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افتتاحية
ِ

يتناول هذا العدد ال�شراء احلكومي حمور ًا ،وقد ارت�أت ال�ساد�سة ت�سليط ال�ضوء عليه كونه يقع يف
�صميم عمل ّية �إدارة املال العام وله حيز هام يف االقت�صاد الك ّلي ،ويعترب �إ�صالح �أنظمته حمور ًا �أ�سا�س ّي ًا يف
عملية �إ�صالح �إدارة النفقات و�أداة ف ّعالة ت�ستخدمها احلكومات كرافعة تغيري يف �إدارة ال�سيا�سات العا ّمة.
ويف هذا الإطار ،ت�ؤكد م�صادر البنك الدويل ومنظمة التعاون والتنمية االقت�صادية (� )OECDأن
ال�شراء احلكومي ي�شكل ما يعادل  15يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل ( )GDPعلى ال�صعيد العاملي،
علم ًا �أنه قد ي�صل يف بع�ض البلدان الأقل منو ًا �أو تلك اخلارجة من �صراعات �إىل  70يف املائة من
�إجمايل الإنفاق العام.
من املالحظ �أن الوعي العام حول ما تقدم ال يزال دون امل�ستوى املطلوب يف لبنان وكثري من دول
منطقتنا .وال ّ
تدل املعطيات املتوفرة على �إدراك ما لل�شراء العام من ت�أثري مبا�شر على عمل ّية اتخاذ
القرار وعلى كونه احللقة الرئي�سة التي ت�سمح برتجمة القرارات املتعلقة بال�سيا�سات العامة (مثل
ح�سية تنعك�س على جمريات احلياة اليومية
�إن�شاء الطرق وبناء املدار�س وتوفري اخلدمات) �إىل نتائج ّ
للمواطنني .كما �أن عددا قليال من �أ�صحاب القرار يدركون كيف ت�ؤثر عمليات ال�شراء احلكومي ب�شكل
ملمو�س على �سيا�سات احلكومات وبراجمها على امل�ستويني املحلي والوطني ،وكيف تنعك�س نتائجها على
بيئة الأعمال وتناف�س ّية الأ�سواق كما وعلى قدرة القطاع اخلا�ص على توفري فر�ص العمل وعلى االبتكار
وحتقيق التزامات الدول مبعايري اال�ستدامة البيئية واالجتماع ّية وغريها.
كما تعاين بلدان املنطقة من �ضعف يف نظم ال�صفقات العامة وعدم و�ضوح بالن�سبة لوظيفة القائم
بعملية ال�شراء (�أو ال�شاري العام) .فتقادم الأطر الت�شريع ّية والتنظيمية يف كثري من احلاالت �أدى
�إىل ترهّ ل ممار�سات ال�شراء احلكومي ّ
وتف�شي الف�ساد فيها وانعدام ال�شفاف ّية وامل�سائلة يف ك ّل مرحلة
من مراحل عمل ّية ال�شراء بدءا من حتديد احلاجات �إىل و�ضع ون�شر اخلطط ال�سنو ّية ،مرورا ب�إدارة
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افتتاحية
ِ

املناق�صات ،وانتها ًء ب�إدارة العقود ودفع امل�ستح ّقات .وتعترب ف�ضائح الف�ساد والتواط�ؤ وت�ضارب امل�صالح
وعمليات االختال�س و�ش ّل م�شاريع البنية التحتية �أو �سوء �إدارتها ،من �أبرز امل�شاكل التي تنتج عن �سوء
�إدارة عمليات ال�شراء احلكومي ،والتي يلحظها املواطنون ك�أحد �أوجه املمار�سات احلكومية ال�سيئة التي
ت�ساهم يف هدر املال العام و�سوء ا�ستخدامه وبالتايل تدهور اخلدمة العامة.
ويف �سبيل �إ�صالح ممار�سات ال�شراء ،قام عدد من البلدان باملبادرة �إىل تطبيق الإ�صالحات،
كما قامت عدة ّ
منظمات دول ّية بدعم هذه امل�شاريع الإ�صالحية .ف�إ�صالح نظم ال�شراء احلكومي من
القواعد ذات الأهمية البالغة للدميقراطيات القائمة والنا�شئة يف بلدان منطقة ال�شرق ومن �ش�أنه
�أن يعزز �إقبال اجلهات املانحة على متويل امل�شاريع التنموية .كما �أن املمار�سات ال�سليمة واحلكيمة
ت�سمح للحكومات حتقيق وفورات و�ضمان مبد�أ ال�سعر مقابل اجلودة وحماية �أموال املك ّلفني وتخ�صي�ص
املوارد املالية بفعالية �أكرب ،فت�صبح العب ًا ديناميكي ًا وموثوق ًا به يف �سوق ال�سلع واخلدمات ،ومن ّفذ ًا فعا ًال
وم�س�ؤو ًال للأ�شغال العامة.
�إدراكا منها ب�أهمية املو�ضوع يف زمن تعمل فيه حكومات عديدة يف منطقتنا على حت�سني ا�ستجابتها
مدين ي�سعى ب�صورة متزايدة للم�شاركة يف القرار العام �أعدت جملة ال�ساد�سة حمور ًا
ملطالب
ٍ
جمتمع ٍ
واملخت�صني من لبنان والعامل
حول ال�شراء احلكومي (�أو ال�صفقات العامة) حيث قام عدد من اخلرباء
ّ
العربي وفرن�سا والأمم املتحدة بتقدمي ثماين درا�سات هدفت �إىل �شرح و�ضع ال�صفقات العامة يف
العامل العربي ولبنان وامل�شاكل التي تواجهها� ،إ�ضافة �إىل عر�ض عدد من التجارب الإقليم ّية والربامج
قيد التطبيق ،ف�ض ًال عن ت�ض ّمنها جمموعة من التو�صيات واالقرتاحات.
و�ضم هذا العدد درا�ستني منف�صلتني� ،إحداهما تتناول مو�ضوع “ال�شراكة بني القطاعني العام
ّ
واخلا�ص يف �إقامة وت�شغيل البنية التحتية يف لبنان” والثانية تتناول مو�ضوع “ال�شراء العام لتحفيز
القطاع اخلا�ص على االبتكار” .ويقدم العدد مراجعة كتاب �صادر حديث ًا بالإ�ضافة �إىل جمموعة �أبواب
ر�صدية� ،أبرزها باب “م�ؤ�شرات لبنانية” ،الذي ير�صد تطور النمو االقت�صادي يف لبنان يف فرتة ما
بني  1997و  2009ف�ض ًال عن تقدمي توقعات النمو لل�سنوات  ،2012-2010وباب “اجتاهات اقت�صادية
عاملية” الذي حتاول املجلة من خالله ر�صد ت�أثري الأزمة االقت�صادية العاملية على تطور الأجور والأرباح
وال�ضرائب يف االقت�صادات املتطورة؛ و�أخري ًا ،عر�ض باب الت�شريعات م�شروع قانون الإثراء غري امل�شروع
و�أهم القوانني ال�صادرة حديث ًا بالإ�ضافة �إىل التعليمات اجلديدة ال�صادرة عن وزير املالية يف خ�صو�ص
الإعفاءات من ر�سم الطابع املايل و�ضريبة الأمالك املبنية املتعلقة بالقرو�ض ال�سكنية.
نتمنى �أن تنجح هذه املجلة يف مد ج�سور التوا�صل والتحاور بني �أكرب عدد من الباحثني واخلرباء
و�ص ّناع القرار والقراء من �أجل التفكري مع ًا يف ق�ضايا وطنية �إ�صالحها وحتديثها من م�س�ؤولية اجلميع.
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والنوعية املرجوة يف �آن مع ًا .والأ�سلوب الأف�ضل هو الذي يخول املناف�سة العادلة جلميع
املناق�صات التي تتحلى بال�شروط امل�سبقة من حيث النوعية والقدرة على �إجناز وتقدمي خدمات
على درجة عالية من الكفاءة.
�أما الو�ضع القائم يف دول املنطقة يف ما يخ�ص عقد ال�صفقات ( )Procurementفال يدعو �إىل
التفا�ؤل� ،إذ �إن كثري ًا من دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ال يزال يواجه نق�ص ًا حاد ًا يف الأ�ساليب
املتبعة ويف م�ستوى �أدائها على عدة �صعد ،وبخا�ص ٍة لناحية ات�سامها باال�ستن�سابية والهدر ومعاناتها
ف�ساد ًا مزمن ًا ناجت ًا من عدم �إر�ساء القواعد والقوانني واملمار�سات املثلى يف هذا املجال.
خل�ص تقرير البنك الدويل ال�صادر عام  2010و�ضع �إدارة ال�صفقات يف دول املنطقة بالتايل(:)1
�إن العدد الأكرب من دول هذه املنطقة �أظهر اتّباع �أنظمة �ضعيفة �إجما ًال لعقد ال�صفقات .ويتجلي
ذلك ال�ضعف يف عدة جماالت ،منها:
 .اتّباع ممار�سات تناف�سية زائفة ،وعدم خ�ضوع الكثري من العقود للمناف�سة املحقة ،و�إمنا ارتكازها
على �أ�سلوب التفاو�ض على الأ�سعار واخل�صومات.
� .إ�ساءة ا�ستعمال القواعد والقوانني.
� .إدخال التغيري االعتباطي على املناق�صات ،وهو ما ي�سفر عن زيادات يف التكلفة.
 .ح�صول ممار�سات غري �شفافة يف تقييم العرو�ض.
 .و�ضع عقود مبا�شرة للمناق�صات من دون الرجوع �إىل الأ�صول والقوانني ذات ال�ش�أن.
 .اللجوء �إىل تقطيع ( )Slicingاملناق�صات كي ال تتخطى �سقف العقود التي ت�شرتط �إجراء عقد
مناق�صات تناف�سية.
 .اعتماد الدول املعنية �أكرث من �أ�سلوب يف �إجراء املناق�صات.
 .حجب املعلومات عن بع�ض ال�شركات وتفادي التعامل املماثل بينها وعدم �إباحة املعلومات
على نحو متوازن.
 .ممار�سة التواط�ؤ ( )Collusionيف بع�ض احلاالت ،والت�ضارب يف امل�صالح.
()1
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ويلخ�ص اجلدول رقم ( )1مرتبة عقد ال�صفقات مقابلة بالأداء يف املجاالت الأخرى يف �إدارة
املالية العامة .ويظهر متو�سط الأداء التدين الفاح�ش الذي ُ�س ِّجل حلينه .كما �أن الدول التي ال توفر
الأرقام تعاين الأداء املتعرث �أي�ض ًا.

اجلدول رقم ()1
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تُقل�ص املمار�سات املتبعة والالمركزية يف �إدارة ال�صفقات من فاعلية الهيكل القانوين الذي
قد يكون �أُعد على �أ�س�س �سليمة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يواجه الكثري من هذه الدول حتديات �أخرى يف
ممار�سة عقد ال�صفقات ،ال تنح�صر يف تف�شي الف�ساد وعدم توافر ال�شفافية الكافية فقط و�إمنا
ترتبط بعدم الكفاءة يف الإدارة �أي�ض ًا ،وتُعد هذه اخلروق من املخاطر التي تواجه التنفيذ ال�سليم
لعقد ال�صفقات .وينعك�س ال�ضعف الإداري يف ما يلي(:)3

.

يواجه الكثري من دول املنطقة �صعوبات يف تنفيذ معامالت ال�شراء يف الوقت املحدد ،وهذا ي�شري
بدوره �إىل �ضعف التن�سيق بني عقد ال�صفقات وبني تخطيط املوازنات .على �سبيل املثال ،ال ُينجز
الكثري من الدول �صفقاته الر�أ�سمالية �ضمن ال�سنوات املالية املحددة ،الأمر الذي ي�ؤدي بدوره �إىل
املبالغة يف امليزانيات الر�أ�سمالية .ويرجع هذا الإخفاق �إىل:

.
.
()2
()3
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ال�ضعف يف تخطيط و�إعداد ميزانيات عقد ال�صفقات.
ارتباط الفجوة يف الإجناز بالثغر التي تواجه �إعداد املوازنات العامة؛ فهي يف عدة حاالت ال
تكون م�ستندة �إىل تقييم احلاجات و�إىل الإعداد الواقعي للموازنة.
PEFA: Public Expenditure and Financial Accountability
The World Bank, Mena Region Training Needs in Public Financial Management, 2009.
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.
.
.
.
.

ويف حاالت �أخرى ال تكون ال�صفقات منتظمة مع املوازنات.
املداخالت ال�سيا�سية التي حتول دون الإجناز �أو تعيقه.
عدم و�ضوح املوا�صفات يف عدة حاالت� ،أو قد مت �إعدادها لكي تت�سق مع �صفات �شركات معينة.
عدم االت�ساق يف �إمتام معامالت املناق�صات وعدم اتباع الأ�س�س التناف�سية.
وجود جتاوزات يف التوقيت املحدد.

