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 الجهات الشارية الملتزمة التنفيذ والجيش أولى... متوقعإقبال غير : خلّية نحل في هيئة الشراء العام ومعهد فليحان لتطبيق القانون

 
 سلوى بعلبكي

ية بما سيسهم فعاًل ال قواًل بقطع دابر صفقات التراضي، لبنان#، بدأت مرحلة مفصلية في مسيرة إصالح اإلدارة ال92/7/9299حّيز التنفيذ في قانون الشراء العام# مع دخول
نهاء زمن التعتيم على الصفقات وا فين مهما اللتزامات ودفن المعلومات، لتصبح الرقابة القانونية والشعبية واإلعالمية أقوى، على نحو يسمح بمقاضاة المرتكبين ومعاقبة المخالوا 

 .كانت مراكزهم ومواقعهم
  

طالبًا بموجبه من مختلف  99/9299ملّحة، التعميم رقم  أول من أمس أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو من أكبر الداعمين لقانون الشراء العام لكونه حاجة إصالحية
والتنسيق مع هيئة الشراء العام والخضوع للتدريب اإللزامي الذي يجريه معهد باسل فليحان المالي  التقّيد بأحكامه( 3)الجهات الشارية المحّددة في المادة الثانية منه فقرة 

 .واالقتصادي
 

 ية؟وكيف يبدو المشهد والتحضيرات في هيئة الشراء العام ومركز باسل فليحان المعنيين بتنفيذ قانون الشراء العام وتدريب الجهات الشار  فماذا يعني هذا التعميم عمليًا؟
 

ظفي الفئة الثالثة لديها أو عدم بضآلة عدد مو فالبلديات أو معظمها يدلي بحجج واقعية تتعلق . ككل تجربة جديدة، تواجه هيئة الشراء العام بعض المشكالت في بداية انطالقتها
، توازيًا مع موجة شائعات بين الوزارات واإلدارات بأن قانون الشراء العام "استقالليته وخصوصيته"وجودهم أصاًل، فيما مصرف لبنان يطالب بتعديل القانون مستندًا في ذلك الى 

 ".منع التجزئة"و" ألغى السلف"قد 
 

ات ، رئيس هيئة الشراء العام على الهاتف على مدار الساعة لإلجابة عن أسئلة الجه/ https://www.ppa.gov.lbتروني لهيئة الشراء العام الموقع اإللكاألسئلة تنهال على 
ذّكرة التفاهم الموقعة بين المعهد وهيئة راء العام، يؤمن الخبرة والمساندة والمؤازرة وفقًا لمندرجات مالشارية، فيما معهد باسل فليحان الذي يتوّلى التدريب بموجب أحكام قانون الش

 .الشراء العام
يحان ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الدولي، لتأمين العمل الرقابي اإلشرافي اليومي لهيئة الشراء العام خلّية نحل تعمل على مدار الساعة ما بين هيئة الشراء العام ومعهد باسل فل

 .منّصة اإللكترونية وبدء عهد التوريد اإللكترونيني إلنشاء الوتطوير الموقع اإللكترو 
 

استيضاحات، فيما ُشّكل فريق متخّصص من خبراء معهد باسل فليحان ووكالة التنمية الفرنسية البريد اإللكتروني لهيئة الشراء العام يعّج باالستفسارات، عجقة ملفات وطلبات 
للمساعدة والمساندة في تلقي طلبات االستيضاح الخطية واإلجابة عليها خطيًا وتعميمها " ”Help deskالعام  برئاسة رئيس هيئة الشراء EF Expertise Francaiseعبر 

 .ةعلى مختلف الجهات الشاري
د نفاذ القانون هيئة الشراء العام قة بمشترياتها في مرحلة ما بعأما رئيس هيئة الشراء العام فأصدر قراراته الى مختلف الجهات الشارية بإيداع كافة الوثائق والمستندات المتعل

ق القانون وتأليف لجان التلزيم، وتعاميم الى البلديات واتحاداتها واإلدارات وكذلك وّجه تعاميم الى البلديات واتحاداتها حول كيفية تطبي. ليصار الى نشرها على موقع الهيئة
زيم في المشتريات الحاصلة بالفاتورة، ومذّكرتين الى مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان بضرورة االمتثال عن لجان التلالعامة ومختلف الجهات الشارية حول إمكان االستغناء 

يداع الهيئة الم  .ستندات والوثائق المطلوبةللقانون وا 
 

لحكومة وتذكير كل المؤسسات العامة واإلدارات انطالق من ا ؟ يبدو واضحًا أن هذا التعميم هو بمثابة جرس99/9299ولكن ماذا يعني إصدار رئيس الحكومة التعميم رقم 
متثال للقانون ووضعهم أمام مسؤولياتهم لالنطالق بإداراتهم وتنظيمها وتحضير الموظفين والبلديات والهيئات الناظمة وكل من يعتبره قانون الشراء العام جهة شارية بضرورة اال

 .لتطبيق القانون
ك أعطى اإلشارة عن جدية الحكومة بالمضّي في اإلصالح الهيكلي الذي يبدو أنه سلك السكة السريعة، انطالقًا من الوعي واإلدرا"يم أنه أهّمية التعموبرأي لمياء المبّيض فإن 

 ".ة هيكلية مالية أخرىصالحات جوهريعلى المستوى السياسي وتحديدًا مجلس النواب ألهمية قانون الشراء العام الكبيرة، على أمل أن يكون نجاحه بمثابة الضوء األخضر إل
 

