدر

  

 

 
 

م العمل   (MAPS IIتقييم منظومة الشراء العام ) –تقد 

 

 

 

 

 دفاتر الشروط النموذجية .3

دة يعق د العام  إجراءات الشراء (Standard Bidding Documents) عدم وجود دفاتر شروط نموذجية موح 

يعق د اإلجراءات ، كما ن تحضير هذه الدفاترون المولجون الحكوميوالموظف ، ويعاني من هذا األمروشفافية عملياته

دين ويشكل عائقاً حقيقياً أمام المنافسة و دين ُجدد.بالنسبة للمور   دخول مور 

ت 2008في العام   خمس دفاتر شروط نموذجية معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي – وزارة المالية، أعد 

دة وشروط التعاقد المتوازنة، وذلك بالتعاون مع خبراء وطنيين وبمساندة فني ة من البنك تعكس الممارسات الجي  

وط ممثلين عن االدارات والمؤسسات العامة، كما ومجموعة من الخبراء من تول ى مراجعة دفاتر الشرالدولي. 
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كما تم  تعميم  قطاع الخاص.ة، ومن الوزارة المال وديوان المحاسبة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلداري  

واسعة من العاملين في ة منها على مختلف اإلدارات والمؤسسات العامة، ومناقشتها مع مجموعة النسخة التجريبي  

 خالل فترة تجاوزت السنة. هذا المجال

 ، تم  إرسال دفاتر الشروط إلى مقام مجلس الوزراء ولكن لم ُيتخذ ُمذاك أي إجراء بشأن اعتمادها. 2009في العام 

طلق وزارة المالية مسار تشاوري ، ستُ MAPS IIوتوصيات مسح  ء أحكام قانون عصري للشراء العامعلى ضو

التفتيش المركزي، إدارة المناقصات، ديوان المحاسبة، مجلس شورى الدولة، مع كافة الجهات المعني ة السي ما 

جراء بهدف إ ،والبلديات، وغيرهاالمؤسسات العامة ة، االدارات العامة، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداري  

قرار مرسوم يقضي إ. يلي هذه الخطوة ، وتجريبها تمهيداً العتمادها رسمياً التيويم الالزم على دفاتر الشروط

ة لكافة برامج تدريبي  ل وزراة المالية ة، مركزياً ومحلياً، وتنفيذاستخدامها على كافة المستويات الحكومي  بإلزامية 

 ة.ة إرشادي  ين وإصدار أدل  المعني  

 

م العمل   الشروط النموذجيةدفاتر  –تقد 
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III. دهاإضافية إلصالح الشراء العام  ساراتم  MAPS IIمسح  حد 

 

ة بالشراء العاممسح  .1  للجهات المعني 

تداخالً في صالحيات في لبنان، إذ يشهد  نقاط الضعف في اإلطار المؤسسي للشراء العام   MAPS IIمسح أظهر

 .مخاطر الفساد زيادةو عدم الكفاءة، مما يؤدي إلى ةووجود فجوة كبيرة في القدرات اإلداري   ةالمؤسسات المعني  

ل للجهات المعني ة في الشراء العام يتطل   ، بهدف لتوضيح أدوارها وصالحياتهاب هذا الواقع إجراء مسح مفص 

الة لهذه المنظومة، على ضوء متطل بات وأحكام قانون شراء عصري.مؤسسي   اقتراح خيارات  ة تؤمن حوكمة فع 

 

م العمل  ة بالشراء العام –تقد   مسح للجهات المعني 

 

 

 

 

 الشراء استراتيجية وطنية لتحديث  .2

 الشراء العام. لتحديث استراتيجي ة وطني ةحالياً  في لبنان ال يوجد

، تعتمد على رؤية استراتيجي ة متوسطة إلى طويلة األمدبلورة  ، سيتم  MAPS IIمسح من خالل نتائج وتوصيات 

م مسار اإلصالح  ، وسبل دعم ومواكبةوالمؤشرات والمعايير السياسات أهدافتحديد ل ةموضوعي  معطيات علمي ة  تقد 

 .كافيةنجاح  تتمت ع بعناصرالمقترحة  الخيارات وتقييمه، والتأكد أن  

 .إلقرارهاتمهيداً  الوزراء مجلس عرضها علىراء العام وشلوطني ة لتحديث ا ةإستراتيجي   بلورة تم  ست

 

م العمل   استراتيجية وطني ة –تقد 
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 لتطوير الكفايات والقدراتاستراتيجية  .3

 . ذات الصلةهناك غياب لمهنة الشراء العام في اإلدارة العامة اللبنانية، ولتوصيف وظيفي وإطار كفايات 

ة ة رؤية وطني   في الوصول إلى MAPS IIنتائج وتوصيات مسح  تساهممن المتوق ع أن  لتطوير الكفايات البشري 

 دة.ة والممارسات الجي  مالءمته للمعايير الدولي  واستدامته تأمين اإلصالح ومواكبة مسار بهدف ، في الشراء العام

ر المهللكفايات يحد   اً لتشمل إطار ةاستراتيجي   رؤية بلورةتم  تسفي هذا السياق،  ني وتطوير د معايير التوظيف والتطو 

 .إلقرارهاتمهيداً  الوزراء مجلس عرضها على سيتم  وخطة عمل لتمهين الشراء العام، ى القدرات، باإلضافة إل

 

م العمل   استراتيجية تعزيز القدرات –تقد 
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V. ( 2019-2021الجدول الزمني) 
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