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  تحديث منظومة الشراء العام في لبنان
 2020 نيسان - موجز

 
 

I. شراء العام في لبنانواقع ال 

 

إذ يبلغ المؤشر العام لجودة دورة ة، منظومة الشراء العام في لبنان هي ذات جودة متدني   تعتبر الجهات الدولية أن  

 .1التي أحرزت مرتبة مرتفعة مقارنة مع مثيالتها في بلدان المنطقة العربية وفي العالم، 48/100الشراء 

متعد دة  اميمتعوقوانين ومراسيم وقرارات  ( المؤلف من1963و 1959) لتقادم وتبعثر اإلطار التشريعي ويعود ذلك

ة بعض دم فعالي  كما ع ة وغيرها من المعايير،ة والمساءلة والتنافسي  متطلبات الشفافي  دم مواءمته مع وع قة،ومتفر

 القدراتي لنقص فتداخل صالحيات المؤسسات المعني ة وااألحكام كتلك المرتبطة بالشكاوى وغيرها، باإلضافة إلى 

 تدن   لىإ سساتي ةت المؤالثغراالمعني ة و يؤدي تداخل صالحيات المؤسسات .المؤسساتية والبُنية التحتية التكنولوجية

لفة على الكومخاطر الفساد من  ديزي االوصول إلى المعلومات، مم  في وصعوبة أداء المنظومة  في فعالي ةملحوظ 

 .قتصادي ةاالفعال ية تحقيق ال وعدم المالية العامة

 whole-of-government reformة شمولي ة على مستوى الدولة ة إصالحي  عملي   تحديث الشراء العاميُعتبر 

نتهاو( في البيان الوزاري 2020( وحكومة الرئيس دياب )2019التزمت بها حكومة الرئيس الحريري ) دة  تضم  مسو 

 .2(2020الخطة االصالحية للحكومة )نيسان 

 دوليةالموعة الدعم مجأكدت ، وقد إصالح الشراء العامة بلتزمت الحكومة اللبناني  إ( 2018) مؤتمر "سيدر"خالل 

كانون  23الية )وفي بيانها بعد تشكيل الحكومة الح (2019)كانون األول خالل اجتماعها األخير في باريس للبنان، 

  .الراهنةعلى أهمية تنفيذ هذه االلتزامات في ظل  التحديات المالي ة واالقتصادي ة  (2020الثاني 

النفقات من  % 20بــيُقد ر حجمه إذ ، رئيسية لتحقيق القيمة الفضلى من إنفاق المال العام أداة  العام الشراء يُعد  

ن التقديراتال ( 3على المستوى المركزي العامة  %5.6و (واتحاداتها المؤسسات العامة والبلديات الشراء في تتضم 

 .4كزيالمر( على المستوى أميركي دوالر مليار 3.4الي حو) الناتج المحلي االجماليمن 

ى المديين الي ة علا المبتخطيط التزاماته عضويا   في صلب العمل المالي للدولة ويرتبط ارتباطا   العام يقع الشراء

، نفيذ العقودعمليات ت جة عنالنات مين االلتزامات الماليةأ، بما في ذلك تالمتوسط والبعيد عند إعداد الموازنات العامة

 .اقاتهاة استحقالخزينة وتأمين التزامات الدولة المالي ة بحسب أولوي  توافر السيولة في بوربطها 

ً  أساساً لتحقيق فعالي ة االنفاق والوفر وتوفير دمج الشراء العام في التخطيط المالييُعتبر  كبر، ويمك ن من مالياً أ هامشا

من  ، والحد  ينةعمليات الموازنة والخزارة إدوستشراف االة مترابطة تخضع لضوابط صارمة لجهة مالي  ادارة اعتماد 

 ة والفساد.المخاطر المالي  

                                                           
 Benchmarking Public Procurement ،2017البنك الدولي،  1
( MAPSالتي بذلتها وزارة المالي ة إلصالح منظومة الش راء العام، بما في ذلك استكمال المسح الدولي )"بمتابعة كافة الجهود  في بيانها الوزاري حكومة الحاليةتلتزم ال 2

 .لمختص ة"وإقرار توصياته واعتمادها والعمل على اإلقرار الفوري لمشروع قانون عصري للش راء العام مع األخذ بعين االعتبار مالحظات الجه ات ا
التحويالت إلى مؤسسة كهرباء تشمل ، و2019إلى  2010لألعوام " "مرصد المالية العامةفي تقارير  النفقات العامة الواردة باالستناد إلىالمقدر هو حجم الشراء العام  3

