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 كميل بو روفايل

 اقتراح قانون الشراء العام أنهى رحلته في اللجنة الفرعية... ما آخر التحديثات التي شهدها؟ 

  فليحان باسل  معهد أعّده الذي ،العام #الشراء #قانون اقتراح جلسة، 45 مدى على  النواب، مجلس  في  الفرعية اللجنة درَست 
 للمجلس.  العامة الهيئة على وتحيله ستدرسه  التي المشتركة اللجان  إلى وُحّول واالقتصادي، المالي

  
  السليم، بالشكل وتنفيذه إقراره بعد إنفاقها، كونسي اإلدارات ألن اللبنانية، العامة المالية صعيد على كبيرة أهمية االقتراح لهذا

  العامةَ  يمكن إلكترونية منصة على تفاصيلها بكامل منشورة ستكون الشراء عمليات فكل  النزاهة، مبادئ أعلى على  مرتكزا  
  ستتقدم التي  الجهات بين للمنافسة  المجال في تفسح مطلقة، بعلنية العامة الشراء عمليات ستنظم وتاليا   عليها، االطالع

  الجهات كل لدى الشراء معايير  االقتراح  هذا ويوّحد تمييز. أي دون من بالتساوي الالزمة المعلومات وتعطيهم للمناقصات،
 استثناء.  أي دون  من عامة، شراء صفقة تنفيذ إلى تعمد التي
 
 مستنقع من إنقاذه سبيل  في لبنان علي يالدول المجتمع يطرحها كان التي األساسية المطالب من القانوني االقتراح هذا يُعدّ 
  طراف، رالف لبنان في األوروبي االتحاد "سفير أنّ  لـ"النهار" حديث  في جابر  ياسين النائب اللجنة رئيس ويُخبر ،#فسادال
  عليه لذا دوليا ، مقبوال   معه التعامل ليصبح أساسية نقاط ثالث إلى بحاجة  لبنان أنّ  القانون، ورشة إطالق قبل جلسة، في أّكد

 القضاء".  استقاللية قانون سنّ   وكذلك العام، الشراء قانون وإقرار  الكهرباء، قطاع إصالح
 

  الدولة،  مؤسسات في الثقة انعدام وكذلك الدوالر،  شحّ  أزمة ومنها البالد، في االقتصادية األوضاع إليه آلت ما  االقتراح يراعي
 بالليرة يعادلها بما التزاماته يوفي أن  للمدين يمكن بالدوالر  العقد كان وإن أنّه بمعنى إبراء، عملة اللبنانية الليرة كانت فإذا

 اللبنانية. 
  على نشاطها  يرتكز  التي الوطنية الشركة مع وكذلك مناقصة، في ستدخل التي األجنبية الشركة مصالح مع يتعارض الواقع هذا

  يُحّدد الشروط دفتر أنّ  على  نّصت الخامسة "المادة أنّ  لـ"النهار" جابر أوضح لذلك السلع، من وغيرها األولية المواد استيراد
 المتعاقدين.  إلرادة خاضعة الماّدة، لهذه بناء اإليفاء، عملة باتت وبالتالي األجنبية". بالعملة العقود في السداد وكيفية العقد، عملة
 

  واإلشراف الرقابة وتتولى أعضاء، 5 من  تكون أن مقترح ناظمة، هيئة وجود على األخيرة، صيغته في القانون اقتراح ينصّ 
  لجنة وأمام القضاء أمام االّدعاء حق لها يعود إنما الصفقات، هذه توقيف حق تملك ال ولكن العمومية، الصفقات على

 وأهمية النقاط، بهذه نطالب كنّا "كإدارة أننا لـ"النهار" العلية جان الدكتور  المناقصات إدارة عام  مدير  وضحوي اإلعتراضات.
 للقانون".  مخالفة شراء عملية بأي الطعن حق  الجديدة العام الشراء لهيئة يعطي أنّه القانون هذا
 

 مبيّض لميا واالقتصادي المالي فليحان باسل معهد رئيسة  وشرحت لالعتراضات. هيئة العام  الشراء قانون اقتراح ويُنشئ
  مرتبطتين غير  أي مستقلتان، هيئتان هما االعتراضات، في تنظر  التي األخرى والهيئة الناظمة، "الهيئتين أنّ  لـ"النهار"
 منهما".  لكل خاصة  موازنة وجود وعلى استقاللهما، على القانون نصّ  لذلك وزير، بقرار  أو وزراء  بمجلس

 
  كل وإجراء  القانون، حّددها  التي المعايير  الشارية، الجهات جميع تطبيق مراقبة هو الناظمة الهيئة "دور  أنّ  مبيض حتوأوض

  عندما عليها يترتب ذلك  على عالوة النموذجية، الشروط دفاتر  إصدار كذلك للشراء، العامة المنظومة على المطلوبة التحديثات
  وتاليا   االعتراضات، هيئة أمام تعترض أن  الشراء، عملية في متدخل  أي من  أو شارية،ال الجهات من للقانون تجاوز  أي تجد

 العام".  الشراء عملية تصويب
 
  أمامها يتقدم أن المجتمع، من  أو المتنافسين من شخص، ألي "تتيح أنّها مبيّض فأشارت االعتراضات، هيئة إلى بالنسبة أّما

 عام".   ءشرا عملية  في شبهة  الحظ حال  في باعتراض
  

 أنواع: ثالثة العام  الشراء قانون تنفيذ سياق في واالعتراضات



 
  هيئة منها فتطلب المهل، الشارية الجهة  تحترم لم حال في المثال سبيل على بالمناقصة. النظر  بإعادة المتعلقة تلك-