ف�ض ًال عن ذلك ،ي�ستند عدد قليل من دول املنطقة �إىل الإدارة
املركزية .مع العلم �أن الالمركزية قد ت�ؤدي �إىل ح�صول عدة �شوائب،
فهي تتيح الفر�ص لالجتهاد الفردي كما ذكرنا �سابق ًا ،الذي ي�ؤدي بدوره
�إىل خ�سارة العوائد التي قد جتنى ويقل�ص من فاعلية �إدارة ال�صفقات.

�إن عدداً من دول املنطقة ُيبدي رغبة
يف �إ�صالح قوانني و�أنظمة عقد ال�صفقات ولكنه
غري جدي بالقدر الكايف �إىل اليوم

وعادة ما تت�صف الالمركزية يف عقد ال�صفقات بتعدد الإجراءات وبالرجوع �إىل عدة وزارات
التخاذ القرار ،وهو ما ي�ؤدي �إىل �إعاقة اتخاذه يف الوقت املنا�سب .وهي قد تتيح الفر�صة كذلك لتعر�ض
عمليات ال�صفقات للمزيد من الف�ساد بد ًال من ح�صره؛ لأن امل�س�ؤوليات قد مت ّوه �ضمن نظام غري
مركزي ،يف حني تكون امل�س�ؤولية وا�ضحة وحمددة �ضمن نظام مركزي .وهذا ي�سهل بدوره امل�ساءلة
واملحا�سبة ومراقبة امل�س�ؤولني املنوط بهم �إجراء ال�صفقات.
يف �ضوء هذا الواقع احلايل لقوانني عقد ال�صفقات عموم ًا ،ال تزال دول املنطقة تعاين عدم
حتديثها على النحو الذي يراعي موا�صفات منظمة التجارة العاملية ( )WTOعلى الأقل �ضمن اتفاق
عقد ال�صفقات احلكومية ( ،)GPAمع العلم �أن الكثري من هذه الدول ت�صبو �إىل ع�ضوية املنظمة .وتعاين
القوانني احلالية املتعلقة ب�إبرام ال�صفقات يف دول املنطقة قلة الو�ضوح يف التطبيق الذي قد ي�ؤدي �إىل
عدم االن�صاف واالت�ساق يف التطبيق املتكرر للعقود.
واجلدير بالذكر �أن عدد ًا من دول املنطقة ُيبدي رغبة يف �إ�صالح قوانني و�أنظمة عقد ال�صفقات
ولكنه غري جدي بالقدر الكايف �إىل اليوم .على �سبيل املثال� ،أُعد قانون جديد لل�صفقات يف لبنان،
لكن هذا القانون ملّا يوافق عليه جمل�س الوزراء بعد قبل طرحه على جمل�س النواب .كما قام اليمن
بدوره مبحاوالت يف هذا ال�صدد ولكنها كانت جاحظة منذ مطلع عام  .2005وكذلك احلال يف
�سوريا ،حيث تقف عدة جهات حائ ًال يف وجه تنفيذ الإ�صالح املرغوب فيه ،بح�سب تقييم جهود
تطوير ال�صفقات من قبل البنك الدويل.

�إن دول منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا بحاجة ما�سة �إىل رفع م�ستوى عقد ال�صفقات
وفق املعايري الدولية .ولكي يتحقق هذا الهدف ال بد
من �إجناز الإ�صالحات يف عدة جماالت ولي�س
على م�ستوى القوانني وح�سب

�أما الدول املتقدمة فهي ت�ضع القوانني الالزمة لكبح
اخلروق وبخا�صة يف حاالت التواط�ؤ .فقد تبنت منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDقانون ًا ملنع التعا�ضد يف
املناق�صات ( ،)anti-bid riggingوو�ضعت اليابان كذلك قانون
مكافحة االحتكار ( )Anti-monopolyللحد من االحتكار يف
طرح املناق�صات يف عام  ،2006وكذلك فعلت فرن�سا يف العام ذاته مع طلب الإعالن عن كل مناق�صة
تناهز � 90ألف يورو .وقد جل�أت احلكومة الفرن�سية �إىل التدقيق امل�سبق �أي�ض ًا ( )Ex Anteيف امل�شاريع
التي تفوق قيمتها  20مليون يورو .كل هذه القوانني هدفت �إىل منع خرق �أو انتهاك قوانني ال�صفقات.
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وال بد من الإ�شارة �إىل �أن �صدور هذه الت�شريعات ي�ؤكد وجود انتهاكات
يف املمار�سات املتبعة.

�أهم اخلربات التي ت�شكوها دول املنطقة:
التخطيط املايل لل�صفقات ،و�أ�ساليب عقد
�إن اخلروق ال�سائدة يف الدول املتقدمة تتجلى يف �ضعف التدقيق،
ال�صفقات ،واال�ستئناف ،والتحكم يف املنازعات ،والتغري يف �شروط االتفاقيات ،والتقييم غري الدقيق للمناق�صات ،وعدم
و�صوغ معايري للأداء ،والتدقيق والرقابة االلتزام بال�شروط امل�سبقة .وقد بذلت الدول ال�صناعية جهود ًا حثيثة
لتطوير القدرات يف هذا املجال.

�إن دول منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا بحاجة ما�سة �إىل رفع م�ستوى عقد ال�صفقات
وفق املعايري الدولية .ولكي يتحقق هذا الهدف ال بد من �إجناز الإ�صالحات يف عدة جماالت ولي�س
على م�ستوى القوانني وح�سب� ،إذ �إن القوانني ،على الرغم من كونها حاجة ما�سة كخطوة نحو
املمار�سة ال�صاحلة ،فهي تبقى ناق�صة من دون بناء كوادر لها القدرة على �إجناز العقود يف جميع
مراحلها وعلى �أمت وجه.
ن�شري هنا �إىل �أهم اخلربات التي ت�شكوها دول املنطقة :التخطيط املايل لل�صفقات ،و�أ�ساليب عقد
ال�صفقات ،واال�ستئناف ،والتحكم يف املنازعات ،و�صوغ معايري للأداء ،والتدقيق والرقابة.
لذلك ،حتتاج دول املنطقة �إىل عدة مهارات لكي تتمكن من تنفيذ العقود ب�صورة ناجحة وفعالة،
وال تُثقل كاهل احلكومة يف الوقت نف�سه� .إن �إدارة ال�صفقات بحاجة �إىل خربات كثرية يف االقت�صاد
والقانون والهند�سة واملحا�سبة والتحليل املايل ...الخ.
على دول املنطقة �أن ت�أخذ يف الإ�صالح بجد( ،)4ويف املقدمة ،ال بد من اتباع �إجراءات معيارية
لإجناز عقد ال�صفقات ،فتحدد يف البدء حاجات امل�ستهلك �إىل �سلعة ما �أو �إىل خدمات معينة .ومن ثم
ي�شرع بتجهيز امل�شروع قبل الولوج يف تنفيذه .لذا يتوجب معرفة حاجة املواطن وكيف ميكن �أن تلبى هذه
احلاجة �أو ًال من املوارد املتاحة .على �سبيل املثال ،من املمكن حت�سني خدمات الطاقة بتح�سني �إدارتها
وخف�ض الهدر �أو ًال قبل �إن�شاء حمطات جديدة لتوليد الطاقة.
ويف جميع احلاالت ،ال تنح�صر مهمات اخت�صا�صي عقد ال�صفقات يف عقد ال�صفقة فقط ولكنها
تتعدى ذلك لت�شمل املفا�ضلة بني احللول املمكنة .وعليه �أي�ض ًا و�ضع خطة زمنية لتنفيذ امل�شاريع،
وتقدير التكاليف لكل مرحلة �إجناز .ومن املهمات املنوطة به كذلك درا�سة وحتليل �إمكان �إ�شراك
خدمات القطاع اخلا�ص .وال بد من تقييم املرحلة الف�ضلى لإ�شراكه وحتديد هيكل امل�شاركة و�آلياتها؛
فقد ي�أخذ ذلك طابع ال�شراكة ولكن هذا النوع من امل�ساهمة يكون عادة �أكرث فاعلية يف الدول
املتقدمة؛ وقد ينح�صر دوره يف �إدارة خدمات معينة ،ك�شراء خدمات �صحية من القطاع اخلا�ص بد ًال
من �إن�شاء م�ست�شفيات.
ويف املرحلة الثانية يحدد النهج الأف�ضل اتباعه لعقد ال�صفقات .وال بد �أن يحدد القانون اخليارات
املخولة لعقد ال�صفقات ،منها� :أن ي�ستند �إىل ال�صفقات التناف�سية املتاحة للقطاعات الأجنبية� ،أو قد
يقت�صر على العطاءات املحلية .وكما ذكرنا �سابق ًا ،ال بد للحكومات من �أن ت�أخذ يف احل�سبان ارتباطها
()4
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باجلهات واالتفاقات الأجنبية ،وحماولة انخراطها يف املنظمات الدولية ،كمنظمة التجارة العاملية،
الأمر الذي �سيحد من اخليارات املتاحة ب�سبب التزامها بال�شروط امل�سبقة النابعة من ع�ضويتها.
ويف املرحلة الثالثة ،يتوجب االلتزام الكامل بنهج العطاءات ،ومنها االلتزام مبتطلبات امل�ؤهالت
امل�سبقة ( )Prequalification Proceduresيف ال�صفقات التناف�سية ،وي�ستبقه �إعالن ر�سمي للعطاء
حمدد ًا �صفات امل�شروع �أو ال�سلع واخلدمات املطلوبة  ،ومعايري انتقاء ال�شركات امل�شرتكة يف العطاء.
كما يتم �صوغ قواعد �إر�ساء العطاء حيث �إن القوانني يف
بع�ض الدول تخول التفاوت يف ممار�سة �إر�ساء العطاء .على �سبيل
املثال ،قد يكون لل�سعر الأف�ضلية يف االنتقاء بني العطاءات من دون
االعتبار الكايف ال�ستيفاء ال�شروط الفنية والنوعية .لذا ،ولتفادي
اال�ستناد �إىل التكلفة فقط ،فال بد من درا�سة ال�صفقات املطروحة
على مرحلتني ا�ستناد ًا �إىل النوعية و�إىل التكاليف كذلك.

ال بد لدول املنطقة ،وبخا�صة التي
تعاين يف هذا امل�ضمار� ،أن تتجه نحو �إجراء
الإ�صالحات الالزمة على جميع ال�صعد ،لكي ت�ضع
حداً للف�ساد ال�سائد ،ولكي تك�سب ثقة ال�شعب الذي
ما برح يبدي عدم ثقته ،وبخا�صة حني تكون
ال�صفقات حموراً للخالفات ال�سيا�سية

وال بد للدول �أن تدر�س ال�صفات الإيجابية للمركزية يف عقد ال�صفقات على �سبيل املثال؛ فهي
تخول احلكومات احل�صول على �أ�سعار �أف�ضل من خالل جمع عقود ال�شراء.
ويتيح النظام املركزي �أي�ض ًا ح�صر الأ�صول التي متتلكها الدولة وح�ساب �إطفائها ال�صحيح
ومتابعة حاجات الوزارات وامل�ؤ�س�سات الأخرى .فالكثري من احلكومات تفتقر �إىل جردات كاملة
لأ�صولها الثابتة و�إدارة حياتها.
وتنوه عدة درا�سات ب�أن املركزية يف �إدارة ال�صفقات ت�ؤدي �إىل الإدخار يف �إدارة املخزون من ال�سلع
التي ت�ستخدمها الدولة؛ فالإدارة املركزية تُبعد احلاجة �إىل حيازة خمزون كبري من ال�سلع لكي تلبي
طلبات وحاجات الوزارات.
جتدر الإ�شارة هنا �أي�ض ًا �إىل �أن املركزية يف �إدارة العقود تتيح الفر�صة للحكومات بتوظيف
طاقات متخ�ص�صة يف عدة جماالت ذات كفاءات عالية قادرة على تقييم ال�سلع واخلدمات ،ودرا�سات
جدوى العرو�ض املقدمة من موردين خمتلفني ،حمليني كانوا �أم �أجانب وغري مقيمني� ،إذ �إنها ت�صبح
قادرة على اال�ستغناء عن موظفي ال�صفقات املنت�شرة يف وزارات كثرية .على �سبيل املثال رمبا ال يكون
لوزارة الرتبية املعرفة الكافية يف انتقاء احلا�سوب والربامج املنا�سبة واملت�سقة مع الطاقة التي حتتاج
�إليها؛ ف�إذا قامت �إحدى الوزارات باتخاذ القرار الع�شوائي فمن امل�ستبعد �أن تجُ ني الفائدة املبتغاة
مقابل النظام املركزي.
كما �أن املركزية تتيح تكوين قدرات عالية امل�ستوى يف �إجناز ال�صفقات؛ فقد الحظت اجلهات
املانحة بالأخ�ص �أن عدة دول تواجه نق�ص ًا يف القدرات الب�شرية لإدارة ال�صفقات ،ومن �أهم �أ�سبابها
اعتماد الالمركزية ،وهو ما يحد من قدرة الدولة على جلب القدرات وتدريبها واحلفاظ عليها .كما
ت�ساهم املركزية بح�صر فر�ص التعا�ضد وتقلي�ص �إمكانات التواط�ؤ بني املوردين.
وال بد من تعداد �إ�صالحات �أخرى �ضرورية ،منها منع ممار�سة االمتيازات ،وجتنب التعامل مع
ال�شركات غري امل�ؤهلة مادي ًا ،التي ال ت�ستويف ال�شروط امل�سبقة .كما يجب تفادي العطاءات املقيدة
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منير راشد