 لبنان لشراء الغاز والفيول. 
لة من الموازنة العامة، ،زارة الماليةو ى النفقات العامة الواردة في تقاريرإلتم  احتساب حجم الشراء العام باالستناد  4 لة ا تقديرات قيمة ضافة إلىإلبا الممو  لمشاريع الممو 

الناتج المحلي  راء العام منحجم الش تم  احتسابو. (2018)بحسب التقرير الدوري لمجلس االنماء واالعمار،  مجلس االنماء واالعمارالتي نف ذها  من الجهات الخارجية
ل لعام ميركي باالستناد إبالدوالر األ احتساب قيمتهو ،2020-2010كمعد ل وسطي لألعوام االجمالي   ر دوالرمليا 51.6 وهو 2019لى الناتج المحلي االجمالي المسج 

 )بحسب تقديرات وزارة المالية(.
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ة ؤسسي  نوني ة ومى أسس قاة ومبني ة علحديثة، تلتزم المعايير الدولي   منظومة الشراء العام أن  اعتمادوتُشير التقديرات 

نفاق االستثماري الا هامشمن  زيدا ي، مم  مليون دوالر 500 بحواليق وفرا  سنويا  من شأنه أن يحق   متماسكة،

 وفرص مشاركة القطاع الخاص، والثقة باألداء.، ن نوعية الخدمات المقد مة للمواطنينويحس  

 

ة وتحسين يز الحوكمة المالي  لتعز الضروري ةة الشراء العام أحد أبرز اإلصالحات الهيكلي  إصالح  التزمت وزارة المالية

 .لدولية، وتعزيز ثقة القطاع الخاص والجهات اةالشفافي   ذب االستثمارات وتعزيزجودة الخدمات العامة، وج

قرار رقم البموجب ) معهد باسل فليحان المالي واالقتصاديقد  كل ف  ،2019، منذ بداية العام وزير الماليةوكان 

هذه الجهود  للمساهمة فيي ة معن ةجهة وطني   14المسار االصالحي، ودعا  تنسيق هذا( 2019آذار  4، تاريخ 109/1

 أساسي ة: ساراتم 4باالستناد إلى 

التنسيق مع ب ،MAPS ــالمعروفة بالدولية التقييم  منهجيةمن خالل  لمنظومة الشراء العاممسح  جراءإ .1

 ؛ةالبنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسي  

(، 2011ونسيترال النموذجي باالستناد إلى قانون اال ،للشراء العام عصري مشروع قانون عدادإ .2

 (؛2016)  OECD(، وتوصيات منظمة2014جيهات الصادرة عن االتحاد االوروبي )التوو

 2013ام عالمالية  وزارة أعد تها دفاتر الشروط النموذجية التيإنطالقاً من  ،نموذجيةوأدوات  وثائق عدادإ .3

التحاد من ا بدعم من البنك الدولي، وتلك التي أعد ها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية بدعم

 االوروبي، والتي أعدتها وزارة التربية والتعليم العالي مؤخراً بدعم من البنك الدولي؛

 تساهم في تعزيز وتحديث منظومة الشراء العام في لبنان. ةعملي   توصيات ورةلب .4

 

II. مسارات إصالح الشراء العام تقد م 

 

 MAPS IIمنهجية  –تقييم منظومة الشراء العام  .1

، بدعم MAPSIIة تقييم منظومة الشراء العام في لبنان وفقا  لمنهجيطلقت وزارة المالية أ، 2019في حزيران 

 للتنمية. الفرنسية من البنك الدولي والوكالة

  منهجيةMAPS رتها منظمة التعاون الدولي والتنمية منهجية دولي ة  هي نظمة لتقييم أ OECDطو 

 الشراء العام حول العالم؛

   تقييم ب لمدني،داراتها والقطاع الخاص والمجتمع اإبالتعاون مع مؤسسات الدولة و ،ونيقوم خبراء دولي

ت ورة توصيال، وبةة والمؤسساتي  ، بما في ذلك االطر اإلجرائي  ة والضعف في منظومة الشراءنقاط القو  

 ؛يير والوثائق المرجعي ة الدولي ةبما يتالءم مع المعامنظومة الصالح إل

  ؛انفي لبن عصريعام لوضع قواعد نظام شراء  ةفي إطار المتطل بات الدولي  يندرج التقييم 

