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هــذا وقــد تــم تحديــد ثغــرات عديــدة علــى مســتوى القــدرات المؤسســاتية والُبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة 
وعــدم كفــاءة أنظمــة إدارة المعلومــات والنقــص فــي تطويرهــا، مّمــا يعيــق الوصــول إلــى المعلومــات، 
ويحــّد مــن فعالّيــة الرقابــة ويزيــد مــن مخاطــر الفســاد. وهــذا بــدوره يؤثــر علــى التكلفــة التــي ترّتبهــا هــذه 

الثغــرات علــى الـــمالّية العامــة وخســارة فــرص اســتقطاب موّرديــن مســتثمرين ُجــدد.

التزمــت الدولــة اللبنانيــة فــي العــام 2018 خــالل مؤتمر »ســيدر« الــذي ُعقد في باريــس، القيام بإصالحات 
شــاملة أبرزهــا مكافحــة الفســاد وتحديــث الشــراء العــام المتزامــن مــع إصــرار المجتمــع الدولــي وتأكيــده 
علــى أهميــة تنفيــذ هــذه اإلصالحــات فــي ظــّل التحديــات المالّيــة واالقتصادّيــة. تــّم اعــداد مســودة قانــون 
ــي فــي شــباط 2020.  ــواب اللبنان ــس الن ــون أمــام مجل ــراح قان ــان وتقديمــه كاقت ــام فــي لبن الشــراء الع
ــاًل مــن النقاشــات  ــًا كام ــة اســتمرت عام ــة طويل ــس رحل ــراره فــي المجل ــل إق ــون قب ــراح القان ــاض اقت وخ
ــدة  ــة ونشــر فــي الجري ــة اللبناني ــة، حتــى أقــّر ووقعــه رئيــس الجمهوري والمشــاورات مــع الجهــات المعني

الرســمية بتاريــخ  29 تمــوز 2021، ودخــل حيــز التنفيــذ فــي 29 تمــوز 2022.

ــم  تهــدف هــذه الدراســة الــى اإلطــالع علــى إجــراءات الشــراء المّتبعــة ســابقًا مــن قبــل اإلدارات، وتقيي
احتياجاتهــا المســتقبلّية فــي ظــّل إقــرار قانــون الشــراء العــام الجديــد رقــم 2021/244، ورصــد التحديــات 
التــي تواجههــا وتحــول دون إمكانّيــة تطبيــق أحــكام هــذا القانــون علــى كاّفــة المســتويات، قامــت مبــادرة 
غربــال بزيــارة ميدانيــة لـــ 20 إدارة منهــا مديريــات عاّمــة، مؤسســات عاّمــة، مصالــح مســتقّلة، مستشــفيات 
حكومّيــة، محافظــات، بلديــات واتحــادات بلديــات توّزعــت علــى كاّفــة األراضــي اللبنانّيــة، وتّم طــرح مجموعة 

مــن األســئلة علــى الموّظفيــن المنــاط بهــم مهــام الشــراء العــام. 

أشــار الـــمسح الدولــي لـــمنظومة الشــراء العــام )MAPS(  إلــى 
للشــراء  واضحــة  معاييــر  واعتمــاد  اإلجــراءات  توحيــد  ضعــف 
العــام فــي لبنــان. أّدى تعــّدد النصــوص واألحــكام ونقــص آليات 
الشــكاوى واالعتــراض، وغيــاب المعاييــر الموّحدة والمســتندات 
الـــُمفرط للشــراء  النموذجيــة، واللجــوء  مثــل دفاتــر الشــروط 
ــام. فــكان  بالتراضــي إلــى فوضــى فــي عمليــات الشــراء الع
ال بــد مــن قانــون عصــري وموّحــد للشــراء العــام خاصــة وأن 
األحــكام اللبنانيــة الناظمــة للشــراء العــام بمجملهــا ال تعتمــد 

ــة. ــات الدولّي ــة تعكــس التوجه ــر واضح معايي

مقّدمة
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خريطة توزيع مواقع اإلدارات 
العشرين المستطلعة 
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تّم تحضير مجموعة من 50 سؤال توّزعت على سبع أقسام: 

ــات الشــراء التــي أجريــت مــن العــام 2017 إلــى  ومــن بيــن األســئلة المطروحــة، ســؤال حــول عــدد عملي
العــام 2021، تــّم تقســيم اإلجابــة عليــه إلــى عــّدة احتمــاالت تشــمل عــدد العمليــات بحيــث يمكــن أن تتــراوح 

مــا بيــن:
1-9، 10-49، 50-199، 200-999، 1000 عملية شراء وما فوق.

كمــا طلبنــا مــن اإلدارات تزويدنــا بقيمــة موازنتهــا الســنوية لعامــي 2019 و2022 فقــط، إذ تقّدمــت مبــادرة 
غربــال عــام 2019 بطلــب حصــول علــى المعلومــات لــكّل إدارات الدولــة حــول موازنتهــا لعــام 2017، وعــام 

2020 للحصــول علــى قطــع حســاباتها لعامــي 2018 و2019.  

وعليه، نعرض على القراء تحلياًل مفّصاًل لإلجابات التي حصلنا عليها.

القسم األول: 
معلومات عن الجهة الشارية الُمستطلعة

القسم الثاني:
الشراء العام وأسس إجرائه

القسم الثالث:
الشؤون اإلدارّية والتنظيمّية

القسم الرابع:
ممارسات الشراء العام

القسم الخامس:
الموارد البشرّية

القسم السادس:
الشؤون التقنّية واللوجستّية وتعزيز الشفافّية

القسم السابع:
الشراء االستراتيجي 

آلية إجراء الدراسة
والمعايير المعتمدة
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شــملت دراســة مبــادرة غربــال 20 إدارة وبعــد جمــع المعلومــات ومعالجتهــا تبّيــن أن 10 مــن 
أصــل 20 إدارة تمّكــن بعــض الموظفيــن فيهــا مــن االطــالع علــى أحــكام قانــون الشــراء العــام 
الجديــد رقــم 2021/244 فــي حيــن أنــه لــم يتمكــن موظفــو اإلدارات العشــر المتبقيــة مــن 
االطــالع عليــه لعــدة أســباب منهــا ضيــق الوقــت أو عــدم معرفتهــم بنشــر القانــون فــي الجريــدة 

الرســمية.

التحليل الشامل لإلجابات

اطالع الموظفين على قانون الشراء العام الجديد رقم 2021/244

نعم
كال

اطالع الموظفين على القانون

10
10

المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
المديرية العامة للنفط

مديرية اليانصيب الوطني
المشروع األخضر

مستشفى ضهر الباشق الحكومي
محافظة النبطية

بلدية بتلون 
بلدية سعدنايل

اتحاد بلديات الشوف السويجاني
اتحاد بلديات منطقة البترون

المديرية العامة للنقل البري والبحري
المديرية العامة لوزارة اإلعالم

المديرية العامة للزراعة
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

مستشفى قرطبا الحكومي
محافظة عكار

بلدية جزين
إتحاد بلديات البحيرة
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خضوع موظفي اإلدارة للتدريب اإللزامي

تبّيــن أن 8 مــن أصــل 20 إدارة خضــع موظفوهــا الــى التدريــب االلزامــي مــع معهــد باســل 
فليحــان المالــي واالقتصــادي مقابــل 12 إدارة لــم يخضــع موظفوهــا الــى التدريــب وذلــك 
ــز المعهــد المالــي أو بســبب  بســبب عــدم قدرتهــم علــى التنقــل وحضــور التدريــب فــي مرك
عــدم التواصــل معهــم مــن قبــل المعهــد نفســه علــى حــّد قولهــم، أو بســبب ضعــف االنترنــت 
والتكنولوجيــا الموجــودة فــي مراكــز عملهــم. علمــًا أّن المعهــد قــد نظــم عشــرات ورش العمــل 

اإللكترونيــة خــالل العــام الــذي تلــى نشــر القانــون وقبــل دخولــه حيــز التنفيــذ.

نعم
كال

8
12

خضوع موظفي اإلدارة للتدريب اإللزامي

المديرية العامة للنفط
المديرية العامة لوزارة اإلعالم

مديرية اليانصيب الوطني
مستشفى ضهر الباشق الحكومي

محافظة النبطية
محافظة عكار

اتحاد بلديات الشوف السويجاني
اتحاد بلديات منطقة البترون

بلدية بتلون
بلدية جزين

بلدية سعدنايل

المديرية العامة للنقل البري والبحري
المديرية العامة للزراعة

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المشروع األخضر
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مستشفى قرطبا الحكومي

إتحاد بلديات البحيرة
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إجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

ــن أن 8 مــن أصــل 20 إدارة كانــت تجــري  مــن بيــن الـــ20 إدارة التــي أجرينــا المقابلــة معهــا، تبّي
مناقصاتهــا بالتنســيق مــع إدارة المناقصــات مقابــل 12 إدارة إمــا ال تجــري مناقصــات أو شــّكلت 

لجنــة مناقصــات داخليــة.

نعم
كال

8
12

عدد اإلدارات التي أجرت مناقصاتها بالتنسيق مع إدارة المناقصات

المديرية العامة للنفط
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

المشروع األخضر
مستشفى ضهر الباشق الحكومي

مستشفى قرطبا الحكومي
بلدية بتلون
بلدية جزين

بلدية سعدنايل
اتحاد بلديات الشوف السويجاني

اتحاد بلديات منطقة البترون

المديرية العامة للنقل البري والبحري
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
المديرية العامة للزراعة

مديرية اليانصيب الوطني
محافظة النبطية

محافظة عكار
إتحاد بلديات البحيرة
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حجم الشراء لدى اإلدارات من العام 2017 حتى 2021

ــة  ــّم اجراؤهــا وفقــًا للمناقصــة العمومّي عــدد وقيمــة العقــود التــي ت
ــى 2021 ــام 2017 حت مــن الع

نتيجــة اســتطالع 20 إدارة، تبّيــن أن حجــم الشــراء تراجــع مــن عــام 2017 إلــى عــام 2021 بحيــث 
كانــت القيمــة  األعلــى عــام 2017 واألدنــى عــام 2020. 

ــا مــن  ــي أجرته ــدد المناقصــات الت ــا بع ــن اإلدارات الـــ20 الُمســتطَلعة، 16 إدارة أفادتن مــن بي
العــام 2017 حتــى 2021.  ومــن بيــن هــذه الـــ 16 تبّيــن أن 5 إدارات لــم تجــر أي مناقصــة، 
وإدارتــان أجــرت كل منهمــا مناقصــة واحــدة فقــط، 6 إدارات أجــرت أقــل مــن 20 مناقصــة خــالل 
الســنوات الخمــس األخيــرة، فيمــا تــراوح عــدد المناقصــات لــإلدارات الثالثــة المتبقيــة بيــن 20 
ــم  ــم يت ــا بالنســبة لقيمــة هــذه المناقصــات فل ــورة. أم و50 مناقصــة خــالل الســنوات المذك
تزويدنــا بقيمــة كل منهــا مــن قبــل كافــة اإلدارات، فــي حيــن  تبّيــن أن القيــم التــي حصلنــا عليهــا 

ــار ل.ل. قــد تراوحــت بيــن 147 مليــون ل.ل. و 24 ملي

حجم الشراء )LBP(السنة

201760,093,391,669

201857,172,462,064

201956,182,157,133

202024,871,968,042

202132,774,334,692
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المناقصات التي لم يتقّدم لها أّي عارض

مــن بيــن المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا، تبّيــن أن إدارتيــن أعلنتــا عــن 28 مناقصــة ولــم يتقــّدم 
لهــا أي عــارض ممــا اضطــر إلــى إعــادة إجرائهــا وهــي كالتالــي: 18 مناقصــة معلنــة مــن قبــل 

المصلحــة الوطنيــة لنهــر الليطانــي و 10 مناقصــات التحــاد بلديــات منطقــة البتــرون.  

اسم اإلدارةعدد اإلداراتقيمة المناقصات )LBP(عدد المناقصات

005

المديرية العامة للنفط
بلدية سعدنايل

اتحاد بلديات الشوف السويجاني
مستشفى ضهر الباشق الحكومي

مستشفى قرطبا الحكومي 

10,119,932,0777أقل من 20

المديرية العامة للنقل البري 
والبحري

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
مديرية اليانصيب الوطني

محافظة عكار
بلدية بتلون
بلدية جزين

إتحاد بلديات البحيرة

4 24,757,032,228بين 20 و 50

المشروع األخضر
الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي
المديرية العامة للزراعة

المديرية العامة للموارد المائية 
والكهربائية

4-ال جواب
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

محافظة النبطية 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

اتحاد بلديات منطقة البترون

عدد المناقصات التي لم اسم اإلدارة
يتقّدم لها أّي عارض

مجموع المناقصات التي 
أجرتها اإلدارة

25 18المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

32 10اتحاد بلديات منطقة البترون
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النسبةعدد الصفقاتعدد المناقصاتاإلدارة

 المديرية العامة للنقل
%141,7500.8البري والبحري

 المديرية العامة
 للموارد المائية

والكهربائية
--ال جواب

-1-9/السنةال جوابالمديرية العامة للنفط

 المديرية العامة
--ال جوابللزراعة

 المديرية العامة لوزارة
%72,1720.3اإلعالم

 مديرية اليانصيب
%3545.5الوطني

 الصندوق الوطني
--ال جوابللضمان االجتماعي

--ال جوابالمشروع األخضر

 المصلحة الوطنية
-10-49/السنة25لنهر الليطاني

 مؤسسة مياه لبنان
-200-999/السنة32الجنوبي

 مستشفى قرطبا
%100-49/السنة0الحكومي

 مستشفى ضهر
%500-199/السنة0الباشق الحكومي

عــدد المناقصــات التــي أجرتهــا كل إدارة بالمقارنــة مــع إجمالــي عــدد الصفقــات 
المبرمــة مــن قبــل كل منهــا مــن العــام 2017 الــى 2021
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-10-49/السنة50محافظة النبطية

-10-49/السنة5محافظة عكار

%12,5000.04بلدية جزين

%67750.8بلدية بتلون

--0بلدية سعدنايل

 اتحاد بلديات منطقة
-200-999/السنة32البترون

--1إتحاد بلديات البحيرة

 اتحاد بلديات الشوف
%01,1880السويجاني
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قيمة المناقصاتاإلدارة
)LBP)

 قيمة المناقصات
 بالتنسيق مع إدارة

المناقصات
)LBP)

 نسبة قيمة المناقصات
 التي أجريت بالتنسيق

 مع إدارة المناقصات من
إجمالي قيمة المناقصات

 المديرية العامة للنقل
%11,037,562,25067.26 16,409,824,000البري والبحري

 المديرية العامة
 للموارد المائية

والكهربائية
-309,300,611,811ال جواب

---المديرية العامة للنفط

 المديرية العامة
-1,853,785,219ال جوابللزراعة

 المديرية العامة لوزارة
-325,725,075 146,690,000اإلعالم

 مديرية اليانصيب
%6,716,754,30077.1 8,712,248,077الوطني

 الصندوق الوطني
-0ال جوابللضمان االجتماعي

-0ال جوابالمشروع األخضر

 المصلحة الوطنية
-0 24,437,032,228لنهر الليطاني

 مؤسسة مياه لبنان
-0 400,000,000الجنوبي

 مستشفى قرطبا
-00الحكومي

 مستشفى ضهر
-00الباشق الحكومي

قيمــة المناقصــات التــي أجرتهــا كل إدارة بالمقارنــة مــع تلــك التــي حصلــت 
بالتنســيق مــع إدارة المناقصــات مــن العــام 2017 الــى 2021
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--ال جوابمحافظة النبطية

%123,876,00022.4 552,780,000محافظة عكار

-0 150,000,000بلدية جزين

-0 158,214,000بلدية بتلون

-00بلدية سعدنايل

 اتحاد بلديات منطقة
-0 320,000,000البترون

--ال جواباتحاد بلديات البحيرة

 اتحاد بلديات الشوف
-00السويجاني
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قيمة المناقصاتاإلدارة
)LBP)

قيمة الشراء
)LBP)

 نسبة قيمة المناقصات من
إجمالي قيمة الشراء

 المديرية العامة للنقل
%16,409,824,00083,935,077,00019.55البري والبحري

 المديرية العامة
 للموارد المائية

والكهربائية
--ال جواب

-3,591,655,000-المديرية العامة للنفط

 المديرية العامة
-21,265,105,000ال جوابللزراعة

 المديرية العامة لوزارة
%146,690,00017,537,435,0000.84اإلعالم

 مديرية اليانصيب
%8,712,248,07721,265,105,00041الوطني

 الصندوق الوطني
 -ال جوابللضمان االجتماعي

--ال جوابالمشروع األخضر

 المصلحة الوطنية
%24,437,032,22832,120,000,00076.1لنهر الليطاني

 مؤسسة مياه لبنان
--400,000,000الجنوبي

 مستشفى قرطبا
%1,276,266,7770 0الحكومي

 مستشفى ضهر
%030,000,000,0000الباشق الحكومي

قيمــة المناقصــات التــي أجرتهــا كل إدارة بالمقارنــة مــع إجمالــي قيمــة الشــراء 
مــن العــام 2017 الــى 2021
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-2,000,000,000ال جوابمحافظة النبطية

%552,780,000603,597,00091.6محافظة عكار

%150,000,0003,500,000,0004.3بلدية جزين

%1,360,512,00011.6 158,214,000بلدية بتلون

%06,850,356,7450بلدية سعدنايل

 اتحاد بلديات منطقة
%9.1 320,000,0003,495,093,000البترون

-7,512,326,000ال جوابإتحاد بلديات البحيرة

 اتحاد بلديات الشوف
-6,276,000,000ال جوابالسويجاني
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متوسط الفترة الفاصلة بين تاريخ فتح العروض وتاريخ تلزيم العقد

مــن بيــن اإلدارات الـــ 20؛ تبّيــن أن الفتــرة الفاصلــة بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد 
أقــل مــن أســبوع لــدى 3 إدارات، وأقــل مــن شــهر لــدى 7 إدارات. وتراوحــت هــذه الفتــرة بيــن 
شــهر وثالثــة أشــهر لــدى 7 إدارات أخــرى، فــي حيــن مــّددت المهلــة لتكــون بيــن ثالثــة وســتة 
ــى أن إدارة واحــدة  ــر مــن ســنة إلدارة واحــدة أيضــًا.  مــع اإلشــارة إل أشــهر إلدارة واحــدة، وأكث
أشــارت بــأّن الجهــات المانحــة هــي التــي تقــوم بهــذه اإلجــراءات دون تدخــل مــن اإلدارة نفســها.  

اسم اإلدارةعدد اإلداراتمتوسط الفترة

  
3أقّل من أسبوع

المديرية العامة للنفط
 محافظة النبطية

محافظة عكار

7أقّل من شهر

إتحاد بلديات البحيرة
 اتحاد بلديات الشوف

السويجاني
بلدية جزين

بلدية سعدنايل
 مستشفى ضهر الباشق

الحكومي
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

 المديرية العامة للموارد المائية 
والكهربائية

7بين شهر وثالثة أشهر

اتحاد بلديات منطقة البترون
 المديرية العامة للنقل البري

والبحري
بلدية بتلون

مديرية اليانصيب الوطني
المشروع األخضر

 الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

المديرية العامة لوزارة اإلعالم1بين ثالثة أشهر وستة أشهر

المديرية العامة للزراعة1أكثر من سنة

مستشفى قرطبا الحكومي1الجهات المانحة تقوم باإلجراءات
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متوســط مــّدة ســداد المســتحقات للملتزمين/المورديــن بعــد اســتالم األشــغال 
أو اللــوازم أو الخدمــات

تعــّددت إجابــات اإلدارات الـــ 20؛ إذ تبّيــن لنــا أن 8 منهــا تراوحــت مــّدة ســداد المســتحقات 
للملتزمين/المورديــن بعــد اســتالم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات بيــن شــهر وثالثــة أشــهر، 
و4 إدارات أفــادت بــأّن المهلــة هــي بيــن ســتة أشــهر وســنة. فــي المقابــل تخّطــت هــذه المــّدة 
ــأّن الجهــات المانحــة هــي  ــة لـــ 7 إدارات. مــع اإلشــارة إلــى أن إدارة واحــدة افــادت ب ســنة كامل
المســؤولة عــن تســديد المســتحقات مباشــرة الــى الملتزمين/المورديــن دون تدخــل مــن اإلدارة 

نفســها. 

اسم اإلدارةعدد اإلداراتمتوسط مّدة سداد المستحقات

8بين شهر وثالثة أشهر

بلدية بتلون
بلدية سعدنايل

مديرية اليانصيب الوطني
مستشفى ضهر الباشق الحكومي

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

4بين ستة أشهر وسنة

اتحاد بلديات الشوف السويجاني
اتحاد بلديات منطقة البترون

المديرية العامة للنفط
محافظة عكار

7أكثر من سنة

المديرية العامة للنقل البري والبحري
بلدية جزين

 محافظة النبطية
المديرية العامة لوزارة اإلعالم

المشروع األخضر
المديرية العامة للزراعة

 المديرية العامة للموارد المائية 
والكهربائية

مستشفى قرطبا الحكومي1 الجهات المانحة تسّدد مباشرًة
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دائرة أو وحدة مختّصة بإجراء عمليات الشراء العام / موظفين متخّصصين
بالشراء العام

تبّيــن لنــا أنــه مــن بيــن اإلدارات الـــ 20 المســتطَلعة؛ فــإّن 11 إدارة تضــم دائــرة أو وحــدة مختّصــة 
بإجــراء عمليــات الشــراء العــام بمقابــل 9 إدارات ال تملــك مثــل هــذه الوحــدات المختصــة. كمــا أّن 
هنــاك موظفيــن متخّصصيــن بالشــراء العــام فــي 4 إدارات بينمــا تفتقــر 16 إدارة إلــى هــؤالء 

الموظفيــن فــي مالكهــا.

نعم
كال

11
9

دائرة أو وحدة مختّصة بإجراء عمليات الشراء العام

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
المشروع األخضر

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مستشفى قرطبا الحكومي

مستشفى ضهر الباشق الحكومي
بلدية بتلون
بلدية جزين

بلدية سعدنايل
اتحاد بلديات منطقة البترون

اتحاد بلديات الشوف السويجاني

المديرية العامة للنفط
المديرية العامة للنقل البري والبحري

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

مديرية اليانصيب الوطني
محافظة النبطية

محافظة عكار
إتحاد بلديات البحيرة
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نعم

كال

موظفين متخّصصين بالشراء العام

4
16

المديرية العامة للموارد المائية 
والكهربائية

المديرية العامة للنفط
المديرية العامة للنقل البري والبحري

المديرية العامة للزراعة
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مديرية اليانصيب الوطني

المشروع األخضر
مستشفى ضهر الباشق الحكومي

مستشفى قرطبا الحكومي
محافظة النبطية

بلدية جزين
بلدية سعدنايل

إتحاد بلديات البحيرة
اتحاد بلديات الشوف السويجاني 

اتحاد بلديات منطقة البترون

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

محافظة عكار
بلدية بتلون
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إنشاء سجل اجراءات شراء خاّص يوّثق فيه المعلومات المتعّلقة
بعمليات الشراء

ــع  ــا أن 14 إدارة تســّجل جمي ــا مــن الحصــول عليهــا، اّتضــح لن مــن بيــن المعلومــات التــي تمكّن
عمليــات الشــراء التــي تقــوم بهــا فــي ســجل خــاص ُيحفــظ فــي مــكان آمــن وســليم. فــي 
حيــن أن 6 إدارات لــم تنشــئ ســجل اجــراءات شــراء خــاص تــدّون فيــه هــذه العمليــات إذ اكتفــت 

بذكرهــا فــي قطــع حســاباتها.

نعم

كال

إنشاء سجل اجراءات شراء خاص

14

6

المديرية العامة للنقل البري والبحري
المديرية العامة للنفط

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
المديرية العامة للزراعة

مديرية اليانصيب الوطني
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

المشروع األخضر
مستشفى قرطبا الحكومي

محافظة عكار
بلدية بتلون
بلدية جزين

اتحاد بلديات الشوف السويجاني

المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
مستشفى ضهر الباشق الحكومي

محافظة النبطية
بلدية سعدنايل

إتحاد بلديات البحيرة
اتحاد بلديات منطقة البترون
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وضع تقريرًا سنوّيًا يحتوي على جميع عمليات الشراء

مــن بيــن اإلدارات الـــ 20 التــي اســتطلعناها، تبّيــن لنــا أن 6 إدارات أنشــأت تقريــر ســنوي يحتــوي 
علــى كل النشــاطات، واإلنجــازات، واإلحصــاءات، وغيرهــا مــن المنشــورات. فــي المقابــل، لــم 

تقــم 14 إدارة مــن أصــل 20 بوضــع هــذه التقاريــر الســنوية.  

نعم

كال

وضع تقارير سنوية لعمليات الشراء

14

6

اتحاد بلديات منطقة البترون
محافظة عكار

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
المديرية العامة للزراعة

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

المديرية العامة للنقل البري والبحري
المديرية العامة للموارد المائية 

والكهربائية
المديرية العامة للنفط

مديرية اليانصيب الوطني
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المشروع األخضر
مستشفى ضهر الباشق الحكومي

مستشفى قرطبا الحكومي
محافظة النبطية

بلدية بتلون
بلدية جزين

بلدية سعدنايل
إتحاد بلديات البحيرة

اتحاد بلديات الشوف السويجاني
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التحديات التي تواجه اإلدارات خالل تطبيق قانون الشراء العام الجديد

هدفــت هــذه الدراســة الســتطالع حاجــات اإلدارات والتحديــات التــي تواجههــا خــالل تطبيــق 
قانــون الشــراء العــام الجديــد. وقــد تبيــن لنــا بــأّن هــذه التحديــات كثيــرة ومتعــددة؛ منهــا النقــص 
فــي المــوارد البشــرية بحيــث ظهــر لنــا أن 17 مــن أصــل 20 إدارة تعانــي مــن شــغور كبيــر 
بعــدد موظفيهــا، ومنهــا مــن يعانــي مــن نقــص فــي المعــارف والمهــارات بحيــث ان موظفــي 
ــه  ــر وتحســين مهاراتهــم. كمــا تواج ــة لتطوي ــات دوري ــى تدريب ــة ال 15 إدارة مــن أصــل 20 بحاج
ــن أن 19 مــن أصــل 20 إدارة تعانــي مــن  ــة إذ تبّي ــات المالي ــر فــي اإلمكاني اإلدارات نقــص كبي
هــذا النقــص الناتــج عــن عــدم إقــرار الموازنــة ورصــد المبالــغ المطلوبــة والتــي لــم تعــد تكــف 
عــالوة علــى التقّلبــات التــي يشــهدها ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة مقابــل الــدوالر األميركــي. 
ــزات  ــا أيضــًا 13 إدارة مــن أصــل 20 هــو النقــص فــي التجهي ومــن النواقــص التــي ذكرتهــا لن
اللوجســتية مثــل تكنولوجيــا المعلومــات وغيرهــا مــن الحاجــات الملّحــة التــي تحتاجهــا اإلدارات 

لتطبيــق قانــون الشــراء العــام الجديــد بفعاليــة مطلقــة.  

  عدد اإلداراتالنواقص

19االمكانيات المالية

17الموارد البشرية

15المعارف والمهارات

13التجهيزات اللوجستية
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وحدة تقوم بإجراء تدقيق داخلي

ُيلــزم قانــون الشــراء العــام الجديــد الجهــات الشــارية تكليــف واحــد أو أكثــر مــن العامليــن لديهــا 
القانــون والمراســيم  أحــكام  تطبيــق  مــن  التأكــد  بهــدف  الداخلــي  التدقيــق  لتولــي مهمــة 
والقــرارات التنظيميــة. وبعــد الســؤال عــن وجــود مثــل هــذه الوحــدة فــي اإلدارة قبــل دخــول 
ــى مهامهــا إمــا  ــة تتول ــق داخلي ــا أن 13 إدارة تضــم وحــدة تدقي ــن لن ــذ، تبّي ــز التنفي ــون حّي القان
الدائــرة الماليــة، أو مصلحــة المحاســبة، أو مدقــق الحســابات، أو مراقــب عقــد النفقــات حســب 

إدارة.  كل 

وجود وحدة تدقيق داخلي

13

7

المديرية العامة للموارد المائية 
والكهربائية

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
المديرية العامة للزراعة

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
المشروع األخضر

مستشفى ضهر الباشق الحكومي
محافظة النبطية

بلدية بتلون
بلدية جزين

بلدية سعدنايل
إتحاد بلديات البحيرة

اتحاد بلديات الشوف السويجاني اتحاد 
بلديات منطقة البترون

المديرية العامة للنقل البري والبحري
المديرية العامة للنفط

مديرية اليانصيب الوطني
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مستشفى قرطبا الحكومي

محافظة عكار

نعم

كال
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إجراء تقييمًا دورّيًا ألداء الموظفين

يهــدف تقييــم األداء الــى توفيــر نتيجــة إيجابيــة للموظفيــن مــن خــالل رصــد ومتابعــة أداءهــم 
وذلــك لتحديــد ودعــم الحاجــة إلــى أي تدريبــات وتحفيــز الموظفيــن ومســاعدتهم على المشــاركة 
وتطويــر أدائهــم. ومــن بيــن االدارات الـــ 20 التــي تــم اســتطالعها، تبّيــن أن 12 إدارة تقّيــم دوريًا 

أداء موظفيهــا مقابــل 8 إدارات ال تقــوم بــأي تقييــم. 

تقييم دوري ألداء الموظفين

 المديرية العامة للنقل البري والبحري
المديرية العامة للموارد المائية 

والكهربائية
المديرية العامة لوزارة اإلعالم

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
المشروع األخضر

مستشفى ضهر الباشق الحكومي
مستشفى قرطبا الحكومي

محافظة النبطية
محافظة عكار

بلدية جزين
اتحاد بلديات الشوف السويجاني

إتحاد بلديات البحيرة

المديرية العامة للنفط
المديرية العامة للزراعة

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
مديرية اليانصيب الوطني

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
بلدية بتلون

بلدية سعدنايل
اتحاد بلديات منطقة البترون

12
8

نعم
كال
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وضع خططًا سنوّية ومتوّسطة األمد للشراء تلّبي احتياجات اإلدارات
بما يتوافق مع االعتمادات المطلوبة في مشروع موازنتها وحسب أولوياتها

ينــص قانــون الشــراء العــام الجديــد علــى ضــرورة تحديــد اإلدارات الحتياجاتهــا وتحضيــر خّطتهــا 
ــة بمــا يتوافــق مــع االعتمــادات  ــل علــى أن تحــّدد القيمــة التقديري الســنوية عــن العــام المقب
ــد  ــاًء علــى نمــوذج موّح ــة فــي مشــروع موازنتهــا. ُتحّضــر الخطــة الســنوية للشــراء بن المطلوب
وإجــراءات تصــدر عــن هيئــة الشــراء العــام، بحيــث يمكــن أن تكــون الخطــة ســنوية أو متعــّددة 
ــا بــه أن 17 إدارة تضــع خطــط إمــا ســنوية أو  ــن بنتيجــة االســتطالع الــذي قمن الســنوات. وتبّي

متوســطة األمــد تحــّدد فيهــا حاجاتهــا الشــرائية مقابــل 3 إدارات ال تقــوم بذلــك.

وضع خططًا سنوّية ومتوّسطة األمد للشراء

المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
المديرية العامة للنقل البري والبحري

المديرية العامة للنفط
المديرية العامة للزراعة

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
مديرية اليانصيب الوطني

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
المشروع األخضر

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مستشفى ضهر الباشق الحكومي

مستشفى قرطبا الحكومي
محافظة النبطية

محافظة عكار
بلدية بتلون
بلدية جزين

اتحاد بلديات البحيرة
اتحاد بلديات الشوف السويجاني

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
بلدية سعدنايل

اتحاد بلديات منطقة البترون

17

3

نعم

كال
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التعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج اإلدارات 

نظــرًا للشــغور الكبيــر فــي اإلدارات وضعــف اإلمكانيــات والمهــارات التــي يتمتــع بهــا موظفيهــا 
اســتعانت بعــض هــذه اإلدارات بخبــراء ومتخصصيــن مــن خــارج مالكهــا إلتمــام عمليــات الشــراء. 
فتبّيــن أن اإلدارات بحاجــة الــى خبــراء مــن خــارج اإلدارات لمعاونتهــا بوضــع دفاتــر الشــروط 
كحاجــة أساســية، يليهــا تقييــم العــروض، ثــّم تقييــم الخدمــات المقدمــة مــن الملتزميــن، بعدهــا 

اإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد، وأخيــرًا اســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو األشــغال المنفــذة. 