واال�ستناد املتكرر �إىل م�صدر واحد للعطاءات .وعلى الدول املعنية كذلك تطوير التدقيق الداخلي
واخلارجي يف م�ضمار ال�صفقات .وت�شمل الأمور املهمة الأخرى طرق معاجلة اخلالفات التي قد تطر�أ
مع املوردين ،منها �أن يكون للدول جهاز كف�ؤ لف�ض النزاعات التي قد تطر�أ مع املوردين.
وتوجد حاجة ما�سة يف عدد من الدول �إىل تطوير ال�شفافية ,فعلى الدول �أن ت�صرح عن �أ�سماء
املتقدمني بالعطاءات و�أ�سعار عطاءاتهم ،وكذلك �أ�سماء ال�شركات التي ير�سو العطاء عليها.
وختام ًا ،ال بد لدول املنطقة ،وبخا�صة التي تعاين يف هذا امل�ضمار� ،أن تتجه نحو �إجراء الإ�صالحات
الالزمة على جميع ال�صعد ،لكي ت�ضع حد ًا للف�ساد ال�سائد ،ولكي تك�سب ثقة ال�شعب الذي ما برح يبدي
عدم ثقته ،وبخا�صة حني تكون ال�صفقات حمور ًا للخالفات ال�سيا�سية.
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مالمح الشراء الحكومي في لبنان
(ملخص دراسة أجرتها مؤسسة البحوث واالستشارات)

إعداد :سابين حاتم
وبسمة عبد الخالق

مقدمة
يعر�ض هذا املقال ملخ�ص عن نتائج الدرا�سة التحليلية التي نفذها معهد با�سل فليحان املايل
واالقت�صادي بالتعاون مع م�ؤ�س�سة البحوث واال�ست�شارات يف �إطار م�شروع «تعزيز القدرات يف ال�شراء
احلكومي» .هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستعرا�ض الإطار القانوين واملمار�سات القائمة يف جمال ال�شراء
احلكومي متهيد ًا لت�صميم �إ�سرتاتيجية واقع ّية لبناء وتعزيز القدرات وت�صويب حمتوى برامج التدريب
القائمة .وقد ا�ستندت على ا�ستبيان ر�أي عينة متنوعة من العاملني يف هذا املجال يف �إدارات وم�ؤ�س�سات
عامة وهيئات رقابية وجهات دولية مانحة ،بالإ�ضافة �إىل معلومات ومعطيات م�ستقاة من تقارير
ودرا�سات اقت�صادية وطنية ودولية .تقدم الدرا�سة معلومات وافية عن حجم ال�شراء احلكومي يف لبنان
وخ�صائ�صه على امل�ستوى املركزي ودون املركزي ( )sub-centralواملحلي ،والإطار القانوين الناظم له،
واملمار�سات احلال ّية .كما حتلل العالقة بني القطاعني العام واخلا�ص ،وتربز خ�صائ�ص العاملني يف
هذا املجال وحتدد حاجاتهم التدريبية.
تعتمد الدرا�سة على املعطيات التي توفرت من خالل حتليل ومقارنة البيانات ال�صادرة
عن وزارة املالية اللبنان ّية حول حجم الإنفاق املر�صود يف م�شاريع املوازنات العامة (-2001
 )2011والإنفاق الفعلي لل�سنوات  2001حتى  2006املبينّ يف تقرير “احل�سابات العامة
للدولة  ”2006-1993لوزارة املالية.
ويف ظ ّل غياب االح�صاءات ال�شاملة والدقيقة التي من �ش�أنها تقدمي �صورة متكاملة عن
الإنفاق العام ،والذي ي�شكل ال�شراء احلكومي �أبرز مكوناته (بعد الرواتب والأجور وخدمة
الدين) ،ارتكزت الدرا�سة يف حتديد حجم ال�شراء احلكومي على �أرقام املوازنة العامة التي
ال تغطي وللأ�سف كامل مروحة الإنفاق كون بياناتها ال ت�شمل عمليات ال�شراء التي تقوم بها
ك ّل امل�ؤ�س�سات العامة واملجال�س والهيئات امل�ستقلة.
ا�ستندت الدرا�سة �أي�ضا على بيانات وم�ؤ�شرات توفرت لها من عدّة م�ؤ�س�سات عامة
كبرية ومن �أبرزها م�ؤ�س�سة مياه بريوت وجبل لبنان ،م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ،بلدية بريوت،
م�صرف لبنان ،ال�صندوق الوطني للمهجرين ،ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي،
املجل�س الرتبوي للبحوث والإمناء ،اجلامعة اللبنانية ،امل�ست�شفيات احلكومية وغريها.
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�أ -حجم وخ�صائ�ص ال�شراء احلكومي يف لبنان
 .1ا�ستناد ًا �إىل بيانات الإنفاق املتو ّفرة (� 2001إىل  ،)2006تفيد الدرا�سة �أن حجم ال�شراء
احلكومي ي�شكل ما يقارب  ٪13من املوازنة العامة (با�ستثناء خدمة الدين واالحتياطيات) ،و ٪4من
الناجت املح ّلي الإجمايل (مع الأخذ يف االعتبار نفقات املوازنة ونفقات جمل�س الإمناء والإعمار)؛
()1
وتقرتب هذه الن�سبة كثريا من تلك يف البلدان النامية

ال�شكل رقم ()1
حجم ال�شراء احلكومي ،با�ستثناء التعوي�ضات ،من الناجت
املحلي الإجمايل – مقاربة مقارنة
% 10

%9^17

%9
%8
%7

%6^61

%6
%5
%4
%3

%2^63

%2^72

%3^24

%3^39

%3^55

%3^71

%3^97

%2
%1
%0
¿GôjEG

É«dÉ£jG

É°ùfôa

…OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG áª¶æe
…õcôe - á«ªæàdGh

¢ùfƒJ

IóëàŸG äÉj’ƒdG
á«cÒeC’G

…õcôe - ¿ÉæÑd
)(áeÉ©dGäÉ°ù°SDƒŸG¬«aÉÃ

¿Éà°ùcÉH

á«ªæàdGh ¿hÉ©àdG áª¶æe
πª› ájOÉ°üàb’G
ΩÉ©dG AGô°ûdG

امل�صدر:

OECD. 2002. The size of government procurement markets. Paris, OECD.

يالحظ �أن حجم م�شرتيات البلديات من �إجمايل ال�شراء العام ي�شكل ح�صة �ضئيلة جد ًا باملقارنة
مع حجمها يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية ،حيث احل�صة الأكرب هي لل�شراء املحلي،
وي�ؤدي احت�سابها من جممل ال�شراء العام �إىل ارتفاع حجمه �إىل  %9من الناجت املح ّلي يف هذه البلدان.
()1
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اجلدول رقم ()1
حجم ال�صفقات العامة يف لبنان
(مباليني اللريات اللبنانية)
2001
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 .2يت�ألف ال�شراء احلكومي من النفقات اجلارية والنفقات اال�ستثمارية .ويف �إطار النفقات
اجلارية ،يالحظ �أن الإنفاق على ال�سلع اال�ستهالكية منا ب�شكل ثابتٍ ومتزايدٍ ومبعدل ارتفاع و�صل
�إىل  ٪40يف الفرتة ما بني � 2001إىل  ،2006حيث بلغ حجمه املتو�سط  277مليار لرية لبنانية ،مما
فاق حجم ا�ستهالك اخلدمات الذي بلغ متو�سطه  127مليار لرية لبنانية ،م�سج ًال زيادة مبعدل ٪26
بني عامي  2001و  .2011وت�شري الدرا�سة �إىل �أن الإنفاق اال�ستثماري يتميز بنمط متق ّلب وفروقات
وا�ضحة بني املبلغ املر�صود يف املوازنة العامة واملبلغ الذي جرى �إنفاقه فعل ّيا.

ال�شكل رقم ()2

حجم ال�شراء اال�ستهالكي ا�ستناداً �إىل �أرقام املوازنة
والإنفاق الفعلي (مبليارات اللريات اللبنانية)
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ال�شكل رقم ()3

حجم الإنفاق اال�ستثماري اخلا�ص بالإ�ستمالكات ا�ستناداً �إىل �أرقام
املوازنة و�أرقام الإنفاق الفعلي (مبليارات اللريات اللبنانية)
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جتدر الإ�شارة �إىل �أن املبالغ املذكورة �أعاله ال ت�شمل ال�صفقات العامة التي يتم تنفيذها من خالل
جمل�س الإمناء والإعمار ( )CDRوالتي تبلغ قيمتها ال�سنوية معدل  590مليار لرية لبنانية ،وهي مبجملها
يجري متويلها من خالل التمويل الأجنبي بن�سبة  ،%50و من خالل املوازنة العامة بالن�سبة ذاتها.

ب -الإطار القانوين لل�شراء احلكومي.
موحد يعتمد مرجع ًا للعاملني يف هذا املجال .و�أبرز القوانني
ت�شري الدرا�سة �إىل عدم وجود قانون ّ
املعتمدة حالي ًا هي قانون املحا�سبة العمومية ال�صادر عام  ،1963بالإ�ضافة �إىل مر�سومي نظام
املناق�صات وتنظيم التفتي�ش املركزي ال�صادرين يف العام � .1959أما امل�ؤ�س�سات العامة فهي تخ�ضع
لقانون مايل خا�ص ،وتتمتع البلديات املتو�سطة وال�صغرية بهام�ش من احلرية على امل�ستوى اختيار
و�سائل مغايرة للمناق�صة العامة.
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن القوانني املرتبطة بال�شراء احلكومي تفتقد �إىل التحديث الذي يتما�شى
مع االجتاهات اجلديدة واملمار�سات اجليدة املتبعة عاملي ًا مثل ال�شراء االلكرتوين �أو ال�شراء امل�ستدام،
ويف الوقت الذي يعترب ت�ضمني مبادئ ومعايري ال�شفافية واملناف�سة وامل�ساواة يف قوانني ال�شراء �أ�سا�س ّي ًا
لتحقيق النزاهة وامل�شاركة وامل�ساءلة و�ضمان القيمة الف�ضلى من �إنفاق املال العام ،تظهر الدرا�سة
�أن الإطار الت�شريعي يف لبنان يفتقد �إىل الو�ضوح ب�ش�أنها ،وكذلك حول موا�ضيع عدة ذات ال�صلة،
كم�س�ؤوليات جلان تقييم املناق�صات وقبولها ومتطلبات الرقابة الداخلية واخلارجية واحلكم ب�ش�أن
�آليات ال�شكاوى الر�سمية وخطط ال�شراء ال�سنوية ودرا�سات ال�سوق و�سواها من الإجراءات امللزمة.

جهود حتديث الإطار القانوين لل�شراء احلكومي
يف �إطار ال�سعي لتنظيم وحتديث الإطار القانوين لل�شراء احلكومي يف لبنان ،متت
�صياغة م�شروعي قانونني جديدين ،عرف الأول مب�شروع قانون ال�صفقات العمومية ،والثاين
مب�شروع قانون �إن�شاء “�إدارة �ش�ؤون ال�صفقات العمومية” ،على �أن ي�شمل نطاق �سلطتها
جممل الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة والبلديات واحتادات البلديات.
بالتوازي مع م�شاريع القوانني املطروحة ،ف�إن وزارة املالية ومبنحة من البنك الدويل،
وبالتعاون مع معهد با�سل فليحان املايل واالقت�صادي ،قد عملت على توحيد الإجراءات
وت�سهيل عمل الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة واملوردين من خالل �إجناز وتعميم دليل لل�صفقات
العامة وخم�س دفاتر �شروط منوذجية (.)Standard Bidding Documents
ج -العاملون يف جماالت ال�شراء احلكومي.
ت�شري الدرا�سة �إىل �أن القوانني تفتقد �إىل تو�صيف حمدد للوظائف وامل�س�ؤوليات واملهام املرتبطة
بعمل ّيات ال�شراء ،وكذلك �إىل امل�ؤهالت ال�ضرورية والت�أهيل والتدريب املطلوب من �أجل حتقيق الفاعلية
ومواجهة �أي نوع من التعقيدات والتحديات التي ترافق هذه العمليات ،ال�سيما تلك املرتبطة بالعالقة مع
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املوردين .فمهنة ال�شاري العام غري موجودة يف الت�صنيف الوظيفي �أو يف هيكليات الإدارات وامل�ؤ�س�سات
والهيئات املختلفة ،وغالبا ما يقوم بهذه املهام رئي�س دائرة املوظفني واللوازم واخلدمات �أو امل�س�ؤول املايل
�أو الإداري �أو املحا�سب .كما �أن �أع�ضاء جلان التلزمي واال�ستالم ال يجري ت�أهيلهم م�سبقا و�إن جرى ذلك
فب�شكل غري �إلزامي .كذلك الأمر بالن�سبة �إىل �أع�ضاء جلان ا�ستق�صاء الأ�سعار .من الناحية الرقاب ّية،
يكتفي مراقبو عقد النفقات واملراقبون املاليون والق�ضاة وغريهم باملعارف القانونية وال يجري ت�أهيلهم
وتدريبهم ب�شكل م�ستمر ي�سمح لهم مبواكبة امل�ستجدات التقن ّية والنوع ّية التي ترافق تطور ال�سوق.