 ات مع الجه شاركيعلمي ة تم  جمعها وتحليلها من خالل مسار ت معطيات للحكومة اللبنانية يوفر المسح

 صالح.ة لإليجي  تتراية اسالوطني ة المعني ة حول أداء المنظومة والتحديات المرافقة، تحضيرا  لبلورة رؤ

  :أركان في منظومة الشراء العام أربعةالتقييم طال ي

 (قصدم 18 –مؤشرات  3) االطار القانوني والتنظيمي والسياساتي -الركن االول .1

 (صدقم 14 –مؤشرات  5) اإلطار المؤسسي والقدرة اإلدارية -الركن الثاني .2

 (قصدم 6 –مؤشرين  2)عمليات الشراء وممارسات السوق  -الركن الثالث .3

 قصد(م 17 –مؤشرات  4)المساءلة والنزاهة والشفافية  -الركن الرابع .4

http://www.institutdesfinances.gov.lb/


 

 

 

 www.institutdesfinances.gov.lb 3    2020، اللبنانيةوزارة المالية  -لمعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي جميع الحقوق محفوظة  ©

  

 :إلىمنهجية المسح  ستندت

 التقييم النوعي: مصفوفة المؤشرات، مقابالت مع المعنيين 

 التقييم الكم ي 

 دراسة حاالت 

 تحليل الفجوات 

 بلورة النتائج والتوصيات 

 

 حسن ن أجلللتعاون م ة ومؤسسة عامة وجهة رقابيةدارإ 15ممثالً عن  18 تضم اللجنة االستشاري ة الوطني ة

 :اتق من دقة الُمخرجالالزمة والتحق   المعلومات إلى وصول الخبراء الدوليين وتسهيل المسح تنفيذ

 المنسق الوطني –معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي  –وزارة المالية  .1

 ديوان المحاسبة .2

 مجلس شورى الدولة .3

 التفتيش المركزي .4

 إدارة المناقصات .5

 المديرية العامة لإلدارة – وزارة الدفاع الوطني .6

 الجيش اللبناني – وزارة الدفاع الوطني .7

 الدارات والمجالس المحليةالمديري ة العامة ل – وزارة الداخلية والبلديات .8

 المديري ة العامة لألمن الداخلي – وزارة الداخلية والبلديات .9

 المديري ة العامة لألمن العام – وزارة الداخلية والبلديات .10

 وزارة التربية والتعليم العالي .11

 وزارة الصحة العامة .12

 ألشغال العامة والنقلوزارة ا .13

 مجلس االنماء واالعمار .14

 مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية .15

 

لتأكد من مسح، والتسهيل تنفيذ ال خبيرين استشاريين دوليينقامت الجهات الدولي ة الداعمة للمسح باستقطاب 

 مالءمته مع متطلبات المنهجي ة الدولي ة وإرشاداتها.

 مدني، حيث يتممن القطاعين العام والخاص والمجتمع ال جهة وطني ة معني ة 100من أكثر تشارك في التقييم 

 نه.نتج عالتي ست لخطة العمل المقترحةالمسح، وتحضيراً  التشاور بشكل مستمر مع هذه الجهات خالل مراحل

 

 ُمخرجات المسح

حسب لشراء العام بالذي يحل ل واقع منظومة ا تقرير المسحإعداد خبراء على فريق ال عملي ،2020اعتباراً من آذار 

 :ة إلصالح المنظومةخطة عمل وطني  تؤسس لة، ويقد م توصيات المنهجية الدولي  

 دة األولى من التقرير  يتنهي العمل على  ؛2020نيسان  شهر واخرأفي المسو 

   دة األولى مراجعة تتم جهات طنية والالووتنقيحه من قبل أعضاء اللجنة االستشارية من التقرير  المسو 

 الشريكة؛

 ليُعتمد بعد ذلك. 2020في حزيران  التقرير النهائي من المتوقع إطالق 
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 (MAPS IIتقييم منظومة الشراء العام )–تقد م العمل 

 

 

 قانون عصري للشراء العامروع مش .2

اء وخبر ،ومتخصصين في السياسات العامة خبراء في الشراء،مؤلفة من  ةوطني   مجموعة عمل فني ة أعد ت

 عاماء الن عصري للشرمشروع قانو؛ نونيين، وممثلين عن القطاع الخاصاستراتيجيين، واقتصاديين، وخبراء قا