وضــع دفاتــر الشــروط: المديريــة العامــة للمــوارد المائيــة والكهربائيــة، المديريــة العامــة للنقــل 
البــري والبحــري، المديريــة العامــة للزراعــة، الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، المصلحــة 
الوطنيــة لنهــر الليطانــي، المشــروع األخضــر، بلديــة ســعدنايل، إتحــاد بلديــات البحيــرة، اتحــاد 

بلديــات الشــوف الســويجاني

ــة،  ــة والكهربائي ــة للمــوارد المائي ــة العام ــن: المديري ــن الملتزمي ــة م ــات المقّدم ــم الخدم تقيي
ــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، المشــروع  ــري والبحري،الصن ــة العامــة للنقــل الب المديري

ــات الشــوف الســويجاني ــاد بلدي ــي، اتح ــة لنهــر الليطان األخضــر، المصلحــة الوطني

اإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد: المديريــة العامــة للمــوارد المائيــة والكهربائيــة، المديريــة العامــة 
ــاد  ــي للضمــان االجتماعــي، المشــروع األخضــر، اتح ــدوق الوطن ــري، الصن ــري والبح ــل الب للنق

بلديــات الشــوف الســويجاني

تقييــم العــروض: الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي، المشــروع األخضــر، إتحــاد بلديــات 
البحيــرة، اتحــاد بلديــات الشــوف الســويجاني

اســتالم اللــوازم او الخدمــات او االشــغال المنّفــذة: المديريــة العامــة للنقــل البــري والبحــري، 
الشــوف  بلديــات  اتحــاد  األخضــر،  المشــروع  االجتماعــي،  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق 

الســويجاني

 التعاون مع خبراء ومتخّصصين
  عدد اإلداراتمن خارج اإلدارات

9وضع دفاتر الشروط

6تقييم الخدمات المقّدمة من الملتزمين

5اإلشراف على تنفيذ العقد

 استالم اللوازم او الخدمات او االشغال
4المنّفذة

4تقييم العروض
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ــام بعمليــات شــراء عــام  تلزيــم إدارات أخــرى بعضــًا مــن المشــاريع أو القي
مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى

مــن بيــن الـــ 20 إدارة التــي تــم اســتطالعها حــول الشــراء العــام وكيفيــة عمــل كل إدارة علــى 
ــن أن إدارتيــن فقــط قامــت بتلزيــم إدارات أخــرى بعضــًا مــن المشــاريع أو  تطبيــق اجراءاتــه، تبّي
قامــت بعمليــات شــراء عــام مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب إدارات أخــرى مقابــل 18 إدارة 

لــم تلــّزم أو تقــوم بهــذه العمليــات مــع إدارات أخــرى.

تلزيم إدارات أخرى أو القيام بعمليات شراء عام مشتركة

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

المديرية العامة للنفط
المديرية العامة للنقل البري والبحري

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

محافظة النبطية
محافظة عكار

مديرية اليانصيب الوطني
مستشفى قرطبا الحكومي

بلدية بتلون
بلدية جزين

بلدية سعدنايل
إتحاد بلديات البحيرة

اتحاد بلديات الشوف السويجاني
اتحاد بلديات منطقة البترون 

المشروع األخضر
مستشفى ضهر الباشق الحكومي

2

18
نعم

كال
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ــام  ــات الشــراء الع ــي يســاند اإلدارة فــي عملي ــق تقن فري
ــذ العقــد( ــى تنفي ــم الحاجــات إل )مــن تقيي

ــون هــذا  ــث يك ــل الشــراء بحي ــاز كافــة مراح ــي إلنج ــق تقن ــى مســاندة فري ــاج اإلدارة إل قــد تحت
الفريــق مؤّلــف مــن أشــخاص مــن داخــل أو خــارج اإلدارة. مــن بيــن اإلدارات الـــ20 المســتطَلعة، 
تبّيــن أن 14 إدارة يســاندها فريــق تقنــي مؤلــف مــن قانونييــن، مهندســين، مدققــي حســابات 
وغيرهــا مــن االختصاصــات. فــي المقابــل 6 إدارات تعــّول علــى الكفــاءات الموجــودة فــي 

اإلدارة بــال تخّصــص. 

نعم

كال

فريق تقني يساند اإلدارة في عمليات الشراء العام

14

6

المديرية العامة للنفط
مديرية اليانصيب الوطني

مستشفى قرطبا الحكومي
محافظة النبطية 

محافظة عكار
بلدية سعدنايل

المديرية العامة للموارد المائية 
والكهربائية

المديرية العامة للنقل البري والبحري
المديرية العامة لوزارة اإلعالم

المديرية العامة للزراعة
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
المشروع األخضر

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مستشفى ضهر الباشق الحكومي

بلدية بتلون
بلدية جزين

إتحاد بلديات البحيرة
اتحاد بلديات الشوف السويجاني

اتحاد بلديات منطقة البترون
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تعــددت االختصاصــات بيــن مهندســين مدنييــن، مســاحة، زراعييــن، طــب حيــوي وغيرهــا. كمــا 
ســاند اإلدارات قانونييــن ومدققــي حســابات علــى الشــكل التالــي:

عدد المتخصصيناالختصاص

80قانوني

18 مهندس

8مدقق حسابات

1متخصص شراء
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عدد كاٍف من الموظفين يتابع كاّفة مراحل إجراء الشراء

كمــا ذكرنــا ســابقًا تعانــي اإلدارات مــن نقــص كبيــر بالمــوارد البشــرية. أمــا بالنســبة للموظفيــن 
المولجيــن تولــي مهــام الشــراء العــام بشــكل خــاص، فتعانــي اإلدارة مــن نقــص فــي عددهــم 
إذ تبّيــن أن 14 إدارة مــن أصــل 20 تعانــي مــن هــذا النقــص مقابــل 6 إدارات يضّمــون هــؤالء 

الموظفيــن.

نعم

كال

عدد كاٍف من الموظفين يتابع كاّفة مراحل إجراء الشراء

14

6

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

المديرية العامة للنفط
المديرية العامة للنقل البري والبحري

مديرية اليانصيب الوطني
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المشروع األخضر
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مستشفى ضهر الباشق الحكومي
مستشفى قرطبا الحكومي

محافظة النبطية، بلدية بتلون
إتحاد بلديات البحيرة

اتحاد بلديات الشوف السويجاني

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

محافظة عكار
بلدية جزين

بلدية سعدنايل
اتحاد بلديات منطقة البترون



33

المعلومــات،  وتنزيــل  البحــث  إمكانّيــة  تحديثــه،  بــاإلدارة،  خــاص  إلكترونــي  موقــع 
المعلومــات وســرية  خصوصيــة  تؤمــن  إلجــراءات  خضوعــه 

ينــص قانــون الشــراء العــام الجديــد علــى إلزاميــة النشــر علــى المنصــة االلكترونيــة المركزيــة 
لهيئــة الشــراء العــام، وعلــى الموقــع االلكترونــي الخــاص بالجهــة الشــارية، إن ُوجــد. فتبّيــن لنــا 
أن 15 إدارة مــن أصــل 20 تمتلــك موقــع الكترونــي خــاص بهــا، و9 منهــا تقــوم بتحديــث الموقــع 
ــة  ــح موقعهــا إمكاني ــًا. ومــن اإلدارات الـــ 15 التــي تملــك موقــع الكترونــي، 10 منهــا يتي دوري
البحــث وتنزيــل المعلومــات، كمــا تخضــع إلجــراءات تؤمــن خصوصيــة وســرية المعلومــات. فــي 

المقابــل، توفــر إدارتيــن فقــط دفاتــر الشــروط علــى الموقــع االلكترونــي الخــاص بهــا. 

اسم اإلدارةعدد اإلداراتالموقع اإللكتروني الخاص باإلدارة

موقع إلكتروني خاص باإلدارة

15

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

المديرية العامة للنفط
المديرية العامة للنقل البري والبحري

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المشروع األخضر )خارج الخدمة(
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي )خارج الخدمة(
مستشفى ضهر الباشق الحكومي )خارج الخدمة(

محافظة عكار
بلدية بتلون

بلدية جزين )معّلق(
إتحاد بلديات البحيرة

اتحاد بلديات الشوف السويجاني )غير مفّعل(

10إمكانّية البحث وتنزيل المعلومات 

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

المديرية العامة للنفط
المديرية العامة للنقل البري والبحري

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

المشروع األخضر
محافظة عكار
بلدية بتلون
بلدية جزين
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 خضوعه إلجراءات تؤمن خصوصية وسرية
المعلومات

10

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

المديرية العامة للنقل البري والبحري
المديرية العامة لوزارة اإلعالم

المشروع األخضر
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

محافظة عكار
بلدية بتلون
بلدية جزين

إتحاد بلديات البحيرة

9تحديثه دوريًا 

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
المشروع األخضر

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
محافظة عكار
بلدية بتلون
بلدية جزين

إتحاد بلديات البحيرة

2توفير دفاتر الشروط الكترونيًا
المديرية العامة للنفط

مستشفى ضهر الباشق الحكومي
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وسائل النشر المعتمدة من قبل اإلدارات

ينــص قانــون الشــراء العــام الجديــد علــى إلزاميــة النشــر علــى المنصــة االلكترونيــة المركزيــة 
لهيئــة الشــراء العــام، وعلــى الموقــع االلكترونــي الخــاص للجهــة الشــارية، إن ُوجــد. كمــا يجــوز 
باالضافــة الــى ذلــك أن يتــم النشــر عبــر وســائل النشــر التقليديــة المتاحــة، كالجريــدة الرســمية 
والصحــف. لــذا كان ال بــد مــن معرفــة وســائل النشــر المعتمــدة مــن قبــل اإلدارات، فتبّيــن لنــا 
أن معظــم اإلدارات تســتعمل وســائل النشــر التقليديــة كالجريــدة الرســمية، الصحــف المحليــة، 
ــن أن عــدد قليــل منهــا يعتمــد النشــر علــى الموقــع اإللكترونــي، أو  ــواب اإلدارة. فــي حي وأب
موقــع ســلطة الوصايــة، أو أبــواب الكنائــس والجوامــع، أو مواقــع التواصــل االجتماعي الخاصة 

بهــا، أو أحيانــا تطبيــق واتســاب لتبليــغ الموظفيــن داخــل اإلدارة.

اسم اإلدارةعدد اإلداراتوسائل النشر

17صحف محلية

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

المديرية العامة للنقل البري والبحري
المديرية العامة لوزارة اإلعالم

مديرية اليانصيب الوطني
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المشروع األخضر
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مستشفى قرطبا الحكومي

 محافظة النبطية
محافظة عكار
بلدية بتلون
بلدية جزين

بلدية سعدنايل
إتحاد بلديات البحيرة

اتحاد بلديات منطقة البترون
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17أبواب اإلدارة

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

المديرية العامة للنقل البري والبحري
المديرية العامة لوزارة اإلعالم

مديرية اليانصيب الوطني
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المشروع األخضر
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مستشفى ضهر الباشق الحكومي
مستشفى قرطبا الحكومي

 محافظة النبطية
محافظة عكار
بلدية بتلون
بلدية جزين

بلدية سعدنايل
اتحاد بلديات الشوف السويجاني

اتحاد بلديات منطقة البترون

16الجريدة الرسمية

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
المديرية العامة للزراعة

المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
المديرية العامة للنقل البري والبحري

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
مديرية اليانصيب الوطني

المشروع األخضر
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مستشفى قرطبا الحكومي

محافظة عكار
بلدية بتلون
بلدية جزين

بلدية سعدنايل
إتحاد بلديات البحيرة

اتحاد بلديات منطقة البترون

 الموقع اإللكتروني الخاص
7باإلدارة

المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
المديرية العامة للنفط

المديرية العامة للنقل البري والبحري
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المشروع األخضر
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

بلدية جزين

5وسائل أخرى

المديرية العامة للنفط
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المشروع األخضر
مستشفى قرطبا الحكومي
اتحاد بلديات منطقة البترون
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موظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت 
ــراءات الشــراء ــق بإج ــا يتعّل منهــم فيم

ينــص قانــون الشــراء العــام الجديــد علــى إلزاميــة تعييــن موظــف واحــد أو أكثــر مــن موظفــي 
اإلدارة أو مســتخدميها لالتصــال مباشــرة بالمورديــن أو المقاوليــن وبتلقــي اتصــاالت مباشــرة 
منهــم فيمــا يتعلــق بإجــراءات الشــراء. مــن بين اإلدارات الـ 20 المســتطَلعة حــول هذا الموضوع 
تبّيــن أن 13 إدارة لديهــا مســبقًا موظــف يقــوم بهــذه المهــام مقابــل 7 إدارات لــم تكّلــف 

موظــف أو مســتخدم لهــذه الحاجــة.

نعم

كال

موظف مسؤول عن االتصال المباشر بالعارضين

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

المديرية العامة للنقل البري والبحري
المديرية العامة لوزارة اإلعالم

مديرية اليانصيب الوطني
المشروع األخضر

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
بلدية جزين

بلدية سعدنايل
محافظة النبطية 

محافظة عكار
إتحاد بلديات البحيرة

اتحاد بلديات الشوف السويجاني

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للنفط

بلدية بتلون
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مستشفى ضهر الباشق الحكومي
مستشفى قرطبا الحكومي
اتحاد بلديات منطقة البترون

13

7



38

ــرّد  ــات وال ــى المعلوم ــات الحصــول عل ــن اســتالم طلب موظــف مســؤول ع
عليهــا

ينــص قانــون الشــراء العــام علــى التقّيد بنشــر المعلومــات المطلوبة على الموقــع اإللكتروني 
الخــاص بــاإلدارة وعلــى المنصــة االلكترونيــة المركزيــة لهيئــة الشــراء العــام بشــكل يضمــن 
الشــفافية مــع مراعــاة قانــون حــق الوصــول إلــى المعلومــات؛ لذلــك، تــم اســتطالع اإلدارات الـــ 
20 لمعرفــة مــن منهــا كّلــف موظــف مســؤول عــن طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، فتبّيــن 
ــام  ــات مقابــل 8 إدارات اكتفــت بتســليم هــذه المه ــط كّلفــت موظــف معلوم أن 12 إدارة فق

الــى موظفــي الديــوان أو القلــم.

موظف مسؤول عن طلبات الحصول على المعلومات

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية 

والكهربائية
المديرية العامة للنقل البري والبحري

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
مديرية اليانصيب الوطني

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
المشروع األخضر

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
محافظة النبطية 

محافظة عكار
بلدية جزين

إتحاد بلديات البحيرة
اتحاد بلديات منطقة البترون

المديرية العامة للنفط
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مستشفى ضهر الباشق الحكومي
مستشفى قرطبا الحكومي

بلدية بتلون
بلدية سعدنايل

اتحاد بلديات الشوف السويجاني
اتحاد بلديات منطقة البترون

12
8

نعم
كال
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اعتماد المكننة في توثيق الملفات والمستندات

فــي ظــل عمــل مكتــب وزارة الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة علــى مشــروع مكننــة اإلجــراءات 
ــر الخدمــات  ــوزارات واإلدارات العامــة بهــدف رفــع جهوزيتهــا لتوفي ــة المبســطة فــي ال اإلداري
Unified Meth- (اإللكترونيــة وتبــادل المعلومــات مــع االدارات االخــرى ضمــن منهجيــة موحــدة 
odology( تضمــن معاييــر الجــودة وخفــض التكاليــف، تبّيــن لنــا أن 14 إدارة مــن أصــل 20 
يعتمــدون المكننــة فــي توثيــق كل ملفــات ومســتنداتها. فــي المقابــل 6 إدارات ال تعتمــد 

ــة واللوجســتية والمعــارف. ــة بســبب ضعــف اإلمكانــات المالي المكنن

اعتماد المكننة

14

6

المديرية العامة للموارد المائية 
والكهربائية

المديرية العامة للنفط
مديرية اليانصيب الوطني

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
محافظة النبطية 

اتحاد بلديات منطقة البترون

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للنقل البري والبحري

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
المشروع األخضر

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مستشفى ضهر الباشق الحكومي
مستشفى قرطبا الحكومي

محافظة عكار
بلدية بتلون
بلدية جزين

بلدية سعدنايل
إتحاد بلديات البحيرة

اتحاد بلديات الشوف السويجاني

نعم

كال
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قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعهديــن الذيــن ســبق وتعاونــت معهــم 
اإلدارة

ــن  ــن الذي ــات بأســماء الشــركات والمتعهدي ــدة بيان ــود قاع ــول وج ــة اســتطالع 20 ادارة ح نتيج
ــن أن 10 إدارات مــن أصــل 20 حّضــروا هــذه اللوائــح فيمــا الـــ 10  ســبق وتعاونــت معهــم، تبّي
المتبقيــة لــم تقــم بذلــك إمــا بســبب عــدم تعاونهــا مــع شــركات ومتعهديــن بشــكل مباشــر أو 

بســبب تكــرار هــؤالء األشــخاص دون الحاجــة الــى تدويــن أســمائهم فــي الئحــة.

قاعدة بيانات بأسماء الشركات والمتعهدين الذين سبق وتعاونت معهم اإلدارة

10
10

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية 

والكهربائية
المديرية العامة للنقل البري والبحري

مديرية اليانصيب الوطني
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المشروع األخضر
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مستشفى ضهر الباشق الحكومي

اتحاد بلديات الشوف السويجاني

المديرية العامة للنفط
المديرية العامة لوزارة اإلعالم

مستشفى قرطبا الحكومي
محافظة النبطية 

محافظة عكار
بلدية بتلون
بلدية جزين

بلدية سعدنايل
إتحاد بلديات البحيرة

اتحاد بلديات منطقة البترون

نعم
كال
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جهوزية اإلدارة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض عند اعتماد الشراء اإللكتروني

ســيتّم اعتمــاد طريقــة الشــراء االلكترونــي علــى مرحلتيــن: األولــى تتضّمــن النشــر علــى 
المنصــة اإللكترونيــة المركزيــة لهيئــة الشــراء العــام ويشــمل اإلجــراءات المتعلقــة بعمليــة 
الشــراء. والمرحلــة الثانيــة، االنتقــال إلــى الشــراء اإللكترونــي بعــد صــدور المراســيم التطبيقيــة 
الخاصــة بــه. هــذا ويتــّم اعــالن نتائــج الشــراء االلكترونــي مــن خــالل جلســات فتــح عــروض تبــث 
ــا أن 11 إدارة مــن أصــل 20  ــن لن ــه، تبّي ــا ب مباشــرًة للعارضيــن. ومــن خــالل المســح الــذي قمن
لديهــا كافــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر وتوثيــق جلســات فتــح العــروض، فــي حيــن أن 9 منهــا 

ــة والوســائل المتطــورة.   ــع بهــذه الجهوزي ال تتمت

جهوزية اإلدارة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض

11
9

المديرية العامة للنقل البري والبحري
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المشروع األخضر
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مستشفى ضهر الباشق الحكومي

محافظة النبطية 
محافظة عكار
بلدية بتلون
بلدية جزين

اتحاد بلديات منطقة البترون

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية 

والكهربائية
المديرية العامة للنفط

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
مديرية اليانصيب الوطني

مستشفى قرطبا الحكومي
بلدية سعدنايل

إتحاد بلديات البحيرة
اتحاد بلديات الشوف السويجاني

نعم
كال



42

وجود خّطة/خططًا إلدارة المخاطر أو الكوارث

وجــود خطــة إلدارة المخاطــر أمــر ضــروري لــإلدارات، إذ تســاعد علــى الحــّد مــن التهديــدات 
والمخاطــر التــي قــد تصيبهــا خاصــة فيمــا يخــص بتكنولوجيــا المعلومــات والبيانــات المتعلقــة 
بهــا. نتيجــة لذلــك، يجــب وضــع خطــة إدارة المخاطــر بعــد مراقبــة التهديــدات التــي قــد تواجههــا 
ــى  ــرة. وعل ــد خســائر كبي ــا بالســرعة القصــوى ودون تكّب ــا أو حله ــى تالفيه اإلدارة والعمــل عل
الرغــم مــن أهميــة وجــود هــذه الخطــة، تبّيــن لنــا أن 8 إدارات فقــط  مــن بيــن الـــ 20 المســتطَلعة 

قــد وضعــت خطــة إلدارة المخاطــر والكــوارث.

وجود خّطة/خططًا إلدارة المخاطر أو الكوارث

12
8

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
المشروع األخضر

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مستشفى ضهر الباشق الحكومي

بلدية بتلون
بلدية جزين

محافظة عكار
اتحاد بلديات الشوف السويجاني

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية 

والكهربائية
المديرية العامة للنفط

المديرية العامة للنقل البري والبحري
المديرية العامة لوزارة اإلعالم

مديرية اليانصيب الوطني
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مستشفى قرطبا الحكومي

محافظة النبطية 
بلدية سعدنايل

إتحاد بلديات البحيرة
اتحاد بلديات منطقة البترون

نعم
كال
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اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر البيئي

ينــص قانــون الشــراء العــام الجديــد علــى ضــرورة اعتمــاد اإلدارات، حيــث أمكــن، الشــراء العــام 
المســتدام لتوجيــه القــدرة الشــرائية للدولــة نحــو الســلع والخدمــات المســتدامة بهــدف تقليص 
األثــر البيئــي وتحقيــق األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات 
الدوليــة ووفقــًا لألولويــات الوطنيــة. تبّيــن نتيجــة االســتطالع أن 13 إدارة مــن أصــل 20 زعمــت 
اعتمــاد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي مــن خــالل ذكرهــا فــي دفاتــر 
الشــروط، لكننــا لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن االطــالع علــى دفاتر الشــروط، 

مقابــل 7 إدارات ال تعتمــد هــذا المبــدأ.

اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر البيئي

13

7

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
المديرية العامة للنفط

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
مديرية اليانصيب الوطني

مستشفى قرطبا الحكومي
محافظة النبطية 

محافظة عكار

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

المديرية العامة للنقل البري والبحري
المشروع األخضر

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مستشفى ضهر الباشق الحكومي
بلدية بتلون
بلدية جزين

بلدية سعدنايل
إتحاد بلديات البحيرة

اتحاد بلديات الشوف السويجاني
اتحاد بلديات منطقة البترون

نعم

كال
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التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

يســمح قانــون الشــراء العــام الجديــد بتجزئــة الشــراء إلــى أجــزاء مســتقلة فــي حالتيــن؛ إحداهــا 
عنــد تنفيــذ سياســات تنمويــة للحكومــة كتشــجيع مشــاركة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
ــًا  ــة الصفقــات تفادي ــه اعتمــدت بعــض اإلدارات ســابقًا تجزئ ــن أن فــي الشــراء العــام. فــي حي

لرقابــة ســلطات الوصايــة وديــوان المحاســبة وإدارة المناقصــات.
وبنتيجــة االســتطالع الــذي شــمل 20 إدارة، تبّيــن أن 12 منهــا اعتمــدت التلزيــم علــى أســاس 
ــرة  ــة الســلطات أو لتشــجيع مشــاركة الشــركات الصغي ــًا لرقاب ــا تفادي ــات إم أقســام أو مجموع

والمتوســطة الحجــم.

التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات 

12
8

المديرية العامة للنفط
مديرية اليانصيب الوطني

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مستشفى ضهر الباشق الحكومي

مستشفى قرطبا الحكومي
محافظة النبطية 

محافظة عكار
بلدية بتلون

المديرية العامة للزراعة
المديرية العامة للموارد المائية 

والكهربائية
المديرية العامة للنقل البري والبحري

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المشروع األخضر
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

بلدية جزين
بلدية سعدنايل

إتحاد بلديات البحيرة
اتحاد بلديات الشوف السويجاني

اتحاد بلديات منطقة البترون

نعم
كال
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إعطاء األفضلية للمنتجات ذات المنشأ الوطني

كذلــك ينــص قانــون الشــراء العــام الجديــد علــى إعطــاء األفضليــة للعــروض المتضمنــة ســلعًا 
ذات منشــأ وطنــي. فــي حيــن أنــه زعمــت 15 إدارة مــن أصــل 20 أنهــا تعتمــد هــذه السياســة 
الشــرائية مــن خــالل إعطــاء األفضليــة للمنتجــات ذات المنشــأ الوطنــي، مــن خــالل ذكرهــا فــي 
دفاتــر الشــروط ولكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن اإلطــالع علــى دفاتــر 

الشــروط. فــي المقابــل، هنــاك 5 إدارات ال تقّيــم العــروض علــى هــذا األســاس.

إعطاء األفضلية للمنتجات ذات المنشأ الوطني

5

15

المديرية العامة للنقل البري والبحري
المديرية العامة للنفط

مديرية اليانصيب الوطني
مستشفى ضهر الباشق الجامعي 

الحكومي
اتحاد بلديات منطقة البترون

المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
المديرية العامة للزراعة

المديرية العامة لوزارة اإلعالم
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

المشروع األخضر
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مستشفى قرطبا الحكومي

محافظة النبطية
محافظة عكار

بلدية جزين
بلدية بتلون

بلدية سعدنايل
اتحاد بلديات البحيرة

اتحاد بلديات الشوف السويجاني

نعم

كال
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

20176,668,670,000 

201827,483,807,000

201928,237,775,000

202028,176,480,000

202114,544,531,000

2022 9,523,268,000

تحليل إجابات كل إدارة

وزارة األشغال العامة والنقل -
المديرية العامة للنقل البري والبحري

بتاريــخ 2022/05/18، قمنــا بزيــارة ميدانّيــة الــى المديريــة العامــة للنقــل البــري والبحــري وتــّم التواصــل 
مــع رئيــس الديــوان الــذي أفادنــا بــأن المديريــة ال تخضــع ألّي ســلطة وصايــة. وأفادنــا بقيمــة الموازنــة 
الســنوّية للمديريــة التــي ســّجلت انخفــاض كبيــر فــي الســنتين األخيرتيــن،  كمــا فّصلهــا الجــدول أدنــاه:

 يبّيــن الجــدول التالــي انخفــاض عــدد عمليــات الشــراء التــي قامــت بهــا المديريــة مــن عــام 2017 الــى 
2021 والتــي تضــّم كاّفــة أنــواع العقــود المبرمــة:

عدد عمليات الشراء العامالسنة

2017430

2018560

2019380

2020200

2021180

1,750المجموع

وزارة األشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري
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* قيمة اإلنفاق )LBP( السنة

201719,522,091,000

201828,388,704,000

201929,798,429,000

20203,138,199,000

20213,087,654,000

أّمــا بالنســبة لقيمــة اإلنفــاق، يشــير الجــدول التالــي الــى تراجــع إنفــاق المديريــة بشــكل ملحــوظ فــي 
العاميــن األخيريــن:

هــذا وقــد أّكــد رئيــس الديــوان أن المديريــة العامــة للنقــل البــري والبحــري تجــري المناقصــات بالتنســيق 
مــع إدارة المناقصــات وفقــًا لقانــون المحاســبة العمومّيــة. أزعمــت المديريــة بأنهــا أجــرت 14 مناقصــة 
عموميــة بقيمــة  16,409,824,000 ل.ل. مــن العــام 2017 حتــى العــام 2021 وبلغــت نســبتها 0.8% 
مــن أصــل 1,750 عقــد ابرمــوا خــالل 5 ســنوات. مــع اإلشــارة الــى أن المديريــة لــم تجــر أي مناقصــة 
فــي الســنتين األخيرتيــن 2020 و 2021، فــي حيــن تــم اإلعــالن عــن مناقصتيــن فــي العــام 2019 ولكــن 
لــم يتقــّدم لهــا أّي عــارض، فتــّم إعــادة إجرائهمــا وتلزيمهمــا. هــذا وقــد تــم تلزيــم 5 مناقصــات فــي 

العــام 2018 و 7 مناقصــات فــي العــام 2017. 

بعــد االطــالع علــى موقــع إدارة المناقصــات، تبّيــن أن المديريــة العامــة للنقــل البــري والبحــري أجــرت 
فقــط 4 مناقصــات مــن أصــل الـــ 14 التــي أفادتنــا بهــا بالتنســيق مــع اإلدارة المذكــورة، وتوّزعــت علــى 

الشــكل التالــي:

)تضّم هذه األرقام الرواتب المدفوعة أيضًا(*

قيمة المناقصات )LBP( عدد المناقصاتالسنة

201733,015,836,450

20180-

201918,021,725,800

20200-

20210-

411,037,562,250المجموع
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ــم، إذ  ــل إرســاء التلزي ــوام 2017، 2018، و2019 قب ــد فــي كّل مــن األع ــد واح ــل شــروط عق ــّم تعدي ت
تّمــت هــذه العقــود بموجــب جــداول مقارنــة، فــي حيــن لــم يتــّم تعديــل أّي عقــد فــي العاميــن 2020 و 

 .2021

أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
عــادًة بيــن شــهر وثالثــة أشــهر. بالمقابــل، تتــراوح مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن بيــن 

ســنة وثــالث ســنوات مــن تاريــخ تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات للمديريــة. 

هــذا وقــد أفــاد رئيــس الديــوان أن المديريــة ال تضــّم دائــرة أو وحــدة مختّصــة أو موظفيــن متخّصصيــن 
إلجــراء عمليــات الشــراء العــام ولكــن هنــاك لجنتيــن؛ واحــدة تنّظــم اســتدراجات العــروض والثانيــة لجنــة 
االســتالم. ال تضــع المديريــة تقاريــر ســنوية تحتــوي علــى جميــع هــذه العمليــات إّنمــا يتــّم تدويــن كاّفــة 

المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص يتــّم حفظــه فــي مــكان آمــن وســليم.

مــن جانــب آخــر، تقــوم المديريــة بوضــع خطــط ســنوّية ومتوســطة األمــد للشــراء تلّبــي احتياجاتهــا بمــا 
يتوافــق مــع االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتهــا معتمديــن علــى الخطــط الســابقة دون 

ــة لدراســة وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية وإلعــداد دراســات الســوق. وجــود آلّي

تتعــاون المديريــة  مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكهــا لوضــع دفاتــر الشــروط بالتعــاون مــع 
جهازهــا الفّنــي واإلداري المؤّلــف مــن 3 موظفيــن مدّربيــن. كمــا تتعــاون مــع جهــات خارجّيــة متخّصصــة 
ــا  ــذة، وتقييمهــا. أّم ــوازم أو الخدمــات أو األشــغال المنّف ــذ العقــد، واســتالم الل لإلشــراف علــى تنفي
بالنســبة لتقييــم العــروض، فهــي تعــّول علــى الكفــاءات الموجــودة فــي المديريــة، خاّصــة الفريــق 

ــف مــن مهندســين فــي مــالك اإلدارة. ــي المؤّل التقن

عــالوة علــى ذلــك، كّلفــت المديريــة موظــف مســؤول عــن اســتالم طلبــات الحصــول علــى المعلومــات 
والــرّد عليهــا، باإلضافــة إلــى موظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت 

منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. هــذا وتجــري المديريــة تقييمــًا دورّيــًا ألداء موظفيهــا. 

مــع اإلشــارة الــى أن المديريــة تعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل اإلدارة 
ــة شــراء  ــأّي عملي ــم تقــم ب ــة، كمــا ول ــى شــرائها مــن مصــادر خارجّي ــوء إل ــال توافرهــا دون اللج فــي ح
عــام مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، إاّل أّنهــا لّزمــت بعــض مــن مشــاريعها 

لمجلــس اإلنمــاء واإلعمــار.