د -املمار�سات احلالية وم�ؤ�شرات الأداء
ك�شفت الدرا�سة اال�ستق�صائية ملمار�سات ال�صفقات العامة عن معطيات هامة نورد �أبرزها بح�سب
مراحل ال�شراء:
 .1التح�ضري للعقد:
 .تالحظ الدرا�سة �أن عدد ًا حمدود ًا من امل�ؤ�س�سات العامة تق ّيم احتياجاتها قبل عملية ال�شراء مما
يتما�شى واملعايري املطبقة دوليا.
� .إن  %50من الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة التي �شملها اال�ستطالع تع ّد خطط �سنوية لل�شراء والتي
ي�شملها تقدير املبالغ قبل البدء بعملية ال�شراء ،ويف معظم هذه احلاالت يتم تغيري الأولويات
بح�سب املتطلبات الطارئة.
موحدة معتمدة لإعداد املوا�صفات الفنية.
 .ال توجد �إجراءا ت ّ

ال�شكل رقم ()5
�إجابات امل�ستطلعني على ال�س�ؤال :هل لديكم قاعدة
بيانات لأ�سعار ال�سلع واخلدمات؟
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يالحظ وجود نق�ص كبري يف املعرفة لدى العاملني يف ال�شراء حول �إجراءات الت�أهيل امل�سبق ،حيث
ر�أى  ٪25من امل�ستطلعني �أن عملية الت�أهيل امل�سبق جترى ب�شفافية وعلى �أ�سا�س تكاف�ؤ الفر�ص.
�أفاد  ٪58من امل�ستطلعني بوجود �آلية لت�سجيل موردي ال�سلع ،وترتفع الن�سبة �إىل  ٪68بالن�سبة
للأ�شغال .ويعتمد تعميم هذه املمار�سة على التقدم يف جمال الأر�شفة واحلو�سبة.
�إجما ًال ،ال تعتمد امل�ؤ�س�سات العامة والبلديات على لوائح جمل�س الإمناء والإعمار ووزارة الأ�شغال
العامة لت�سجيل املوردين.
الحظ �أكرث من  ٪80من امل�ستطلعني وجود دفاتر �شروط موحدة ،ولكنها قد تختلف من م�ؤ�س�سة
�إىل �أخرى ومن م�شروع �إىل �آخر ،مما يزيد من تعقيد �إجراءات ال�شراء من وجهة نظر املوردين
وي�ؤدي �إىل تدنيّ الكفاءة ويت�سبب بارتفاع الكلفة.

� .2إبرام العقد:
� .إن طريقة ال�شراء الأكرث �شيوع ًا هي ا�ستدراج العرو�ض ( ،)٪40تليها املناق�صات العامة (،)٪33
و�أخري ًا ال�شراء على الفاتورة� ،أما املناق�صة املح�صورة فهي ت�شكل  %17من احلاالت.

ال�شكل رقم ()6
�أ�ساليب ال�شراء
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يف  %34من حاالت ال�شراء ،متر ال�صفقات التي جتريها الإدارات �أو امل�ؤ�س�سات عرب �إدارة املناق�صات.
تالحظ الدرا�سة نق�ص يف املعرفة حول �أ�ساليب ت�صفية الأ�صول العامة (بيع �أو ت�أجري).
عبرّ  ٪54من العاملني يف ال�شراء احلكومي يف هذا الإدارات عن ق ّلة معرفتهم بقواعد ال�شراء
التي تفر�ضها اجلهات املانحة على امل�شاريع املمولة من قبلها (منظمات دولية مثل البنك الدويل
�أو برنامج الأمم املتحدة الإمنائي) ،حيث ت�شرف هذه اجلهات ب�شكل مبا�شر على �إدارة امل�شاريع.
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غالب ًا ما يتم الإعالن عن املناق�صة العامة من خالل الو�سائل التقليدية مثل ال�صحف والإعالنات
العامة مع ا�ستثناءات قليلة جدا ،بحيث يقت�صر حمتوى الإعالن على املعلومات الأ�سا�سية دون
التفا�صيل حول طبيعة العقد.
يف حال ال�شراء من خالل ا�ستدراج العرو�ض ،هناك نق�ص ملحوظ يف �أية قوائم حتدّد �سلفاً
املوردين املحتملني� ،أما يف حالة االتفاق بالرتا�ضي ،وال�شراء على الفاتورة ،ال توجد قواعد حمددة
�سلفا لالختيار.
يف جمال تقدمي العرو�ض وتقييمها ٪54 ،من احلاالت تعطي الأف�ضلية للمنتجات اللبنانية مع �أقلية
تعطي الأف�ضلية مل�ؤ�س�سات القطاع العام (� )٪5أو لكليهما مع ًا (.)٪12
بع�ض جلان التقييم جتد نف�سها غري قادرة على ح ّل امل�شاكل التي تواجهها ،مما يدفعها باال�ستعانة
بخربات م�س�ؤولني �إداريني واخت�صا�صيني قانونيني .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن بع�ض �أع�ضاء جلنة
التقييم يرتددون يف القيام بواجباتهم ب�سبب ارتفاع م�ستوى امل�س�ؤولية وعدم وجود تعوي�ضات مالئمة.
�أفاد حوايل  ٪33من امل�ستطلعني �أنهم تعر�ضوا لبع�ض ال�ضغوطات مما دفعهم للتعامل مع موردين
دون �سواهم.

 .3تنفيذ العقد:
 .ت�شري نتائج الدرا�سة �إىل �أنه يتم متديد املواعيد النهائية ب�شكل م�ستمر خ�صو�صا يف عقود
تنفيذ الأ�شغال ،مما ي�ؤدي �إىل ت�سا�ؤالت ب�ش�أن ح�سن �سري الأعمال والإجراءات املتخذة ملنع وقوع
خمالفات ل�شروط العقد.

ال�شكل رقم ()7
�إجابات امل�ستطلعني على ال�س�ؤال :هل هناك مهام �إ�ضافية
مطلوبة خالل تنفيذ العقد؟
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�أفاد حوايل  ٪38من امل�ستطلعني �أنه يتم تعديل ال�سعر خالل فرتة تنفيذ العقد.
�أفاد  % 44من امل�ستطلعني �أنهم يدفعون للموردين مع ت�أخري ملحوظ ،مما ينعك�س يف معظم
الأحيان �سلب ًا على امل�صداقية يف تعاطي القطاع العام مع املوردين .ومن �أ�سباب الت�أخري التي
�أوردها امل�ستطلعون :البريوقراطية والإجراءات املعقدة ،وعدم توافر امل�ؤهالت لدى مراقبي عقد
النفقات يف وزارة املالية يف املجاالت الفنية ،وتدوير االعتمادات من �سنة �إىل �أخرى.
يف ظل غياب �سلطة موحدة ت�شرف على ح�سن �سري العقود ،نادر ًا ما تتخذ قرارات حا�سمة يف
جمال ال�شراء ال�سيما حول �إنهاء العقد� ،أو �إدراج املو ّرد على القائمة ال�سوداء� ،أو التعاقد مع مورد
جديد على ح�ساب املورد امل�ستبعد.

 .4الرقابة والتدقيق:
 .رقابة ديوان املحا�سبة :بح�سب الدرا�سة ،يفتقر ديوان املحا�سبة �إىل املوارد الب�شرية وتغيب الأدوات
االلكرتونية التي ت�سمح برقابة �أ�شمل و�أدق و�أ�سرع ،مما يح ّد من قدرته على ممار�سة مهامه ب�شكل
كامل ومينع �أي مراجعة للح�سابات خالل مدة تنفيذ العقد.
 .رقابة هيئة التفتي�ش املركزي :ت�شري الدرا�سة �إىل اعتماد حمدود على دور هيئة التفتي�ش املركزي
مما يدفع الق ّيمني على نظام ال�شراء يف لبنان �إىل البحث يف حلول قانونية وعملية.
 .رقابة وزارة املال ّية :وجود مراقبني لوزارة املالية يف خمتلف الوزارات يتمتعون بخربة وا�سعة يف
جمال ال�شراء يجعل عملية املراقبة فعالة ن�سبي ًا.

ال�شكل رقم ()8
�إجابات امل�ستطلعني على ال�س�ؤال :هل تخ�ضع ح�سابات
امل�شرتيات لتدقيق منتظم؟
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 .5تدابري مكافحة الف�ساد:
ً
تبدو تدابري مكافحة الف�ساد �ضعيفة ن�سبيا ،وقد ا�شار ٪50من امل�ستطلعني �إىل وجود قواعد
ملنع ت�ضارب امل�صالح فيما �أفاد  %30من امل�ستطلعني �أنهم يعتمدون على قواعد �سلوكية حمددة يف
عمليات ال�شراء.
 .6التوثيق والأر�شفة:
 .ال تزال عمليات احلو�سبة حمدودة بن�سبة  ، %20حيث ال تعلن الإدارات العامة عن ال�صفقات
�إلكرتوني ًا (مع بع�ض اال�ستثناءات لقوى الأمن الداخلي) ،وال تطبق �آليات ال�شراء الإلكرتوين.
 .ما زالت الأر�شفة ورقية ،وت�ستخدم يف  %20من احلاالت فقط كل من الأر�شفة الإلكرتونية
والورقية معا.
� .أقل من  ٪40من امل�ستطلعني يعدّون تقارير عن �أن�شطة ال�شراء.
 ٪90 .من امل�ستطلعني ذكروا �أن عمليات ال�شراء تتم ح�سب مبادئ ال�شفافية واملناف�سة يف غالب
الأحيان ،بينما �أفاد � %33أن تقارير ال�شراء تن�شر وتوزع.
� .7آليات ال�شكاوى و ح ّل النزاعات:
 .ال ين�ص القانون على �آلية لتقدمي ال�شكاوى .ومع ذلك ،ف�إنّ العديد من املوردين يقدمون ال�شكاوى
�أو االعرتا�ضات لدى ديوان املحا�سبة والهيئات الرقابية الأخرى.
 .عادة ما يتم حل النزاعات يف املحاكم الإدارية ،ويف بع�ض هذه احلاالت تت�ضمن اعرتا�ضات
�أو رف�ض لقرارات �أدلت بها جلان اال�ستالم وقرارات ا�ستبعاد بع�ض املوردين من امل�شاركة
يف املناق�صات.
 .8عالقة القطاع العام مع املوردين
تبينِّ الدرا�سة �أن ال�ضعف يف �إدارة ال�شراء احلكومي ينعك�س �سلبا على العالقة بني الإدارة العامة
واملوردين الذين ي�شتكون من احلد يف ن�شر املعلومات وعدم و�ضوح املوا�صفات الفنية للمنتجات
واخلدمات املطلوبة .ففي  ٪34من احلاالت ،يتم التعاون بني القطاعني لو�ضع املوا�صفات والأ�سعار،
ويف  ٪14منها ي�شارك املوردون يف ور�ش عمل ملناق�شة �آليات ال�شراء و�أ�ساليب حل النزاعات .وقد
�أفاد ٪42من امل�ستطلعني عن وجود ات�صاالت مع مقدمي العرو�ض يف نطاق التو�ضيحات التي تطلبها
جلان التقييم .كما �أفاد  ٪28من امل�ستطلعني عن عقد حلقات تو�ضيح وا�ستف�سار ما قبل املناق�صات
لت�سهيل فهم املوردين لالخت�صا�صات واملتطلبات ،وخ�صو�صا يف حاالت التوريد العايل التقنية.
ويعترب التواط�ؤ بني املوردين مدعاة للقلق وخطرا على ال�شفافية عبرّ عنه معظم امل�ستطلعني� .أما
فيما يخ�ص تقييم املوردين والك�شف عن التواط�ؤ ،فان  ٪13فقط من العاملني يف ال�شراء ي�ستخدمون
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية ( )KPIلتقييم �أداء املوردين.