، OECD-SIGMA مبادرة خبراءتقني ة من بمساندة  العملمجموعة  وقد حظيت .مع المبادئ الدوليةمنسجم 

 :المعايير والمراجع التالية علىصياغة مشروع القانون  اعتمدتحيث 

 المقترحة القوانين مشاريع نصوص مراجعة  ً  ؛سابقا

 مسح عن صادرة وكمي ة نوعي ة معطيات MAPS ؛لبنان في العام الشراء منظومة لتقييم 

 ؛(2011العمومي ) النموذجي لالشتراء األونسيترال قانون 

 (؛2016بشأن المشتريات العامة ) توصية مجلس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

  ت في عدد من القوانين الشراء العام التي أُ لدراسة مقارنة (، مصر 2019ن )ردبرزها األأالعربية،  دولقر 

 (؛2014)(، وتونس 2014(، فلسطين )2018)

 جيين، ستراتيا، ومتخصصين في السياسات العامة وخبراء ودوليين خبراء وطنيينل ةة وتقني  قانوني   توصيات

 واقتصاديين، وخبراء قانونيين، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني؛

 من خبراء  مساندة ومشورة تقني ةOECD-SIGMA. 

دة ال رضعتم  ، 2019في أيلول  ه فري، مشروع قانون الشراء العاملولى األمسو  ن ملخبراء المكل ف اق الذي أعد 

 ة.ة واالقتصادي  المكل فة متابعة االصالحات المالي  جنة الوزارية على الل ،قبل الوزارة

ولي، راء من البنك الدخب) لبنانيين والمؤسسات دولي ةالنخبة من الخبراء عملت  ،2019من تشرين األول  ابتداء  

 خبراء، باإلضافة إلى MAPS، وخبراء مسح OECD-SIGMAومبادرة نظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وم

دة ا يحمراجعة وتقييم وتنق( على الخاص القطاع من قانونيين وخبيرين المعهدمن قبل  المعتمدين الشراء ألولى المسو 

 .ةوالتقني   ةالقانوني   الناحيتين منمن مشروع القانون 

مجلس لانة العامة إلى األمقانون الشراء العام  قتراحا وياسين جابر ميشال موسى انقد م النائب، 2020شباط  في

 ومناقشته. ته، لدراسبرئاسة النائب ياسين جابر خاصة ةنيابي   تشكيل لجنةتم  ، 2020أذار  4في و، النواب

ضمان حسن ل ةيبي  رامج تدرب، وهندسة عملي ةال رشاداتاالة، وتنفيذي  ال مراسيمال إقرار قانون الشراء العام، بلورةيلي 

 هذا القانون. تنفيذ
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دة و .3  ة نموذجي  وط دفاتر شرنماذج موح 

دة نماذج  اعتماد غياب ن  إ أ االت الخطيزيد من احتمو العام إجراءات الشراءيعق د نموذجية الشروط الدفاتر وموح 

ديوا ،النماذجن تحضير هذه ين المولجين الحكومييالموظف، مما يؤث ر سلباً على شفافيةويخف ف من ال ن المهتمي نلمور 

 دين ُجدد.مور   ركةعبر مشاالمنافسة فتح عائقاً حقيقياً أمام  بالمشاركة في الشراء العام على حد  سواء، ما يشك ل

فاتر شروط دخمس  قد أعد ت معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي – وزارة الماليةكانت ، 2008في العام 

ن ة فني ة مبمسانددة وشروط التعاقد المتوازنة، وذلك بالتعاون مع خبراء وطنيين وتعكس الممارسات الجي   نموذجية

مجموعة امة، كما وعن االدارات والمؤسسات الع ممث لون ة هذهالنموذجي   وطتول ى مراجعة دفاتر الشرالدولي. البنك 

 لخاص.القطاع اة، ومن اإلداري  من الخبراء من وزارة المال وديوان المحاسبة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 

اسعة من وجموعة ة منها على مختلف اإلدارات والمؤسسات العامة، ومناقشتها مع مكما تم  تعميم النسخة التجريبي  

 خالل فترة تجاوزت السنة. العاملين في هذا المجال

 ادها. شأن اعتمباك أي إجراء ، تم  إرسال دفاتر الشروط إلى مقام مجلس الوزراء ولكن لم يُتخذ ُمذ2009في العام 

ير نماذج تطو سوف يتم  ، MAPS IIوتوصيات مسح  ء أحكام قانون عصري للشراء العامعلى ضوو أما اليوم،