ــون الشــراء  ــري والبحــري خــالل تطبيقهــا قان ــة العامــة للنقــل الب ــات التــي تواجــه المديري ومــن التحدي
العــام الجديــد، نذكــر النقــص فــي المــوارد البشــرّية، أّي بعــدد الموظفيــن المولجيــن متابعــة كاّفــة 
مراحــل إجــراء الشــراء وصعوبــة تنّقــل الموظفيــن الحالييــن بســبب تدّنــي قيمــة بــدل النقــل المخصــص 
لهــم، والنقــص فــي اإلمكانيــات المالّيــة بســبب التأّخــر أو عــدم تدويــر االعتمــادات مــن ســنة ألخــرى، 

ــر إقــرار الموازنــة ورصــد المبالــغ المطلوبــة. عــالوة علــى تأّخ
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إضافة الى أن المديرية ال تملك خّطة إلدارة المخاطر وال تضّم وحدة تدقيق داخلي. 

مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، تعتمــد المديريــة علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداتها وتنشــرها 
علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا، والجريــدة الرســمّية، والصحــف المحلّيــة، وأبــواب اإلدارة. إّنمــا 
دفاتــر الشــروط غيــر متوّفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي، بــل يمكــن االســتحصال علــى نســخ منهــا مــن 

اإلدارة بصــورة مجانّيــة.  

ــة،  ــة اإلداري ــة لشــؤون التنمي ــب وزارة الدول ــاون مــع مكت ــة بالتع ــي للمديري ــّم إنشــاء موقــع إلكترون ت
ــّم تحديثــه  ــرة، إذ لــم يت ــة وســرّية المعلومــات المتوّف ــه لــم يخضــع ألّي إجــراءات تؤّمــن خصوصّي ولكّن
ــة  ــل بعــض المعلومــات والمســتندات المحّمل ــة تنزي ــح إمكانّي ــم أن هــذا الموقــع يتي ــرًا. مــع العل مؤخ
بصيــغ مختلفــة )مثــل excel, word…( كالمعامــالت اإلداريــة )معامــالت النقــل البــري والبحــري( فــي 

ــر قابلــة للتنزيــل.   حيــن أن الخدمــات االلكترونيــة غي

وضعــت المديريــة قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعّهديــن الذيــن ســبق وتعاونــت معهــم لكنهــا 
لــم تنشــرها علــى موقعهــا االلكترونــي، مــع العلــم أنهــا ال تعطــي األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات 

المنشــأ الوطنــي. 

ــًا  ــى أســاس أقســام أو مجموعــات إمــا تفادي ــم عل ــة سياســات متعــّددة منهــا التلزي اعتمــدت المديري
لرقابة الســلطات أو لتشــجيع مشــاركة الشــركات الصغيرة والمتوســطة الحجم مع الســعي إلى تحقيق 
كاّفــة األهــداف االقتصادّيــة واالجتماعّيــة بمــا يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة 
الفضلــى مــن إنفــاق المــال العام،إضافــة إلــى أنهــم يزعمــون اعتمــاد الشــراء العــام المســتدام بهــدف 

تقليــل األثــر البيئــي لكننــا لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم.

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمّية، اطلع بعــض الموظفين 
علــى أحكامــه وخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهد باســل فليحــان المالــي واالقتصادي. 

هــذا وأفــاد رئيــس الديــوان إّن المديريــة لديهــا كاّفــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر وتوثيــق جلســات فتــح 
العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.
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اإلجابةالمعايير

مديرية عامةطبيعة الجهة المستطلعة

كالخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

نعم - 14 مناقصةإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

نعم - 3 عقودتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
بين شهر وثالثة أشهرتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
بين سنة وثالث سنواتاالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
كالعمليات الشراء العام

كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

نعمتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

كال وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

نعمتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

نعم تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
نعماالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

نعمإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين
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 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

نعم -  مجلس اإلنماء واإلعمارتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

 الموارد البشرّية - اإلمكانّيات المالّيةالتحديات التي تواجهها أو النواقص

كالوجود خّطة إلدارة المخاطر

كالوجود وحدة تدقيق داخلي

نعماعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعموجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
نعمسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
كالالوطني

نعم التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
نعمالبيئي

نعم اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
نعمفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
نعمللشراء االلكتروني
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

2017159,152,550,000 

2018129,341,580,000 

2019124,372,320,000

202055,933,338,000  

وزارة الطاقة والمياه -
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

بتاريــخ 2022/05/23، قمنــا بزيــارة ميدانّيــة الــى المديريــة العامــة للمــوارد المائيــة والكهربائيــة وتــّم التواصــل مــع 
رئيــس مصلحــة الديــوان ورئيســة الدائــرة القانونيــة الــذي أفادنــا بــأن المديريــة ال تخضــع ألّي ســلطة وصايــة.

لــم يتــم تزويدنــا بقيمــة الموازنــة الســنوّية للمديريــة للعاميــن 2019 و2022 وال بقيمــة الشــراء وال بعــدد 
المناقصــات خــالل الســنوات الخمــس األخيــرة، وذلــك بعــد عــدة مراجعــات وبعــد تقديــم طلــب للحصــول 

عليهــا اســتنادًا إلــى قانــون حــق الوصــول إلــى المعلومــات.

يبّيــن الجــدول التالــي موازنــة المديريــة مــن العــام 2017 إلــى العــام 2020، وفقــًا للموازنــة العامــة المنشــورة فــي 
الجريــدة الرســمية والمتوفــرة علــى موقــع مبــادرة غربــال اإللكترونــي، ألن المديريــة لــم تــرد علــى أّي مــن الطلبــات 

المقدمــة لهــا ســابقًا:

هــذا وقــد أّكــد رئيــس مصلحــة الديــوان أن المديريــة العامة للمــوارد المائيــة والكهربائية تجري المناقصات بالتنســيق 
مــع إدارة المناقصــات وفقًا لقانون المحاســبة العمومّية.

يبّيــن الجــدول التالــي المناقصــات التــي قامــت بهــا المديريــة بالتنســيق مــع إدارة المناقصــات وذلــك وفقــًا لموقــع 
هــذه األخيــرة:

قيمة المناقصات )LBP( عدد المناقصاتالسنة

201791107,014,014,140 

201895194,132,611,671 

20190-

202048,153,986,000 

20210-

 190309,300,611,811المجموع
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أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
ــن شــهر  ــن بي ــراوح مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّردي ــل، تت ــادًة أقــل مــن شــهر. بالمقاب ع
ــوازم أو  ــخ تســليم األشــغال أو الل ــان قــد تتخطــى الســنة  فــي مــن تاري ــة أشــهر وبعــض األحي وثالث

الخدمــات للمديريــة اســتنادًا الــى حجــم المشــروع.

ــن  ــة أو موظفي ــرة أو وحــدة مختّص ــة ال تضــّم دائ ــوان أن المديري ــة الدي هــذا وقــد أفــاد رئيــس مصلح
متخّصصيــن إلجــراء عمليــات الشــراء العــام. ال تضــع المديريــة تقاريــر ســنوية تحتــوي علــى جميــع هــذه 

العمليــات وال يتــّم تدويــن المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص.

مــن جانــب آخــر، تقــوم المديريــة بوضــع خطــط ســنوّية ومتوســطة األمــد للشــراء تلّبــي احتياجاتهــا بمــا 
يتوافــق مــع االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتهــا معتمديــن علــى الخطــط الســابقة وعلــى 
ــة لدراســة وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية وإلعــداد دراســات الســوق ملتزميــن بقــرارات ديــوان  آلّي

المحاســبة. 

كانــت تتعــاون المديريــة ســابقًا مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكهــا لوضــع دفاتــر الشــروط. أّمــا 
بالنســبة لتقييــم العــروض، فتســتعين أحيانــًا بخبــراء ومتخصصيــن. كمــا تتعــاون مــع شــركات لإلشــراف 
ــى  ــن أنهــا تعــّول عل ــذة. فــي حي ــوازم أو الخدمــات أو األشــغال المنّف ــم الل ــذ العقــد وتقيي ــى تنفي عل
الكفــاءات الموجــودة فــي المديريــة الســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو األشــغال المنّفــذة، خاّصــة الفريــق 

التقنــي المؤّلــف مــن المستشــارين.

عــالوة علــى ذلــك، كّلفــت المديريــة موظــف مســؤول عــن اســتالم طلبــات الحصــول علــى المعلومــات 
والــرّد عليهــا، باإلضافــة إلــى موظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت 

منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء وهــو مــن يضــع دفاتــر الشــروط أيضــًا. 
هــذا وكانــت تجــري المديريــة تقييمــًا دورّيــًا ألداء موظفيهــا قبــل العــام 2018 بالتعــاون مــع مكتــب وزارة 

الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة. 

مــع اإلشــارة الــى أن المديريــة تعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل اإلدارة 
فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّيــة، كمــا ولــم تقــم بــأّي عمليــة شــراء عــام 
مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، ولــم تلــّزم اّي مــن مشــاريعها إلدارات أخــرى.

ومــن التحديــات التــي تواجــه المديريــة العامــة للمــوارد المائيــة والكهربائيــة خــالل تطبيقهــا قانــون 
الشــراء العــام الجديــد، نذكــر النقــص فــي المــوارد البشــرّية، أّي بعــدد الموظفيــن المولجيــن متابعــة 
كاّفــة مراحــل إجــراء الشــراء وصعوبــة تنّقــل الموظفيــن الحالييــن بســبب تدّنــي قيمــة بــدل النقــل 
ــن  ــادات م ــر االعتم ــدم تدوي ــر أو ع ــات المالّيــة بســبب التأّخ المخصــص لهــم، والنقــص فــي اإلمكاني
ســنة ألخــرى، عــالوًة عــن تأّخــر إقــرار الموازنــة ورصــد المبالــغ المطلوبــة التــي لــم تعــد كافيــة. فمثــاًل، 

تســتعمل المديريــة ورق تقدمــة اليونيســيف. 
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ــزم  ــي تل ــر الت ــاذ كافــة التدابي ــة واتخ ــرار المراســيم التطبيقي ــر فــي اق ــة مــن التأخ ــي المديري كمــا تعان
لتطبيــق القوانيــن ذات الصلــة. وموظفــي المديريــة بحاجــة إلــى تدريبــات دوريــة لتحســين معارفهــم 
ومهاراتهــم. وتعانــي المديريــة مــن نقــص فــي التجهيــزات اللوجســتية ومنهــا المعلوماتيــة والمكننــة 
إذ تــّم تجهيــز المديريــة عــام 2012 ولــم يتــم تحديثهــا منــذ ذلــك الحيــن، واآلن يعمــل مركــز تكنولوجيــا 
المعلومــات فقــط علــى UPS 2، ويتــم إيقــاف تشــغيل الخــادم. وأشــار رئيــس مصلحــة الديــوان أن 
برنامــج المحاســبة مرتبــط ببرنامــج وزارة الماليــة، فعندمــا يتعطــل فــي وزارة الماليــة ينعكــس ذلــك علــى 

برنامــج المحاســبة فــي المديريــة.

إضافــًة الــى أن المديريــة ال تملــك خّطــة إلدارة المخاطــر وال تضــّم وحــدة تدقيــق داخلــي بشــكل عــام 
إّنمــا كل مصلحــة تقــوم بتدقيقهــا الخــاص. 

ــة واللوجســتّية، ال تعتمــد المديريــة علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداتها. تنشــر  مــن الناحيــة التقنّي
المديريــة بعــض المســتندات واإلعالنــات علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا، والجريــدة الرســمّية، 
والصحــف المحلّيــة، وأبــواب اإلدارة. ال توّفــر المديريــة دفاتــر الشــروط علــى الموقــع اإللكترونــي، بــل 

يمكــن االســتحصال علــى نســخ منهــا مــن اإلدارة.  

 تــّم إنشــاء موقــع إلكترونــي للمديريــة، ويخضــع لــكل اإلجــراءات التــي تؤّمــن خصوصّيــة وســرّية 
المعلومــات المتوّفــرة، إذ يتــّم تحديثــه دوريــًا. مــع العلــم أن هذا الموقع يتيح إمكانّيــة تنزيل المعلومات 
ــا  ــا مــن الموضــوع بعــد دخولن والمســتندات المحّملــة بصيــغ مختلفــة )مثــل excel, word…(  وتأكدن

الــى الموقــع.

وضعــت المديريــة قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعّهديــن الذيــن ســبق وتعاونــت معهــم، 
مــع العلــم أنهــا لــم تــرّد علــى طلــب الحصــول علــى المعلومــات المقــدم مــن قبلنــا عــام 2021 حــول 

المتعهديــن الذيــن أبرمــت معهــم عقــود مــن العــام 2001 الــى 2020.
تزعــم المديريــة أنهــا تعطــي األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي مــن خــالل ذكرهــا 
فــي دفتــر الشــروط، لكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن اإلطــالع علــى دفاتــر 

الشــروط. 

ــًا  ــى أســاس أقســام أو مجموعــات إمــا تفادي ــم عل ــة سياســات متعــّددة منهــا التلزي اعتمــدت المديري
لرقابــة الســلطات أو لتشــجيع مشــاركة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وذلــك عنــد تحديــد 
تصنيــف الشــركات المطلوبــة )مثــاًل طلــب مشــاركة الفئــة الرابعــة اّي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
الحجــم( مــع الســعي إلــى تحقيــق كاّفــة األهــداف االقتصادّيــة واالجتماعّيــة بمــا يضمــن التــوازن بيــن 
ــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام، إضافــة إلــى أنهــم يزعمــون  المنفعــة العاّم

اعتمــاد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي، لكننــا لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم.
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فــي المقابــل، رغــم نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمّية، لــم يطلــع الموظفــون 
علــى أحكامــه ولــم يخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي. 

هــذا وأفــاد رئيــس مصلحــة الديــوان أّن المديريــة ال تمتلــك كاّفــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر وتوثيــق 
جلســات فتــح العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.

اإلجابةالمعايير

مديرية عامةطبيعة الجهة المستطلعة

كالخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

نعمإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
 أقل من شهرتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
االستالم

بين شهر وثالثة أشهر
أكثر من سنة

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
كالعمليات الشراء العام

كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

كالتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

نعمتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

نعم تكليف موظف معلومات

 وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية



56

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
نعماالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

كالإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين

 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

 الموارد البشرّية - اإلمكانّيات المالّية - المعارفالتحديات التي تواجهها أو النواقص
والمهارات - التجهيزات اللوجستية

كالوجود خّطة إلدارة المخاطر

نعموجود وحدة تدقيق داخلي

كالاعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعموجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
نعمسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

نعم التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
نعمالبيئي
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كال اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
كالفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
كالللشراء االلكتروني

 وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية



58

قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

201731,142,900,000 

201815,158,575,000 

201913,608,350,000 

202010,929,105,000 

معّدل عدد عمليات الشراء العامالسنة

201749-10

20189-1

20199-1

20209-1

20219-1

وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط

ــّم التواصــل مــع رئيســة  ــة العامــة للنفــط وت ــى المديري ــة ال ــارة ميداني ــا بزي ــخ 2022/06/01، قمن بتاري
مصلحــة الديــوان ورئيســة دائــرة المحاســبة التــي أفادتنــا بــأّن المديريــة تخضــع لســلطة وصايــة وزارة 
الطاقــة والميــاه. وأفادتنــا بقيمــة الموازنــة الســنوّية للمديريــة لعــام 2019 فقــط وحصلنــا علــى قيمــة 
ــى  ــدة الرســمية وعل ــة العامــة المنشــورة فــي الجري ــة مــن خــالل الموازن ــة للســنوات المتبقي الموازن

موقــع مبــادرة غربــال، كمــا فّصلهــا الجــدول أدنــاه: 

ــى 2021  ــام 2017 ال ــة مــن ع ــا المديري ــي قامــت به ــات الشــراء الت ــدد عملي ــي ع ــن الجــدول التال  يبّي
ــواع العقــود المبرمــة: ــة أن ــي تضــّم كاّف والت
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قيمة الشراء )LBP( السنة

20173,251,263,000 

2018238,025,000 

201948,533,000 

202036,740,000 

202117,094,000 

أّمــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، فيشــير الجــدول التالــي إلــى تراجــع بإنفــاق المديريــة بشــكل ملحــوظ خــالل 
األعــوام الثــالث األخيــرة:

هــذا وقــد أّكــدت رئيســة مصلحــة الديــوان أن المديريــة العامــة للنفــط لــم تجــر أّي مناقصــة، فــي 
حيــن أن موقــع اإلدارة اإللكترونــي يخّصــص خانــة لإلعــالن عــن المناقصــات التــي تقــوم بهــا المديريــة 
لشــراء مادتــي البنزيــن والمــازوت لتســليمها إلــى منشــآت النفــط فــي طرابلــس و/او الزهرانــي، وهــذا 

يتعــارض مــع مــا أفادونــا بــه. 
كمــا نشــر موقــع إدارة المناقصــات ثالثــة مناقصــات قامــت بهــا المديريــة العامــة للنفــط بالتنســيق مــع 

اإلدارة المذكــورة عــام 2021 دون ذكــر قيمتهــا. 

علــى أن اختيــار طبيعــة باقــي أنــواع الشــراء تتــّم وفقــًا لقانــون المحاســبة العمومّيــة والتي يتــّم تلزيمها 
جميعهــا وفقــًا للســعر األقــّل حســب مــا أفادونــا. مــع اإلشــارة إلــى أنهــم أفــادوا بعــدم تعديــل شــروط 

أّي عقــد قبــل إرســاء التلزيــم فــي األعــوام الخمــس.

أّمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
عــادة أقــّل مــن أســبوع. بالمقابــل، تتــراوح مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن بيــن ســتة 

أشــهر وســنة مــن تاريــخ تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات للمديريــة. 

هــذا وقــد أفــادت رئيســة مصلحــة الديــوان أن المديريــة ال تضــّم دائــرة أو وحــدة مختّصــة أو موظفيــن 
متخّصصيــن إلجــراء عمليــات الشــراء العــام. ال تضــع المديريــة تقاريــر ســنوّية تحتــوي علــى جميــع هــذه 
العمليــات إّنمــا يتــّم تدويــن كاّفــة المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص ويتــّم حفظــه فــي 

مــكان آمــن وســليم.

مــن جانــب آخــر، تقــوم المديريــة بوضــع خطــط ســنوّية ومتوســطة األمــد للشــراء تلّبــي احتياجاتهــا بمــا 
يتوافــق مــع االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتهــا معتمديــن علــى آليــة تــّم وضعهــا لدراســة 

وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية وإلعــداد دراســات الســوق.
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لــم تتعــاون المديريــة مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكهــا لوضــع دفاتــر الشــروط كمــا وأن ليــس 
لديهــا موظفيــن مدّربيــن علــى ذلــك. وال تتعــاون مــع جهــات خارجيــة متخّصصــة لتقييــم العــروض، 
واإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد، واســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو األشــغال المنّفــذة، وتقييمهــا، فهــي 
تعــّول علــى الكفــاءات الموجــودة فــي المديريــة، خاّصــة الفريــق التقنــي المؤّلــف مــن مهندســين 

وقانونييــن فــي مــالك اإلدارة.

عــالوة علــى ذلــك، كّلفــت المديريــة موّظــف مســؤول عــن اســتالم طلبــات الحصــول علــى المعلومــات 
والــرّد عليهــا، باإلضافــة إلــى موظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت 

منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. هــذا وتجــري المديريــة تقييمــًا دورّيــًا ألداء موظفيهــا. 

مــع اإلشــارة الــى أن المديريــة تعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل اإلدارة 
ــة شــراء  ــأّي عملي ــم تقــم ب ــة، كمــا ول ــى شــرائها مــن مصــادر خارجّي ــوء إل ــال توافرهــا دون اللج فــي ح
عــام مشــتركة مــع إدارات أخــرى، ولــم تلــّزم بعــض مــن مشــاريعها إلدارات أخــرى، لكّنهــا تقــوم بشــراء 
ــاء لبنــان ومنشــآت النفــط فــي طرابلــس  المــازوت لحســاب جهــات شــارية أخــرى منهــا مؤسســة كهرب

والزهرانــي.

ــد،  ــون الشــراء العــام الجدي ــة العامــة للنفــط خــالل تطبيقهــا قان ــي تواجــه المديري ــات الت ومــن التحدي
نذكــر النقــص فــي المــوارد البشــرّية أّي النقــص الكبيــر فــي عــدد الموظفيــن بشــكل عــام، فكانــوا 43 
موظــف فــي حيــن أصبحــوا اآلن 13. إضافــة إلــى صعوبــة تنّقــل الموظفيــن الحالييــن بســبب تدنــي 
ــر أو عــدم تدويــر  ــة بســبب التأّخ قيمــة بــدل النقــل المخصــص لهــم، والنقــص فــي اإلمكانيــات المالّي
االعتمــادات مــن ســنة ألخــرى عــالوة علــى تأّخــر إقــرار الموازنــة ورصــد المبالــغ المطلوبــة وفــرق قيمــة 

العملــة اللبنانيــة مقابــل الــدوالر األمريكــي.
ــة وصــل شــبكة اإلنترنــت  كمــا تعانــي المديريــة مــن نقــص فــي التجهيــزات اللوجســتّية وعــدم امكانّي
علــى األجهــزة بســبب قدمهــا. كذلــك بــروز حاجــة ملّحــة إلــى إخضــاع الموظفيــن إلــى تدريبــات دائمــة. 

إضافــة الــى أن المديريــة ال تملــك خّطــة إلدارة المخاطــر وال تضــّم وحــدة تدقيــق داخلــي.

مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، ال تعتمــد المديريــة علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداتها إّنمــا 
تنشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا، وتوّفــر دفاتــر الشــروط علــى الموقــع أيضــًا كمــا ويمكن 

االســتحصال علــى نســخ منهــا مــن اإلدارة.  

تــّم إنشــاء موقــع إلكترونــي للمديريــة، ولكّنــه لــم يخضــع ألّي إجــراءات تؤّمــن خصوصّيــة وســرّية 
المعلومــات المتوّفــرة إذ لــم يتــّم تحديثــه مؤخــرًا. مــع اإلشــارة إلــى أن هــذا الموقــع يتيــح إمكانّيــة تنزيــل 
بعــض المعلومــات والمســتندات المحّملــة بصيــغ مختلفــة )مثــل excel, word…(. مثــاًل، لــم تنشــر 
المديريــة علــى الموقــع االلكترونــي الخــاص بهــا العقــود التــي أبرمتهــا مــع المتعهديــن وأفــادت بأنهــا 
ــات بأســماء الشــركات والمتعهديــن الذيــن ســبق وتعاونــت معهــم علــى الرغــم  ــم تضــع قاعــدة بيان ل
مــن أنهــا أجابــت علــى طلــب مبــادرة غربــال عــام 2021 للحصــول عليهــا وزّودتنــا بالالئحــة. أمــا بالنســبة 
ألســعار المحروقــات فهــي متوفــرة بشــكل قابــل للبحــث والتنزيــل علــى موقــع وزارة الطاقــة والميــاه 

وليــس موقــع المديريــة الخــاص.
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ــة للمنتجــات والخدمــات ذات  ــة ال تعطــي األفضلّي ــوان أن المديري هــذا وأفــادت رئيســة مصلحــة الدي
المنشــأ الوطنــي وذلــك بســبب طبيعــة عملهــا فــي اســتيراد المشــتقات النفطيــة. 

اعتمــدت المديريــة سياســات متعــّددة منهــا التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات، ليــس بهــدف 
تشــجيع مشــاركة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، إّنمــا بحســب االعتمادات والمبالــغ المرصودة 
ــة بمــا  ــة واالجتماعّي ــة األهــداف االقتصادّي ــق كاّف ــى تحقي ــك مــع الســعي إل ــا بحســب قولهــم، ذل له
يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام. هــذا 
وال تعتمــد المديريــة الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي ألّنــه وبحســب قولهــم إن 

مشــترياتهم ال تؤّثــر علــى البيئــة، لكّنهــا تستشــير معهــد البحــوث الصناعيــة فــي بعــض المشــاريع.

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمّية، لــم يطلــع الموظفــون 
علــى أحكامــه ولــم يخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي ألّن 

وقــت إجــراء التدريبــات لــم يتناســب ودوام العمــل. 

هــذا وأفــادت رئيســة الديــوان اّن المديريــة ال تملــك كاّفــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر وتوثيــق جلســات 
فتــح العــروض عنــد اتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.

اإلجابةالمعايير

مديرية عامةطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة الطاقة والمياهخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

كالإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
أقل من أسبوعتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
بين ستة أشهر وسنةاالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
كالعمليات الشراء العام
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كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

نعمتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

كالتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

كال تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
كالاالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

نعمإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين

 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل اإلدارة
نعمفي حال توافرها دون اللجوء إلى مصادر خارجّية

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
لحساب جهات شارية أخرى

نعم 
- كهرباء لبنان 

- منشآت النفط في طرابلس والزهراني

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

 موارد بشرية - إمكانيات مالية - تجهيزات لوجستية -التحديات التي تواجهها أو النواقص
معارف ومهارات

كال`وجود خطة إلدارة المخاطر

كالوجود وحدة تدقيق داخلي

كالاعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعموجود موقع الكتروني
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 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
كالسبق وتم التعاون معهم

 إعطاء األفضلية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
كالالوطني

كال التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
كالالبيئي

كال اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
كالفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
كالللشراء االلكتروني
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

201730,800,240,000 

201842,226,210,000 

201957,097,504,000 *

202035,548,741,000

عدد عمليات الشراء العامالسنة

2017199-50

2018199-50

201949-10

202049-10

202149-10

وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة

ــّم التواصــل مــع رئيــس  ــة وت ــة العامــة للزراع ــى المديري ــة ال ــارة ميدانّي ــا بزي ــخ 2022/05/23، قمن بتاري
الدائــرة اإلداريــة فــي الديــوان الــذي أفادنــا بــأن المديريــة ال تخضــع ألّي ســلطة وصايــة، وزّودنــا بقيمــة 
ــة  ــة للســنوات المتبقي ــا علــى قيمــة الموازن ــة لعــام 2019 فقــط، وحصلن ــة الســنوّية للمديري الموازن
مــن خــالل الموازنــة العامــة المنشــورة فــي الجريــدة الرســمية وعلــى موقــع مبــادرة غربــال، كمــا فّصلهــا 

الجــدول أدنــاه: 

يبّيــن الجــدول التالــي انخفــاض عــدد عمليــات الشــراء التــي قامــت بهــا المديريــة مــن عــام 2017 الــى 
2021 والتــي تضــّم كاّفــة أنــواع العقــود المبرمــة:

*تجدر اإلشارة الى أن قيمة الموازنة للمديرية لعام 2019 المنشورة في الجريدة الرسمية بلغت 
36,958,857,00 ل.ل.
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قيمة الشراء )LBP( السنة

201710,111,956,000 

20187,410,421,000 

20192,540,709,000

2020302,019,000 

2021900,000,000 

أّمــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، يشــير الجــدول التالــي الــى تراجــع إنفــاق المديريــة بشــكل ملحــوظ فــي 
العاميــن األخيريــن:

ــة العامــة للزراعــة تجــري المناقصــات  ــوان أن المديري ــة فــي الدي ــرة اإلداري ــد رئيــس الدائ هــذا وقــد أّك
بالتنســيق مــع إدارة المناقصــات وفقــًا لقانــون المحاســبة العمومّيــة، لكّنــه لــم يحــّددوا عددهــا وال 

قيمتهــا وال ســنة إجرائهــا.

لــذا، حصلنــا علــى عــدد وقيمــة المناقصــات التــي تّمت بالتنســيق مــع إدارة المناقصات خالل الســنوات 
الخمــس األخيــرة  مــن موقــع إدارة المناقصــات كمــا يبّينها الجــدول أدناه:

أفادنــا رئيــس الدائــرة اإلداريــة فــي الديــوان بأنــه تــم اإلعــالن عــن عــدة مناقصــات لــم يتقــّدم لهــا أّي 
عــارض، فتــّم إعــادة إجرائهمــا وتلزيمهمــا. 

كمــا تــّم تعديــل شــروط عــّدة عقــود قبــل إرســاء التلزيــم وعــاّدة يتــّم تعديــل إّمــا الكميــة المطلوبــة أو 
تمــّدد المهــل.

قيمة المناقصات )LBP( عدد المناقصاتالسنة

20172921,750,000

20183509,991,158 

20193422,044,061 

2020--

20210-

 81,853,785,219المجموع
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أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
عــادًة أكثــر مــن ســنة. كذلــك، تزيــد مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن عــن ســنة مــن تاريــخ 

تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات للمديريــة. 

ــة  ــدة مختّص ــرة أو وح ــة ال تضــّم دائ ــوان أن المديري ــة فــي الدي ــرة اإلداري ــس الدائ ــاد رئي هــذا وقــد أف
أو موظفيــن متخّصصيــن إلجــراء عمليــات الشــراء العــام. تضــع المديريــة تقاريــر ســنوية تحتــوي علــى 
جميــع هــذه العمليــات ويتــّم تدويــن كاّفــة المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص يتــّم حفظــه 

فــي مــكان آمــن وســليم بعدمــا كان ممكنــن لفتــرة قصيــرة.

مــن جانــب آخــر، تقــوم المديريــة بوضــع خطــط ســنوّية ومتوســطة األمــد للشــراء تلّبــي احتياجاتهــا بمــا 
يتوافــق مــع االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتهــا معتمديــن علــى الخطــط الســابقة وعلــى 
آلّيــة لدراســة وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية وإلعــداد دراســات الســوق، إال فــي الحــاالت الضروريــة 

لمكافحــة الجــراد وغيرهــا فتتحــّرك الــوزارة فــورًا.

تتعــاون المديريــة  مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكهــا فقــط لوضــع دفاتــر الشــروط، فــي حيــن 
أنهــا ال تتعــاون مــع جهــات خارجّيــة متخّصصــة لتقييــم العــروض واإلشــراف علــى تنفيذ العقد، واســتالم 
ــذة، وتقييمهــا، فهــي تعــّول علــى الكفــاءات الموجــودة فــي  اللــوازم أو الخدمــات أو األشــغال المنّف
المديريــة، خاّصــة الفريــق التقنــي المؤّلــف مــن مهندســين زراعييــن، مهنــدس معمــاري فــي الســابق، 

ومدققــو حســابات، وقانونييــن فــي مــالك اإلدارة.

عــالوة علــى ذلــك، كّلفــت المديريــة موظــف مســؤول عــن اســتالم طلبــات الحصــول علــى المعلومــات 
والــرّد عليهــا، لكنهــا لــم تكّلــف بعــد موظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي 
االتصــاالت منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. هذا وال تجــري المديرية تقييمًا دورّيــًا ألداء موظفيها. 

مــع اإلشــارة الــى أن المديريــة تعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل اإلدارة 
فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّيــة، كمــا ولــم تقــم بــأّي عمليــة شــراء عــام 
مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، ولــم تلــّزم اّي مــن مشــاريعها إلدارات أخــرى.

ومــن التحديــات التــي تواجــه المديريــة العامــة للزراعــة خــالل تطبيقهــا قانــون الشــراء العــام الجديــد، 
نذكــر النقــص فــي المــوارد البشــرّية، أّي بعــدد الموظفيــن المولجيــن متابعــة كاّفــة مراحــل إجــراء 
الشــراء، والنقــص فــي اإلمكانيــات المالّيــة بســبب التأّخــر أو عــدم تدويــر االعتمــادات مــن ســنة ألخــرى، 
عــالوة علــى تأّخــر إقــرار الموازنــة ورصــد المبالــغ المطلوبــة التــي لــم تعــد كافيــة. كمــا تعانــي المديريــة 
مــن نقــص فــي المعــارف والمهــارات وعــدم كفــاءة بعــض الموظفيــن إذ ال يخضعــون للتدريبــات وال 

يتمتعــون باالختصاصــات الالزمــة.
إضافة الى أن المديرية ال تملك خّطة إلدارة المخاطر، إنما تضّم وحدة تدقيق داخلي. 
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مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، اعتمــدت المديريــة علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداتها لمــدة ســنة 
واحــدة فقــط وتعتمــد النشــر فــي الجريــدة الرســمّية، والصحــف المحلّيــة، و أبــواب اإلدارة. 