 -5مالمح العاملني يف ال�شراء احلكومي واحلاجات التدريبية
كما �آنف الذكر ،ف�إنّ القطاع العام يف لبنان يفتقد �إىل و�صف وظيفي وا�ضح ملهام ال�شراء احلكومي
يف كافة الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة .وقد �أنتجت الدرا�سة التحليلية م�ؤ�شرات رئي�سية للمالمح
االجتماعية واخل�صائ�ص الدميغرافية للعاملني يف جمال ال�شراء احلكومي يف لبنان ،ومنها:
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ن�سبة الذكور �إىل الإناث هي 1.4
متو�سط عمر العاملني يف ال�شراء هو � 45سنة
 ٪86هم من �أ�صحاب ال�شهادات و  %28لديهم اخللفية القانونية
 %62ممن �شملهم اال�ستطالع هم من الفئة الثالثة يف اخلدمة املدنية اللبنانية

حدّدت الدرا�سة �أنواع التدريب املهني والتطبيقي الذي خ�ضع له املوظفني خالل م�سارهم الوظيفي،
حيث �أ�شاروا �إىل �أن التدريب حول املوا�ضيع املتعلقة بال�شراء قد ازداد م�ؤخر ًا .وتبينّ الدرا�سة �أن:
 %87 .من العاملني يف هذا املجال قد تعلموا مهنة ال�شراء عند ا�ستالمهم وظائفهم من خالل
مراقبة �سري العمل يف �إدارتهم.
 %25 .من املوظفني اكت�سبوا معارفهم من خالل اال�ستعانة ب�أدلة تعنى بهذه املوا�ضيع،
 %73 .من ال�شريحة امل�ستطلعة قد تلقت تدريب ًا خالل �سنوات اخلدمة الأخرية،
 %41 .من امل�ستطلعني قد �شاركوا يف دورات تدريبية داخل الإدارة،
 ٪36 .من العاملني يف جمال ال�شراء قد تابعوا برامج تدريبية متخ�ص�صة خارج لبنان.
 %81من امل�ستطلعني �أعلنوا �أن معهد با�سل فليحان املايل واالقت�صادي هو امل�صدر
الرئي�سي للتدريب يف جمال �إدارة املالية العامة ب�شكل عام وال�شراء احلكومي ب�شكل خا�ص.

ا�ستنتاجات
�شدّدت الدرا�سة على اعتبار ال�شراء احلكومي مهنة بحد ذاتها ،تتميز باحلاجة �إىل قدر كبري
ومتنوع من املعارف واملهارات من �أجل مواكبة بيئة العمل ال�سيما الإ�صالحات التي �سوف تطال هذا
القطاع من الناحية القانونية والتطبيقية .وال �شك �أن حت�سني �أداء امل�س�ؤولني عن عمليات ال�شراء يحقق
نتائج �أف�ضل من عمليات ال�صفقات العامة وهذا ما يتطلب اال�ستثمار اجلدي وت�ضافر جهود املعنيني
يف تعزيز قدرات كافة الفئات العاملة يف هذا املجال من خالل مناهج تدريبية �شاملة تعالج احلاجات
وت�صقل املهارات.
�أثمرت الدرا�سة حتلي ًال دقيق ًا للو�ضع القانوين وامل�ؤ�س�سي لل�شراء العام يف لبنان ،حيث ّمت حتديد
نقاط ال�ضعف الهيكلية يف وظيفة ال�شراء كما واحلاجة �إىل تطوير املعرفة واملهارات ذات ال�صلة والتي
من �ش�أنها تطوير قدرات العاملني وامل�ساهمة يف حتقيق املهنية املطلوبة يف �أنظمة ال�شراء متا�شي ًا مع
االجتاهات العاملية ومع جهود الإ�صالح التي بد�أتها احلكومة اللبنانية .وال ب ّد �أن يرتافق هذا الإ�صالح مع
تعزيز الو�ضع الوظيفي للعاملني يف هذه املهنة ذلك �أن متهيد الطريق لإ�صالحات قانون ّية وم�ؤ�س�سات ّية
�شاملة تنجح بوجود موظفني ي�ؤمنون ب�ضرورة تطبيقها ويتميزون باملعارف واملهارات الفن ّية واملواقف
الالزمة لتنفيذها.
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الصفقات العامة في لبنان:
اإلطار القانوني والمبادئ األساسية
إيلي معلوف
قاض في ديوان المحاسبة  -بيروت
ٍ

ي�ؤلف الإطار القانوين لل�صفقات العامة جمموعة من القوانني والأنظمة واالجتهادات واملبادئ
التي تنظم هذا القطاع وحتدد �أ�صوله و�سبل تنفيذه ومعاجلة امل�شاكل الناجتة منه .من هذه الأطر ما
هو ت�شريعي �صادر عن جمل�س النواب ومنها ما هو نظامي �صادر عن جمل�س الوزراء ،ومنها ما لي�س
نظامي ًا �أو قانوني ًا مبعنى ت�شكيله تطبيق ًا م�ستند ًا �إىل االجتهاد واملبادئ العامة.
ن�ص �إىل تاريخ �صدوره يجعل من مطبقيه �أكرث تق ّيد ًا بحرفية هذا
ومن املعلوم �أن قرب تطبيق ٍ
الن�ص ،لأن املجال الذي �ش ّرع فيه امل�شرتع ووقائع وظروف الت�شريع ال تزال قائمة ،وكلما ابتعد املُطبق
من الزمن الذي ُو�ضع الن�ص فيه �أ�صبح �أكرث حترر ًا منه وحاول االجتهاد عليه لتحقيق امل�صلحة العامة
ب�صورة �أف�ضل.
ي�صغ يف قانون واحد
ي�صح هذا املبد�أ يف الت�شريع القانوين اخلا�ص بال�صفقات العامة الذي مل َ
ّ
خمت�ص بهذا املو�ضوع ،بل �أتى جزء ًا من قانون املحا�سبة العمومية ال�صادر عام  1963دون �أن يقت�صر
عليه ،فتوزع على عدة قوانني �أخرى ،منها ما يعود �إىل عام  ،1926مثل القرار  275الذي يحكم �إدارة
وبيع �أمالك الدولة اخل�صو�صية غري املنقولة.
جتاه هذا الواقع ويف مو�ضوع �سريع التطور والت�أثر بامل�ستجدات واالكت�شافات ،ال بد من و�ضع قوانني
خا�صة وجديدة ،وهو ما حتاول الدولة اللبنانية �إجراءه.
�سيتطرق بحثنا �إىل �أهم الأحكام املعبرّ عنها يف النظام القانوين لل�صفقات العامة ،مع الإ�شارة
اىل امل�ستجدات وامل�شاريع ّ
املح�ضرة يف هذا الإطار ،وذلك وفق التق�سيم التايل:
 .اهم القوانني املطبقة حاليا
 .مبادئ ال�صفقات العامة
 .طرق التعاقد وفق القوانني احلال ّية
 .اهمية ال�صفقات العامة واالهداف التي يجب ان يحققها ال�شراء العام

�أو ًال :مفهوم ال�صفقات العامة
�إن و�ضع تعريف يحيط مبفهوم ال�صفقات العامة ت�سوده بع�ض الدقة ي�ستدعي بحث ًا للإحاطة به،
�أما الفائدة من ذلك فهي معرفة حدود هذه الأعمال ومعرفة القواعد واملبادئ التي حتكمها والتي
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ت�ؤثر يف التطبيق بهدف حتقيق امل�صلحة العامة ب�صورة �أف�ضل (امتيازات ال�سلطة العامة ،اخت�صا�ص
الق�ضاء الإداري ،)...وللو�صول �إىل الإطار القانوين الذي يرعى هذا املو�ضوع.
يف الواقع تربز عدة تعاريف لل�صفقات العامة ،بع�ضها مقت�ضب وال يحيط باملو�ضوع بكامله وبذلك
يخلق لب�س ًا يف املبد�أ والتطبيق.
وميكن تعريف ال�صفقات العامة ب�أنها عقود يجريها �شخ�ص عام مع متعهدين بهدف �إجناز
�أ�شغال ولوازم وخدمات �أو تلزمي الإيرادات وبيع الأموال املنقولة وغري املنقولة ،وذلك لتحقيق
امل�صلحة العامة.
�إن هذا التعريف القانوين ي�شتمل على عنا�صر ال�صفقات ،وهي:

 -1العقد
ُت َعد ال�صفقات العمومية ،وت�سمى امل�شرتيات احلكومية �أي�ض ًا ،من �أبرز العقود الإدارية وهي
ت�ستحوذ على معظمها .ينتج من العقد الإداري:
 .منح الإدارة امتيازات ال�سلطة العامة بحيث ت�ستطيع فر�ض جزاءات على املتعا َقد معه وتغيري
ظروف العمل...
 .النظر يف الدعاوى املتعلقة به من قبل الق�ضاء الإداري.
 .تطبيق القانون العام الإداري.

 -2ال�صيغة ال�شكلية لل�صفقات العامة

.
.
.
.

هل يجب ا�ستعمال الكتابة يف هذه العقود �أم ميكن �أن تكون �شفهية؟
يف الأ�صل الكتابة هي لإثبات العقد ولي�ست عن�صر ًا منه �أو لتكوينه.
من العقود اخلطية عقود االلتزامات العامة واالمتيازات يف فرن�سا ،ومن العقود غري اخلطية
ال�صفقات مبوجب بيان �أو فاتورة� ،إذ �إن ثمة من يرى �إمكان �إمتامها دون �إتباع ال�صيغة اخلطية،
ونرى �أن ذلك �صحيح يف البيان الذي يعده املوظف مب�شرتيات نرثية تعذر تنظيم فاتورة بها ،ولكن
يقت�ضي �إثباتها مب�ستندات �أخرى �أو توقيعها من قبل املتعاقد معه.
عند فر�ض دفرت �شروط لل�صفقة يكون الن�ص قد فر�ض الكتابة.
�إذا �أجريت ال�صفقة عرب مناق�صة عمومية �أو ا�ستدراج ،ف�إن هذه الإجراءات ت�ستدعي الكتابة.
�أ�شكال الكتابة يف ال�صفقات العامة:
 .عقد منظم لدى كاتب العدل ،غري م�ستعمل لأن العقود الإدارية املنظمة لدى املراجع الر�سمية
ت�ستحوذ جميع مفاعيل العقود الر�سمية املنظمة لدى كتابة العدل.
 .العقود املنظمة لدى الإدارة على ن�سختني.
 .دفرت �شروط يوقعه العار�ض �أو يوافق عليه بتعهد منفرد.
 .تبادل الر�سائل والكتابات.
و�ضع القانون اللبناين طريقة تبادل املخابرات وفق العرف التجاري لعقد االتفاق بالرتا�ضي.
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 -3ال�شخ�ص العام
ال�صفقات العامة ُيجريها ب�صفة �أ�سا�سية ال�شخ�ص املعنوي العام.
ت�أتي الدولة يف طليعة الأ�شخا�ص املعنوية العامة وتليها امل�ؤ�س�سات العامة والبلديات.
ويف املبد�أ ال �صفقة عامة من دون �شخ�ص عام ،وهذا �شرط ع�ضوي لوجود ال�صفقة العامة� ،أما
الطرف الآخر يف العقد فهو غالب ًا املتعهد الذي يكون من القطاع اخلا�ص ،ولكن قد يكون �شخ�ص ًا عام ًا
مثل امل�ؤ�س�سات العامة (م�ؤ�س�سة كهرباء� )...أو بلدية.