 الخطأ.  تصحيح االعتراضات
 
 أو تواطؤ هناك يكون عندما أو المناقصة، عملية في خطأ أي يحصل عندما  تُقدَّم شكوى يكون االعتراضات من نوع ثاني-

 للسلطة.  استخدام  سوء
  

  حين  إلى الدولة حق يضمن ما هو األمر  وهذا تلقائيا ، العقد يتوقف االعتراض هيئة أمام تقديمها بمجرد أنه الشكوى هذه وأهمية
 الهيئة.  قرار  صدور 

 
 الّدولة. شورى  مجلس أمام للطعن قابال   االعتراضات هيئة قرار  ويكون-
 

  اللجان في وستقّرر  العالقة، النقاط من وهي أعضاء، 4  من ستتألف  األرجح على االعتراضات، لجنة فإنّ  المعلومات، وفي
 وظيفتها. في تامة استقااللية لها يكون أن هو  والميل اإلداري، االعتراضات لجنة تموضع ستحدد   التي المشتركة،

 
 باستثناء بالنصّ  االلتزام  عليها الشارية الجهات كل إنّ   بحيث بالشمولية، العام الشراء قانون احاقتر  "يتميّز  مبيّض وأضافت

 قانون وضعها التي الدولية المعايير  القانون هذا ويرعى واضح". بشكل  القانون اقتراح حددها  التي الطارئة الحاالت بعض
 العام. للشراء االقتصادية والتنمية التعاون ةمنظم حددتها التي 12الـ والقواعد النموذجي، "األونسيترال"

 
 لتشجيع وذلك محددة، مهلة ضمن للمتعهد مستحقاتها بدفع الدولة تلزم آلية هناك "يكون أن يترتب أنّه مبيّض مالحظات من

 حقيقية". تنافسية تحقيق يمكن ال الشرط  هذا دون فمن  المنافسة، في بالدخول الحجم  والمتوسطة الصغيرة الشركات
 
 العبرة تبقى ولكن العام.  المال إدارة شأن في نوعية قفزة  وسيشكل وعصري، متطور  القانون "هذا أنّ  العلية اعتبر جهته، من
 والنزاهة". الكفاءة معايير  على بناء   اللجان  أعضاء تعيين حسن وفي التنفيذ في
 

  والمؤسسات والبلديات العامة المؤسسات  تستثني ألنها القديمة، الثغرات بعض تتضمن الحالية الشراء  "قوانين أنّ  العلية ويشرح
 تنفيذ في المناقصات إدارة تنتهجها التي عينها األسس والبلديات العامة المؤسسات تطبق أن تشترط ولكنها والعسكرية، األمنية
  الشراء تحكم التي لحاليةا القوانين فإن لذلك، الرقابة. لضعف نظرا   النجاح له يكتب لم  األخير  واالشتراط الشراء". صفقات

  الخلل إنما العامة، األموال  ونهب الفساد عمليات خلف بأنها مطلق بشكل اتهامها يمكننا ال لكن العيوب، بعض تتضمن العام
 الخاطئة.  الممارسات من سياق وضمن الصحيح، الوجه على تطبيقها بعدم يكمن
 

  "قانون أنّ  العلية وأوضح النقاش، جلسات حضوره خالل أبداها التي  العلية، ومالحظات باقتراحات الفرعية اللجان أخذت
  لبنان زارت واتحادات لدول خارجية  وزراء من مسؤولين لسان على وورد  لبنان، من دوليا   مطلبا   بات  الحديث، العام الشراء
  في المتبعة الطرق ديثوتح العصر  ومواكبة العام، الشراء أنظمة لتطوير  وطنية كحاجة أيضا   مطلوب لكنه مّرة، من أكثر 

 اإلدارة". 
 

  أعدّ  قد المعهد وكان المالي.  فلحيان باسل معهد  ورئيسة المناقصات، إدارة عام  مدير من خبراء،  بآراء الفرعية اللجان استعانت
  قانون، كمشروع النواب مجلس إلى به التقدم الشارع  ضغط تحت استقالت التي الحريري سعد لحكومة يكتب لم الذي القانون
  أواخر  في قانون كاقتراح طُرحت  والتي مواّد، 110 من المؤلفة بالمسودة موسى،  وميشال  جابر  ياسين النائبان استعان لذلك

  البرلمانية. الندوة في الموجودة الكتل كل عام  بشكل الفرعية اللجان وضمت .2019 العام من األّول تشرين
  

  وكان العصر. تواكب حتى الرقابية والهيئات المؤسسات لدى كبير  تحرك "حصل المناقشة فترة طوال أنّه إلى مبيّض ولفتت
 الحاصل".  التطور  على وانفتحت لها سبق  لو وأسرع أسهل ليكون العمل

  



  تبجث حين  وفي الطبع، آللة الحبر  شراء  أو األقالم تجديد العامة اإلدارات  فيه يمكن ال ظرف في القانوني االنقالب هذا يأتي
  والخطة  السياسي الحل انتظار  وفي لكن، مانحة. جهات تقديمات على  وترتكز  االمتحانات، إلجراء وراقأ عن اإلدارات

 إقراره  بعد القانون هذا سيكون الشاملة، االقتصادية
 العصرية.  والدولة الفساد مكافحة نحو نافذة الصحيح بالشكل وتنفيذه
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