 تمتلــك المديريــة موقــع إلكترونــي يخضــع لــكل اإلجــراءات التــي تؤّمــن خصوصّيــة وســرّية المعلومــات 
المتوّفــرة، إذ يتــّم تحديثــه دوريــًا. مــع اإلشــارة الــى أن هــذا الموقــع يتيــح إمكانّيــة تنزيــل بعــض 
المعلومــات والمســتندات المحّملــة بصيــغ مختلفــة )مثــل excel, word…(  ولكــن تبّيــن أّنــه غيــر آمــن 

بعــد محاولتنــا الدخــول إلــى الموقــع.   
وال يتم توفير دفاتر الشروط على الموقع، بل يمكن االستحصال على نسخ منها من اإلدارة.

وضعــت المديريــة قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعّهديــن الذيــن ســبق وتعاونــت معهــم لكنهــا 
ــات  ــة للمنتج ــة ال تعطــي األفضلي ــأن المديري ــادوا ب ــا أف ــي. كم ــا االلكترون ــى موقعه ــم تنشــرها عل ل

والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي. 

اعتمــدت المديريــة التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات إمــا تفاديــًا لرقابــة الســلطات أو لتشــجيع 
مشــاركة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم عنــد ذكــر ذلــك فــي دفتــر الشــروط مــع الســعي إلــى 
تحقيــق كاّفــة األهــداف االقتصادّيــة واالجتماعّيــة بمــا يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة 

والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام.  
إضافــة إلــى أنهــم يزعمــون اعتمــاد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي مــن خــالل 
ذكرهــا فــي دفاتــر الشــروط، لكننــا لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن االطــالع علــى دفاتــر 

الشــروط.

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمّية، اطلع بعــض الموظفين 
علــى أحكامــه وخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي وتــم اختيــار 

رئيــس الدائــرة اإلداريــة فــي الديــوان ليكــون مــدّرب. 
ــزات الالزمــة  ــة التجهي ــة ليــس لديهــا كاّف ــة فــي الديــوان إّن المديري ــرة اإلداري هــذا وأفــاد رئيــس الدائ

ــق الشــراء االلكترونــي. ــدء بتطبي ــد اّتخــاذ قــرار الب ــح العــروض عن ــر وتوثيــق جلســات فت لتصوي
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اإلجابةالمعايير

مديرية عامةطبيعة الجهة المستطلعة

كالخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

كالإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
أكثر من سنةتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
أكثر من سنةاالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
كالعمليات الشراء العام

كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

نعمتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

نعم - وضع دفاتر الشروطتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

نعم تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
كالاالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

كالإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين
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 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

التحديات التي تواجهها أو النواقص

 الموارد البشرّية
 اإلمكانّيات المالّية 
المعارف والمهارات

التجهيزات اللوجستية

كالوجود خّطة إلدارة المخاطر

نعموجود وحدة تدقيق داخلي

كالاعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعموجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
نعمسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

نعم التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
نعمالبيئي

نعم اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
نعمفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
كالللشراء االلكتروني
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

201713,313,400,000

201816,263,020,000 

201913,581,350,000 *

202014,610,572,000

عدد عمليات الشراء العامالسنة

2017704

2018627

2019427

2020219

2021195

2,172المجموع

وزارة اإلعالم - المديرية العامة لوزارة اإلعالم

ــّم التواصــل مــع  ــوزارة اإلعــالم وت ــة الــى المديريــة العامــة ل ــارة ميداني ــا بزي بتاريــخ 2022/05/24، قمن
رئيســة قســم اللــوازم التــي أفادتنــا بــأن المديريــة ال تخضــع ألّي ســلطة وصايــة. وأفادتنــا بقيمــة 
الموازنــة الســنوّية للمديريــة لعــام 2019 فقــط وحصلنــا علــى قيمــة الموازنــة للســنوات المتبقيــة مــن 
ــال، كمــا فّصلهــا  ــادرة غرب ــة العامــة المنشــورة فــي الجريــدة الرســمية وعلــى موقــع مب خــالل الموازن

الجــدول أدنــاه:

يبّيــن الجــدول التالــي انخفــاض عــدد عمليــات الشــراء التــي قامــت بهــا المديريــة مــن عــام 2017 الــى 
2021 والتــي تضــّم كاّفــة أنــواع العقــود المبرمــة:

*تجدر اإلشارة الى أن قيمة الموازنة للمديرية لعام 2019 المنشور في الجريدة الرسمية بلغ 
.LBP 15,738,798,000
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قيمة الشراء )LBP( السنة

20175,254,412,000 

20183,488,549,000 

20193,185,588,000

20202,649,641,000 

20212,959,245,000 

أمــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، فيشــير الجــدول التالــي إلــى تراجــع بإنفــاق المديريــة بشــكل ملحــوظ خــالل 
األعــوام األخيــرة:

هــذا وقــد أّكــدت رئيســة قســم اللــوازم أن المديريــة العامــة لــوزارة اإلعالم تجــري المناقصات بالتنســيق 
مــع إدارة المناقصــات وفقــًا لقانــون المحاســبة العموميــة. أزعمــت المديريــة بأنهــا أجــرت فقــط 7 
مناقصــات عموميــة مــن العــام 2017 حتــى العــام 2021 )%0.32 مــن أصــل 2,172 عقــد ابرمــوا خــالل 
ــًا للعــرض األفضــل. علمــًا أن كّل  ــا وفق ــم جميعه ــّم تلزي 5 ســنوات( بقيمــة 146,690,000 ل.ل. إذ ت

المناقصــات التــي أعلنــت خــالل هــذه األعــوام الخمــس قــد تقــّدم لهــا عارضيــن. 
هــذا وقــد تــّم تلزيــم 6 مناقصــات فــي العــام 2021 و مناقصــة واحــدة فــي العــام 2018، ولــم يتــّم 

تعديــل شــروط أّي عقــد قبــل إرســاء التلزيــم.

ولكــن األرقــام علــى موقــع إدارة المناقصــات تظهــر المناقصــات التــي أجرتهــا المديريــة بالتنســيق 
ــاه: ــة فــي الجــدول أدن معهــا والمبّين

قيمة المناقصات )LBP( عدد المناقصاتالسنة

2017144,509,905 

2018122,973,670

20190-

20201258,241,500 

20210-

 3325,725,075المجموع
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أّمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
ــة وســتة أشــهر. بالمقابــل، تزيــد مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/المورديــن عــن  عــادًة بيــن ثالث
ســنة مــن تاريــخ تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات للمديريــة، ففــي بعــض األحيــان بلغــت مــّدة 

التســديد أربــع ســنوات.

ــات الشــراء  ــراء عملي ــرة مختّصــة إلج ــة  تضــّم دائ ــوازم أن المديري هــذا وقــد أفــادت رئيســة قســم الل
العــام وفيهــا موظــف واحــد متخّصــص. قبــل فتــرة كورونــا، كانــت المديريــة تضــع تقاريــر ســنوّية تحتــوي 
علــى جميــع هــذه العمليــات ويتــّم تدويــن كاّفــة المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص يحفــظ 

فــي مــكان آمــن وســليم.

مــن جانــب آخــر، تقــوم المديريــة بوضــع خطــط ســنوّية ومتوســطة األمــد للشــراء تلّبــي احتياجاتهــا بمــا 
يتوافــق مــع االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتهــا معتمديــن علــى آلّيــة تــّم وضعهــا لدراســة 

وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية وإلعــداد دراســات الســوق.

ال تتعــاون المديريــة  مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكهــا لوضــع دفاتــر الشــروط، وال مــع جهــات 
خارجّيــة متخّصصــة لتقييــم العــروض، واإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد، واســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو 
األشــغال المنّفــذة، وتقييمهــا، اّنمــا تعــّول علــى جهازهــا الفّنــي واإلداري في المصلحــة الفنّية المؤّلف 
ــًا )قرطاســية، ومطبوعــات…(  ــة اســتالم متخّصصــة إدارّي ــى لجن ــن، إضافــة إل ــن مدّربي مــن 3 موّظفي

وفنّيــًا )كمبيوتــر، مولــد، مكّيــف…(.
كما يساند اإلدارة في عمليات الشراء فريق تقني مؤّلف من قانونيين ومتخّصصي شراء. 

عــالوة علــى ذلــك، كّلفــت المديريــة موظــف مســؤول عــن اســتالم طلبــات الحصــول علــى المعلومــات 
والــرّد عليهــا، باإلضافــة إلــى موظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت 

منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. هــذا وتجــري المديريــة تقييمــًا دوريــًا ألداء موظفيهــا. 

مــع اإلشــارة الــى أن المديريــة تعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل اإلدارة 
فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّيــة، كمــا ولــم تقــم بــأّي عمليــة شــراء عــام 
مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، ولــم تلــّزم بعــض مــن مشــاريعها ألّي إدارة 

أخــرى.

ــون الشــراء العــام  ــوزارة اإلعــالم خــالل تطبيقهــا قان ــة العامــة ل ــه المديري ــي تواج ــات الت ومــن التحدي
الجديــد، نذكــر النقــص فــي المــوارد البشــرّية أي بعــدد الموظفيــن المولجيــن متابعــة كاّفــة مراحــل إجــراء 
الشــراء وصعوبــة تنّقــل الموظفيــن الحالييــن بســبب تدّنــي قيمــة رواتبهــم وبــدالت النقــل المخّصصــة 
لهــم، والنقــص فــي اإلمكانيــات المالّيــة بســبب تأّخــر إقــرار الموازنــة ورصــد المبالــغ المطلوبــة. عــالوًة 
علــى نقــص فــي التجهيــزات اللوجســتّية مــن كمبيوتــرات وإنترنــت وغيرهــا…. ونذكــر ان المديريــة ال 

تملــك خّطــة إلدارة المخاطــر.
فــي المقابــل، لــدى المديريــة وحــدة تقــوم بإجــراء تدقيــق داخلــي مؤّلفــة مــن موظــف يدّقــق بعمليــات 

الشــراء والدائــرة المالّيــة التــي تدّقــق بكاّفــة الحســابات.  
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مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، تعتمــد المديريــة علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداتها وتنشــرها 
ــواب اإلدارة.  ــة، و أب ــدة الرســمّية، والصحــف المحلّي ــي، والجري ــى الموقــع وزارة اإلعــالم اإللكترون عل
إّنمــا دفاتــر الشــروط غيــر متوّفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي، بــل يمكــن االســتحصال علــى نســخ منهــا 

مــن اإلدارة.  
المديريــة العامــة لــوزارة اإلعــالم ال تمتلــك موقــع الكترونــي خــاص بهــا، أســوة بالوكالــة الوطنيــة 
لإلعــالم، إّنمــا تنــدرج ضمــن موقــع وزارة اإلعــالم الــذي يضــّم الوحــدات التابعــة لهــا. يخضــع هــذا 
الموقــع إلجــراءات تؤّمــن خصوصّيــة وســرّية المعلومــات المتوّفــرة ويتــّم تحديثــه دورّيــًا. مــع العلــم أن 
هــذا الموقــع يتيــح نوعــًا مــا إمكانّيــة تنزيــل المعلومــات والمســتندات المحّملــة بصيــغ مختلفــة )مثــل 

  )…excel, word

لــم تضــع المديريــة قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعهديــن الذيــن ســبق وتعاونــت معهــم. تزعــم 
المديريــة أنهــا تعطــي األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي مــن خــالل ذكرهــا فــي 
دفتــر الشــروط، لكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن اإلطــالع علــى دفاتــر الشــروط. 

اعتمــدت المديريــة سياســات متعــّددة منهــا التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات لتشــجيع 
مشــاركة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم قــدر المســتطاع مــن خــالل اعتمــاد الســعر اإلفــرادي 
وليــس اإلجمالــي، فقــّدم عــدد مــن الشــركات إّنمــا لــم تكــن هــذه السياســة ناجحــة. ســعت المديريــة إلى 
تحقيــق كاّفــة األهــداف االقتصادّيــة واالجتماعّيــة بمــا يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة 
والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام، ولكّنهــا ال تعتمــد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل 

األثــر البيئــي.

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمية، اطلع بعــض الموظفين 
علــى أحكامــه ولكنهــم لــم يخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهد باســل فليحــان المالــي واالقتصادي. 

هــذا وأفــادت رئيســة قســم اللــوازم أنــه فــإّن المديريــة ليــس لديهــا كافــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر 
وتوثيــق جلســات فتــح العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.
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اإلجابةالمعايير

مديرية عامةطبيعة الجهة المستطلعة

كالخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

نعمإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
بين ثالثة وستة أشهرتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
أكثر من سنةاالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
نعمعمليات الشراء العام

نعموضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

نعمتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

كالتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

نعم تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
نعماالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

نعمإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين
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 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

موارد بشرية - إمكانيات مالية - تجهيزات لوجستيةالتحديات التي تواجهها أو النواقص

كالوجود خّطة إلدارة المخاطر

نعموجود وحدة تدقيق داخلي

نعماعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعم - لوزارة اإلعالموجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
كالسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

نعم التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
كالالبيئي

نعم اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
كالفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
كالللشراء االلكتروني
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

2017115,800,000,000 

201896,800,000,000 

201992,000,000,000

202092,000,000,000 

202192,000,000,000 

 202292,000,000,000 )تقديرية)

عدد عمليات الشراء العامالسنة

201716

201819

20199

20204

20216

54المجموع

الوطنــي  اليانصيــب  - مديريــة  الماليــة  وزارة 

بتاريــخ 2022/05/24، قمنــا بزيــارة ميدانيــة الــى مديريــة اليانصيــب الوطنــي اللبنانــي وتــّم التواصل مع 
المديــر العــام ومصّفــي النفقــات الذيــن أفادونــا بــأن المديريــة تخضــع لســلطة وصايــة وزارة الماليــة. 
وأفادنــا مصّفــي النفقــات بقيمــة الموازنــة الســنوّية للمديريــة لألعــوام 2019، 2020، و 2021 التــي 
حافظــت علــى القيمــة نفســها مــع اإلشــارة الــى أن موازنــة عــام 2022 لــم تنجــز لحينــه. وحصلنــا علــى 
قيمــة الموازنــة للســنوات المتبقيــة مــن خــالل الموازنــة العامــة المنشــورة فــي الجريــدة الرســمية 

وعلــى موقــع مبــادرة غربــال، كمــا فّصلهــا الجــدول أدنــاه: 

 يبّيــن الجــدول التالــي انخفــاض عــدد عمليــات الشــراء التــي قامــت بهــا المديريــة مــن عــام 2017 إلــى 
2021 والتــي تضــّم كاّفــة أنــواع العقــود المبرمــة:
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قيمة الشراء )LBP( السنة

2017434,934,000 

2018431,897,000 

20191,717,901,077 

2020427,830,000 

20215,758,328,000 

أمــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، فيشــير الجــدول التالــي إلــى إنفــاق المديريــة خــالل األعــوام األخيــرة بحيــث 
ســّجل ارتفاعــًا خــالل العــام 2021:

هــذا وقــد أّكــد مصّفــي النفقــات أن مديريــة اليانصيــب الوطنــي اللبنانــي تجــري المناقصــات بالتنســيق 
مــع إدارة المناقصــات، إذ تــّم إجــراء مناقصــة لتلزيــم طباعــة أوراق اليانصيــب الوطنــي ولوائــح األوراق 
ــة  الرابحــة خــالل الســنة الماليــة األخيــرة. ويتــّم اختيــار طــرق الشــراء حســب قانــون المحاســبة العمومّي

وعــن طريــق المفاضلــة بيــن عرضــي أســعار لشــراء أحبــار آالت الطباعــة والقرطاســية.

علمــًا أّن األرقــام تفيــد بــأّن المديريــة أجــرت 3 مناقصــات عموميــة فقــط مــن العــام 2017 حتــى العــام 
2021 )%5.55 مــن أصــل 54 عقــد أبرمــوا خــالل 5 ســنوات( بقيمــة 8,712,248,077 ل.ل. إذ تــم 

تلزيــم جميعهــا وفقــًا للســعر األقــّل. 

تظهــر األرقــام علــى موقــع إدارة المناقصــات عــدد المناقصــات التــي أجرتهــا المديريــة بالتنســيق مــع 
إدارة المناقصــات وقيمتهــا والمبّينــة فــي الجــدول أدنــاه:

قيمة المناقصات )LBP( عدد المناقصاتالسنة

20170-

20180-

201911,393,416,300 

20200-

202115,323,338,000 

 26,716,754,300المجموع
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علمــًا أن خــالل هــذه األعــوام الخمــس تقــّدم عارضيــن لــكل المناقصــات الُمعلــن عنهــا. هــذا ولــم يتــّم 
تعديــل شــروط وأي عقــد قبــل إرســاء التلزيــم إال بعــد أخــذ موافقــة ديــوان المحاســبة.

أّمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
عــادة بيــن شــهر وثالثــة أشــهر. كمــا تتــراوح مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن مــن تاريــخ 

تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات للمديريــة بيــن شــهر وثالثــة أشــهر ايضــًا.

هــذا وقــد أفــاد المديــر العــام أن المديريــة ال تضــم ّدائــرة أو وحــدة مختّصــة أو موظفيــن متخّصصيــن 
بالشــراء العــام. وال تضــع المديريــة تقاريــر ســنوية تحتــوي علــى جميــع هــذه العمليــات، إّنمــا يتــّم 
تدويــن كافــة المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص حيــث تحفــظ نســخ عنهــا فــي مــكان آمــن 

ــة لــدى ديــوان المحاســبة عبــر مديريــة المحاســبة العاّمــة. وســليم وتبقــى النســخات األصلّي

مــن جانــب آخــر، تقــوم المديريــة بوضــع خطــط ســنوية ومتوســطة األمــد للشــراء تلّبــي احتياجاتهــا بمــا 
يتوافــق مــع االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتهــا معتمديــن علــى آليــة تــم وضعهــا لدراســة 

وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية وإلعــداد دراســات الســوق.

ال تتعــاون المديريــة  مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكهــا لوضــع دفاتــر الشــروط، وال مــع جهــات 
خارجيــة متخّصصــة لتقييــم العــروض، واإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد، واســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو 

األشــغال المنّفــذة، وتقييمهــا. 

عــالوًة علــى ذلــك، كّلفــت المديريــة موظــف مســؤول عــن اســتالم طلبــات الحصــول علــى المعلومــات 
والــرّد عليهــا، باإلضافــة إلــى موظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت 

منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. هــذا وال تجــري المديريــة تقييمــًا دوريــًا ألداء موظفيهــا. 

مــع اإلشــارة الــى أن المديريــة تعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل اإلدارة 
فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّيــة، كمــا ولــم تقــم بــأّي عمليــة شــراء عــام 
مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، ولــم تلــّزم اّي مــن مشــاريعها ألّي إدارة أخرى.

ومــن التحديــات التــي تواجــه مديريــة اليانصيــب الوطنــي اللبنانــي خــالل تطبيقهــا قانــون الشــراء العــام 
الجديــد، نذكــر النقــص فــي المــوارد البشــرّية أّي بعــدد الموظفيــن المولجيــن متابعــة كاّفــة مراحــل إجــراء 
الشــراء، والنقــص فــي اإلمكانيــات المالّيــة بســبب عــدم إقــرار الموازنــة لحينــه ورصــد المبالــغ المطلوبــة 
بحيــث يتــّم الصــرف حســب عــام 2020 وعلــى القاعــدة االثنــي عشــرية، خاّصــًة وأن المديريــة تتعامــل 

بالشــيكات وليــس نقــدًا.
ومــن الصعوبــات التــي تواجــه المديريــة ايضــًا، عــدم تحديــث القوانيــن لمواكبــة المتطلبــات. كمــا ان 

المديريــة ال تملــك خّطــة إلدارة المخاطــر وال وحــدة تدقيــق داخلــي. 
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مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، ال تعتمــد المديريــة علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداتها وال 
تنشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي ألنهــا ال تمتلــك موقــع خــاص بهــا، بــل تســتخدم الجريــدة الرســمّية 
كوســيلة للنشــر، والصحــف المحلّيــة، وأبــواب اإلدارة. لذلــك، يمكــن االســتحصال علــى نســخ مــن دفاتــر 

الشــروط مــن اإلدارة.  

تضــع المديريــة قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعهديــن الذيــن ســبق وتعاونــت معهــم ومنهــم 
مجموعــة الرعيــدي للطباعــة وشــركة انكريبــت ومكتبــة حليــم. مــع العلم أنهــا ال تمنح األفضلّيــة للمنتجات 

والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي. 

اعتمــدت المديريــة سياســات متعــّددة لكّنهــا لــم تعتمــد التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات 
لتشــجيع مشــاركة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، لكّنهــا ســعت إلــى تحقيــق كاّفــة األهــداف 
االقتصادّيــة واالجتماعّيــة بمــا يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن 

إنفــاق المــال العــام، كمــا اّنهــا ال تعتمــد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي.

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمية، لــم يطلــع أحــد 
ــي  ــان المال ــب اإللزامــي مــع معهــد باســل فليح ــوا للتدري ــم يخضع ــى أحكامــه ول ــن عل مــن الموظفي

واالقتصــادي. 

هــذا وأفــاد المديــر العــام اّن المديريــة ليــس لديهــا كاّفــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر وتوثيــق جلســات 
فتــح العــروض عنــد اتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.
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اإلجابةالمعايير

مديرية عامةطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة الماليةخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

نعمإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
شهر وثالثة أشهرتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
شهر وثالثة أشهراالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
كالعمليات الشراء العام

كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

نعمتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

كالتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

نعم تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
نعماالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

كالإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين
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 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

موارد بشرية - إمكانيات مالية - معارف ومهاراتالتحديات التي تواجهها أو النواقص

كالوجود خّطة إلدارة المخاطر

كالوجود وحدة تدقيق داخلي

كالاعتماد المكننة في توثيق المستندات

كالوجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
نعمسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
كالالوطني

كال التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
كالالبيئي

كال اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
كالفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
كالللشراء االلكتروني
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

2017403,795,000,000 

2018374,545,672,000   

2019348,697,137,000 

2020361,778,927,000 

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

بتاريــخ 2022/05/18، قمنــا بزيــارة ميدانّيــة الــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي وتــّم التواصل 
مــع المستشــار المالــي والمحاســبة الــذي أفادنــا بــأن الصنــدوق يخضــع لســلطة وصايــة وزارة العمل. 

لــم يتــم تزويدنــا بقيمــة الموازنــة الســنوّية للصنــدوق للعاميــن 2019 و2022 وال بقيمــة الشــراء وال 
بعــدد المناقصــات خــالل الســنوات الخمــس األخيــرة، وذلــك بعــد عــدة مراجعــات وبعــد تقديــم طلــب 

للحصــول عليهــا اســتنادًا إلــى قانــون حــق الوصــول إلــى المعلومــات.
الرســمية  الجريــدة  العامــة المنشــورة فــي  لذلــك، حصلنــا علــى موازنــة الصنــدوق مــن الموازنــة 

التالــي: الجــدول  فــي  والمفصلــة 

هــذا وقــد أّكــد المستشــار المالــي والمحاســبة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي أنهــم ال 
يجــرون المناقصــات بالتنســيق مــع إدارة المناقصــات، علــى أن اختيــار طبيعــة باقــي أنــواع الشــراء تتــّم 
وفقــًا للنظــام المالــي للصنــدوق. وأشــار أنــه عــام 2021 لــم يتقــّدم أّي عــارض للمناقصــات التــي تــّم 
اإلعــالن عنهــا، إذ يتــم تلزيــم كافــة المناقصــات وفقــًا للســعر األقــل. هــذا ولــم يتــّم تعديــل شــروط أّي 

عقــد قبــل إرســاء التلزيــم. 

أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
عــادًة بین شھر وثالثة أشھر. كذلــك، تتــراوح مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن بيــن 
شھر وثالثة أشھر مــن تاريــخ تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات للصنــدوق الوطنــي للضمــان 
االجتماعــي اســتنادًا إلــى نظامــه الداخلــي. إذ بعــض المشــاريع المنجــزة منــذ عــام 2019 لم يتم تســديد 

المســتحقات للملتزميــن إلــى حينــه. 

ــي للضمــان االجتماعــي يضــّم  ــدوق الوطن ــي والمحاســبة أن الصن ــاد المستشــار المال ــد أف هــذا وق
دائرتيــن مختّصتيــن إلجــراء عمليــات الشــراء العــام وهمــا دائــرة اللــوازم والمناقصــات ودائــرة المبانــي. 
ال يضــع الصنــدوق تقاريــر ســنوية تحتــوي علــى جميــع عمليــات الشــراء إنمــا يتــم تدويــن النفقــات 
والــواردات بشــكل عــام. فــي المقابــل تــدّون كل دائــرة مــن الدوائــر المذكــورة ســابقًا كاّفــة المعلومــات 

المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص يتــّم حفظــه فــي مــكان آمــن وســليم.
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مــن جانــب آخــر، يقــوم الصنــدوق بوضــع خطــط ســنوية للشــراء تلّبــي احتياجاتــه بمــا يتوافــق مــع 
االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتــه وحســب أولوياتــه معتمديــن علــى آلّيــة تــم وضعهــا 
لدراســة وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية مــن خــالل الطلــب مــن كافــة الدوائــر فيــه أن تحــّدد احتياجاتها، 

ــّم ذلــك دون االعتمــاد علــى آليــة واضحــة إلعــداد دراســات الســوق. لكــن يت

يتعــاون الصنــدوق مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة لوضــع 
ــذة، واإلشــراف  ــوازم أو الخدمــات أو األشــغال المنّف ــر الشــروط وتقييــم العــروض، واســتالم الل دفات
علــى تنفيــذ العقــد وتقييــم الخدمات المقدمة من الملتزمین. يســاند الصنــدوق فريــق تقنــي مــن 

داخــل اإلدارة مؤلــف مــن مهندســين وفريــق قانونــي يضــّم 70 إلــى 80 محــاٍم.

عــالوة علــى ذلــك، كّلــف الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعي موظف مســؤول عن اســتالم طلبات 
الحصــول علــى المعلومــات والــرّد عليهــا، باإلضافــة إلــى موظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر 
بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. هــذا وال يجــري الصنــدوق تقييمــًا 

دورّيــًا ألداء موظفيــه. 

مــع اإلشــارة الــى أن الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي يعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات 
بواســطة مــوارد مــن داخــل اإلدارة فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّيــة، كمــا 
ولــم يقــم بــأّي عمليــة شــراء عــام مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، ولــم يلــّزم 

اّي مــن مشــاريعه إلدارات أخــرى.

ومــن التحديــات التــي تواجــه الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي خــالل تطبيقــه قانــون الشــراء 
العــام الجديــد، نذكــر النقــص فــي المــوارد البشــرّية أي بعــدد الموظفيــن المتخصصيــن بالشــراء العــام 
فقــط. ويعانــي الصنــدوق مــن النقــص فــي المعــارف والمهــارات إذ هــو بحاجــة الــى تدريبــات دوريــة 
للموظفيــن. إضافــة الــى النقــص فــي اإلمكانيــات المالّيــة بســبب تقّلــب ســعر صــرف الــدوالر مقابــل 

الليــرة اللبنانيــة وصعوبــة االلتــزام بقيمــة محــددة.
كمــا يعانــي الصنــدوق مــن نقــص فــي التجهيــزات اللوجســتية مــن تكنولوجيــا المعلومــات والبرمجيــات 

الالزمــة وغيرهــا.

ــي  ــق داخل ــة موجهــة وتضــّم وحــدة تدقي ــارة عــن آلي ــة إلدارة المخاطــر وهــي عب ــدوق خّط ــك الصن يمل
ــة. ــر فّعال لكنهــا غي

ــة واللوجســتّية، ال يعتمــد الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي علــى المكننــة  مــن الناحيــة التقنّي
ــدة الرســمّية،  ــه، والجري ــاص ب ــي الخ ــى الموقــع اإللكترون ــق مســتنداته ويعتمــد النشــر عل فــي توثي
والصحــف المحلّيــة، وأبــواب اإلدارة، ومواقــع التواصــل االجتماعــي الخاصــة بــه. تــّم إنشــاء موقــع 
إلكترونــي للصنــدوق لكنــه ال يخضــع إلجــراءات تؤّمــن خصوصّيــة وســرّية المعلومــات المتوّفــرة، 
ــات  ــل كل المعلوم ــة تنزي ــح إمكانّي ــع يتي ــأن الموق ــاد المستشــار ب ــه بشــكل دوري. وأف ــّم تحديث وال يت
والمســتندات المحّملــة بصيــغ مختلفــة )مثــل excel, word…( لكــن تبّيــن أن ليســت كل المعلومــات 
قابلــة للبحــث والتنزيــل بعــد محاولتنــا الدخــول إلــى الموقــع. علمــًا أن دفاتــر الشــروط غيــر متوّفــرة 
علــى الموقــع اإللكترونــي، بــل يمكــن االســتحصال علــى نســخ منهــا مــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان 

االجتماعــي. 

وضــع الصنــدوق قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعّهديــن الذيــن ســبق وتعــاون معهــم لكنــه 
ــة للمنتجــات  لــم ينشــرها علــى موقعــه اإللكترونــي. يزعــم الصنــدوق الوطنــي أنــه يعطــي األفضلي
والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي مــن خــالل فــرض شــروط علــى الشــركات ومنهــا التمّتــع برقــم مالــي، 

لكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن االطــالع علــى دفاتــر الشــروط.
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ــًا  ــى أســاس أقســام أو مجموعــات إمــا تفادي ــم عل ــدوق سياســات متعــّددة ومنهــا التلزي اعتمــد الصن
ــل  ــة تقلي ــد محاول ــم عن ــرة والمتوســطة الحج ــة الســلطات أو لتشــجيع مشــاركة الشــركات الصغي لرقاب
الحاجــات وتقســيمها علــى دفعــات. فــي المقابــل ال يســعى الصنــدوق إلــى تحقيــق كاّفــة األهــداف 
االقتصادّيــة واالجتماعّيــة بمــا يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن 

إنفــاق المــال العــام، وال يعتمــد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي.

بعــض  اطلــع  الرســمّية،  الجريــدة  فــي  الجديــد  العــام  الشــراء  قانــون  نشــر  وبعــد  المقابــل،  فــي 
الموظفيــن علــى أحكامــه وخضــع بعــض الموظفيــن للتدريــب اإللزامــي مــع معهــد باســل فليحــان 

واالقتصــادي.  المالــي 
هــذا وأفــاد المستشــار المالــي والمحاســبة أّن الصنــدوق لديــه كاّفــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر 

وتوثيــق جلســات فتــح العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.

اإلجابةالمعايير

صندوق مستقلطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة العملخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

كالإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
 بين شهر وثالثة أشهرتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
بين شهر وثالثة أشهراالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
نعمعمليات الشراء العام

كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

نعمتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

نعمتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها
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نعم تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
كالاالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

نعمإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين

 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
كال اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

 الموارد البشرية - المعارف والمهارات - اإلمكانياتتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها
المالية - التجهيزات اللوجستية

نعمالتحديات التي تواجهها أو النواقص

كالوجود خّطة إلدارة المخاطر

كالوجود وحدة تدقيق داخلي

نعماعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعموجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
نعمسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

نعم التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
كالالبيئي

نعم اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
نعمفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
نعمللشراء االلكتروني
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

20172,404,000,000 

20182,404,000,000 

20192,404,000,000 

20202,404,000,000 

2022 39,000,000,000 

عدد عمليات الشراء العامالسنة

201749-10

201849-10

20199-1

20209-1

20219-1

المشروع األخضر

بتاريــخ 2022/07/07، قمنــا بزيــارة ميدانّيــة الــى المشــروع األخضــر وتــّم التواصــل مــع رئيــس مصلحــة 
المحاســبة ورئيــس المصلحــة الفنيــة الــذي أفادنــا بــأن المشــروع يخضــع لســلطة وصايــة وزارة الزراعــة. 

وأفادنــا بقيمــة الموازنــة الســنوّية للمشــروع للعاميــن 2019 و2022،  كمــا فّصلهــا الجــدول أدنــاه: 

لم يتم تزويدنا بقيمة الشراء خالل السنوات الخمس األخيرة، وذلك بعد عدة مراجعات.