 -4ماهية الأعمال والأ�شياء التي تهدف ال�صفقات العامة
�إىل حتقيقها (�أنواع ال�صفقات العامة)
�إن الأقانيم الثالثة الأ�سا�سية لهذه ال�صفقات هي اللوازم والأ�شغال واخلدمات ،ولكن ال�صفقة
تتجاوز ذلك �إىل �أ�شكال و�أنواع �أخرى ،و�سنعر�ض هذه الأنواع تباع ًا:
�أ  -الأ�شغال
عد هذه
حتتل �صفقات الأ�شغال مركز ًا متميز ًا بني ال�صفقات العامة ،وتتفق جميع القوانني على ِّ
ال�صفقات من العقود الإدارية.
وميكن تعريف �صفقة الأ�شغال العامة ب�أنها عقد يعهد �شخ�ص عام �إىل متعهد بوا�سطته تنفيذ �شغل
عام مقابل مبلغ معني ،و ُيع ّرف ال�شغل العام ب�أنه �شغل ذو منفعة عامة ينفذ على عقار حل�ساب �شخ�ص
عام.
ب  -اللوازم
هي الأ�شياء التي ت�شرتيها الإدارة� ،سواء �أكانت م�صنوعة �أم كانت ن�صف م�صنوعة ،والتي
ال جتري الأعمال عليها كما جتري على العقارات .مثال ذلك� :سيارات� ،أجهزة معلوماتية� ،أدوات
كهربائية ،حمروقات...
ج  -اخلدمات
نكون �إزاء �صفقة خدمات يف احلاالت التي تكون فيها القيمة امل�ضافة من املتعهد ومن �صفاته
املهنية وال�شخ�صية �أهم و�أكرب من ن�سبة املواد امل�ستخدمة لتقدمي العمل.
و  -تلزمي الإيرادات وبيع الأموال املنقولة وغري املنقولة
هي �صفقات عامة ولكن ال يرتتب عليها �إنفاق بل حت�صيل �إيرادات لل�شخ�ص املعنوي العام عندما
تتعلق ببيع عقار �أو منقول ،ويرتتب عليها �إنفاق عندما تتعلق بتلزمي �إيراد مقابل مبلغ تدفعه الدولة �إىل
املتعاقد معه ،مث ًال تلزمي جباية �ضريبة الأمالك املبنية.
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ثانياً� :أهم القوانني املطبقة حالياً
تطبق هذه القوانني على ال�صفقات العامة التي جتريها الدولة �أ�سا�س ًا وقد ي�شرتك يف تطبيق
بع�ضها البلديات وامل�ؤ�س�سات العامة ،وتنفرد هذه الأخرية بقوانني خا�صة بها �أي�ض ًا:
 .قانون املحا�سبة العمومية ال�صادر باملر�سوم  14969تاريخ  :1963/12/30وهو ُيعد القانون
الأ�سا�سي يف مو�ضوع ال�صفقات العامة ،وهو يحدد �أ�صول �إعداد موازنة الدولة وتنفيذها وقطع
ح�سابها و�إدارة الأموال العمومية ،ويفرد ف�ص ًال خا�ص ًا بنفقات اللوازم والأ�شغال واخلدمات،
وي�ضع �أحكام ًا خا�صة باجلي�ش وقوى الأمن الداخلي واجلمارك والإنفاق يف اخلارج وبالربيد
والربق والهاتف ،وهو يحدد �أطر ًا عامة ويحيل �إىل ن�صو�ص تنظيمية ت�صدر تطبيق ًا له.
 .تنظيم التفتي�ش املركزي :املر�سوم رقم  2460تاريخ � :1959/11/9أورد الف�صل اخلام�س من هذا
املر�سوم الأحكام اخلا�صة ب�إدارة املناق�صات.
 .نظام املناق�صات :املر�سوم  2866تاريخ  :1959/12/16جتري �إدارة املناق�صات يف التفتي�ش
املركزي مناق�صات الأ�شغال واللوازم وفق �أحكام هذا النظام الذي يطبق على الإدارات العامة
با�ستثناء وزارة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
 .الإعالن عن الربنامج ال�سنوي للمناق�صات منظم باملر�سوم رقم  13221تاريخ .1963/6/28
 .حتديد �شروط اال�شرتاك يف تنفيذ بع�ض ال�صفقات العامة :املر�سوم رقم  3688تاريخ
.1966/1/25
 .ت�صنيف املتعهدين ومكاتب الدرو�س :املر�سوم رقم  9333تاريخ .2002/12/26
 .تنظيم الإق�صاء عن اال�شرتاك يف تنفيذ ال�صفقات العامة :املر�سوم رقم  8117تاريخ
.1967/8/29
 .حتديد �شروط ت�س ُّلم ال�صفقات مع وجود بع�ض النواق�ص �أو العيوب الطفيفة :املر�سوم رقم 14601
تاريخ .1970/5/30
 .ي�ضاف �إىل هذه القوانني قانون تنظيم ديوان املحا�سبة :املر�سوم اال�شرتاعي رقم  82تاريخ
 1983/9/16ودفرت ال�شروط والأحكام العامة املفرو�ضة على متعهدي الأ�شغال العامة ال�صادر
يف  ،1942/5/20ومر�سوم حتديد ال�سلع الوطنية امل�ستفيدة من الأف�ضلية يف املناق�صات العامة
(املر�سوم رقم  10515تاريخ  )2003/7/23واملر�سوم رقم  5595تاريخ  1982/9/22الذي ُيحدد
�أ�صول املحا�سبة يف البلديات واحتاد البلديات غري اخلا�ضعة لقانون املحا�سبة العمومية والأنظمة
املالية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات العامة...

ثالثاً :مبادئ ال�صفقات العامة
�إن الهدف الأ�سا�سي من هذه املبادئ هو بيان �سبل تطبيق القانون وو�ضع �آليات للح�صول على
�أف�ضل الأ�شغال وال�سلع واخلدمات ب�أن�سب الأ�سعار.
بكالم �أو�ضح� ،إن كل �صفقة عامة تر�سم ثالث �آليات تعمل �ضمنها للح�صول على �أف�ضل ا�ستخدام
للمال العام (ال�سعر واالقت�صادية والنجاعة) ،ويتم ذلك عرب:
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.
.
.

ت�أمني العمل املطلوب� ،أي �شراء الكمية املنا�سبة والنوعية املطلوبة� ،أي ما ي�سد احلاجة دون
زيادة �أو نق�صان.
بال�سعر املنا�سب ،ويت�أثر ال�سعر بزيادة املخاطر وطرائق الدفع وال�ضمانات املطلوبة...
ويف الوقت املنا�سب :لي�س مهم ًا فقط �أن ينفذ املتعهد التزامه بل يجب �أن ينفذه يف الوقت املنا�سب
�أي�ض ًا ،لأن هذا الأمر �أ�سا�سي يف ال�صفقات العامة.

ويف �سبيل حتقيق الغايات املتوخاة �أعاله (�أدنى الأ�سعار لأف�ضل خدمة) هناك ثالثة مبادئ
�أ�سا�سية يجب مراعاتها ،وهي :العلنية واملناف�سة وامل�ساواة� ،إ�ضافة �إىل وجوب �إ�سناد ال�صفقة �إىل من
قدم �أدنى الأ�سعار �أو �أف�ضل العرو�ض.

 - 1مبد�أ العلنية
يعني مبد�أ الإعالن الإعالنَ عن ال�صفقة وعلنية جل�سة التلزمي.
(�أ) الإعالن امل�سبق عن املناق�صة :يرمي الإعالن امل�سبق عن املناق�صة �إىل �إعالم جميع الراغبني
يف اال�شرتاك بها عن مو�ضوع ال�صفقة ومهلة ومكان وتقدمي العرو�ض �إ�ضافة �إىل مكان و�سبل االطالع
على جميع �شروط ال�صفقة وتفا�صيلها واال�ستح�صال على دفرت ال�شروط.
ن�صت بع�ض الأنظمة على مندرجات الإعالن عن املناق�صة وما يجب �أن يت�ضمنه من معلومات،
وعلى طريقة �إجرائه ومدته.
(ب) علنية �إجراءات التلزمي وجل�سة املناق�صة� :إن تطبيق العلنية يف �إجراءات املناق�صة معتمد
يف كل البلدان ،ومن م�ؤدى ذلك:
� .إتاحة املجال جلميع العار�ضني حل�ضور جل�سة التلزمي.
 .و�ضع حم�ضر بجميع الأمور التي حدثت �أثناء اجلل�سة.
 .معرفة اجلميع مبوعد جل�سة التلزمي.
� .إطالع اجلميع على ظروف وموا�صفات الأعمال املطلوبة.

 - 2مبد�أ املناف�سة
يق�ضي مبد�أ املناف�سة ب�إف�ساح املجال �أمام �أكرب عدد ممكن من العار�ضني لال�شرتاك يف ال�صفقة
ويت�أمن ذلك مبدئي ًا برتك احلرية للجميع لال�شرتاك فيها.

 - 3مبد�أ امل�ساواة
يعني مبد�أ امل�ساواة معاملة الإدارة جميع الراغبني يف اال�شرتاك يف ال�صفقة العمومية على قدم
امل�ساواة ويتم ذلك:
ّ
يرجح
 .عند حتديد �شروط القبول يف اال�شرتاك بال�صفقة بحيث يجب �أال يت�ضمن دفرت ال�شروط ما ّ
كفة �أحد املناف�سني دون �سبب م�شروع.
 .عند ف�ض العرو�ض من قبل جلنة التلزمي بحيث ال يتم رف�ض عر�ض لعدم احتوائه على م�ستند معني
وقبول عر�ض �آخر ت�ضمن نف�س امل�ستندات...
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 - 4مبد�أ �إ�سناد ال�صفقة �إىل من قدم �أدنى الأ�سعار �أو �أف�ضل العرو�ض
�إن الغاية من ال�صفقة العامة هي حتقيق م�صلحة الإدارة �أو امل�ؤ�س�سة وذلك باحل�صول على �أف�ضل
خدمة �أو �سلعة ب�أقل تكلفة وفق ًا ملا �سبق ذكره.
وبذلك يقت�ضي �أن ي�سند االلتزام موقت ًا �إىل من قدم �أدنى الأ�سعار �أو �إىل من قدم �أف�ضل العرو�ض
�إذا كان دفرت ال�شروط يق�ضي باعتماد عنا�صر مفا�ضلة غري ال�سعر.

رابعاً :طرق التعاقد وفق القوانني احلالية
كل
تتعدد طرق التعاقد املحددة قانون ًا وتختلف �أ�سما�ؤها بني دولة و�أخرى ,وقد ت�ستعمل يف ٍ
منها تقنيات و�أ�ساليب خمتلفة� ,إال �أنها تلتقي جميعها على �أمو ٍر �أ�سا�سية تتعلق بوجوب ت�أمني
مبادئ ال�صفقات العامة ب�صفة �أ�سا�سية ،كلما كان ذلك ممكن ًا ،وبح�سب القانون اللبناين احلايل
تتوزع هذه الطرق �إىل:

 -1املناق�صة العمومية
املناق�صة العمومية هي طريقة تعاقد تعلن الإدارة فيها عن احلاجة ب�صورة م�سبقة وتلتزم
مبقت�ضاها التعاقد مع من قدّم �أدنى الأ�سعار �أو �أف�ضل العرو�ض وفق ما هو من�صو�ص عليه يف دفرت
ال�شروط اخلا�ص العائد لل�صفقة والذي تتم على �أ�سا�سه املناق�صة.

 -2املناق�صة املح�صورة
ميكن بقرار من املرجع ال�صالح � -إذا كانت طبيعة اللوازم �أو الأ�شغال �أو اخلدمات ال ت�سمح
بفتح باب املناف�سة �أمام اجلميع � -أن حت�صر املناق�صة بفئة حمدودة من العار�ضني ممن تتوافر فيهم
امل�ؤهالت املالية والفنية واملهنية املطلوبة.

 -3ا�ستدراج العرو�ض
تطبق على ا�ستدراج العرو�ض الن�صو�ص املتعلقة باملناق�صات العمومية مع �إمكان اال�ستعا�ضة
من الإعالن بتبليغ املعلومات الالزمة بطريقة �سريعة وم�ضمونة �إىل جتار ترى الإدارة فيهم
مقدرة على تنفيذ ال�صفقة.

 -4االتفاق بالرتا�ضي
هو طريقة حتدد مبوجبها الإدارة وب�سلطتها اال�ستن�سابية ال�شخ�ص الذي ترغب يف التعاقد معه،
ولكن اال�ستن�سابية لي�س معناها االعتباطية بل وفق تربيرات معينة لتحقيق امل�صلحة العامة.
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 -5البيان �أو الفاتورة
هي طريقة ب�سيطة ال ت�ستدعي �شكليات معينة.
�إن تطوير طرق التعاقد وتب�سيط �إجراءاتها هي م�س�ألة مهمة يقت�ضي �أن تعاجلها القوانني اجلديدة
لت�ضيف هام�ش ًا للتفاو�ض قبل التعاقد وبعده ،ولتتيح اختيار العار�ض الثاين عند ف�شل اال�ستمرارية مع الأول...