دة جديدة، الجهات  مع اوريتش مسار   . يسبق اعتماد هذه النماذجتمهيدا  العتمادها رسميا   تجريبهابهدف  موح 

تب لعامة، مكالدارات االتفتيش المركزي، إدارة المناقصات، اديوان المحاسبة، مجلس شورى الدولة، السي ما ، المعني ة

قضي يمرسوم رار قإهذه الخطوة يلي . والبلديات وغيرها ،المؤسسات العامةة، وزير الدولة لشؤون التنمية االداري  

ً الحكومي   بإلزامية استخدامها على كافة المستويات ة لكافة مج تدريبي  برال يةوزراة المال ومحلياً، وتنفيذة، مركزيا

 ة.ة إرشادي  ين وإصدار أدل  المعني  

دة ودفاتر شروط نموذجي ة –تقد م العمل   نماذج موح 

 

 قانون عصري للشراء العام –تقد م العمل 
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III. مسح  حد دهاإضافية إلصالح الشراء العام  ساراتمMAPS II 

 المعني ة بالشراء العام ؤسساتممسح لل .1

 في تداخال  شهد ي والذيفي لبنان،  لشراء العاممنظومة االمؤسسي لنقاط الضعف في اإلطار   MAPS IIمسح أظهر

خاطر م زيادةو لكفاءةعدم ا، مما يؤدي إلى ةووجود فجوة كبيرة في القدرات اإلداري   ةالمؤسسات المعني  صالحيات 

 .الفساد

ل للب هذا الواقع إجراء يتطل   ، اتهارها وصالحيأدوالتوضيح  الشراء العامبمنظومة المعني ة  ؤسساتممسح مفص 

اء انون شرن حوكمة فع الة لهذه المنظومة، على ضوء متطل بات وأحكام قة تؤم  ي  اتمؤسس اقتراح خياراتبهدف 

 عصري.

 المعني ة بالشراء العام ؤسساتممسح لل –تقد م العمل 

 

 

 الشراء استراتيجية وطنية لتحديث  .2

 الشراء العام. لتحديث استراتيجي ة وطني ةفي لبنان حالياً  وجدتال 

لى تعتمد ع األمد رؤية استراتيجي ة متوسطة إلى طويلةبلورة  ، سيتم  MAPS IIمسح نتائج وتوصيات  باالستناد إلى

 سار اإلصالحمتقد م  ، وسبل دعم ومواكبةوالمؤشرات والمعايير السياسات أهدافتحديد ل ةموضوعي  معطيات علمي ة 

 .كافيةنجاح  تتمت ع بعناصرالمقترحة  الخيارات وتقييمه، والتأكد أن  

 .هاإلقرار تمهيداً  اءالوزر مجلس على عرضهاو العام الشراء لتحديث وطني ة إستراتيجي ة بلورة تم  توف سوبالتالي 

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

إطار وظيفي وال توصيفال بكما يغي، ةإلدارة العامة اللبناني  ل ةة الحالي  من الهيكلي  مهنة الشراء العام تغيب 

دم جماالً وعالي ة إمعظم التقارير الدولية المتخص صة أن  النقص في الكفايات الم، مع إشارة ذات الصلةكفايات ال

 .ألداءاشرة على امبر ؤثتالؤمها مع المعايير الدولية يمث ل خطراً ائتمانياً كبيراً بالنسبة إلى الحكومة، ألن ه ي

العاملين ت لتطوير كفاياة رؤية وطني   في الوصول إلى MAPS IIنتائج وتوصيات مسح  تساهممن المتوق ع أن 

نة عتبر ضمالعام يُ احيث ان  تحقيق أعلى درجات المهني ة واالحتراف لدى المولجين مهام الشراء  ،في الشراء العام

ية ارة المالت اإلدمع متطلبا بما يتالءم ويؤمن استدامة المسار االصالحي ،قانون الشراءأساسي ة لتحقيق األهداف 

 .الحديثة والمتغي رات الدولية

ر الوظيف والد معايير التللكفايات يحد   ا  لتشمل إطار ةاستراتيجي   رؤية بلورةتم  تسفي هذا السياق،  ني مهتطو 

 ا  تمهيد اءالوزر مجلس عرضها على سيتم  وخطة عمل لتمهين الشراء العام، ى باإلضافة إل وتطوير القدرات،

 .إلقرارها

 لتطوير الكفايات والقدراتاستراتيجية  –تقد م العمل 
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IV.  2023-2019خطة العمل 
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