هــذا وقــد أّكــد رئيــس مصلحــة المحاســبة فــي المشــروع األخضــر أنهــم ال يجــرون المناقصات بالتنســيق 
مــع إدارة المناقصــات، علــى أن اختيــار طبيعــة باقــي أنــواع الشــراء تتــّم وفقــًا لقانــون المحاســبة 
العمومّيــة. وأشــار الــى غيــاب رئيــس للمشــروع األخضــر منــذ العــام 2017 فيقــوم وزيــر الزراعــة بمهامه. 

كمــا أفــاد بــأن كل المناقصــات التــي أعلنــوا عنهــا وتــم إجراؤهــا مــن قبــل لجنــة مناقصــات خاصــة بهــم، 
تقــّدم لهــا عارضيــن. هــذا ولــم يتــّم تعديــل شــروط اّي عقــد قبــل إرســاء التلزيــم.

 يبّيــن الجــدول التالــي عــدد عمليــات الشــراء التــي قــام بهــا المشــروع مــن عــام 2017 الــى 2021 والتــي 
تضــّم كاّفــة أنــواع العقــود المبرمــة:
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أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
عــادًة  أقل من شھر للشــراء بالفاتــورة وبین شھر وثالثة أشھر للمناقصــات العموميــة. بالمقابــل، 
تتــراوح مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن بيــن شھر وثالثة أشھر وأحيانــًا تصــل إلــى 
ــوازم أو الخدمــات للمشــروع االخضــر حســب حجــم  ــخ تســليم األشــغال أو الل ــر مــن ســنة مــن تاري أكث
المشــروع. إذ بعــض المشــاريع المنجــزة منــذ عــام 2019 لــم يتــّم تســديد المســتحقات للملتزميــن إلــى 

حينــه. 

هــذا وقــد أفــاد رئيــس مصلحــة المحاســبة أن المشــروع األخضــر يضــّم وحــدة مختّصــة إلجــراء عمليــات 
الشــراء العــام وتتألــف مــن »لجنــة مناقصــات رســمية« و»لجنــة الشــراء«. كمــا يضــع المشــروع األخضــر 
ــّم  ــات الشــراء، التــي ينّفذهــا ويت ــة، وليــس عملي ــات الفني ــع العملي ــوي علــى جمي ــر ســنوية تحت تقاري
تدويــن كاّفــة المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص يتــّم حفظــه فــي مــكان آمــن وســليم.

مــن جانــب آخــر، يقــوم المشــروع األخضــر بوضــع خطــط متوســطة األمــد للشــراء تلّبــي احتياجاتــه بمــا 
يتوافــق مــع االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتــه وحســب أولوياتــه معتمديــن علــى آلّيــة تــم 
وضعهــا لدراســة وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية وآليــة واضحــة إلعــداد دراســات الســوق مــن خــالل 

إجــراء تحليــل أســعار.

تتعــاون المصلحــة الفنيــة مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكهــا لوضــع دفاتــر الشــروط وتتعــاون 
ــة متخّصصــة لتقييــم العــروض واإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد  واســتالم اللــوازم أو  مــع جهــات خارجّي
الخدمــات أو األشــغال المنّفــذة وتقييــم الخدمات المقدمة من الملتزمین وهــم عــادة شــركة خطيــب 
وعلمــي، والمهنــدس مصطفــى فــواز، وشــركة رفيــق الخــوري وشــركاه، وشــركة ليبــان كونســلت. 
يســاند اإلدارة فريــق تقنــي مؤلــف مــن مهندســين يستشــيرون القانونييــن التابعيــن لمكتــب الوزيــر 

عنــد الحاجــة.

ــى  ــات الحصــول عل ــف المشــروع األخضــر موظــف مســؤول عــن اســتالم طلب ــك، كّل ــى ذل عــالوة عل
المعلومــات والــرّد عليهــا، باإلضافــة إلــى موظــف فــي الديــوان مســؤول عــن االتصــال المباشــر 
بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. هــذا وتجــري اإلدارة تقييمــًا دورّيــًا 

ألداء موظفيهــا. 

مــع اإلشــارة الــى أن المشــروع األخضــر يعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل 
ــة  ــأّي عملي ــم يقــم ب ــة، كمــا ول اإلدارة فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّي
شــراء عــام مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، إنمــا لــّزم بعــض مــن مشــاريعه 

إلدارات أخــرى ومنهــا وزارة البيئــة، وزارة الطاقــة والميــاه، ومجلــس االنمــاء واالعمــار.

ومــن التحديــات التــي تواجــه المشــروع األخضــر خــالل تطبيقــه قانــون الشــراء العــام الجديــد، نذكــر 
النقــص فــي المــوارد البشــرّية أي بعــدد الموظفيــن. وتعانــي اإلدارة مــن النقــص فــي المعــارف 
ــات  ــى النقــص فــي اإلمكاني ــة ال ــن. إضاف ــة للموظفي ــات دوري ــى تدريب ــة ال ــارات إذ هــي بحاج والمه
المالّيــة بســبب تأّخــر إقــرار الموازنــة ورصــد المبالــغ المطلوبــة والتــي لــم تعــد كافيــة، إذ يتــم تســعير 

بعــض المشــتريات علــى دوالر يــوازي 1507.5 ل.ل.

ومــن األســباب التــي تعرقــل عمــل المشــروع األخضــر عــدم ســداد الدولــة اللبنانيــة لديونهــا مّمــا يؤّخــر 
عمليــة دفــع الجهــات الخارجيــة والمانحــة للمســتحقات، مــا يؤّخــر بــدوره عملية تســديد المبالغ المســتحقة 

للمتعهديــن والملتزمين. 
ــة طابعــة  ــا المعلومــات وآل ــزات اللوجســتية مــن تكنولوجي ــي االدارة مــن نقــص فــي التجهي كمــا تعان

ــر واحــد لخمــس مهندســين.  ــال كمبيوت ــاك مث وغيرهــا، فهن
ــى أن  ــة )مــع اإلشــارة إل ــا وزارة الزراع ــة إلدارة المخاطــر وضعته ــك اإلدارة خّط ــك، تمل ــى ذل ــالوًة عل ع
ــا معهــا بأنهــا ال تملــك خطــة إلدارة المخاطــر( وتضــّم  ــا خــالل مقابلتن ــة العامــة للزراعــة أفادتن المديري

ــل األســعار للمشــاريع. ــي تقــوم بتحلي ــق داخل وحــدة تدقي
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مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، يعتمــد المشــروع الخضــر علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداته 
وينشــر علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بــه، والموقــع اإللكترونــي لــوزارة الزراعة، والجريدة الرســمّية، 
والصحــف المحلّيــة، وأبــواب اإلدارة. إّنمــا دفاتــر الشــروط غيــر متوّفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي، بــل 

يمكــن االســتحصال علــى نســخ منهــا مــن المشــروع األخضــر.  
تــّم إنشــاء موقــع إلكترونــي لــإلدارة وأفــاد رئيــس المصلحــة الفنيــة أنــه يخضــع إلجــراءات تؤّمــن 
خصوصّيــة وســرّية المعلومــات المتوّفــرة، ويتــّم تحديثــه بشــكل دوري، وأنــه يتيــح إمكانّيــة تنزيــل كل 
المعلومــات والمســتندات المحّملــة بصيــغ مختلفــة )مثــل excel, word…(. لكــن تبّيــن أن موقــع 

المشــروع األخضــر خــارج الخدمــة بعــد محاولتنــا الدخــول إليــه.

وضعــت اإلدارة قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعّهديــن الذيــن ســبق وتعاونــت معهــم، إذ تقــوم 
هــذه الشــركات بتقديــم ملفهــا الــى إدارة المشــروع األخضــر ويتــّم درســها وقبــول الشــركات أم رفضهــا 
اســتنادًا الــى التصنيــف والشــروط الموضوعــة مــن قبــل وزارة األشــغال العامــة والنقــل. مــع اإلشــارة 
ــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي مــن  إلــى أن المشــروع األخضــر يزعــم اعطــاء األفضلي

خــالل ذكرهــا فــي دفتــر الشــروط لكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم.

اعتمــدت اإلدارة سياســات متعــّددة ومنهــا التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات إمــا تفاديــًا 
لرقابــة الســلطات أو لتشــجيع مشــاركة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم عنــد تقليــل عــدد 
ســنوات الخبــرة والعمــل المتوجبــة فــي دفتــر الشــروط وقيمــة األعمــال المنفــذة مــن قبــل الشــركات، 
وتخفيــض قيمــة المــالءة عــن 10 مليــار ل.ل. مثــال. ومــن السياســات التــي يعتمدهــا المشــروع الخضــر 
عــدم الســماح للمتعهديــن أو الشــركات، التــي ال تــزال فــي طــور تنفيــذ مشــروعْين علــى األكثــر، بتقديم 

عــروض لمناقصــات جديــدة يطلقهــا المشــروع األخضــر. 
ــة بمــا يضمــن التــوازن بيــن  ــة واالجتماعّي ــة األهــداف االقتصادّي كمــا تســعى اإلدارة إلــى تحقيــق كاّف
المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام، إضافــة إلــى زعمهــم اعتمــاد 
الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي مــن خــالل إعــداد دراســة حــول هــذا األثــر وإرســالها 

إلــى وزارة البيئــة، لكننــا لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن االطــالع علــى إحداهــا.

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمّية، اطلع بعــض الموظفين 
علــى أحكامــه وخضــع 3 موظفيــن للتدريــب اإللزامــي مــع معهــد باســل فليحان المالــي واالقتصادي. 

هــذا وأفــاد رئيــس مصلحــة المحاســبة إّن المصلحــة لديهــا كاّفــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر وتوثيــق 
جلســات فتــح العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.
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اإلجابةالمعايير

إدارة عامةطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة الزراعةخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

كالإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
تلزيم العقد

أقل من شهر )شراء بالفاتورة(
بين شهر وثالثة أشهر )مناقصات(

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
االستالم

بين شهر وثالثة اشهر
أكثر من سنة

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
عمليات الشراء العام

 نعم
لجنة الشراء - لجنة مناقصات رسمية 

كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

نعمتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

نعمتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

نعم تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
نعماالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

نعمإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين

المشروع األخضر
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 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

تلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

 نعم
وزارة البيئة

وزارة الطاقة والمياه
مجلس االنماء واالعمار

 الموارد البشرية - المعارف والمهارات - اإلمكانياتالتحديات التي تواجهها أو النواقص
المالية - التجهيزات اللوجستية

نعموجود خّطة إلدارة المخاطر

نعموجود وحدة تدقيق داخلي

نعماعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعم - خارج الخدمةوجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
نعمسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

نعم التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
نعمالبيئي

نعم اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
نعمفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
نعمللشراء االلكتروني

المشروع األخضر
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

201737,100,000,000 

201837,100,000,000

201942,700,000,000 

202250,638,480,000 

عدد عمليات الشراء العامالسنة

201749-10

201849-10

201949-10

202049-10

202149-10

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

بتاريــخ 2022/06/02، قمنــا بزيــارة ميدانّيــة الــى المصلحــة الوطنيــة لنهــر الليطانــي وتــّم التواصــل مــع 
رئيســها ورئيســة مصلحــة الصفقــات التــي أفادتنــا بــأن المصلحــة تخضــع لســلطة وصايــة وزارة الطاقــة 
والميــاه. وأفادتنــا بقيمــة الموازنــة الســنوّية للمصلحــة للعــام 2019 و2022 كمــا فّصلهــا الجــدول أدنــاه: 

 يبّيــن الجــدول التالــي اســتقرار عــدد عمليــات الشــراء التــي قامــت بهــا المصلحــة مــن عــام 2017 الــى 
2021 والتــي تضــّم كاّفــة أنــواع العقــود المبرمــة:

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
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قيمة الشراء )LBP( السنة

20178,130,000,000 

2018 6,780,000,000 

2019 6,095,000,000

20204,945,000,000 

2021 6,170,000,000 

هــذا وقــد أّكــدت رئيســة مصلحــة الصفقــات فــي المصلحــة الوطنيــة لنهــر الليطانــي أنهــم ال يجــرون 
المناقصــات بالتنســيق مــع إدارة المناقصــات علــى أن اختيــار طبيعــة باقــي أنــواع الشــراء تتــّم وفقــًا 

ــة والنظــام المالــي للمصلحــة.  لقانــون المحاســبة العمومّي

أجــرت المصلحــة 25 مناقصــة عموميــة مــن العــام 2017 حتــى العــام 2021 )%24.5 مــن أصــل العقــود 
المبرمــة خــالل 5 ســنوات( بقيمــة 24,437,032,228 ل.ل. )%83.11 مــن مجمــوع قيمــة العقــود 

المبرمــة خــالل 5 ســنوات( إذ تــّم تلزيمهــا وفقــًا للعــرض بحســب مــا أفادونــا.

كمــا تــّم اإلعــالن عــن مناقصتيــن خــالل العــام 2021 ولــم يتقــّدم لهــا أّي عــارض )%25 مــن عــدد 
المناقصــات التــي أجريــت فــي الســنة نفســها(، و7 مناقصات عــام 2020 )%28 من عدد المناقصات(، 
و5 مناقصــات عــام 2019 )%21.74 مــن عــدد المناقصــات(. لــم يتقــدم أي عــارض لـــ 4 مناقصــات تــم 
اإلعــالن عنهــا عــام 2018 ) %20 مــن عــدد المناقصــات( وعــام 2017 تــم تقديــم عــروض الــى كل 

المناقصــات التــي تــم اإلعــالن عنهــا. هــذا ولــم يتــّم تعديــل شــروط وال عقــد قبــل إرســاء التلزيــم.

أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
عــادًة  أقل من شھر الســتدراجات العــروض وبین شھر وثالثة أشھر للمناقصــة العموميــة. بالمقابــل، 
تتــراوح مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن بيــن بین شھر وثالثة أشھر مــن تاريــخ تســليم 

األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات للمصلحــة. 

هــذا وقــد أفــادت رئيســة مصلحــة الصفقــات أن المصلحــة تضــّم وحــدة مختّصــة وموظفيــن متخّصصين 
إلجــراء عمليــات الشــراء العــام. كمــا تضــع المصلحــة تقاريــر ســنوية تحتــوي علــى جميــع هــذه العمليــات 
ــكان آمــن  ــّم حفظــه فــي م ــاص يت ــة بالشــراء فــي ســجل خ ــات المتعّلق ــة المعلوم ــن كاّف ــّم تدوي ويت

وســليم.

مــن جانــب آخــر، تقــوم المصلحــة بوضــع خطــط ســنوّية ومتوســطة األمــد للشــراء تلّبــي احتياجاتهــا بمــا 
يتوافــق مــع االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتهــا معتمديــن علــى آلّيــة تــم وضعهــا لدراســة 

وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية دون وجــود آليــة واضحــة إلعــداد دراســات الســوق.

يتعــاون الجهــاز الفنــي واإلداري فــي المصلحــة، المؤلــف مــن 10 أشــخاص، مــع خبــراء ومتخّصصيــن 
مــن خــارج مالكهــا لوضــع دفاتــر الشــروط ومنهــا مؤسســة كهربــاء فرنســا )EDF(. كمــا تتعــاون مــع 
جهــات خارجّيــة متخّصصــة لإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد وتقييــم الخدمات المقدمة من الملتزمین. أّمــا 
بالنســبة لتقييــم العــروض، واســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو األشــغال المنّفــذة، فهــي تعــّول علــى 
الكفــاءات الموجــودة فــي المصلحــة خاّصــة لجــان االســتالم ولجــان اإلشــراف التــي تضــم مهندســين 

مجازيــن.

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

ــى اســتقرار إنفــاق المصلحــة خــالل الســنوات  ــي ال ــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، يشــير الجــدول التال أّم
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عــالوة علــى ذلــك، كّلفــت المصلحــة موظــف مســؤول عــن اســتالم طلبــات الحصــول علــى المعلومــات 
والــرّد عليهــا، باإلضافــة إلــى موظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت 

منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. هــذا وتجــري المصلحــة تقييمــًا دورّيــًا ألداء موظفيهــا. 

مــع اإلشــارة الــى أن المصلحــة تعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل اإلدارة 
فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّيــة، كمــا ولــم تقــم بــأّي عمليــة شــراء عــام 
مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، ولــم تلــّزم بعــض مــن مشــاريعها إلدارات 

أخــرى.

لــم يتــم ذكــر التحديــات التــي تواجــه المصلحــة الوطنيــة لنهــر الليطانــي خــالل تطبيقهــا قانــون الشــراء 
العــام الجديــد بالتفصيــل، إنمــا شــأنها شــأن باقــي اإلدارات والمؤسســات تعانــي مــن الروتيــن االداري 

والمماطلــة.
عملت المصلحة على وضع خّطة إلدارة المخاطر وتضّم وحدة تدقيق داخلي. 

مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، تعتمــد المصلحــة علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداتها وتنشــرها 
علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا، والجريــدة الرســمّية، والصحــف المحلّيــة. إّنمــا دفاتــر الشــروط 

غيــر متوّفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي، بــل يمكــن االســتحصال علــى نســخ منهــا مــن المصلحــة.  
 تــّم إنشــاء موقــع إلكترونــي للمصلحــة ولكّنــه ال يخضــع ألّي إجــراءات تؤّمــن خصوصّيــة وســرّية 
المعلومــات المتوّفــرة، إذ لــم يتــّم تحديثــه مؤخــرًا، كمــا أنــه ال يتيــح إمكانّيــة تنزيــل كل المعلومــات 

.)…excel, word مثــل( المحّملــة بصيــغ مختلفــة  والمســتندات 

وضعــت المصلحــة قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعّهديــن الذيــن ســبق وتعاونــت معهــم. تزعــم 
المصلحــة أنهــا تعطــي األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي مــن خــالل ذكرهــا فــي 
دفتــر الشــروط، لكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن اإلطــالع علــى دفاتــر الشــروط. 

اعتمــدت المصلحــة سياســات متعــّددة لكنهــا لــم تعتمــد التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات 
لتشــجيع مشــاركة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم. فــي المقابــل، تســعى إلــى تحقيــق كاّفــة 
األهــداف االقتصادّيــة واالجتماعّيــة بمــا يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة 
الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام. إضافــة إلــى أنهــم يزعمــون اعتمــاد الشــراء العــام المســتدام بهــدف 
تقليــل األثــر البيئــي مــن خــالل ذكرهــا فــي دفاتــر الشــروط، لكننــا لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم 

نتمّكــن مــن االطــالع علــى دفاتــر الشــروط.

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمّية، اطلع بعــض الموظفين 
علــى أحكامــه وخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهد باســل فليحــان المالــي واالقتصادي. 

هــذا وأفــادت رئيســة مصلحــة الصفقــات إّن المصلحــة لديهــا كاّفــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر وتوثيــق 
جلســات فتــح العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.
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اإلجابةالمعايير

مصلحة مستقلةطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة الطاقة والمياهخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

كالإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
تلزيم العقد

أقل من شهر )استدراج عروض(
بين شهر وثالثة أشهر )مناقصة عمومية(

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
بين شهر وثالثة أشهراالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
نعمعمليات الشراء العام

نعموضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

نعمتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

تعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها
 نعم

دفاتر شروط
تقييم الخدمات المقدمة من الملتزمین

نعم تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
نعماالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

نعمإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين
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 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

روتين اداريالتحديات التي تواجهها أو النواقص

نعموجود خّطة إلدارة المخاطر

نعموجود وحدة تدقيق داخلي

نعماعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعموجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
نعمسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

كال التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
نعمالبيئي

نعم اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
نعمفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
نعمللشراء االلكتروني
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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

بتاريــخ 2022/06/07، قمنــا بزيــارة ميدانّيــة الــى مؤسســة ميــاه لبنــان الجنوبــي وتــّم التواصــل مــع 
رئيــس دائــرة الشــؤون القانونيــة وأفادنــا بــأن المؤسســة تخضــع لســلطة وصايــة وزارة الطاقــة والميــاه. 
لــم يتــم تزويدنــا بقيمــة الموازنــة الســنوّية للمؤسســة للعاميــن 2019 و2022 وال بقيمــة الشــراء خــالل 

الســنوات الخمــس األخيــرة، ذلــك بعــد عــدة مراجعــات.

ــى 2021  ــام 2017 ال ــة مــن ع ــا المصلح ــي قامــت به ــات الشــراء الت ــدد عملي ــي ع ــدول التال ــن الج يبّي
ــواع العقــود المبرمــة: ــة أن ــي تضــّم كاّف والت

هــذا وقــد أّكــد رئيــس الدائــرة القانونيــة فــي مؤسســة ميــاه لبنــان الجنوبــي أنهــم ال يجــرون المناقصات 
بالتنســيق مــع إدارة المناقصــات بــل يشــكلون لجنــة مناقصــات داخــل المؤسســة علــى أن اختيــار أنــواع 

الشــراء تتــّم وفقــًا للنظــام المالــي للمؤسســة. 
أجــرت المؤسســة 32 مناقصــة عموميــة مــن العــام 2017 حتــى العــام 2021 )%0.03 مــن أصــل 
العقــود المبرمــة خــالل 5 ســنوات( بقيمــة تقــارب الـــ 400,000,000 ل.ل. إذ تــّم تلزيمهــا وفقــًا للعــرض 

األفضــل. 
تقــّدم عارضيــن لــكل المناقصــات التــي أعلنتهــا المؤسســة، إال عــام 2022 إذ تــّم اإلعــالن عــن 4 
مناقصــات ولــم يتقــدم لهــا أي عــارض. هــذا ولــم يتــّم تعديــل شــروط وال عقــد قبــل إرســاء التلزيــم.

أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
عــادًة  أقل من شھر. بالمقابــل، تتــراوح مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن بيــن بین شھر 

وثالثة أشھر مــن تاريــخ تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات للمؤسســة. 

هــذا وقــد أفــاد رئيــس دائــرة الشــؤون القانونيــة أن المؤسســة تضــّم دائــرة مختّصــة وموظفيــن 
متخّصصيــن إلجــراء عمليــات الشــراء العــام وهــي دائــرة المشــتريات. كمــا يتــم تأليــف لجنــة شــراء لتقــوم 

ــراوح قيمــة الشــراء بيــن 3 و 10 مليــون ل.ل.  باســتدراج العــروض عندمــا تت
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كانــت تضــع المؤسســة تقاريــر ســنوية، قبــل عاميــن، تحتــوي علــى جميــع هــذه العمليــات ويتــّم تدويــن 
كاّفــة المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص يتــّم حفظــه فــي مــكان آمــن وســليم.

مــن جانــب آخــر، تقــوم المؤسســة بوضــع خطــط متوســطة األمــد للشــراء تلّبــي احتياجاتهــا بمــا يتوافــق 
مــع االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتهــا وحســب أولوياتهــا فقــط دون االعتمــاد علــى آلّيــة 
واضحــة لدراســة وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية ودون وجــود آليــة واضحــة إلعــداد دراســات الســوق. 
وأفــاد رئيــس دائــرة الشــؤون القانونيــة أنــه تــم إلغــاء أكثــر مــن 200 معاملــة وتأجيلهــا إلــى الســنة التاليــة 

أي 2022 بســبب التقّلــب فــي ســعر الصــرف.

ال تتعــاون المؤسســة مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكهــا لوضــع دفاتــر الشــروط، وتقييــم 
العــروض، واســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو األشــغال المنّفــذة، واإلشــراف علــى تنفيذ العقــد، وتقييم 
الخدمات المقدمة من الملتزمین، فهــي تعــّول علــى الكفــاءات الموجــودة فــي المؤسســة خاّصــة 
مصلحــة الدراســات والمشــتريات التــي تضــع دفاتــر الشــروط، إضافــة إلــى الفريــق التقنــي المؤلــف 

ــات الشــراء. قانونييــن ومهندســين يســاندون المؤسســة فــي عملي

فــي المقابــل، لــم تكّلــف المؤسســة موظــف مســؤول عــن اســتالم طلبــات الحصول علــى المعلومات 
والــرّد عليهــا، إذ تعنــى مصلحــة االدارة بهــذه المهمــة، كمــا ولــم تكّلــف موظــف مســؤول عــن االتصــال 
المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. كمــا ال تجري المؤسســة 

تقييمــًا دورّيــًا ألداء موظفيهــا وذلــك ألّنهــا تضــم حوالــي 200 مســتخدم ثابــت حســب تبريــر اإلدارة. 

مــع اإلشــارة الــى أن المؤسســة تعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل اإلدارة 
فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّيــة، كمــا ولــم تقــم بــأّي عمليــة شــراء عــام 
مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، ولــم تلــّزم أّي مــن مشــاريعها إلدارات أخــرى.

ومــن التحديــات التــي تواجــه مؤسســة ميــاه لبنــان الجنوبــي خــالل تطبيقــه قانــون الشــراء العــام 
الجديــد، تــم ذكــر النقــص فــي المــوارد البشــرّية وهــم إمــا متعاقديــن أو مياوميــن إذ يتــم االســتعانة 
بهــم غــب الطلــب. إضافــة الــى النقــص فــي المعــارف والمهــارات بســبب توظيــف أشــخاص غيــر 
ــى  ــة ال ــا. إضاف ــا وتعديالته ــة له ــن والمراســيم التطبيقي ــى القواني ــدم اطالعهــم عل ــن وع متخصصي
النقــص فــي اإلمكانيــات المالّيــة بســبب تأّخــر موافقــة وزارة الطاقــة والميــاه علــى الموازنــة وصــرف 

ــة.  ــم تعــد كافي ــة والتــي ل ــغ المطلوب المبال
كمــا تعانــي المؤسســة مــن نقــص فــي التجهيــزات اللوجســتية مــن تكنولوجيــا المعلومــات الــى 

وغيرهــا. االتصــاالت 
عــالوًة علــى ذلــك، ال تملــك المؤسســة خّطــة إلدارة المخاطــر وال تضــّم وحــدة تدقيــق داخلــي إذ دائــرة 

مراقبــة الجــودة غيــر مفّعلــة فتتولــى مصلحــة المحاســبة التدقيــق بالمبالــغ.

مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، تعتمــد المؤسســة علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداتها وتعتمــد 
النشــر فــي الجريــدة الرســمّية، والصحــف المحلّيــة، وأبــواب اإلدارة. تــّم إنشــاء موقــع إلكترونــي 
للمؤسســة وأشــاروا إلــى أنــه يخضــع لــكل اإلجــراءات التــي تؤّمــن خصوصّيــة وســرّية المعلومــات 
المتوّفــرة، إذ يتــّم تحديثــه، ولكنــه ال يوّفــر نســخة مــن دفاتــر الشــروط بــل يمكــن االســتحصال عليهــا مــن 
ــة تنزيــل كل المعلومــات والمســتندات المحّملــة  المؤسســة. مــع العلــم أن هــذا الموقــع يتيــح إمكانّي
ــارج  ــه خ ــن أن ــع، تبّي ــى الموق ــول ال ــا الدخ ــد محاولتن ــن بع ــل excel, word…( ولك ــة )مث ــغ مختلف بصي

الخدمــة. 

ــت معهــم،  ــن ســبق وتعاون ــن الذي ــات بأســماء الشــركات والمتعّهدي ــدة بيان وضعــت المؤسســة قاع
مــع االشــارة الــى أنهــا رفضــت تزويــد مبــادرة غربــال بهــذه المعلومــات عنــد تقديمنــا طلــب للحصــول 
عليهــا. تزعــم المؤسســة أنهــا تعطــي األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي مــن خــالل 
ذكرهــا فــي دفتــر الشــروط، لكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن اإلطــالع علــى دفاتــر 

الشــروط. 
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اعتمــدت المؤسســة التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات إمــا تفاديــًا لرقابــة الســلطات أو 
لتشــجيع مشــاركة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم عنــد تقليــل حجــم الشــراء فــي دفتر الشــروط. 
ــة بمــا يضمــن التــوازن  ــة واالجتماعّي كمــا تســعى المؤسســة إلــى تحقيــق كاّفــة األهــداف االقتصادّي
بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام. إضافــة إلــى أنهــم يزعمــون 
اعتمــاد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي مــن خــالل ذكرهــا فــي دفاتــر الشــروط، 

لكننــا لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن االطــالع علــى دفاتــر الشــروط. 

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمّية، اطلع بعــض الموظفين 
علــى أحكامــه وخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهد باســل فليحــان المالــي واالقتصادي. 

ــر  ــزات الالزمــة لتصوي ــة التجهي ــة أّن المؤسســة لديهــا كاّف ــرة الشــؤون القانوني هــذا وأفــاد رئيــس دائ
وتوثيــق جلســات فتــح العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.

اإلجابةالمعايير

مؤسسة عامةطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة الطاقة والمياهخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

كالإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
أقل من شهرتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
بين شهر وثالثة أشهراالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
نعمعمليات الشراء العام

نعم - سابقًاوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

نعمتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

كال وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

كالتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها
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كال تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
كالاالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

كالإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين

 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

التحديات التي تواجهها أو النواقص

 موارد بشرية
معارف ومهارات
 إمكانيات مالية

تجهيزات لوجستية

كالوجود خّطة إلدارة المخاطر

نعموجود وحدة تدقيق داخلي

نعماعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعم - خارج الخدمةوجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
نعمسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

نعم التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
نعمالبيئي

نعم اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
نعمفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
نعمللشراء االلكتروني

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي



100

قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

2019400,000,000

لم يتم اعدادها2022

مستشفى قرطبا الحكومي

بتاريــخ 2022/06/21، قمنــا بزيــارة ميدانيــة الــى مستشــفى قرطبــا الحكومــي وتــم التواصــل مــع مديــر 
ــا  ــة العامــة. وأفادن ــة وزارة الصح ــأن المستشــفى تخضــع لســلطة وصاي ــا ب ــذي أفادن المستشــفى ال
بقيمــة الموازنــة الســنوّية للمستشــفى خــالل عــام 2019، فــي حيــن أن موازنــة عــام 2022 لــم يتــم 

اعدادهــا لحينــه: 

 يبّيــن الجــدول التالــي اســتقرار عــدد عمليــات الشــراء التــي قــام بهــا المستشــفى مــن عــام 2017 إلــى 
2021 والتــي تضــّم كاّفــة أنــواع العقــود المبرمــة:

أمــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، فيشــير الجــدول التالــي إلــى إنفــاق المستشــفى خــالل الســنوات الخمــس 
األخيرة:

عدد عمليات الشراء العامالسنة

201749-10

201849-10

201949-10

202049-10

202149-10

قيمة الشراء )LBP( السنة

2017262,252,849.98 

2018219,158,731.29 

2019243,836,922.53 

2020283,647,082.27 

2021267,371,191.6 
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هــذا وقــد أّكــد مديــر المستشــفى أن مستشــفى قرطبــا  لــم يجــر أّي مناقصــة علــى أن اختيــار طبيعــة 
ــى أن معظمهــا شــراء  ــة، مــع اإلشــارة إل ــون المحاســبة العمومّي ــّم وفقــًا لقان ــواع الشــراء تت باقــي أن

بالفاتــورة. هــذا ولــم يتــّم تعديــل شــروط أّي عقــد قبــل إرســاء التلزيــم فــي األعــوام الخمــس.

مــا مــن مهــل أو فتــرات تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد وال مــّدة تســديد 
المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن ألن المستشــفى قائمــة علــى المســاعدات وأغلبهــا عينّية والهبات، 

فتســّدد الجهــات المانحــة المســتحقات.

هــذا وقــد أفــاد المديــر أن المستشــفى تضــّم وحــدة مختّصــة إلجــراء عمليــات الشــراء العــام وهــي لجنــة 
الشــراء. ال يضــع المستشــفى تقاريــر ســنوّية تحتــوي علــى جميــع هــذه العمليــات إنمــا يتــّم تدويــن 

كاّفــة المعلومــات المتعلّقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص يحفــظ فــي مــكان آمــن وســليم.