خام�ساً :اهمية ال�صفقات العامة واالهداف
التي يجب ان يحققها ال�شراء العام
� -1أهمية ال�صفقات العامة
ت�ستحوذ ال�صفقات العامة على �أهمية بالغة نتيجة ا�ستعمالها �أموا ًال �ضخمة يف م�سائل تتعلق بحياة
النا�س اليومية .تربز هذه الأهمية �أ�سا�س ًا يف النواحي التالية:
 .ت�سمح انظمة ال�شراء الف ّعالة بتح�سني اخلدمات املقدمة اىل النا�س فت�ساعد على زيادة فاعلية القطاع
العام والقطاع اخلا�ص من خالل زيادة التناف�س يف ال�سوق ،وا�ستقدام اف�ضل ال�سلع واخلدمات.
 .وهي و�سيلة فعالة يف حتقيق تطو ٍر يف ميدان معني ,ويف ت�شجيع االبتكار وحفز املبادرات يف
جميع امليادين.
 .حتقيق الوفر �إذا ا�ستعملت على نحو �صحيح ,نتيجة �ضخامة ال�صفقة ت�ستطيع الإدارة فر�ض
�شروط �أف�ضل مل�صلحة امل�شرتي.
 .ت�ستطيع ال�صفقات العامة الت�أثري يف البيئة وفق ما يعرف ٍبـ“ال�شراء االخ�ضر” ،الذي يهدف
�إىل ت�شجيع املنتجات والتقنيات و�أمناط الإنتاج امل�ستدامة وال�صديقة للبيئة ،واحلد من الت�أثريات
ال�سلبية يف البيئة.
 .الت�أثري على ظروف العمل واحلماية االجتماعية وفق ما يعرف «بال�شراء امللتزم» ،الذي يلزم املورد
احرتام معايري ال�سالمة و�شروط العمل الالئق من �ساعات عمل وظروف حماية ،ويحمي من عمالة
االطفال ،وغريها من ال�شروط التي تن�ص عليها االتفاقيات الدولية.
�إن ال�صفقات العامة تتيح نوع ًا من ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،و�إن هذه ال�شراكة هي
�أوجه من التن�سيق بني ال�سلطات العامة وال�شركات ،بهدف متويل و�إن�شاء �أو جتديد �أو ت�شغيل بنية حتتية
ما� ،أو توفري خدمة ,ويتم اللجوء �إىل هذه ال�شراكات يف قطاعات كالنقل وال�صحة العامة والرتبية
و�إدارة النفايات وتوزيع املاء والطاقة.
تو�سعت ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص ب�سرعة يف الأعوام الـ 15الأخرية ،وتلج أ�
ّ
ال�سلطات العامة �إليها يف �ضوء ما تواجهه من قيود يف املوازنة ،ويف الوقت نف�سه للإفادة من خربة
القطاع اخلا�ص.
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 - 2االهداف التي يجب ان يحققها ال�شراء العام
يجب �أن تتوافر يف قوانني و�أنظمة ال�صفقات العامة ال�ضمانات التالية:
 .اال�ستجابة ملبادئ ال�صفقات العامة �آنفة الذكر عرب تكري�س �آليات للح�صول على �أف�ضل ا�ستخدام
للمال العام لناحية االقت�صادية املت�صلة بال�سعر الأن�سب والنجاعة املت�صلة ب�شراء الكمية املنا�سبة
ل�سد احلاجة املطلوبة يف الوقت املنا�سب.
 .عدم التمييز بني املر�شحني لال�شرتاك يف ال�صفقات ،و�إتاحة �إمكان اال�شرتاك يف ال�صفقات
العامة �أمام اجلميع �ضمن حدود الإمكانيات املالية والفنية واخلربات ،وهذا الأمر د�ستوري
املن�ش�أ يف معظم البلدان.
 .ال�شفافية� ،أي عوامل تقييم وا�ضحة ،وبيان �سبل الإعالن ومكانه و�إلزاميته و�إعطاء مدة كافية...
 .املحا�سبة عرب و�ضع �آليات مراقبة ومنع ت�ضييع امل�س�ؤولية عرب اللجان وعدم معرفة ال�شخ�ص
املخطئ وو�ضع نظام ف ّعال ملكافحة الف�ساد.
 .ت�أمني اال�ستثمار وحمايته داخلي ًا كان �أو خارجي ًا.
 .حتقيق الأهداف اخلا�صة ,مثال ذلك الأمن القومي وتطوير املناطق املحرومة وحتقيق امل�ساواة
االجتماعية وتفعيل االقت�صاد...
 .ت�أمني الت�أهيل والتدريب امل�ستمر عرب �أنظمة �إلزامية...
يف احلقيقة �إن الهدف الواحد مما ورد �أعاله ي�سهل تطبيقه� ،إمنا جمعها وتطبيقها مع ًا قد يلقى
بع�ض امل�صاعب ,مث ًال ي�صعب اجلمع بني حماية الإنتاج املحلي وت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي عرب فتح
الأ�سواق ،مثلما ي�صعب اجلمع بني ال�شفافية و�ضرورات الأمن القومي.
يقت�ضي الإفادة من قوانني البلدان الأخرى �أو من �أنظمة امل�ؤ�س�سات الدولية ،لكن ن�سخها م�ض ٌر لأن
لكل بلدٍ حيثياته ومبادئه اخلا�صة به.
�إن تدخل الهيئات املانحة وال�صناديق الدولية يحد من حرية البلد يف �صوغ قوانينه وتطبيقها,
مثال ذلك جتربة لبنان يف النفقات التي متول مبوجب اتفاقات قرو�ض خارجية .تن�ص املادة  60من
قانون موازنة عام  1999امل�ؤكدة باملادة الثامنة من قانون موازنة عام  2003واملادة الثامنة من موازنة
� 2004أي�ض ًا ،على �أن تطبق يف �إنفاق اتفاقيات القرو�ض اخلارجية مع خمتلف الإدارات وامل�ؤ�س�سات
العامة والبلديات الأحكام النظامية املعتمدة لدى اجلهة املقر�ضة� ،سواء كان هذا الإنفاق من اجلزء
املحلي �أم من اجلزء الأجنبي على �أن تخ�ضع لرقابة ديوان املحا�سبة امل�ؤخرة.
ولتح�سني القانون اللبناين جرى �إعداد م�شروعي قانونني يتعلق �أولهما بال�صفقات العامة وثانيهما
ب�إدارة املناق�صات ،وهما ي�أخذان يف �أغلب املبادئ احلديثة يف هذا الإطار ون�أمل �أن يجري �إقرارهما.
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اجنازات وزارة املالية يف �إطار ال�صفقات العامة
نظر ًا �إىل �أهمية ال�صفقات العامة و�إىل مردودها املايل واالقت�صادي و�إىل ت�أثريها
املبا�شر يف الإنفاق العام واملديونية ،وتبع ًا لالهتمام العاملي مبو�ضوع مكافحة الف�ساد و�إ�ساءة
ا�ستعمال املال العام ،عمدت وزارة املالية �إىل �إعداد الدليل الوطني لل�صفقات العامة و�أحلقته
بدفاتر �شروط منوذجية ل�صفقات الأ�شغال واخلدمات اال�ست�شارية واللوازم.

.
.
.
.
.
.

يحتوي الدليل على �ستة �أجزاء ،هي:
الإطار القانوين وامل�ؤ�س�سي لل�صفقات العامة يف لبنان
الت�صنيف والت�سجيل امل�سبق للموردين واملقاولني
طرق ال�شراء احلكومي ،دورة ال�شراء (حتديد حاجة ال�شراء ،التخطيط ،ا�ستق�صاء
ال�سوق ،املوا�صفات الفنية والبنود املرجعية ال�ستخدام اال�ست�شاريني)
وثائق املناق�صة (دفاتر �شروط ال�صفقات)
جل�سة ف�ض الظروف وتقييم العرو�ض /ال�صفقات وتر�سية و�إدارة العقود
الرقابة امل�سبقة والرقابة الالحقة والتدقيق املايل.

ويتوقع من هذا الدليل وملحقاته ت�سهيل عمل الإدارة و�أجهزة الرقابة وامللتزمني ،واحلد
من كرثة الوثائق واختالفها و�إبهامها ،الأمر الذي ينعك�س �إيجاب ًا على املناف�سة واملزاحمة
و�إتاحة املجال لأف�ضل العرو�ض ب�أن�سب الأ�سعار.
ي�ضاف �إىل هذه الوثائق عمليات وبرامج التدريب امل�ستمرة على هذا القطاع املهم.
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بسام وهبة
قاض – المدعي العام لدى ديوان المحاسبة باإلنابة – بيروت
ٍ

مق ِّد َمة
تلج�أ الإدارات والهيئات العامة يف لبنان �إىل تلبية حاجاتها املتن ِّوعة من الأ�شغال واللوازم
واخلدمات عن طريق �صفقات( )1تعقدها مع املو ِّردين ،من �شركات خا�صة �أو م� َّؤ�س�سات عامة �أو
يتقدّمون بعرو�ض �أو عطاءات يتع َّهدون فيها تنفيذ تلك ال�صفقات لقاء مبالغ مالية
�أفراد ،الذين َ
حمدّدة يح�صلون عليها يف حال ُر ُ�س ِّوها عليهم.
َ
وقد يكون من الطبيعي �أن يعرت�ض �س َري ال�صفقات العامة م�شاك ُل قانونية و�إدارية وعقبات مالية
وتقنية ،متعددة ومع ّقدة� .إال �أن الأدهى من ذلك ك ِّله ما تتع َّر�ض له تلك ال�صفقات من خمالفات
�إدارية ومالية وجرائم جزائية ،تنعك�س عليها �سلب ًا و ُت�ؤدِّي �إىل عدم �سريها �سري ًا ح�سن ًا �أو �إىل عرقلة
تنفيذها ،كل ًّيا �أو جزئ ًّيا ،مع ما ينجم عنها من �أ�ضرار وخ�سائر تلحق بالأموال العامة وم�صالح الإدارة
واملواطنني ،على حدٍّ �سواء.

�أو ًال :ال�صفقات العامة وطبيعة املخالفات الواقعة عليها
 -1ال ُأ�س�س القانونية الناظمة لل�صفقات العامة

وخ�صها
�أَوىل امل�ش ِّرع اللبناين ال�صفقات العامة عناية خا�صة و�أر�ساها على � ُأ�س ٍ�س متينة و�صلبة َّ
ب�سل�سلة طويلة من الن�صو�ص والأحكام الناظمة لها ،التي ينبغي على الإدارات وامل� َّؤ�س�سات العامة
عد ِّ
كل جتاوز
ال�صفة العمومية تطبيقها والتق ُّيد بها ،حتت طائلة ِّ
والبلديات و�سائر الأ�شخا�ص ذوي ِّ
ُعر�ض ال�شخ�ص القائم
�أو خرق للأحكام التي تت�ض َّمنها مبنزلة خمالفة �إدارية �أو مالية �أو جزائية ،ت ِّ
بها للم�ساءلة واملالحقة �أمام املراجع الرقابية والق�ضائية املخت�صة .ويف هذا املجالُ ،ي َعد قانون
املحا�سبة العمومية ،بحق ،القانون املايل ،العام والأكرث �شمو ًال ،الراعي لل�صفقات العامة ،يف لبنان،
واملرجع الأهم الذي يمُ كن العودة �إليه واال�ستئنا�س به ك�أ�سا�س لعقد ال�صفقات العامة و�إجراء جميع
�أنواع التلزميات التي حتتاج الإدارة �إليها� ،إ�ضافة طبع ًا �إىل �سائر القوانني واملرا�سيم التنظيمية ودفاتر
ال�صلة.
ال�شروط النموذجية والقرارات التطبيقية والتعميمات ذات ِّ

ال�صفق ،هو ال�ضرب الذي ُي�سمع له �صوتٌ  ،وكذلك الت�صفيق .وال�صفقة هي االجتماع على ال�شيء وجمعها
( )1ورد يف ل�سان العرب لإبن منظور ،ما يليَّ :
�صفقات ،و ُيقال للبيعة �صفقة لأنهم كانوا �إذا تبايعوا ت�صافقوا ب�ضرب الأيدي بع�ضها ببع�ض ،وهي عادة قدمية موروثة.
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حدّد اجتهاد الق�ضاء الإداري والق�ضاء املايل قواعد وا�ضحة املعامل لل�صفقات العامة،
كذلكَ ،
قائمة على مبادئ العلنية وامل�ساواة واملناف�سة ،يقت�ضي على الإدارة احرتامها وعدم خمالفتها.

� -2أهمية ال�صفقات العامة وغايتها
تتم َتّع ال�صفقات العامة ب�أهمية خا�صة نابعة من ثالثة �أمور �أ�سا�سية ،وهي:
�أ  -طبيعة الأموال العائدة لها ،وهي �أموال عمومية.
ب � -ضخامة املبالغ امل�صروفة عليها ودورها يف قيادة وحتريك عجلة االقت�صاد الوطني.
ال�سامية التي َّ
تتوخاها ،وهي حتقيق امل�صلحة العامة ،عرب :احلر�ص على ح�سن �إدارة
ج  -الغاية َّ
الأموال العمومية وا�ستعمالها ب�صورة �سليمة ومفيدة للإدارة ،و�ضمان قيام املتعهدين بتنفيذ موجباتهم
العقدية كاملة ،دون ٍ ّ
غ�ش �أو تق�صري �أو �إهمال ،و�إجناز ال�صفقة ب�أدنى الأ�سعار �أو �أف�ضلها للإدارة.

ُت َع َّرف املخالفة يف ق�ضايا املالية العامة ب�أنها
ك ُّل عمل �إيجابي �أو �سلبي ُيقدم عليه َّ
موظ ٌف عام �أو
متع ِّهد �أو �أي �شخ�ص �آخر ،غري ذي �صفة ،خارقاً به
القوانني والأنظمة والقواعد املرعية الإجراء
يف �إدارة الأموال العمومية وا�ستعمالها

هذا من الناحية النظرية البحتة ،لكن الواقع العملي
امللمو�س يبدو خمتلف ًا يف كثري من الأحيان ،نظر ًا �إىل افتقار
الإدارات العامة �إجما ًال �إىل العنا�صر الب�شرية الالزمة القادرة
على �إعداد امللفات و�إدارة �إجراءات التلزمي ومتابعة تنفيذ
ال�صفقات ،بكفاءة وفاعلية و�شفافية ،مع ما ي�ستتبعه ذلك من
خمالفات وخماطر وانحرافات قد تلحق بال�صفقات العامة
وحتول دون حتقيق الأهداف املر�سومة لها.