، تقول المبّيض، "القانون صعب. "بيق القانون على أكمل وجهمعهد باسل فليحان مع هيئة الشراء العام في تعاون مستمّر لمساندة كافة الهيئات الشارية لتحضير نفسها وتط
 ".ف المالية، كما أسهم بتغيير طريقة عملها وتحديثها وفق متطلبات المعايير العالميةنه رفع السقو فتح الباب للكثير من اإلدارات للتحّرك، خصوصًا أ"ولكنه في الوقت عينه 

https://www.annahar.com/arabic/authors/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://www.annahar.com/arabic/authors/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86


 
، TVAوتستذكر في هذا اإلطار قانون الضريبة على القيمة المضافة ". تغرق الكثير من الوقت والجهد، لكن مع الوقت سنعتاد عليهتطبيق القانون سيس"المبّيض على اقتناع بأن 

والتدريب والتعّمق أكثر ولكن مع الوقت ومع الحوار والمساندة والتفسير . فيذه كان هناك الكثير من عدم المرونة لتطبيقه من الجهات الحكومية والقطاع الخاصإذ عندما بدأنا تن"
جدًا، ولكن عندما تعتاد الجهات الشارية وتنظم نفسها على  ى ستكون صعبةكذلك األمر بالنسبة لقانون الشراء العام، الفترة األول. بالقانون استطاع الجميع تطبيقه لزيادة الواردات

، وتوسيع مروحة الموردين والسوق التي تعمل مع اإلدارات والحصول على نوعية خدمات أفضل من أساسه ستجد أن ثمة انتظامًا أكبر في عملها، وستستطيع توفير المال أكثر
 ".تلك التي كانوا يحصلون عليها

 
، وتشير الى "والتدريب قطعنا أشواطًا حيال تحضير دفاتر شروط نموذجية، والتوضيحات، والتعاميم والمذّكرات"والتعاون مع هيئة الشراء العام، تقول المبّيض ة للتحضيرات بالنسب

 ".آالف شخص قريباً  5شخص على أمل أن يصل العدد الى نحو  0222أنه تم تدريب أكثر من 
 

ة بعض الجهات لم تكن مقتنعة بأن القانون سيطبَّق، فيما جهات أخرى كانت على قدر من المسؤولي"بتنفيذ القانون؟ ال تخفي المبّيض أن  التي التزمت من هي الجهات الشارية
وقبل أن يصدر . هذا القانون ر حيال صعوبةفمؤسسة الجيش مثاًل كانت من الجهات الشارية الكبيرة التي التزمت منذ البدء بالتحضير للقانون، وكان لديهم إدراك كبي. والحماسة

بيد أن ثّمة جهات لم تأخذ الموضوع بجّدية . العام وقوى األمن الداخليالرئيس ميقاتي التعميم حضروا أنفسهم وطلبوا منا المساعدة في هذا الشأن، وكذلك األمر بالنسبة لألمن 
لذا نتمنى عليهم االستعجال ونحن سنكون الى جانبهم ونتعاون . اٍف، واليوم يحاولون استدراك األمرنفسهم بشكل كالقتناعها بأن القانون لن يوضع موضع التنفيذ، فلم يحضروا أ

 ".وذلك على الرغم من الضغوط التي تقع على عاتقنا معهم لنجتاز هذه المرحلة الصعبة،
 

يومًا  00حكومة لن تعود الى الوراء، وأن اقتراحات تعديل القانون التي ُقّدمت بعد رة إلى أن الوتجد المبّيض في إصدار التعميم لتطبيق القانون أهّمية كبيرة، لكونه أعطى إشا
حتى لو كانت الذرائع تتعلق بالصعوبات في التطبيق فإن هيئة الشراء العام والمنّسق "وتضيف ". للبنان ولمسار اإلصالحفقط من دخوله حّيز التنفيذ هي اقتراحات مضّرة 

والفترة المقبلة . اً ، ووزارة المال، موجودون لتذليل العقبات، وقد استطعنا تذليل الكثير منها، وهيئة الشراء العام تصدر تعاميم مذّكرات توضيحية تباعباسل فليحان الوطني، ومعهد
والحكومة من خالل هذا التعميم تقول إنها لن ... عبل دليل تراجاقتراح تعديل القانون، ليس دليل عافية "واعتبرت أن . ستشهد تذليل الكثير من العوائق، من دون تعديل القانون

 ".تتراجع
 

جان العلية أن االلتزام بأحكامه أكبر مما كان متوقعًا، ويكشف عن تواصل مستمر مع قسم المشتريات في  في اليوم السابع عشر على نفاذ القانون، يؤكد رئيس هيئة الشراء العام
قانون وعن اجتماعات مع وزارة المال بحضور مديرها العام ومشاركة مديري الصرفيات ومراقبة عقد النفقات لتقديم اإليضاحات ده لتطبيق المصرف لبنان الذي أبدى استعدا

 .ألمنيةكما كشف عن اجتماع في مكتب وزير الداخلية لتوضيح سهولة ومرونة التطبيق على البلديات والمؤسسات واألجهزة ا. تسريع تطبيق القانونالالزمة ل
 

 فهل تصدق التوقعات؟. مدو العلية متفائاًل بمسار األمور، ودعا في الوقت عينه الى انتظار مردود إيجابي للقانون على صعيد المالية العامة واالقتصاد العاويب
 

 