مــن جانــب آخــر، يقــوم المستشــفى بوضــع خطــط ســنوية للشــراء تلّبــي احتياجاتــه بمــا يتوافــق مــع 
االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتــه وحســب األوليــات وفقــًا آللّيــة تــّم وضعهــا لدراســة 

وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية وإلعــداد دراســات الســوق.

ال يتعــاون المستشــفى مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكــه لوضــع دفاتــر الشــروط، وال مــع جهات 
خارجيــة متخّصصــة لتقييــم العــروض، لإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد، واســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو 

األشــغال المنّفــذة، وتقييمهــا. 

ــى  ــات الحصــول عل ــف المستشــفى موظــف مســؤول عــن اســتالم طلب ــم يكّل ــك، ل ــى ذل عــالوة عل
المعلومــات والــرّد عليهــا، وال موظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت 

منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. هــذا ويجــري المستشــفى تقييمــًا أســبوعيًا ألداء موظفيــه. 

مــع اإلشــارة الــى أن المستشــفى يعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد من داخــل اإلدارة 
ــة، مثــل خدمــات التنظيــف والصيانــة.  فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّي
كمــا ولــم يقــم بــأي عمليــة شــراء عــام مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، ولــم 

يلــّزم اّي مــن مشــاريعه ألي إدارة أخــرى.

ومــن التحديــات التــي تواجــه مستشــفى قرطبــا الحكومــي خــالل تطبيقــه قانــون الشــراء العــام الجديــد، 
ــا 18  ــدد موظفيه ــغ ع ــن بنســبة %70 إذ يبل ــدد الموظفي ــر النقــص فــي المــوارد البشــرّية أي بع نذك
موظــف فقــط، حســب قــول المديــر. إضافــة الــى النقــص فــي اإلمكانيــات المالّيــة بســبب تأّخــر إقــرار 
الموازنــة ورصــد المبالــغ المطلوبــة والتــي لــم تعــد كافيــة. هــذا وقــد أفــاد مديــر المستشــفى ان 

ســيارات اإلســعاف قّدمــت كهبــة وأضــاف بــأن األدويــة ومــواد االســعافات األوليــة غيــر متوفــرة.
ــى  ــا المعلومــات ال ــزات اللوجســتية مــن تكنولوجي ــي المستشــفى مــن نقــص فــي التجهي كمــا يعان

االتصــاالت وغيرهــا.
عالوًة على ذلك، ال يملك المستشفى خّطة إلدارة المخاطر وال يضّم وحدة تدقيق داخلي.

مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، يعتمــد المستشــفى علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداته ونشــرها 
فــي الجريــدة الرســمية، والصحــف المحليــة، وأبــواب اإلدارة، والكنائــس والجوامــع. 

ال يملــك المستشــفى موقــع الكترونــي إنمــا لديــه صفحــة علــى الفايســبوك حيــث ينشــر جميــع 
بالمستشــفى. المتعّلقــة  والمعلومــات  واإلعالنــات،  النشــاطات، 

لــم يضــع المستشــفى قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعهديــن ألنــه لــم يتعامــل ســابقا مــع أي 
متعهــد. يزعــم المديــر أن المستشــفى يعطــي األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي، 

لكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم.
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لم يعتمد المستشــفى سياســة التلزيم على أســاس أقســام أو مجموعات لتشــجيع مشــاركة الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، إّنمــا ســعى إلــى تحقيــق كاّفــة األهــداف االقتصادّيــة واالجتماعّيــة بمــا 
يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام، إضافــة 

إلــى أنــه ال يعتمــد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي.

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمية، اطلــع الموظفــون علــى 
أحكامــه وخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي. هــذا وأفــادت 
رئيســة قســم المحاســبة أن المستشــفى ال يملــك كاّفــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر وتوثيــق جلســات 

فتــح العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.

اإلجابةالمعايير

مستشفى حكوميطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة الصحة العامةخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

كالإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
-تلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
-االستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
نعمعمليات الشراء العام

كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

نعمتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

كالتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

كال تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
كالاالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء
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نعمإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين

 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

التحديات التي تواجهها أو النواقص
 موارد بشرية

 إمكانيات مالية
تجهيزات لوجستية

كالوجود خّطة إلدارة المخاطر

كالوجود وحدة تدقيق داخلي

نعماعتماد المكننة في توثيق المستندات

كالوجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
كالسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

كال التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
كالالبيئي

نعم اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
نعمفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
كالللشراء االلكتروني
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مستشفى ضهر الباشق الجامعي الحكومي

بتاريــخ 2022/06/28، قمنــا بزيــارة ميدانيــة الــى مستشــفى ضهــر الباشــق الحكومــي وتــم التواصــل مع 
رئيســة قســم المحاســبة ورئيســة قســم المشــتريات التــي أفادتنــا بــأن المستشــفى يخضــع لســلطة 
وصايــة وزارة الصحــة العامــة. وأفادانــا بقيمــة الموازنــة الســنوّية للمستشــفى التــي ســّجلت القيمــة 
نفســها خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة، فــي حيــن أن موازنــة عــام 2022 لــم يتــم اعدادهــا لحينــه،  كمــا 

فّصلهــا الجــدول أدنــاه: 

 يبّيــن الجــدول التالــي اســتقرار عــدد عمليــات الشــراء التــي قــام بهــا المستشــفى مــن عــام 2017 الــى 
2021 والتــي تضــّم كاّفــة أنــواع العقــود المبرمــة: 

معّدل عدد عمليات الشراء العامالسنة

2017199-50

2018199-50

2019199-50

2020199-50

2021199-50

قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

20199,000,000,000 

20209,000,000,000 

20219,000,000,000 

لم يتم اعدادها2022
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أمــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، فيشــير الجــدول التالــي إلــى إنفــاق المستشــفى خــالل األعــوام األخيــرة 
بحيــث ســّجل حوالــي 6 مليــار ليــرة لبنانيــة خــالل كل ســنة مــن الســنوات الخمــس األخيــرة:

قيمة الشراء )LBP( السنة

20176,000,000,000 

20186,000,000,000 

20196,000,000,000 

20206,000,000,000 

20216,000,000,000 

هــذا وقــد أّكــدت رئيســة قســم المشــتريات أن المستشــفى لــم يجــر أّي مناقصــة علــى أن اختيــار طبيعة 
باقــي أنــواع الشــراء تتــّم وفقــًا لقانــون المحاســبة العمومّيــة، هــذا ولــم يتــّم تعديــل شــروط أّي عقــد 

قبــل إرســاء التلزيــم فــي األعــوام الخمــس.

أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
ــن شــهر  ــن بي ــراوح مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّردي ــل، تت ــادًة أقــّل مــن شــهر. بالمقاب ع

وثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات للمستشــفى. 

هــذا وقــد أفــادت رئيســة قســم المشــتريات أن المستشــفى يضــّم دائــرة أو وحــدة مختّصــة وموظفيــن 
متخّصصيــن إلجــراء عمليــات الشــراء العــام وهــي لجنــة الشــراء. ال يضــع المستشــفى تقاريــر ســنوّية 
تحتــوي علــى جميــع هــذه العمليــات وال يتــّم تدويــن كاّفــة المعلومــات المتعلّقــة بالشــراء فــي ســجل 

خــاص.

مــن جانــب آخــر، يقــوم المستشــفى بوضــع خطــط متوســطة األمــد للشــراء تلّبــي احتياجاتهــا بمــا 
يتوافــق مــع االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتهــا وحســب األوليــات وفقــًا آللّيــة تــّم وضعهــا 
لدراســة وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية وإلعــداد دراســات الســوق معتمديــن التســعير بحســب 

ــة”. منصــة “صيرف

ال يتعــاون المستشــفى مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكــه لوضــع دفاتــر الشــروط، وال مــع جهات 
ــوازم أو الخدمــات  ــذ العقــد، واســتالم الل ــى تنفي ــم العــروض، لإلشــراف عل ــة متخّصصــة لتقيي خارجي
ــي يضــّم بعــض الكفــاءات؛ منهــا  ــق تقن ــذة، وتقييمهــا. يســاند المستشــفى فري أو األشــغال المنّف
مهندســي الطــب الحيــوي )Biomedical Engineer( ومدققــي حســابات فــي مــالك المستشــفى.

ــى  ــات الحصــول عل ــف المستشــفى موظــف مســؤول عــن اســتالم طلب ــم يكّل ــك، ل ــى ذل عــالوة عل
المعلومــات والــرّد عليهــا، وال موظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت 

ــًا ألداء موظفيــه.  منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. هــذا ويجــري المستشــفى تقييمــًا دورّي

مــع اإلشــارة الــى أن المستشــفى يعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل 
ــة  ــأي عملي ــم يقــم ب ــة، كمــا ول اإلدارة فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّي
شــراء عــام مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، إال أنــه لــّزم بعــض مــن مشــاريعه 

لمجلــس اإلنمــاء واإلعمــار.
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ومــن التحديــات التــي تواجــه مستشــفى ضهــر الباشــق الحكومــي خــالل تطبيقــه قانــون الشــراء العــام 
الجديــد، يزعــم النقــص فــي المــوارد البشــرّية بشــكل عــام إذ أصبــح عــدد موظفيــه 120. إضافــة إلــى 
صعوبــة تنّقــل الموظفيــن الحالييــن بســبب تدنــي قيمــة بــدل النقــل المخصــص لهــم، والنقــص فــي 
اإلمكانيــات المالّيــة بســبب تأّخــر إقــرار الموازنــة ورصــد المبالــغ المطلوبــة، باالضافــة الــى عــدم تســليم 
الشــركات للبضائــع إال إذا تــم دفــع المبالــغ المتوجبــة نقــدًا إمــا بحســب التســعيرة عبــر منصــة صيرفــة أو 
بحســب ســعر الصــرف اليومــي. وهنــاك بعــض الشــركات التــي تســترجع األدويــة والمعــدات مــن مخازن 
المستشــفى فــي حــال عــدم دفــع كامــل المســتحقات. نذكــر ان رئيســة قســم المحاســبة طالبــت بإجــراء 

تدريبــات لتحســين مهــارات الموظفيــن التقنيــة ومعرفتهــم للقوانيــن الحديثــة.
عــالوًة علــى ذلــك، ال يملــك المستشــفى خّطــة إلدارة المخاطــر إّنمــا يضــّم وحــدة تدقيــق داخلــي 

مؤّلفــة مــن مدقــق الحســابات. 

مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، يعتمــد المستشــفى علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداته ويزعــم 
أنهــا ُتنشــر علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بــه، وأبــواب المستشــفى. إّنمــا ال يّوفــر دفاتــر الشــروط 

علــى موقعــه اإللكترونــي، بــل يمكــن االســتحصال علــى نســخ منهــا مــن مركــز المستشــفى.  
كمــا أفــادت رئيســة قســم المحاســبة أن الموقــع االلكترونــي الخــاص بالمستشــفى ال يخضــع ألي 
المعلومــات  تنزيــل  إمكانّيــة  يتيــح  المتوّفــرة  وال  المعلومــات  تؤّمــن خصوصّيــة وســرّية  إجــراءات 
والمســتندات المحّملــة بصيــغ مختلفــة )مثــل excel, word…(، إذ لــم يتــّم تحديثــه مؤخــرًا وتبّيــن أنــه 

ــه.  ــا الدخــول إلي ــارج الخدمــة بعــد محاولتن خ

وضــع المستشــفى قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعهديــن الذيــن ســبق وتعــاون معهــم مــع 
العلــم أنــه ال يمنــح األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي. 

لــم يعتمــد المستشــفى سياســة التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات لتشــجيع مشــاركة 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، إّنمــا يســعى إلــى تحقيــق كاّفــة األهــداف االقتصادّيــة 
واالجتماعّيــة بمــا يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال 
العــام. إضافــة إلــى أنهــم يزعمــون اعتمــاد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي، لكننــا 

لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم.

فــي المقابــل، رغــم نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمية، لــم يتمّكــن الموظفــون 
مــن االطــالع علــى أحكامــه ولــم يخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهــد باســل فليحــان المالــي 
ــم فــي  ــب وجودهــم الدائ ــة العمــل فــي المستشــفى التــي تتطّل واالقتصــادي نظــرًا الــى خصوصّي
مركــز العمــل. مــع العلــم أنــه كان بإمكانهــم المشــاركة وحضــور التدريبــات التــي يقــوم بهــا المعهــد عــن 

ُبعــد.
هــذا وأفــادت رئيســة قســم المحاســبة أن المستشــفى لديهــا كاّفــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر 

وتوثيــق جلســات فتــح العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.

مستشفى ضهر الباشق الجامعي الحكومي 
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اإلجابةالمعايير

مستشفى حكوميطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة الصحة العامةخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

كالإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
أقّل من شهرتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
بين شهر وثالثة أشهراالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
نعمعمليات الشراء العام

كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

كالتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

كالتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

كال تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
كالاالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

نعمإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين

مستشفى ضهر الباشق الجامعي الحكومي 
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 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

نعم - مجلس اإلنماء واإلعمارتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

موارد بشرية - إمكانيات مالية - معارف ومهاراتالتحديات التي تواجهها أو النواقص

نعموجود خّطة إلدارة المخاطر

نعموجود وحدة تدقيق داخلي

نعماعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعم - خارج الخدمةوجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
نعمسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
كالالوطني

كال التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
نعمالبيئي

كال اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
كالفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
نعمللشراء االلكتروني

مستشفى ضهر الباشق الجامعي الحكومي 
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

2017974,375,000 

20181,390,930,000 

20191,400,000,000 *

20201,400,000,000 *

20211,400,000,000

20222,000,000,000

معّدل عدد عمليات الشراء العامالسنة

201749-10

201849-10

201949-10

202049-10

202149-10

محافظة النبطية

بتاريــخ 2022/06/14، قمنــا بزيــارة ميدانّيــة الــى محافظــة النبطيــة وتــّم التواصــل مــع رئيســة دائــرة 
ــة  ــة وزارة الداخلي ــأن المحافظــة تخضــع لســلطة وصاي ــا ب ــة التــي أفادتن ــة والمعلوماتي الشــؤون المالي
والبلديــات. وأفادتنــا بقيمــة الموازنــة الســنوّية للمحافظــة التــي ســّجلت انخفــاض فــي الســنة األخيــرة،  

كمــا فّصلهــا الجــدول أدنــاه: 

يبّيــن الجــدول التالــي اســتقرار عــدد عمليــات الشــراء التــي قامــت بهــا المحافظــة مــن عــام 2017 إلــى 
2021 والتــي تضــّم كاّفــة أنــواع العقــود المبرمــة:

*تجدر اإلشارة الى أن قيمة الموازنة للمحافظة لعام 2019 المنشورة في الجريدة الرسمية بلغت 
1,220,674,000 ل.ل. والعام 2020: 1,173,178,000 ل.ل.

محافظة النبطية
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أمــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، فيشــير الجــدول التالــي إلــى إنفــاق المحافظــة الــذي ســّجل حوالــي 400 
مليــون ليــرة لبنانيــة خــالل كل ســنة مــن الســنوات الخمــس األخيــرة:

قيمة الشراء )LBP( السنة

2017400,000,000

2018400,000,000 

2019400,000,000 

2020400,000,000 

2021400,000,000 

هــذا وقــد أّكــدت رئيســة دائــرة الشــؤون الماليــة والمعلوماتيــة أن محافظــة النبطيــة تجــري المناقصــات 
بالتنســيق مــع إدارة المناقصــات وفقــًا لقانــون المحاســبة العمومّيــة،. فــي حيــن أن موقــع إدارة 
المناقصــات يشــير الــى عكــس ذلــك إذ لــم تنشــر عليــه وال مناقصــة قامــت بهــا محافظــة النبطيــة 

بالتنســيق مــع إدارة المناقصــات. 
أفادتنــا رئيســة الدائــرة أن المحافظــة أجــرت حوالــي 10 مناقصــات عموميــة فــي كل عــام مــن األعــوام 
2017 حتــى العــام 2021 إذ تــّم تلزيمهــا وفقــًا للســعر األقــل علــى أن يســتوفي دفتــر الشــروط. مــع 
اإلشــارة الــى أن مناقصــة واحــدة لــم يتقــّدم لهــا أّي عــارض فــي العــام 2021، فتــّم إعــادة إجرائهــا 

وتلزيمهــا.  ولــم يتــّم تعديــل شــروط وال أي عقــد قبــل إرســاء التلزيــم.

أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
عــادًة أقــل مــن أســبوع. بالمقابــل، تزيــد مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن عــن ســنة مــن 

تاريــخ تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات للمحافظــة. 

هــذا وقــد أفــادت رئيســة دائــرة الشــؤون الماليــة والمعلوماتيــة أن المحافظــة ال تضــّم دائــرة أو وحــدة 
مختّصــة أو موظفيــن متخّصصيــن إلجــراء عمليــات الشــراء العــام. ال تضــع المحافظــة تقاريــر ســنوية 
تحتــوي علــى جميــع هــذه العمليــات وال يتــّم تدويــن كاّفــة المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل 

خــاص إنمــا يتــّم حفــظ وثائــق الشــراء العــام فــي مــكان آمــن وســليم.

مــن جانــب آخــر، تقــوم المحافظــة بوضــع خطــط ســنوّية للشــراء تلّبــي احتياجاتهــا بمــا يتوافــق مــع 
االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتهــا وحســب أولوياتهــا دون وجــود آلّيــة واضحــة لدراســة 

وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية وإلعــداد دراســات الســوق.

ال تتعــاون المحافظــة مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكهــا لوضــع دفاتــر الشــروط، وال مــع جهــات 
خارجيــة متخّصصــة لتقييــم العــروض، لإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد، واســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو 

األشــغال المنّفــذة، وتقييمهــا.

عــالوة علــى ذلــك، كّلفــت المحافظــة موظــف مســؤول عــن اســتالم طلبــات الحصــول علــى المعلومات 
والــرّد عليهــا، باإلضافــة إلــى موظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت 

منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. هــذا وتجــري المحافظــة تقييمــًا دورّيــًا ألداء موظفيهــا.

محافظة النبطية
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مــع اإلشــارة إلــى أن المحافظــة تعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل اإلدارة 
فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّيــة، كمــا ولــم تقــم بــأي عمليــة شــراء عــام 
مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، ولــم تلــزم بعــض مــن مشــاريعها إلدارات 

أخــرى.

ومــن التحديــات التــي تواجــه محافظــة النبطيــة خــالل تطبيقهــا قانــون الشــراء العــام الجديــد، نذكــر 
النقــص فــي المــوارد البشــرّية أي بعــدد الموظفيــن المولجيــن متابعــة كاّفــة مراحــل إجــراء الشــراء، إذ 
تعانــي مــن شــغور فــي عــّدة مراكــز؛ فدائــرة البلديــات شــاغرة بالكامــل ورئيــس دائــرة الشــؤون اإلداريــة 

مكّلــف، حتــى المحافــظ نفســه تــّم تكليفــه.
كمــا تــّم اإلشــارة إلــى صعوبــة تنّقــل الموظفيــن الحالييــن بســبب تدّنــي قيمــة بــدل النقــل المخصــص 
لهــم. هــذا وأّكــدت رئيســة دائــرة الشــؤون الماليــة والمعلوماتيــة أنهــم لــم يقومــوا بــأي عمليــة شــراء 
فــي العــام 2022 بســبب النقــص فــي اإلمكانيــات المالّيــة الناتــج عــن تأّخــر إقــرار الموازنــة ورصــد 
المبالــغ المطلوبــة، فــال تــزال المحافظــة تعمــل علــى أســاس موازنــة عــام 2021 والمبالــغ ال تكفــي. 
إضافــًة الــى عــدم توّفــر مادتــي البنزيــن والمــازوت لتزويــد المحافظــة بالكهربــاء. كمــا يتــم ّاســتعمال 

ــر الــورق بالكميــات الكافيــة. الهاتــف لتصويــر وارســال اإلحــاالت بســبب عــدم توّف
نذكــر ان المحافظــة تضــّم وحــدة تدقيــق داخلــي، لكّنهــا ال تملــك خّطــة إلدارة المخاطــر، بحيــث تتشــكل 

“لجنــة كــوارث” فــي حينهــا. 

مــن الناحيــة التقنيــة واللوجســتية، ال تعتمــد المحافظــة علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداتها وال 
تنشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي إذ ال تملــك موقعــًا خــاص بهــا، وإنمــا تســتخدم الجريــدة الرســمّية، 
صحــف محليــة، وأبــواب اإلدارة لهــذا الغــرض. كمــا يجــب االســتحصال علــى نســخ مــن دفاتــر الشــروط  

مــن  مركــز المحافظــة.  

لــم تضــع المحافظــة قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعهديــن الذيــن ســبق وتعاونت معهــم. تزعم 
المحافظــة أنهــا تعطــي األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي مــن خــالل ذكرهــا فــي 
دفتــر الشــروط، لكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن اإلطــالع علــى دفاتــر الشــروط. 

لــم تعتمــد المحافظــة التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات، بــل زعمــوا بــأن حجــم الشــراء فيهــا 
ليــس كبيــر مّمــا يشــجع مشــاركة هكــذا نــوع مــن الشــركات، مــع الســعي إلــى تحقيــق كافــة األهــداف 
االقتصادّيــة واالجتماعّيــة بمــا يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن 

إنفــاق المــال العــام، إنمــا ال تعتمــد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي.

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمية، لــم يتمّكــن الموظفــون 
مــن االطــالع علــى أحكامــه ولــم يخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهــد باســل فليحــان المالــي 

واالقتصــادي. 
هــذا وأفــادت رئيســة دائــرة الشــؤون الماليــة والمعلوماتيــة أن المحافظــة  لديهــا كاّفــة التجهيــزات 
الالزمــة لتصويــر وتوثيــق جلســات فتــح العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.
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اإلجابةالمعايير

محافظةطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة الداخلية والبلدياتخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

نعمإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
أقل من أسبوعتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
أكثر من سنةاالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
كالعمليات الشراء العام

كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

كالتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

كالتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

نعم تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
نعماالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

نعمإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين
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 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

 موارد بشرية - إمكانيات ماليةالتحديات التي تواجهها أو النواقص

كالوجود خّطة إلدارة المخاطر

نعموجود وحدة تدقيق داخلي

كالاعتماد المكننة في توثيق المستندات

كالوجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
نعمسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

كال - حجم الشراء ليس كبير التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
كالالبيئي

كال اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
كالفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
نعمللشراء االلكتروني
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

2017415,090,000 

2018517,847,000 

2019602,736,300 

2020553,477,000 

2021536,960,300 

 2022125,713,083,000 )تقديرية ) 

معّدل عدد عمليات الشراء العامالسنة

201749-10

201849-10

201949-10

202049-10

202149-10

محافظة عكار

بتاريــخ 2022/05/26،  قمنــا بزيــارة ميدانّيــة الــى محافظــة عــكار وتــّم التواصــل مــع رئيســة قســم 
ــات.  ــة والبلدي ــة وزارة الداخلي ــأن المحافظــة تخضــع لســلطة وصاي ــا ب ــي أفادتن ــف الت ــة بالتكلي التصفي
ــر  وأفادتنــا بقيمــة الموازنــة الســنوّية للمحافظــة التــي ســّجلت ارتفــاع فــي الســنة األخيــرة نظــرًا لتغّي

ــاه:  ســعر الصــرف،  كمــا فّصلهــا الجــدول أدن

 يبّيــن الجــدول التالــي اســتقرار عــدد عمليــات الشــراء التــي قامــت بهــا المحافظــة مــن عــام 2017 إلــى 
2021 والتــي تضــم كافــة أنــواع العقــود المبرمــة:

محافظة عكار
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ــرة  ــوام األخي ــاق المحافظــة خــالل األع ــى إنف ــي إل ــدول التال ــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، فيشــير الج أم
ــرة: ــع خــالل الســنوات األخي ــث ارتف بحي

قيمة الشراء )LBP( السنة

201791,000,000 

201891,121,000 

2019134,958,000 

2020139,131,000 

2021147,387,000 

هــذا وقــد أّكــدت رئيســة قســم التصفيــة بالتكليــف أن محافظــة عــكار تجــري المناقصــات بالتنســيق مــع 
إدارة المناقصــات وفقــًا لقانــون المحاســبة العمومّيــة وبعــد موافقــة ديــوان المحاســبة ووزيــر الداخليــة 
والبلديــات. فقــد أجــرت وزارة الداخليــة والبلديــات، بالتنســيق مــع إدارة المناقصــات، مناقصــة عموميــة 
واحــدة لصالــح محافظــة عــكار بقيمــة 123,876,000 ل.ل. فــي 7 كانــون الثانــي 2020 مــع شــركة بركــو 
للتنظيفــات العامــة ش.م.ل. إذ تــّم تلزيمهــا وفقــًا للســعر األقــل. علمــًا أن كّل عمليــات الشــراء التــي 
أعلنــت خــالل هــذه األعــوام الخمــس قــد تقــّدم لهــا حوالــي 4-5 عارضيــن، ولــم يتــّم تعديــل شــروط أي 

عقــد قبــل إرســاء التلزيــم.

أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
عــادًة أقــل مــن أســبوع لعــرض األســعار وبيــن شــهر وثالثــة أشــهر للمناقصــات. بالمقابــل، تتــراوح مــّدة 
تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن بيــن ســتة أشــهر وســنة مــن تاريــخ تســليم األشــغال أو 

اللــوازم أو الخدمــات للمحافظــة. 
هــذا وقــد أفــادت رئيســة قســم التصفيــة بالتكليــف أن المحافظــة تضــّم لجنــة مختّصــة إلجــراء عمليــات 
الشــراء العــام مؤلفــة مــن المحافــظ ومصفــي النفقــات. تضــع المحافظــة تقاريــر ســنوية تحتــوي علــى 
جميــع هــذه العمليــات مبّينــة فــي قطــع الحســاب ويتــّم تدويــن كاّفــة المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء 

فــي ســجل خــاص يتــّم حفظــه فــي مــكان آمــن وســليم.

مــن جانــب آخــر، تقــوم المحافظــة بوضــع خطــط ســنوّية للشــراء تلّبــي احتياجاتهــا بمــا يتوافــق مــع 
االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتهــا وحســب أولوياتهــا اســتنادّا الــى آلّيــة واضحــة لدراســة 

ــداد دراســات الســوق. ــا الشــرائّية وإلع ــل حاجاته ــم وتحلي وتقيي

ال تتعــاون المحافظــة مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكهــا لوضــع دفاتــر الشــروط، وال مــع جهــات 
خارجيــة متخّصصــة لتقييــم العــروض، لإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد، واســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو 

األشــغال المنّفــذة، وتقييمهــا. 

عــالوة علــى ذلــك، كّلفــت المحافظــة موظــف مســؤول عــن اســتالم طلبــات الحصــول علــى المعلومات 
والــرّد عليهــا، باإلضافــة إلــى موظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت 

منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. هــذا وتجــري المحافظــة تقييمــًا دورّيــًا ألداء موظفيهــا. 
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مــع اإلشــارة إلــى أن المحافظــة تعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل اإلدارة 
فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّيــة، كمــا لــم تقــم بــأّي عمليــة شــراء عــام 
مشــتركة مــع إدارات أخــرى أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، ولــم تلــزم بعــض مــن مشــاريعها إلدارات 

أخــرى.

ومــن التحديــات التــي تواجــه محافظــة عــكار خــالل تطبيقهــا قانــون الشــراء العــام الجديــد، نذكــر النقــص 
فــي المعــارف والمهــارات؛ إذ ال يخضــع الموظفون لتدريبات دائمًا. هذا وأّكدت رئيســة قســم التصفية 
بالتكليــف أن المحافظــة تعانــي مــن نقــص فــي اإلمكانيــات الماليــة بســبب تأّخــر ســير عمليــة الموافقــة 
علــى صــرف النفقــات بعــد موافقــة ديــوان المحاســبة ومديريــة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة. كمــا 
أشــارت الــى صعوبــة التعامــل مــع شــركات فــي عــكار كــون بعضهــا ليــس لديــه رقــم مالــي، ويواجهــون 
صعوبــة فــي التواصــل مــع المتعهديــن. كمــا تعانــي المحافظــة مــن نقــص فــي التجهيــزات اللوجســتية 

كاالنترنــت وأجهــزة الكمبيوتــر الحديثــة.  
ال تضّم المحافظة وحدة تدقيق داخلي، لكّنها تملك خطة إلدارة المخاطر.

ــق مســتنداتها إّنمــا ال  ــة فــي توثي ــة واللوجســتية، تعتمــد المحافظــة علــى المكنن ــة التقني مــن الناحي
تنشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا  بــل تعتمــد النشــر فــي الجريــدة الرســمّية، الصحــف 
ــة، وأبــواب اإلدارة. كمــا أن دفاتــر الشــروط غيــر متوّفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي، بــل يمكــن  المحلّي

االســتحصال علــى نســخ منهــا مــن مركــز المحافظــة.  
لــدى المحافظــة موقــع إلكترونــي يخضــع لــكل اإلجــراءات التــي تؤّمــن خصوصّيــة وســرّية المعلومــات 
المتوّفــرة، إذ يتــّم تحديثــه دوريــًا. مــع العلــم أن هــذا الموقــع يتيــح إمكانّيــة تنزيــل بعــض المعلومــات 
والمســتندات المحّملــة بصيــغ مختلفــة )مثــل excel, word…( وتأكدنــا مــن الموضــوع بعــد محاولتنــا 

تنزيــل المســتندات. 

لــم تضــع المحافظــة قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعهديــن الذيــن ســبق وتعاونــت معهــم، مــع 
العلــم أنهــا زّودتنــا بهــذه الالئحــة عنــد تقديمنــا طلــب الحصــول علــى هــذه المعلومــات عــام 2021.

تزعــم المديريــة أنهــا تعطــي األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي مــن خــالل ذكرهــا 
فــي دفتــر الشــروط، لكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن اإلطــالع علــى دفاتــر 

الشــروط. 

اعتمــدت المحافظــة سياســات متعــّددة ولكنهــا ال تعتمــد التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات 
لتشــجيع مشــاركة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم كــون حجــم الشــراء فيهــا محــدودًا. تســعى 
ــة بمــا يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة  ــة واالجتماعّي المحافظــة إلــى تحقيــق كاّفــة األهــداف االقتصادّي
العاّمــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام، إّنمــا ال تعتمــد الشــراء العــام المســتدام 

بهــدف تقليــل األثــر البيئــي.

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمية، تمّكــن عــدد مــن 
الموظفيــن مــن االطــالع علــى أحكامــه، إّنمــا لــم يخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهــد باســل فليحــان 

المالــي واالقتصــادي بســبب عــدم تواصلهــم مــع المحافظــة بعــد حســب قولهــم.
هــذا وأفــادت رئيســة قســم التصفيــة بالتكليــف أّن المحافظــة لديهــا كاّفــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر 

وتوثيــق جلســات فتــح العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.

محافظة عكار
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اإلجابةالمعايير

محافظةطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة الداخلية والبلدياتخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

نعمإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
تلزيم العقد

أقل من أسبوع )إلستدراج عروض أسعار(
بين شهر وثالثة أشهر )للمناقصة(

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
بين ستة أشهر وسنةاالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
كالعمليات الشراء العام

نعموضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

نعمتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

كالتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

نعم تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
نعماالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

نعمإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين
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 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

التحديات التي تواجهها أو النواقص
معارف ومهارات
 إمكانيات مالية 

تجهيزات لوجستية 

نعموجود خّطة إلدارة المخاطر

كالوجود وحدة تدقيق داخلي

نعماعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعموجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
كالسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

كال التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
نعمالبيئي

نعم اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
كالفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
نعمللشراء االلكتروني
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

20193,000,000,000 

20203,000,000,000 

20213,000,000,000 

20223,300,000,000 

عدد عمليات الشراء العامالسنة

2017500

2018500

2019500

2020500

2021500

2,500المجموع

 بلدية جزين

بتاريــخ 2022/06/07، قمنــا بزيــارة ميدانّيــة الــى بلديــة جزيــن وتــّم التواصــل مــع رئيــس القســم المالــي 
وأمينــة الصنــدوق التــي أفادتنــا بــأن البلديــة تخضــع لســلطة وصايــة وزارة الداخليــة والبلديــات. وأفادنــا 
رئيــس القســم المالــي بقيمــة الموازنــة الســنوّية للبلديــة التــي ســّجلت ارتفــاع فــي الســنة األخيــرة،  

كمــا فّصلهــا الجــدول أدنــاه:

ــات الشــراء التــي قامــت بهــا البلديــة مــن عــام 2017 الــى  ــن الجــدول التالــي اســتقرار عــدد عملي  يبّي
ــواع العقــود المبرمــة: ــة أن ــة فــي الســنة والتــي تضــّم كاّف ــي 500 عملي 2021 حوال
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ــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، فيشــير الجــدول التالــي إلــى اســتقرار أيضــًا بإنفــاق بلديــة جزيــن خــالل  أّم
ــرة: األعــوام الخمــس األخي

قيمة الشراء )LBP( السنة

2017700,00,000 

2018700,00,000 

2019700,00,000 

2020700,00,000 

2021700,00,000 

هــذا وقــد أّكــد رئيــس القســم المالــي أن بلديــة جزيــن ال تجــري المناقصــات بالتنســيق مــع إدارة 
ــة.  ــون المحاســبة العمومّي ــًا لقان ــات وفق ــة والبلدي ــر الداخلي ــة وزي ــا بموجــب مصادق المناقصــات إّنم
فقــد أجــرت البلديــة مناقصــة عموميــة واحــدة مــن العــام 2017 حتــى العــام 2021 )%0.04 مــن أصــل 
ــّم تلزيمهــا وفقــًا للســعر األقــل  ــون ل.ل. إذ ت 2,500 عقــد ابرمــوا خــالل 5 ســنوات( بقيمــة 150 ملي
شــرط اســتيفاء المواصفــات لتلــك المحــّددة فــي دفتــر الشــروط. علمــًا أن كّل المناقصــات التــي أعلنــت 
خــالل هــذه األعــوام الخمــس قــد تقــّدم لهــا عارضيــن. لــم يتــّم تعديــل شــروط  أّي عقــد فــي الســنوات 

الخمــس األخيــرة قبــل إرســاء التلزيــم.

أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
عــادًة أقــّل مــن شــهر. بالمقابــل، تزيــد مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن أكثــر مــن ســنة 
مــن تاريــخ تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات للبلديــة، بحيــث يتــّم حجــز %10 مــن قيمــة المشــروع 

وهــي قيمــة الضمــان المحتجــز ويتــّم دفعهــا بعــد ســنة مــن تاريــخ االســتالم النهائــي.

هــذا وقــد أفــاد رئيــس القســم المالــي أن بلديــة جزيــن تضــّم وحــدة مختّصــة إلجــراء عمليــات الشــراء 
ــة اســتالم األشــغال. ال  ــة اســتالم المشــتريات، ولجن ــة الشــراء، ولجن ــان: لجن العــام مؤّلفــة مــن 3 لج
تضــع البلديــة تقاريــر ســنوية تحتــوي علــى جميــع هــذه العمليــات إّنمــا يتــّم تدويــن كاّفــة المعلومــات 

المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص يتــّم حفظــه فــي مــكان آمــن وســليم.

مــن جانــب آخــر، تقــوم البلديــة بوضــع خطــط متوســطة األمــد للشــراء تلّبــي احتياجاتهــا بمــا يتوافــق مــع 
االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتهــا وحســب أولوياتهــا معتمديــن علــى آلّيــة واضحــة لدراســة 

وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية وإلعــداد دراســات الســوق.

تتعــاون البلديــة مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكهــا لإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد ولتقييــم 
الخدمــات المقّدمــة مــن الملتزميــن. أّمــا بالنســبة لوضــع دفاتــر الشــروط ، وتقييــم العــروض، واســتالم 
اللــوازم أو الخدمــات أو األشــغال المنّفــذة، فيقــوم أعضــاء المجلس البلدي واللجــان المختّصة المذكورة 

ســابقًا. كمــا يســاند البلديــة فريــق تقنــي مؤّلــف مــن موظفيــن فــي مــالك البلديــة.

لــم تكّلــف البلديــة موّظــف مســؤول عــن اســتالم طلبــات الحصــول علــى المعلومــات والــرّد عليهــا، إذ 
يتــّم تســجيل الطلــب فــي القلــم ويحّولــه والموظفيــن إلــى المرجــع المختــص لإلجابــة عليــه.

ــي االتصــاالت منهــم  ــن وتلّق ــة موّظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضي كمــا كّلفــت البلدي
ــًا ألداء موظفيهــا.  ــة تقييمــًا دورّي ــق بإجــراءات الشــراء. هــذا وتجــري البلدي فيمــا يتعّل
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مــع اإلشــارة الــى أن بلديــة جزيــن تعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل اإلدارة 
فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّيــة، كمــا ولــم تقــم بــأّي عمليــة شــراء عــام 

مشــتركة أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، ولــم تلــّزم أّي مشــاريع إلدارة أو بلديــة أخــرى.

ومــن التحديــات التــي تواجــه بلديــة جزيــن خــالل تطبيقهــا قانــون الشــراء العــام الجديــد، نذكــر النقــص 
فــي اإلمكانيــات المالّيــة بســبب التأّخــر فــي توزيــع أمــوال الصنــدوق البلــدي المســتقل والتــي لــم تعــد 
كافيــة. عــالوة علــى النقــص فــي المعــارف والمهــارات، فالموظفيــن بحاجــة إلــى تدريــب دوري. كمــا 
تعانــي البلديــة مــن صعوبــة اعتمــاد الشــركات الخاّصــة لســعر واحــد بســبب تقّلــب األســعار واختالفهــا 

مــن يــوم آلخــر حســب ســعر الصــرف.
فــي المقابــل، وضعــت البلديــة خّطــة إلدارة المخاطــر وتضــّم وحــدة تدقيــق داخلــي تتأّلــف مــن مراقــب 

عقــد النفقــات كمــا وتعاقــدوا مــع شــركة محاســبة.

مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، تعتمــد البلديــة علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداتها مــع اإلشــارة 
الــى أنهــا أّول البلديــة األولــى فــي لبنــان اعتمــدت المكننــة فــي توثيــق المســتندات الرســمية. تنشــر 
ــة،  البلديــة مســتنداتها علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا، والجريــدة الرســمّية، والصحــف المحلّي
و أبــواب اإلدارة. إّنمــا دفاتــر الشــروط غيــر متوّفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي، بــل يمكــن االســتحصال 

علــى نســخ منهــا مــن مركــز البلديــة.  
لبلديــة جزيــن موقــع إلكترونــي خــاص بهــا، وأفــادت أمينــة الصنــدوق بأنــه يخضــع لــكّل اإلجــراءات التــي 
ــع  ــرت أن الموق ــه بشــكل دوري. وذك ــّم تحديث ــرة، إذ يت ــة وســرّية المعلومــات المتوّف ــن خصوصّي تؤّم
يتيــح إمكانّيــة تنزيــل المعلومــات والمســتندات المحّملــة بصيــغ مختلفــة )مثــل excel, word…(. ولكــن 

بعــد محاولتنــا الدخــول إلــى الموقــع، لــم نتمّكــن مــن ذلــك ألنــه معّلــق.  

لــم تضــع البلديــة قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعّهديــن الذيــن ســبق وتعاونــت معهــم. تزعــم 
البلديــة أنهــا تعطــي األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي مــن خــالل ذكرهــا فــي دفتــر 

الشــروط، لكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن اإلطــالع علــى دفاتــر الشــروط.

اعتمــدت البلديــة سياســات متعــّددة منهــا التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات إمــا تفاديــًا لرقابة 
الســلطات أو لتشــجيع مشــاركة الشــباب والشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم عبــر التعامــل مع تلك 
التــي تملــك رقــم مالــي حصــرًا، مــع الســعي إلــى تحقيــق كاّفــة األهــداف االقتصادّيــة واالجتماعّيــة بمــا 
يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام. إضافــة 
إلــى أنهــم يزعمــون اعتمــاد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي، لكننــا لــم نتأكــد مــن 

هــذه المزاعــم.

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمّية، اطلع بعــض الموظفين 
علــى أحكامــه، لكّنهــم لــم يخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهد باســل فليحــان المالــي واالقتصادي. 

ــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر وتوثيــق جلســات  هــذا وأفــادت أمينــة الصنــدوق أّن البلديــة لديهــا كاّف
فتــح العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.
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اإلجابةالمعايير

بلديةطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة الداخلية والبلدياتخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

كال - مصادقة وزير الداخلية والبلدياتإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
أقّل من شهرتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
أكثر من سنةاالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
نعمعمليات الشراء العام

كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

نعمتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

تعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها
نعم  

- اإلشراف على تنفيذ العقد  
- تقييم الخدمات المقدمة من الملتزمين

كال تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
نعماالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

نعمإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين
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 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

 المعارف والمهاراتالتحديات التي تواجهها أو النواقص
اإلمكانيات المالية

نعموجود خّطة إلدارة المخاطر

نعموجود وحدة تدقيق داخلي

نعماعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعم - معّلقوجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
كالسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

نعم التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
نعمالبيئي

نعم اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
كالفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
نعمللشراء االلكتروني
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

2017850,000,000 

2018850,000,000 

2019750,000,000 

2020700,000,000 

2021600,000,000 

2022720,000,000 

عدد عمليات الشراء العامالسنة

2017162

2018176

2019189

2020116

2021132

775المجموع

بلدية بتلون

بتاريــخ 2022/05/27، قمنــا بزيــارة ميدانّيــة الــى بلديــة بتلــون وتــّم التواصــل مــع رئيــس البلديــة والمدير 
ــر  ــا المدي ــات. وأفادن ــة والبلدي ــة وزارة الداخلي ــة تخضــع لســلطة وصاي ــأن البلدي ــا ب ــذي أفادن ــي ال المال
المالــي بقيمــة الموازنــة الســنوّية للبلديــة للســنوات 2019 الــى 2022، وحصلنــا علــى موازنــة عامــي 

2017 و2018 مــن خــالل موقــع البلديــة االلكترونــي، وهــي كمــا فّصلهــا الجــدول أدنــاه: 

ــن الجــدول التالــي انخفــاض عــدد عمليــات الشــراء التــي قامــت بهــا البلديــة مــن عــام 2017 الــى   يبّي
ــة أنــواع العقــود المبرمــة: 2021 والتــي تضــّم كاّف
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أّمــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، فيشــير الجــدول التالــي إلــى اســتقرار بإنفــاق بلديــة بتلــون خــالل األعــوام 
الخمــس األخيــرة:

قيمة الشراء )LBP( السنة

2017374,895,000 

2018293,494,000 

2019234,230,000

2020166,389,000 

2021291,504,000 

هــذا وقــد أّكــد المديــر المالــي أن بلديــة بتلــون ال تجــري المناقصــات بالتنســيق مــع إدارة المناقصــات 
ألن المبالــغ ليســت كبيــرة إذ يعتمــدون علــى القانــون البلــدي إلبــرام عمليــات الشــراء وهــو عبــارة عــن 

اســتدراج عــروض وشــراء بالفاتــورة.
ــة )%0.77 مــن أصــل 775 عقــد ابرمــوا خــالل 5 ســنوات(  ــة 6 مناقصــات عمومي ــرت البلدي  فقــد أج
بقيمــة 158،214،000 ل.ل. والتــي توّزعــت كالتالــي: 5 فــي العــام 2017 وواحــدة فــي العــام 2018. إذ 
تــّم تلزيمهــا وفقــًا للســعر األقــل شــرط اســتيفاء المواصفــات المحــّددة فــي دفتــر الشــروط. علمــًا أن 
كّل المناقصــات التــي أعلنــت خــالل هــذه األعــوام الخمــس قــد تقــّدم لهــا عارضيــن، ولــم يتــّم تعديــل 

شــروط  أّي عقــد فــي الســنوات الخمــس األخيــرة قبــل إرســاء التلزيــم.

أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
بيــن شــهر وثالثــة أشــهر. كمــا تتــراوح مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن بيــن شــهر وثالثــة 

أشــهر مــن تاريــخ تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات للبلديــة.

ــات الشــراء العــام  ــون تضــّم وحــدة مختّصــة إلجــراء عملي ــة بتل ــة أن بلدي هــذا وقــد أفــاد رئيــس البلدي
مؤّلفــة مــن موظفيــن متخصصيــن. ال تضــع البلديــة تقاريــر ســنوية تحتــوي علــى جميــع هــذه العمليــات 
إّنمــا يتــّم تدويــن كاّفــة المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص يتــّم حفظــه فــي مــكان آمــن 

وســليم.

مــن جانــب آخــر، تقــوم البلديــة بوضــع خطــط ســنوية للشــراء تلّبــي احتياجاتهــا بمــا يتوافــق مــع 
االعتمــادات المطلوبــة فــي مشــروع موازنتهــا وحســب أولوياتهــا معتمديــن علــى آلّيــة واضحــة لدراســة 

ــداد دراســات الســوق. ــا الشــرائّية وإلع ــل حاجاته ــم وتحلي وتقيي

ال تتعــاون البلديــة مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكهــا لوضــع دفاتــر الشــروط، وتقييــم العــروض، 
واســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو األشــغال المنّفــذة، واإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد وتقييــم الخدمــات 

المقّدمــة مــن الملتزميــن. اّنمــا يســاند البلديــة فريــق تقنــي مؤّلــف مــن مهنــدس مدنــي.

ــرّد عليهــا.  ــات الحصــول علــى المعلومــات وال ــة موّظــف مســؤول عــن اســتالم طلب ــف البلدي ــم تكّل ل
كمــا ولــم تكّلــف موّظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت منهــم فيمــا 

ــًا ألداء موظفيهــا. يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. هــذا وال تجــري البلديــة تقييمــًا دورّي
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مــع اإلشــارة الــى أن بلديــة بتلــون تعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل اإلدارة 
فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّيــة، كمــا ولــم تقــم بــأّي عمليــة شــراء عــام 
مشــتركة أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، ولــم تلــّزم أّي مشــاريع إلدارة أو بلديــة أخــرى، اّنمــا تعاونــت 

مــع “جمعيــة إنمــاء قــرى العرقــوب والحــرف”.

ومــن التحديــات التــي تواجــه بلديــة بتلــون خــالل تطبيقهــا قانــون الشــراء العــام الجديــد، نذكــر النقــص 
فــي المــوارد البشــرية أي بعــدد الموظفيــن؛ فهنــاك شــرطي بلديــة واحــد فقــط وموظفيــن اثنيــن فــي 
البلديــة. إضافــة الــى النقــص فــي اإلمكانيــات المالّيــة ألن الموازنــة محــدودة وتعانــي البلديــة بســبب 
ــر فــي توزيــع أمــوال الصنــدوق البلــدي المســتقل والتــي لــم تعــد كافيــة. عــالوة علــى النقــص  التأّخ
فــي المعــارف والمهــارات، فالموظفيــن بحاجــة إلــى تدريــب دوري والمشــاركة ببرامــج تطويــر مهــارات. 

كمــا تعانــي البلديــة مــن صعوبــة فــي مســاعدة الشــباب الذيــن يحرســون البلــدة فــي الليــل.
فــي المقابــل، وضعــت البلديــة خّطــة إلدارة المخاطــر مــن خــالل تأليــف “لجنــة إدارة مخاطــر” فــي 

القريــة. كمــا تضــّم البلديــة وحــدة تدقيــق داخلــي.

مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، لبلديــة بتلــون موقــع إلكترونــي خــاص بهــا، يخضــع لــكّل اإلجــراءات 
التــي تؤّمــن خصوصّيــة وســرّية المعلومــات المتوّفــرة، إذ يتــّم تحديثــه بشــكل دوري. مــع العلــم أن هــذا 
 excel, الموقــع يتيــح إمكانّيــة تنزيــل بعــض المعلومــات والمســتندات المحّملــة بصيــغ مختلفــة )مثــل

word…( ولكّنــه تبّيــن أنــه غيــر آمــن بعــد محاولتنــا الدخــول الــى الموقــع.
كمــا تعتمــد البلديــة علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداتها ونشــرها فــي الجريــدة الرســمّية، والصحــف 
ــرة علــى الموقــع اإللكترونــي، بــل يمكــن  ــر الشــروط غيــر متوّف ــة، و أبــواب اإلدارة. ولكــن دفات المحلّي

االســتحصال علــى نســخ منهــا مــن مركــز البلديــة.  

لــم تضــع البلديــة قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعّهديــن الذيــن ســبق وتعاونــت معهــم كونهــا 
لــم تنّفــذ أي أشــغال. تزعــم البلديــة أنهــا تعطــي األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي 
مــن خــالل ذكرهــا فــي دفتــر الشــروط، لكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن اإلطــالع 

علــى دفاتــر الشــروط.

اعتمــدت البلديــة سياســات متعــّددة، وبالرغــم مــن اعتمادهــا التلزيــم على أســاس أقســام أو مجموعات 
غيــر أنهــا  لــم تتمّكــن مــن تشــجيع مشــاركة الشــباب والشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم ألن 
حجــم الشــراء فــي البلديــة محــدودًا، مــع العلــم أنهــا تســعى إلــى تحقيــق كاّفــة األهــداف االقتصادّيــة 
واالجتماعّيــة بمــا يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال 
العــام. إضافــة إلــى أنهــم يزعمــون اعتمــاد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي مــن 
خــالل ذكرهــا فــي دفاتــر الشــروط، لكننــا لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن االطــالع علــى 

دفاتــر الشــروط. 

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمّية، لــم يتمّكــن الموظفــون 
مــن االطــالع علــى أحكامــه، ولــم يخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهــد باســل فليحــان المالــي 

واالقتصــادي. 

هــذا وأفــاد رئيــس البلديــة  أّن البلديــة لديهــا كاّفــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر وتوثيــق جلســات فتــح 
العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.
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اإلجابةالمعايير

بلديةطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة الداخلية والبلدياتخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

 كالإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
بين شهر وثالثة أشهرتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
بين شهر وثالثة أشهراالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
نعمعمليات الشراء العام

كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

نعمتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

 كالتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

كال تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
نعماالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

كالإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين
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 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

التحديات التي تواجهها أو النواقص
الموارد البشرية

 المعارف والمهارات
اإلمكانيات المالية

نعموجود خّطة إلدارة المخاطر

نعموجود وحدة تدقيق داخلي

نعماعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعموجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
كالسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

كال التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
نعمالبيئي

كال اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
كالفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
نعمللشراء االلكتروني
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

20193,000,000,000 

20203,000,000,000 

20213,000,000,000 

20225,000,000,000 

عدد عمليات الشراء العامالسنة

1000 عملية شراء وما فوق2017

1000 عملية شراء وما فوق2018

1000 عملية شراء وما فوق2019

200 - 999 عملية شراء2020

200 - 999 عملية شراء2021

بلدية سعدنايل

بتاريــخ 2022/06/17، قمنــا بزيــارة ميدانّيــة الــى بلديــة ســعدنايل وتــّم التواصــل مــع أميــن ســّر البلديــة 
الــذي أفادنــا بــأن البلديــة تخضــع لســلطة وصايــة محافظــة البقــاع ووزارة الداخليــة والبلديــات. وأفادنــا 
المديــر المالــي بقيمــة الموازنــة الســنوّية للبلديــة للســنوات الخمــس األخيــرة،  كمــا فّصلهــا الجــدول 

أدنــاه: 

ــن الجــدول التالــي انخفــاض عــدد عمليــات الشــراء التــي قامــت بهــا البلديــة مــن عــام 2017 الــى   يبّي
ــة أنــواع العقــود المبرمــة: 2021 والتــي تضــّم كاّف
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أّمــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، فيشــير الجــدول التالــي إلــى اســتقرار بإنفــاق بلديــة ســعدنايل خــالل 
األعــوام الخمــس األخيــرة:

قيمة الشراء )LBP( السنة

20173,284,868,819 

2018852,903,333 

2019849,602,133 

2020735,663,960 

20211,127,318,500 

هــذا وقــد أّكــد أميــن الســّر أن بلديــة ســعدنايل ال تجــري المناقصــات بالتنســيق مــع إدارة المناقصــات، 
بــل تخضــع لتصديــق المحافــظ قــرار إجــازة األشــغال باألمانــة وشــراء اللــوازم بالفاتــورة عندمــا تتجــاوز 
قيمتهــا خمســين مليــون ليــرة، وفقــًا لقانــون البلديــات. ويتــّم اختيــار طــرق الشــراء بحســب قانــون 

ــرة. ــة خــالل الخمــس ســنوات األخي ــم تجــر البلديــة اّي مناقصــات عمومي ــة. ول المحاســبة العمومي

أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
عــادًة أقــل مــن شــهر. كمــا تتــراوح مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن بيــن شــهر وثالثــة 

أشــهر مــن تاريــخ تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات للبلديــة.

هــذا وقــد أفــاد أميــن الســّر أن بلديــة ســعدنايل تضــّم وحــدة مختّصــة إلجــراء عمليــات الشــراء العــام 
وهــي “لجنــة الشــراء”. ال تضــع البلديــة تقاريــر ســنوية تحتــوي علــى جميــع هــذه العمليــات وال يتــّم 

ــة المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص. تدويــن كاّف

مــن جانــب آخــر، ال تقــوم البلديــة بوضــع خطــط ســنوية أو متوســطة األمــد للشــراء إنمــا تعتمــد علــى 
آلّيــة واضحــة لدراســة وتقييــم وتحليــل حاجاتهــا الشــرائّية وإلعــداد دراســات الســوق.

تتعــاون البلديــة مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكهــا فقــط لوضــع دفاتــر الشــروط، فــي حيــن أنهــا 
تعــّول علــى الكفــاءات مــن داخــل البلديــة لتقييــم العــروض، واســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو األشــغال 
المنّفــذة مــن خــالل “لجنــة االســتالم”، واإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد وتقييــم الخدمــات المقّدمــة مــن 

الملتزميــن هــذا وال يســاند البلديــة فريــق تقنــي. 

ــرّد عليهــا.  ــات الحصــول علــى المعلومــات وال ــة موّظــف مســؤول عــن اســتالم طلب ــف البلدي ــم تكّل ل
فــي حيــن أن رئيــس البلديــة واألعضــاء تــم تكليفهــم لالتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت 

منهــم فيمــا يتعّلــق بإجــراءات الشــراء. هــذا وال تجــري البلديــة تقييمــًا دورّيــًا ألداء موظفيهــا. 

مــع اإلشــارة الــى أن بلديــة ســعدنايل تعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن داخــل 
ــة  ــأّي عملي ــم تقــم ب ــة، كمــا ول اإلدارة فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّي

ــة أخــرى. ــّزم أّي مشــاريع إلدارة أو بلدي ــم تل شــراء عــام مشــتركة أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، ول
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ومــن التحديــات التــي تواجــه بلديــة ســعدنايل خــالل تطبيقهــا قانون الشــراء العــام الجديــد، نذكر النقص 
فــي المــوارد البشــرية أي بعــدد الموظفيــن؛ فهنــاك 20 عامــل، 4 شــاحنات لنقــل النفايــات و15 ســيارة 
إســعاف فــي البلديــة. إضافــة الــى النقــص فــي اإلمكانيــات المالّيــة بســبب محدوديــة الموازنــة وتأّخــر 
فــي توزيــع أمــوال الصنــدوق البلــدي المســتقل والتــي لــم تعــد كافيــة. وتعانــي البلديــة بســبب العــدد 
الكبيــر مــن المخيمــات بحيــث هنــاك أكثــر مــن 100 خيمــة فــي نطــاق البلــدة. هــذا وتعانــي أيضــا البلديــة 

مــن النقــص فــي المحروقــات.
ــى تدريــب دوري والمشــاركة  ــن بحاجــة إل ــى النقــص فــي المعــارف والمهــارات، فالموظفي عــالوة عل
ببرامــج تطويــر مهــارات. كمــا تعانــي البلديــة مــن نقــص فــي التجهيــزات اللوجســتية منهــا تكنولوجيــا 

المعلومــات واالتصــاالت وغيرهــا. 
لم تضع البلدية خّطة إلدارة المخاطر، لكّنها تضّم وحدة تدقيق داخلي.

مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، ال تملــك بلديــة ســعدنايل موقــع إلكترونــي خــاص بهــا. تعتمــد 
البلديــة علــى المكننــة فــي توثيــق مســتنداتها وتنشــرها فــي الجريــدة الرســمّية، والصحــف المحلّيــة، 
و أبــواب اإلدارة. وكــون البلديــة ال تملــك موقــع الكترونــي لــذا دفاتــر الشــروط غيــر متوّفــرة عليــه، بــل 

يمكــن االســتحصال علــى نســخ منهــا مــن مركــز البلديــة.  

لــم تضــع البلديــة قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعّهديــن الذيــن ســبق وتعاونــت معهــم. تزعــم 
البلديــة أنهــا تعطــي األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي مــن خــالل ذكرهــا فــي دفتــر 

الشــروط، لكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن اإلطــالع علــى دفاتــر الشــروط. 

اعتمــدت البلديــة سياســات متعــّددة، منهــا التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات إمــا تفاديــًا 
لرقابــة الســلطات أو لتشــجيع مشــاركة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم عنــد إعطــاء األفضليــة 
ــة بمــا  ــة واالجتماعّي ــة األهــداف االقتصادّي لمؤسســات مــن داخــل البلــدة، وتســعى إلــى تحقيــق كاّف
يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام، فــي حيــن 

أنهــا ال تعتمــد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي.

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمّية، لــم يتمّكــن الموظفــون 
مــن االطــالع علــى أحكامــه، ولــم يخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهــد باســل فليحــان المالــي 

واالقتصــادي. 
هــذا وأفــاد رئيــس البلديــة  أّن البلديــة ليــس لديهــا كاّفــة التجهيــزات الالزمــة لتصويــر وتوثيــق جلســات 

فتــح العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البــدء بتطبيــق الشــراء االلكترونــي.

بلدية سعدنايل
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اإلجابةالمعايير

بلديةطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة الداخلية والبلدياتخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

كالإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
أقّل من شهرتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
بين شهر وثالثة أشهراالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
نعم - لجنة الشراءعمليات الشراء العام

كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

كالتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

نعم - لوضع دفتر الشروط فقطتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

كال تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
نعم - رئيس البلدية واألعضاءاالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

كالإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين

بلدية سعدنايل
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 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

التحديات التي تواجهها أو النواقص

الموارد البشرية
 المعارف والمهارات
اإلمكانيات المالية

التجهيزات اللوجستّية

كالوجود خّطة إلدارة المخاطر

نعموجود وحدة تدقيق داخلي

نعماعتماد المكننة في توثيق المستندات

كالوجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
كالسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

نعم التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
كالالبيئي

كال اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
كالفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
كالللشراء االلكتروني

بلدية سعدنايل
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

20191,100,000,000 

20201,100,000,000 

20211,100,000,000 

20229,000,000,000 

عدد عمليات الشراء العامالسنة

2017999-200

2018999-200

2019999-200

2020999-200

2021999-200

اتحاد بلديات منطقة البترون

بتاريــخ 2022/06/21، قمنــا بزيــارة ميدانّيــة الــى اتحــاد بلديــات منطقــة البتــرون وتــّم التواصــل مــع كل 
ــاد يخضــع لســلطة  ــأن االتح ــا ب ــي أفادتن ــرة المشــتريات الت مــن رئيســة قســم المحاســبة ورئيســة دائ
وصايــة وزارة الداخليــة والبلديــات. وأفادتنــا رئيســة قســم المحاســبة بقيمــة الموازنــة الســنوّية لالتحــاد 

التــي ســّجلت ارتفــاع كبيــر فــي الســنة األخيــرة،  كمــا فّصلهــا الجــدول أدنــاه: 

 يبّيــن الجــدول التالــي اســتقرار عــدد عمليــات الشــراء التــي قــام بهــا االتحــاد مــن عــام 2017 الــى 2021 
والتــي تضــّم كاّفــة أنــواع العقــود المبرمــة:

اتحاد بلديات منطقة البترون
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أّمــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، فيشــير الجــدول التالــي إلــى تراجــع بإنفــاق اتحــاد بلديــات منطقــة البتــرون 
خــالل عــام 2021:

قيمة الشراء )LBP( السنة

2017958,437,000 

2018809,516,000 

2019856,251,000 

2020870,889,000 

لم يتم إقرار قطع الحساب2021

هــذا وقــد أّكــدت رئيســة قســم المشــتريات فــي اتحــاد بلديــات منطقــة البتــرون أن االتحــاد أجــرى 32 
مناقصــة عموميــة بقيمــة 320,000,000 ل.ل. مــن العــام 2017 حتــى العــام 2021 إذ تــّم تلزيمهــا 

وفقــًا للســعر األقــل بحســب قولهــا. 
فــي كل مــن العــام 2017 و2018 تــم اإلعــالن عــن ثــالث مناقصــات لــم يتقــّدم لهــا أّي عــارض، وفــي 
ــم  ــارض وت ــم يتقــّدم لهــا أّي ع ــن ل ــّم اإلعــالن عــن مناقصتي كل مــن األعــوام 2019، 2020، و2021 ت

إعــادة إجرائهــا وتلزيمهــا. 
لم يتّم تعديل شروط وال عقد قبل إرساء التلزيم.

أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
عــادًة بيــن شــهر وثالثــة أشــهر. بالمقابــل، تتــراوح مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّرديــن بيــن 

ســتة أشــهر وســنة مــن تاريــخ تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات لالتحــاد. 

هــذا وقــد أفــادت رئيســة قســم المشــتريات فــي اتحــاد بلديــات منطقــة البتــرون أن االتحــاد يضــّم وحــدة 
ــى  ــوي عل ــر ســنوية تحت ــاد تقاري ــة الشــراء”. يضــع االتح ــات الشــراء وهــي “لجن ــراء عملي ــة إلج مختّص

جميــع هــذه العمليــات إّنمــا ال يتــّم تدويــن كاّفــة المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص.

مــن جانــب آخــر، يقــوم االتحــاد بوضــع خطــط ســنوية للشــراء تلّبــي احتياجاته بمــا يتوافق مــع االعتمادات 
المطلوبــة فــي مشــروع موازنتــه وحســب أولوياتــه معتمديــن علــى آلّيــة واضحــة لدراســة وتقييــم 

وتحليــل حاجاتــه الشــرائّية وإلعــداد دراســات الســوق. 

ال يتعــاون االتحــاد مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكــه لوضــع دفاتــر الشــروط ، وتقييــم العــروض، 
واســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو األشــغال المنّفــذة، واإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد وتقييــم الخدمــات 

المقّدمــة مــن الملتزميــن. بــل يســاند االتحــاد جهــاز هندســي مؤّلــف مــن 3 مهندســين وآخــر إداري. 

ــرّد عليهــا،  ــات الحصــول علــى المعلومــات وال ــف االتحــاد موّظــف مســؤول عــن اســتالم طلب ــم يكّل ل
اوموّظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت منهــم فيما يتعّلــق بإجراءات 

الشــراء. وال يجــري االتحــاد تقييمــًا دورّيــًا ألداء موظفيــه. 

مــع اإلشــارة الــى أن اتحــاد بلديــات منطقــة البتــرون يعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد 
مــن داخــل اإلدارة فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّيــة، كمــا ولــم يقــم بــأّي 
ــة  ــّزم أّي مشــاريع إلدارة أو بلدي ــم يل ــرى، ول ــام مشــتركة أو لحســاب جهــات شــارية أخ ــة شــراء ع عملي

أخــرى، لكنــه شــارك مــن خــالل مســاهمات بتنفيــذ مشــاريع لبلديــات أخــرى.

اتحاد بلديات منطقة البترون
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ومــن التحديــات التــي تواجــه اتحــاد بلديــات منطقــة البتــرون خــالل تطبيقــه قانــون الشــراء العــام الجديــد، 
نذكــر النقــص فــي المــوارد البشــرية أي بعــدد الموظفيــن الــذي انخفــض الــى النصــف، مشــيرين ان 
االتحــاد يضــّم حاليــًا شــرطي واحــد فقــط. كمــا يعانــي االتحــاد مــن نقــص فــي اإلمكانيــات المالّيــة 
ــر فــي توزيــع أمــوال الصنــدوق البلــدي المســتقل والتــي لــم تعــد كافيــة.  إضافــة إلــى  بســبب التأّخ
ــوا  ــدل النقــل المخصــص لهــم. كمــا طالب ــي قيمــة ب ــن بســبب تدّن ــن الحاليي ــل الموظفي ــة تنّق صعوب
ــى  ــا أشــارت رئيســة قســم المحاســبة إل ــارات. كم ــارف والمه ــة لتحســين المع ــات دوري بحضــور تدريب

ــا المعلومــات واالتصــاالت.  ــزات اللوجســتية كتكنولوجي النقــص فــي التجهي

ــي تراقــب  ــق داخل ــدة تدقي ــه يضــّم وح ــن أن ــوارث، فــي حي ــة إلدارة المخاطر/الك ــاد خّط ــم يضــع االتح ل
ــق بهــا. ــغ وتدّق ــة صــرف المبال كيفي

ــة واللوجســتّية، ال يعتمــد االتحــاد علــى المكننــة فــي توثيــق المســتندات وينشــر  ــة التقنّي مــن الناحي
االتحــاد مســتنداته فــي الجريــدة الرســمّية، والصحــف المحلّيــة، وأبــواب اإلدارة، وأبــواب القائمقاميــة.  
وكــون االتحــاد ال يمتلــك موقــع إلكترونــي خــاص بــه، يمكــن االســتحصال علــى نســخ من دفاتر الشــروط 

مــن مركــز االتحــاد فقــط.  
 

لــم يضــع االتحــاد قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعّهديــن الذيــن ســبق وتعــاون معهــم، وال 
يعطــي األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي إنمــا يتعامــل حصــرًا مــع الشــركات التــي 

لديهــا رقــم مالــي.

اعتمــد االتحــاد سياســات متعــّددة منهــا التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات إمــا تفاديــًا لرقابــة 
الســلطات أو لتشــجيع مشــاركة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم عنــد تشــجيع تلــك الموجــودة 
ــة بمــا يضمــن  فــي نطــاق االتحــاد. كمــا يســعى إلــى تحقيــق كاّفــة األهــداف االقتصادّيــة واالجتماعّي
التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام. إضافــة إلــى أنهــم 
ــر  ــر البيئــي مــن خــالل ذكرهــا فــي دفات ــل األث يزعمــون اعتمــاد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقلي

الشــروط، لكننــا لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن االطــالع علــى دفاتــر الشــروط. 

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمّية، لــم يطلــع بعــض 
المالــي  باســل فليحــان  اإللزامــي مــع معهــد  للتدريــب  أحكامــه، ولــم يخضعــوا  علــى  الموظفيــن 

واالقتصــادي. 

هــذا وأفــادت رئيســة قســم المحاســبة فــي اتحــاد بلديــات منطقــة البتــرون أّن االتحــاد لديــه كاّفــة 
ــق الشــراء  ــدء بتطبي ــرار الب ــاذ ق ــد اّتخ ــح العــروض عن ــق جلســات فت ــر وتوثي ــة لتصوي ــزات الالزم التجهي

االلكترونــي.

اتحاد بلديات منطقة البترون
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اإلجابةالمعايير

اتحاد بلدياتطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة الداخلية والبلدياتخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

كالإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
بين شهر وثالثة أشهرتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
بين ستة أشهر وسنةاالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
نعم - لجنة الشراءعمليات الشراء العام

نعموضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

كالتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

كالتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

كال تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
كالاالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

كالإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين

اتحاد بلديات منطقة البترون
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 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
لحساب جهات شارية أخرى

 كال - دفع مساهمات لتنفيذ بعض مشاريع البلديات
التابعة لالتحاد

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

التحديات التي تواجهها أو النواقص

الموارد البشرية
 المعارف والمهارات
اإلمكانيات المالية

التجهيزات اللوجستية

كالوجود خّطة إلدارة المخاطر

نعموجود وحدة تدقيق داخلي

كالاعتماد المكننة في توثيق المستندات

كالوجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
كالسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
كال - رقم ماليالوطني

نعم التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
نعمالبيئي

كال اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
كالفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
نعمللشراء االلكتروني

اتحاد بلديات منطقة البترون
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

20173,450,000,000 

20183,600,000,000

20193,446,200,000

لم تنشر2020

20213,590,000,000

20224,715,000,000 )تقديرية)

عدد عمليات الشراء العامالسنة

2017999-200

2018999-200

2019999-200

2020199-50

2021199-50

اتحاد بلديات البحيرة

بتاريــخ 2022/07/04، قمنــا بزيــارة ميدانّيــة الــى اتحــاد بلديــات البحيــرة وتــّم التواصــل مــع رئيســة قســم المحاســبة 
والمشــتريات التــي أفادتنــا بــأن االتحــاد يخضــع لســلطة وصايــة وزارة الداخليــة والبلديــات. وأفادتنــا بقيمــة الموازنــة 
ــة عامــي 2017 و2018 مــن خــالل موقــع االتحــاد  ــا علــى موازن ــن 2019 و2022، وحصلن الســنوّية لالتحــاد للعامي

االلكترونــي، كمــا فّصلهــا الجــدول أدنــاه: 

يبّيــن الجــدول التالــي اســتقرار عــدد عمليــات الشــراء التــي قــام بهــا االتحــاد مــن عــام 2017 الــى 2021 والتــي تضــّم 
كاّفــة أنــواع العقــود المبرمــة:

اتحاد بلديات البحيرة
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أّمــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، فيشــير الجــدول التالــي إلــى ارتفــاع بإنفــاق اتحــاد بلديــات البحيــرة خــالل 
ــام 2021: ع

قيمة الشراء )LBP( السنة

20171,698,282,000

20181,269,673,000 

20191,303,119,000

20201,141,819,000 

20212,099,433,000 

هــذا وقــد أّكــد رئيــس اتحــاد بلديــات البحيــرة أن االتحــاد ال يجــري المناقصــات بالتنســيق مــع إدارة 
المناقصــات بــل يعتمــد علــى عــروض األســعار وفــق الســعر األدنــى. أجــرى االتحــاد مناقصــة واحــدة 
عــام 2018 لكنــه لــم يحــدد قيمتهــا. ولــم يتــّم تعديــل شــروط  أّي عقــد فــي الســنوات الخمــس األخيــرة 

قبــل إرســاء التلزيــم.

أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
ــن شــهر  ــن بي ــراوح مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّردي ــل، تت ــادًة أقــّل مــن شــهر. بالمقاب ع

وثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات لالتحــاد.

هــذا وقــد أفــادت رئيســة قســم المحاســبة والمشــتريات فــي اتحــاد بلديــات البحيــرة أن االتحــاد ال يضــّم 
وحــدة مختّصــة أو موظفيــن مختصيــن إلجــراء عمليــات الشــراء. ال يضــع االتحــاد تقاريــر ســنوية تحتــوي 

علــى جميــع هــذه العمليــات وال يتــّم تدويــن كاّفــة المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص.

مــن جانــب آخــر، يقــوم االتحــاد بوضــع خطــط ســنوية للشــراء تلّبــي احتياجاته بمــا يتوافق مــع االعتمادات 
المطلوبــة فــي مشــروع موازنتــه وحســب أولوياتــه دون وجــود آلّيــة واضحــة لدراســة وتقييــم وتحليــل 

حاجاتــه الشــرائّية وإلعــداد دراســات الســوق.

يتعاون االتحاد مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكه فقط لوضع دفاتر الشروط وتقييم العروض.
أمــا بالنســبة الســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو األشــغال المنّفــذة، واإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد 
وتقييــم الخدمــات المقّدمــة مــن الملتزميــن فيعــّول االتحــاد علــى موظفيــه. كمــا يســاند االتحــاد جهــاز 

ــن ومهنــدس مســاحة. ــف مــن مهندســين مدنيي فنــي مؤّل

كّلــف االتحــاد موّظــف مســؤول عــن اســتالم طلبــات الحصــول علــى المعلومــات والــرّد عليهــا، باالضافة 
الــى موّظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضيــن وتلّقــي االتصــاالت منهــم فيمــا يتعّلــق 

بإجــراءات الشــراء. هــذا ويجــري االتحــاد تقييمــًا دورّيــًا ألداء موظفيــه. 

ــذ بعــض الخدمــات بواســطة مــوارد مــن  ــرة يعمــد إلــى تنفي ــات البحي مــع اإلشــارة الــى أن اتحــاد بلدي
داخــل اإلدارة فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّيــة. كمــا وقــد قــام بعمليــات 
شــراء عــام مشــتركة أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، إنمــا لــم يلــّزم أّي مشــاريع إلدارة أو بلديــة أخــرى.

اتحاد بلديات البحيرة
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ومــن التحديــات التــي تواجــه اتحــاد بلديــات البحيــرة خــالل تطبيقــه قانــون الشــراء العــام الجديــد، نذكــر 
النقــص فــي المــوارد البشــرية إذ عــدد الموظفيــن غيــر كاٍف وال يتمتعــون بالخبــرة الالزمــة حــول كيفيــة 
تطبيــق القانــون. باإلضافــة إلــى النقــص فــي الــواردات الالزمــة إلجــراء دورات إضافيــة أو تأميــن 

ــزات.    تجهي

فــي المقابــل، لــم يضــع االتحــاد خّطــة إلدارة المخاطر/الكــوارث إنمــا يضــّم وحــدة تدقيــق داخلــي تراقــب 
كيفيــة صــرف المبالــغ وتدّقــق بهــا.

مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، يعتمــد االتحــاد علــى المكننــة فــي توثيق المســتندات وينشــر االتحاد 
مســتنداته فــي الجريــدة الرســمّية، والصحــف المحلّيــة. إّنمــا دفاتــر الشــروط غيــر متوّفــرة علــى الموقــع 

اإللكترونــي، بــل يمكــن االســتحصال علــى نســخ منهــا مــن مركــز االتحــاد.  
يملــك اتحــاد بلديــات البحيــرة موقــع إلكترونــي خــاص بــه ويخضــع لــكّل اإلجــراءات التــي تؤّمــن خصوصّية 
ــح  ــم أن هــذا الموقــع أيضــًا يتي ــه بشــكل دوري. مــع العل ــّم تحديث ــرة، ويت وســرّية المعلومــات المتوّف
 .)…excel, word إمكانّيــة تنزيــل بعــض المعلومــات والمســتندات المحّملــة بصيــغ مختلفــة )مثــل

ولكــن تبّيــن أّنــه غيــر آمــن بعــد محاولتنــا الدخــول إلــى الموقــع.   

لــم يضــع االتحــاد قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعّهديــن الذيــن ســبق وتعــاون معهــم. تزعــم 
االتحــاد أنــه يعطــي األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي مــن خــالل ذكرهــا فــي دفتــر 

الشــروط، لكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن اإلطــالع علــى دفاتــر الشــروط. 

اعتمــد االتحــاد سياســات متعــّددة منهــا التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات إمــا تفاديــًا لرقابــة 
الســلطات أو لتشــجيع مشــاركة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم عنــد اعتمــاد الشــراء بالفاتــورة 
ــات  ــع فــي عملي ــة إشــراك الجمي واســتدراج العــروض وتأميــن االحتياجــات مــن عــدة متعهديــن لمحاول

الشــراء.

أفــادت رئيســة قســم المحاســبة والمشــتريات أن معظــم عمليــات الشــراء تتــّم مــع مؤسســات صغيــرة 
ومتوســطة الحجــم، علمــًا أن تكاليــف أغلبيــة االحتياجــات ليســت باهظــة وال تتخطــى الحــّد المســموح 
إلجــراء الشــراء وفــق الفاتــورة. وبالتالــي فــإن عــدد الشــراء وفــق المناقصــات العموميــة محصــور ولــم 

يتجــاوز الـــ %5 خــالل الســنوات الخمــس األخيــرة. 

كمــا يســعى االتحــاد إلــى تحقيــق كاّفــة األهــداف االقتصادّيــة واالجتماعّيــة بمــا يضمــن التــوازن بيــن 
ــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام. إضافــة إلــى أنهــم يزعمــون  المنفعــة العاّم

اعتمــاد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي، لكننــا لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم.

فــي المقابــل، وبعــد نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمّية، اّطلع بعــض الموظفين 
علــى أحكامــه، وخضعــوا للتدريــب اإللزامــي مــع معهــد باســل فليحان المالــي واالقتصادي. 

ــق  ــر وتوثي ــزات الالزمــة لتصوي ــة التجهي ــه كاّف ــرة أّن االتحــاد لدي ــات البحي هــذا وأفــاد رئيــس اتحــاد بلدي
ــق الشــراء االلكترونــي. ــدء بتطبي ــد اّتخــاذ قــرار الب ــح العــروض عن جلســات فت
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اإلجابةالمعايير

اتحاد بلدياتطبيعة الجهة المستطلعة

نعم - وزارة الداخلية والبلدياتخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية

كالإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
أقّل من شهرتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
بين شهر وثالثة أشهراالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
كالعمليات الشراء العام

كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

كالتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

كال وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

تعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها
 نعم

لوضع دفاتر الشروط
لتقييم العروض

نعم تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
نعماالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

نعمإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين
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 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
كال اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
نعملحساب جهات شارية أخرى

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

التحديات التي تواجهها أو النواقص

الموارد البشرية
 المعارف والمهارات
اإلمكانيات المالية

التجهيزات اللوجستية

كالوجود خّطة إلدارة المخاطر

نعموجود وحدة تدقيق داخلي

نعماعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعموجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
كالسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

نعم التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
نعمالبيئي

نعم اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
كالفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
نعمللشراء االلكتروني
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قيمة الموازنة السنوية )LBP( السنة

20192,000,000,000

20202,000,000,000

20212,200,000,000

20222,200,000,000 )تقديرية)

عدد عمليات الشراء العامالسنة

2017265

2018266

2019188

2020291

2021178

1,188المجموع

اتحاد بلديات الشوف السويجاني

بتاريــخ 2022/05/27، قمنــا بزيــارة ميدانّيــة الــى اتحــاد بلديــات الشــوف الســويجاني وتــّم التواصــل مــع 
رئيــس االتحــاد الــذي أفادنــا بــأن االتحــاد يخضــع لســلطة وصايــة كل مــن القائمقــام، والمحافــظ، ووزارة 
الداخليــة والبلديــات. وأفادنــا رئيــس القســم المالــي بقيمــة الموازنــة الســنوّية لالتحــاد التــي ســّجلت 

ارتفــاع فــي الســنة األخيــرة،  كمــا فّصلهــا الجــدول أدنــاه: 

يبّيــن الجــدول التالــي اســتقرار عــدد عمليــات الشــراء التــي قــام بهــا االتحــاد مــن عــام 2017 الــى 2021 
والتــي تضــّم كاّفــة أنــواع العقــود المبرمــة:

اتحاد بلديات الشوف السويجاني



145

أّمــا بالنســبة لقيمــة الشــراء، فيشــير الجــدول التالــي إلــى تراجــع بإنفــاق اتحــاد بلديــات الشــوف 
:2021 عــام  خــالل  الســويجاني 

قيمة الشراء )LBP( السنة

20171,579,000,000

20181,634,000,000 

20191,074,000,000

20201,100,000,000

2021889,000,000

هــذا وقــد أّكــد رئيــس اتحــاد بلديــات الشــوف الســويجاني أن االتحــاد ال يجــري المناقصــات بالتنســيق 
مــع إدارة المناقصــات ألن موازنتــه محــدودة بــل يجــري عمليــات الشــراء وفقــًا للقانــون البلــدي وقانــون 

المحاســبة العمومّيــة. 
ولم يجر اّي مناقصة في السنوات الخمس األخيرة. 

أمــا بالنســبة الســتدراجات العــروض، فقــد كانــت ترســو علــى صاحــب العــرض األقــل ســعرًا شــرط 
اســتيفاء مواصفــات دفتــر الشــروط. لــم يتــّم تعديــل شــروط  أّي عقــد فــي الســنوات الخمــس األخيــرة 

قبــل إرســاء التلزيــم.

أمــا بالنســبة الــى متوســط الفتــرة التــي تفصــل بيــن تاريــخ فتــح العــروض وتاريــخ تلزيــم العقــد فكانــت 
ــن ســتة  ــن بي ــراوح مــّدة تســديد المســتحقات للملتزمين/الموّردي ــل، تت ــادًة أقــّل مــن شــهر. بالمقاب ع
أشــهر وســنة مــن تاريــخ تســليم األشــغال أو اللــوازم أو الخدمــات لالتحــاد وتتــوّزع علــى الشــكل التالــي: 
تســديد %20 مــن المســتحقات بعــد تنفيــذ المرحلــة األولــى، %50 بعــد المرحلــة الثانيــة، و%30 بعــد 

االســتالم.

ــراء  ــة إلج ــدة مختّص ــاد يضــّم وح ــات الشــوف الســويجاني أن االتح ــاد بلدي ــس اتح ــاد رئي ــد أف هــذا وق
عمليــات الشــراء وهــي “لجنــة الشــراء”. ال يضــع االتحــاد تقاريــر ســنوية تحتــوي علــى جميــع هــذه 
العمليــات إّنمــا يتــّم تدويــن كاّفــة المعلومــات المتعّلقــة بالشــراء فــي ســجل خــاص يتــّم حفظــه فــي 

مــكان آمــن وســليم.

مــن جانــب آخــر، يقــوم االتحــاد بوضــع خطــط ســنوية للشــراء تلّبــي احتياجاته بمــا يتوافق مــع االعتمادات 
المطلوبــة فــي مشــروع موازنتــه وحســب أولوياتــه معتمديــن علــى آلّيــة واضحــة لدراســة وتقييــم 

وتحليــل حاجاتــه الشــرائّية وإلعــداد دراســات الســوق.

يتعــاون االتحــاد مــع خبــراء ومتخّصصيــن مــن خــارج مالكــه لوضــع دفاتــر الشــروط ، وتقييــم العــروض، 
واســتالم اللــوازم أو الخدمــات أو األشــغال المنّفــذة، واإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد وتقييــم الخدمــات 

المقّدمــة مــن الملتزميــن. كمــا يســاند االتحــاد جهــاز فنــي مؤّلــف مــن موظفيــن فــي مــالك االتحــاد.

لــم يكّلــف االتحــاد موّظــف مســؤول عــن اســتالم طلبــات الحصــول علــى المعلومــات والــرّد عليهــا. إنمــا 
ــق  ــي االتصــاالت منهــم فيمــا يتعّل ــن وتلّق ــف موّظــف مســؤول عــن االتصــال المباشــر بالعارضي كّل

بإجــراءات الشــراء. هــذا ويجــري االتحــاد تقييمــًا دورّيــًا ألداء موظفيــه. 
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مــع اإلشــارة الــى أن اتحــاد بلديــات الشــوف الســويجاني يعمــد إلــى تنفيــذ بعــض الخدمــات بواســطة 
ــة، كمــا ولــم  مــوارد مــن داخــل اإلدارة فــي حــال توافرهــا دون اللجــوء إلــى شــرائها مــن مصــادر خارجّي
يقــم بــأّي عمليــة شــراء عــام مشــتركة أو لحســاب جهــات شــارية أخــرى، ولــم يلــّزم أّي مشــاريع إلدارة أو 

بلديــة أخــرى.

ومــن التحديــات التــي تواجــه اتحــاد بلديــات الشــوف الســويجاني خــالل تطبيقــه قانــون الشــراء العــام 
الجديــد، نذكــر النقــص فــي المــوارد البشــرية أي بعــدد الموظفيــن. إنمــا تــم اســتحداث مكتــب تنميــة 

فــي االتحــاد.
كمــا يعانــي هــذا األخيــر مــن نقــص فــي اإلمكانيــات المالّيــة بســبب التأّخــر فــي توزيــع أمــوال الصنــدوق 
البلــدي المســتقل والتــي لــم تعــد كافيــة. عــالوة عــن النقــص فــي المعــارف والمهــارات، فالموظفيــن 

بحاجــة إلــى تدريــب دوري.
باإلضافــة، أشــار رئيــس االتحــاد إلــى صعوبــة التعامــل مــع شــركات فــي نطــاق المنطقــة كــون معظمهــا 

ليــس لديــه رقــم مالــي.

فــي المقابــل، وضــع االتحــاد خّطــة إلدارة المخاطر/الكــوارث وتــم تأليــف “وحــدة طــوارئ” فــي االتحــاد 
والتــي واجهــت الحرائــق، كورونــا، النفايــات، األمــن الغذائــي وغيرهــا…  كمــا تضــّم وحــدة تدقيــق داخلي 

تتأّلــف مــن اللجنــة الماليــة التــي تراقــب كيفيــة صــرف المبالــغ وتدّقــق بهــا.

مــن الناحيــة التقنّيــة واللوجســتّية، يعتمــد االتحــاد على المكننة في توثيق المســتندات وينشــر إعالناته 
فــي الجريــدة الرســمّية، والصحــف المحلّية، وأبــواب اإلدارة، وصفحة االتحاد على الفايســبوك. 

يملــك اتحــاد بلديــات الشــوف الســويجاني موقــع إلكترونــي خــاص بــه لكنــه غيــر مفّعــل لــذا يتــم العمــل 
علــى موقــع جديــد لــم يتــم إطالقــه بعــد. ال يخضــع الموقــع الحالــي لــكّل اإلجــراءات التــي تؤّمــن 
خصوصّيــة وســرّية المعلومــات المتوّفــرة، وال يتــّم تحديثــه بشــكل دوري. مــع العلــم أن هــذا الموقــع 
 .)…excel, word ــل ــغ مختلفــة )مث ــة بصي ــل المعلومــات والمســتندات المحّمل ــة تنزي ــح إمكانّي ال يتي
وتأكدنــا مــن الموضــوع بعــد محاولتنــا الدخــول إلــى الموقــع. لذلــك ال تتوّفــر دفاتــر الشــروط علــى 

الموقــع اإللكترونــي، بــل يمكــن االســتحصال علــى نســخ منهــا مــن مركــز االتحــاد.  

وضــع االتحــاد قاعــدة بيانــات بأســماء الشــركات والمتعّهديــن الذيــن ســبق وتعــاون معهــم. يزعــم 
االتحــاد أنــه يعطــي األفضليــة للمنتجــات والخدمــات ذات المنشــأ الوطنــي مــن خــالل ذكرهــا فــي دفتــر 

الشــروط، لكــن لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن اإلطــالع علــى دفاتــر الشــروط. 

اعتمــد االتحــاد سياســات متعــّددة منهــا التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات إمــا تفاديــًا لرقابــة 
الشــركات  تشــجيع  عنــد  الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  مشــاركة  لتشــجيع  أو  الســلطات 
الموجــودة فــي نطــاق االتحــاد، كمــا يســعى إلــى تحقيــق كاّفــة األهــداف االقتصادّيــة واالجتماعّيــة بمــا 
يضمــن التــوازن بيــن المنفعــة العاّمــة المحتملــة والقيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام. إضافــة 
إلــى أنهــم يزعمــون اعتمــاد الشــراء العــام المســتدام بهــدف تقليــل األثــر البيئــي مــن خــالل ذكرهــا فــي 
دفاتــر الشــروط، لكننــا لــم نتأكــد مــن هــذه المزاعــم ألننــا لــم نتمّكــن مــن االطــالع علــى دفاتــر الشــروط. 

فــي المقابــل، رغــم نشــر قانــون الشــراء العــام الجديــد فــي الجريــدة الرســمّية، لــم يطلــع بعــض 
المالــي  باســل فليحــان  اإللزامــي مــع معهــد  للتدريــب  أحكامــه، ولــم يخضعــوا  علــى  الموظفيــن 

واالقتصــادي. 
هــذا وأفــاد رئيــس اتحــاد بلديــات الشــوف الســويجاني أّن االتحــاد لديــه كاّفــة التجهيزات الالزمــة لتصوير 

وتوثيــق جلســات فتــح العــروض عنــد اّتخــاذ قــرار البدء بتطبيــق الشــراء االلكتروني.

اتحاد بلديات الشوف السويجاني
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اإلجابةالمعايير

اتحاد بلدياتطبيعة الجهة المستطلعة

 نعمخضوع الجهة المستطلعة لسلطة وصاية
قائمقام - محافظة - وزارة الداخلية والبلديات 

كالإجراء المناقصات بالتنسيق مع إدارة المناقصات

كالتعديل شروط عقد قبل إرساء التلزيم

 الفترة التي تفصل بين تاريخ فتح العروض وتاريخ
أقل من شهرتلزيم العقد

 مّدة تسديد المستحقات للملتزمين/الموردين  بعد
بين ستة أشهر وسنةاالستالم

 دائرة أو وحدة مختّصة أو موظفين متخّصصين إلجراء
نعم - لجنة الشراءعمليات الشراء العام

كالوضع تقارير سنوية تنشر فيها عمليات الشراء

نعمتدوين عمليات الشراء في سجل خاص

نعم وجود آلية لدراسة وتقييم وتحليل الحاجات الشرائّية

نعمتعاون مع خبراء ومتخّصصين من خارج مالكها

كال تكليف موظف معلومات

 تكليف موظف لالتصال بالعارضين وتلّقي
نعماالتصاالت منهم فيما يتعّلق بإجراءات الشراء

نعمإجراء تقييم دوري ألداء الموظفين

اتحاد بلديات الشوف السويجاني



148

 تنفيذ بعض الخدمات بواسطة موارد من داخل
نعم اإلدارة في حال توافرها

 القيام بعملية شراء عام مشتركة مع إدارات أخرى أو
كاللحساب جهات شارية أخرى

كالتلزيم إدارات أخرى بعض من مشاريعها

التحديات التي تواجهها أو النواقص

الموارد البشرية
 المعارف والمهارات
اإلمكانيات المالية

التجهيزات اللوجستية

 نعموجود خّطة إلدارة المخاطر

نعم - اللجنة الماليةوجود وحدة تدقيق داخلي

نعماعتماد المكننة في توثيق المستندات

نعم - غير مفّعلوجود موقع الكتروني

 وضع الئحة بأسماء الشركات والمتعهدين الذين
كالسبق وتّم التعاون معهم

 إعطاء األفضلّية للمنتجات والخدمات ذات المنشأ
نعمالوطني

نعم التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات

 اعتماد الشراء العام المستدام بهدف تقليل األثر
نعمالبيئي

كال اطالع الموظفين على أحكام قانون الشراء العام

 خضوع الموظفين للتدريب اإللزامي مع معهد باسل
كالفليحان المالي واالقتصادي

 اإلدارة مجهزة لتصوير وتوثيق جلسات فتح العروض
كالللشراء االلكتروني

اتحاد بلديات الشوف السويجاني
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خالصة

ــى إدارة  ــة عل ــى إضعــاف قــدرة الدول ــي أّدت إل ــن أن مــن األســباب الت بعــد إجــراء هــذه الدراســة، تبّي
نظامهــا المالــي وإصالحــه، وجــود نقــص كبيــر فــي القــدرات والكفايــات علــى كاّفــة المســتويات فــي 
اإلدارات اللبنانّيــة، عــالوة علــى التدهــور الواضــح فــي البنيــة التحتّيــة التكنولوجّيــة وعــدم كفــاءة أنظمــة 
إدارة المعلومــات، وتراجــع مســتوى الخدمــات، وعــدم تــالؤم المهــارات المطلوبــة مــع تلــك المتوفــرة.

ــا أن اإلدارات تفتقــر باإلجمــال الــى التنظيــم الداخلــي خاصــة علــى صعيــد الموظفيــن، إذ  كمــا الحظن
ــن لنــا أن عــدد كبيــر مــن  معظمهــم لــم يّطلــع علــى القانــون رغــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية. وتبّي
اإلدارات لــم يخضــع موظفوهــا إلــى التدريــب اإللزامــي إمــا بســبب ضيــق الوقــت أو عــدم معرفتهــم 
بصــدور القانــون أو بســبب النقليــات أو ضعــف اإلنترنــت. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن قانــون الشــراء العــام 
الجديــد ينــّص علــى أن تتشــّكل لجــان التلزيــم  واالســتالم مــن الموظفيــن المدّربيــن أصــواًل وفقــًا 

ألحــكام هــذا القانــون. 

ومــن التحديــات التــي تواجــه الموظفيــن ارتفــاع أســعار المحروقــات وعــدم قدرتهــم علــى التنّقــل، إذ 
معظمهــم كان غائبــًا. عــالوًة علــى إضــراب الموظفيــن المفتــوح مّمــا شــّل عمــل اإلدارات ومعامــالت 

ــر علــى حركــة االســتيراد والتصديــر. المواطنيــن وأّث

ونتيجــة الدراســة تبّيــن أن اإلدارات تعانــي مــن ضعــف كبيــر فــي المكننــة واألرشــفة، وانقطــاع متواصل 
فــي الكهربــاء واالنترنــت، مــا يعيــق عملهــا اليومــي وتســيير المرفــق العام. 

كمــا الحظنــا أن العديــد مــن اإلدارات ال تجــري مناقصاتهــا بالتنســيق مــع إدارة المناقصــات وال تضــّم 
وحــدة مختّصــة وال موظفيــن متخّصصيــن بالشــراء. 

عــالوًة علــى النقــص فــي المــوارد البشــرية، تعانــي اإلدارات مــن نقــص كبيــر فــي اإلمكانيــات الماليــة 
خاّصــة بعــد تقّلــب ســعر صــرف الــدوالر مقابــل الليــرة اللبنانيــة. كمــا تعانــي مــن نقــص فــي المعــارف 
والمهــارات إذ طالبــوا بخضوعهــم لتدريبــات مســتمرة، وذكــروا النقــص فــي التجهيــزات اللوجســتية مــن 
تكنولوجيــا المعلومــات وغيرهــا مــن الوســائل الحديثــة والمتطــورة التــي تســاعدهم فــي إنجــاز عملهــم 

بســرعة أكبــر.
ومــن خــالل هــذه الدراســة تبّيــن لنــا أن العديــد مــن اإلدارات ال تتمّتــع بموقــع الكترونــي يتيــح امكانيــة 
الوصــول الــى كافــة المعلومــات المطلوبــة أو نشــر االعالنــات للمناقصــات التــي ســتقوم بهــا ودفاتــر 

الشــروط.

ونتيجــة النقــص الكبيــر التــي تعانــي منــه اإلدارات لجــأ البعــض منهــا الــى خبــراء مــن خــارج اإلدارة لتغطيــة 
الشــغور فــي اتمــام المناقصــات: وضــع دفاتــر الشــروط، تقييــم الخدمــات المقّدمــة مــن الملتزميــن، 

وتقييــم العــروض، واإلشــراف علــى تنفيــذ العقــد.

ونتيجــة هــذه الدراســة الحظنــا أن العديــد مــن اإلدارات ال تتبّنــى بعــض السياســات التنمويــة مثــل إجــراء 
ــة للمنتجــات ذات المنشــأ  ــر البيئــي، وضــع خطــة إلدارة المخاطــر، إعطــاء األفضلي ــم األث دراســة لتقيي

الوطنــي وغيرهــا…
فــي حيــن اعتمــدت عــدة إدارات التلزيــم علــى أســاس أقســام أو مجموعــات إمــا تفاديــًا لرقابة الســلطات 

أو لتشــجيع مشــاركة الشــركات الصغيرة والمتوســطة الحجم.

ــا فــي  ــة ورش عمــل ســتقوم به ــال مــن خــالل مجموع ــادرة غرب ــذي ســتلعبه مب ــدور ال ــا يكمــن ال وهن
مختلــف المناطــق اللبنانيــة لشــرح وتوضيــح إجــراءات الشــراء العــام بحســب القانــون الجديــد، علمــا أن 
هــذه الــورش ســتكون موجهــة إلــى الموظفيــن العمومييــن، والشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم. 
كمــا ســيتم تدريــب المواطنيــن المهتميــن بقانــون الشــراء العــام لتمكينهــم مــن تعزيــز الشــفافية 

ومراقبــة أداء اإلدارات ومســاءلتهم.    
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