 -3طبيعة املخالفات يف ال�صفقات العامة والتفريق بينها
�أ  -تعريف املخالفة املالية
ُت َع َّرف املخالفة يف ق�ضايا املالية العامة ب�أنها ك ُّل عمل �إيجابي �أو �سلبي ُيقدم عليه َّ
موظ ٌف عام �أو
متعهد �أو �أي �شخ�ص �آخر ،غري ذي �صفة ،خارق ًا به القوانني والأنظمة والقواعد املرعية الإجراء يف
ِّ
�إدارة الأموال العمومية وا�ستعمالها� ،سوا ٌء �أ َدّت �إىل �إحلاق �ضرر وخ�سارة بهذه الأموال �أم ال ،وب�صرف
النظر عن كونها َّمتت عن �سوء ن َّية �أم ال .ولهذا ،فهي تتم َتّع بخ�صو�صية مع َّينة نابعة من طبيعة الأموال
أهم َيتها الذاتية وارتباطها الوثيق مب�صالح الدولة واملواطنني ،وهذا ما يمُ ِّيزها عن �سواها
العمومية و� ِّ
()2
من املخالفات ويجعلها خمالفة من نوع خا�ص (.)Sui généris
ومن املعلوم� ،أن املخالفة املالية تكتمل مبج َّرد توافر عن�صريها القانوين واملادي دومنا احلاجة �إىل
توافر العن�صر املعنوي ،كما هي احلال يف اجلرائم �أو املخالفات ذات الطابع اجلزائي( ،)3الأمر الذي
ُيعفي القا�ضي املايل من البحث عن الن َّية اجلرمية لدى مرتكب املخالفة� .أي� ،إذا �أقدم �أحد املوظفني
( )2هذا ما �أفتى به جمل�س �شورى الدولة بقراره رقم  815تاريخ  1963/11/3وكذلك ديوان املحا�سبة مبوجب الر�أي اال�ست�شاري رقم  8تاريخ .1969/1/20
( )3م�صطفى العوجي ،القانون اجلنائي العام ،ج  ،1ط ( 2بريوت :م�ؤ�س�سة نوفل� ،)1988 ،ص .670- 669
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على عقد نفقة بطريقة ا�ستدراج العرو�ض وكان القانون يفر�ض عليه عقدها باملناق�صة العمومية ،ف�إنه
يخ�ضع حتم ًا للم�ساءلة واملالحقة الق�ضائية دون �أن ُي�س�أل عن �سبب( )4ارتكابه املخالفة وع َّما �إذا كان
ارتكبها عن ق�صد �أو ال.
ب  -التفريق بني املخالفات
تختلف املخالفات املرتكبة يف ال�صفقات العامة بع�ضها عن البع�ض الآخر من النواحي التالية:
 -1من الناحية الزمنية ،ترتكب بع�ض املخالفات قبل
التلزمي� ،أي يف مرحلة الإعداد لل�صفقة ،ويكون وقعها قلي ًال
�إجما ًال ووط�أتها �أخف من املخالفات التي ترتكب بعد التلزمي،
�أي يف مرحلة تنفيذ ال�صفقة ،ويكون وقعها �أ�شد و�ضررها �أفدح.

�إن القوانني اللبنانية ال�سارية املفعول حالياً
واالجتهاد امل�ستقر لدى املحاكم ،ي�ضعان الوزراء مبن�أى
من املالحقة الق�ضائية ،لكونهم خا�ضعني للمالحقة
�أمام املجل�س الأعلى ملحاكمة الر�ؤ�ساء والوزراء ،الذي
مل يجتمع ولو مرة واحدة منذ تاريخ �إن�شائه .وهذا
يعني وجود ثغرة قانونية كبرية وبالغة
اخلطورة على املالية العامة

 -2من ناحية اجلهة املرتكبة للمخالفة� ،إذ يمُ كن �أن ُيقدم
على ارتكاب املخالفة ُعمال الإدارة� ،أي املوظفون� ،أو املو ِّردون
املتعاقدون معها ،و�أحيان ًا الطرفان مع ًا ،بالتواط�ؤ يف ما بينهم،
�أو الغري� ،أي الذين يتدخلون يف �إدارة الأموال العمومية دون �أن تكون لهم �صفة قانونية.

 -3من ناحية نوع املخالفة� ،أهي خمالفة �إدارية �أو مالية �أو جزائية �أو خمتلطة جتتمع فيها الأنواع
الثالثة من املخالفات.
 -4من ناحية املرجع املخت�ص باملالحقة� ،إداري �أو ق�ضائي ،مايل �أو جزائي.
ولهذا التفريق منافع متعددة ومهمة ،ت�سمح بتحديد املخالفات املرتكبة و�أنواعها والنتائج املرتتبة
عليها والأ�شخا�ص القائمني بها واملراجع املخت�صة للمالحقة يف �ش�أنها.

ثانياً :الن�صو�ص القانونية ال�ضابطة للمخالفات
يف ال�صفقات العامة
تتعدد املخالفات الواقعة يف ال�صفقات العامة وتتن َّوع� ،شك ًال وم�ضمون ًا ،بتن ُّوع الن�صو�ص
َّ
القانونية ال�ضابطة لها.

 -1يف املخالفات الإدارية
وهي ت�شمل املخالفات املن�صو�ص عليها يف املادة  54من نظام املوظفني ال�صادر باملر�سوم
الإ�شرتاعي رقم  112تاريخ  ،1959/6/12التي جاء فيهاُ “ :يعترب املوظف م�س�ؤو ًال من الوجهة
امل�سلكية ويتع َّر�ض للعقوبات الت�أديبية �إذا � َّ
أخل عن ق�صد �أو عن �إهمال بالواجبات التي تفر�ضها
عليه القوانني والأنظمة النافذة ،وال �س َّيما بالواجبات املن�صو�ص عليها يف املادتني  14و 15من قانون
( )4امل�صدر نف�سه� ،ص .664
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املوظفني ،وال حتول املالحقة الت�أديبية دون مالحقة هذا املوظف عند االقت�ضاء �أمام املحاكم املدنية
�أو اجلزائية املخت�صة”.
وقد َف َر َ�ضت املادة  14من نظام املوظفني على َّ
املوظف الواجبات التالية� :أن ي�ستوحي يف عمله
�إن الهدف من �إحاطة جمل�س النواب علماً امل�صلحة العامة دون �سواها وي�سهر على تطبيق القوانني والأنظمة
ال�سماح النافذة ،دون �أي جتاوز �أو خمالفة �أو �إهمال ،و�أن ُينجز معامالت
باملخالفات املرتكبة من قبل الوزراء هو َّ
ملمثلي ال�شعب� ،أي النواب ،مبراقبة �أعمال احلكومة �أ�صحاب امل�صالح ب�سرعة ودقة و�إخال�ص �ضمن حدود اخت�صا�صه.

املالية عرب الأ�سئلة واال�ستجوابات التي يطرحونها

حظرت املادة  15على َّ
يف حني َّ
املوظف �أن تكون له م�صلحة
عليها ،و�صو ًال �إىل �سحب الثقة منها
يف نهاية املطاف مادية مبا�شرة �أو بوا�سطة الغري يف م� َّؤ�س�سة خا�ضعة لرقابته �أو
لرقابة الإدارة التي ينتمي �إليها ،وكذلك �أن يلتم�س �أو يقبل ،مبا�شرة
�أو بالوا�سطة ،تو�صية ما �أو هدايا �أو �إكراميات �أو منح ًا من �أي نوع كانت.
ن�شري هنا �إىل �أن قانون املوظفني �ص َّنف ،يف املادتني  55و 56منه ،العقوبات الت�أديبية يف درجتني
�إثنتني :تبد�أ بت�أنيب َّ
حدّد املراجع التي
املوظف املخالف وتتد َّرج �صعود ًا حتى العزل من الوظيفة؛ وهو َ
()5
يعود لها حق فر�ض هذه العقوبات وهي :الر�ؤ�ساء الت�سل�سل ُّيون يف الإدارات العامة ،وهيئة التفتي�ش
املركزي ،والهيئة العليا للت�أديب.

 -2يف املخالفات املالية

وهي املخالفات التي ينظر فيها ديوان املحا�سبة ،بو�صفه حمكمة �إدارية تتوىل الق�ضاء املايل ،عرب
حماكمة امل�س�ؤولني عن خمالفة القوانني والأنظمة املتعلقة ب�إدارة الأموال العمومية ومعاقبتهم �سند ًا �إىل
تن�ص على ما يليُ “ :يعاقب بالغرامة من /150,000/
�أحكام املادة  60من قانون تنظيم الديوان ،التي ُّ
كل َّ
�إىل  /1,500,000/ل.لُّ .
موظف ارتكب �أو �ساهم يف ارتكاب �إحدى املخالفات الواردة يف هذه
املادة ،وذلك بالإ�ضافة �إىل الإلزامات املدنية والعقوبات اجلزائية وامل�سلكية التي يمُ كن �أن تق�ضي بها
املخت�صة” .و�أهم املخالفات التي تعنينا يف جمال ال�صفقات العامة ،هي التالية:
املراجع
َّ
عقد نفقة خالف ًا لأحكام القانون �أو النظام �أو دون احل�صول على ت�أ�شري مراقب عقد النفقات.
.
�إك�ساب �أو حماولة �إك�ساب الأ�شخا�ص الذين يتعاقدون مع الإدارة ربح ًا غري م�شروع.
.
ارتكاب خط�أ �أو تق�صري �أو �إهمال من �ش�أنه �إيقاع �ضرر مادي بالأموال العمومية.
.
خمالفة الن�صو�ص املتعلقة ب�إدارة الأموال العمومية �أو ا�ستعمالها.

.

يتوجب على املراجع املخت�صة �إبالغ املدعي العام لدى ديوان
جتدر الإ�شارة هنا� ،إىل �أنه َّ
املحا�سبة عن املخالفات امل�شار �إليها �أعالهَ ،ىّ
فيتول التحقيق فيها والإدعاء على املوظفني امل�س�ؤولني
عنها ،عند االقت�ضاء.
هذا �إ�ضافة �إىل ما �أوردته املادة  112من قانون املحا�سبة العمومية ،يف �ش�أن م�س�ؤولية الوزير
�شخ�صي ًا على �أمواله اخلا�صة عن ِّ
كل نفقة يعقدها متجاوز ًا االعتمادات املفتوحة لوزارته مع علمه
بهذا التجاوز.
( )5هم على التوايل :رئي�س الدائرة ،املدير ،املدير العام ،الوزير ومن هم يف رتبهم.

34

المخالفات في الصفقات العامة في لبنان

ن�صت املادة  64من قانون تنظيم ديوان املحا�سبة على وجوب �إحاطة جمل�س النواب
يف املقابلَّ ،
ً
علم ًا باملخالفات املرتكبة من قبل الوزراء ،ويتم ذلك عمليا من خالل تقارير خا�صة ُيعدها الديوان
ال�سياق ،من �إبداء املالحظات التالية:
و ُير�سلها �إىل رئا�سة جمل�س النواب .وال ُب َّد لنا يف هذا ِّ
� -1إن الوزير هو املرجع ال�صالح لعقد نفقات وزارته وامل�س�ؤول الأول عنها ،عدد ًا وقيمة ،بو�صفه
رئي�س الهرم الإداري فيها بحكم الد�ستور والقانون.
� -2إن القوانني اللبنانية ال�سارية املفعول حالي ًا واالجتهاد امل�ستقر لدى املحاكم ،ي�ضعان الوزراء
مبن�أى من املالحقة الق�ضائية ،لكونهم خا�ضعني للمالحقة �أمام املجل�س الأعلى ملحاكمة الر�ؤ�ساء
والوزراء ،الذي مل يجتمع ولو مرة واحدة منذ تاريخ �إن�شائه( .)6وهذا يعني ،يف الواقع ،وجود ثغرة
قانونية كبرية وبالغة اخلطورة على املالية العامة ،تنفذ من خاللها املخالفات التي يرتكبها الر�ؤ�ساء
الت�صدّي لها �أو املالحقة يف �ش�أنها.
والوزراء دون �أن تتم َّكن املراجع الرقابية والق�ضائية املخت�صة من
ِ
ال�سماح
� -3إن الهدف من �إحاطة جمل�س النواب علم ًا باملخالفات املرتكبة من قبل الوزراء هو َّ
ملمثلي ال�شعب� ،أي النواب ،مبراقبة �أعمال احلكومة املالية عرب الأ�سئلة واال�ستجوابات التي يطرحونها
عليها ،و�صو ًال �إىل �سحب الثقة منها يف نهاية املطاف� .إال �أن التقارير التي ي�ضعها ديوان املحا�سبة يف
طي الكتمان ،دون �أن
هذا ال�ش�أن غالب ًا ما ت�أتي مت�أخ َّرة زمني ًا� ،أي بعد رحيل احلكومة� ،أو �أنها تبقى َّ
ُي�صار �إىل توزيعها على النواب ،كي يتم َّكن ه�ؤالء من الإطالع عليها ومطالبة الوزراء بت�صحيح �أدائهم
وحما�سبتهم �سيا�سي ًا ،على الأقل.

ن�ص
من ال�ضروري مبكان �أن ُي�صار �إىل تعديل ِّ
املادة  64من قانون ديوان املحا�سبة ،بحيث يتم �إبالغ
التقارير التي ي�ضعها الديوان �إىل ٍّ
كل من :رئي�س
اجلمهورية ،ورئي�س جمل�س النواب ،ورئي�س احلكومة،
والنواب فرداً فرداً� ،إ�ضافة �إىل و�سائل الإعالم
املختلفة ،على �أن ُينجز الديوان يف املقابل
تقاريره و ُي�صدرها يف �أ�سرع وقت ممكن

ن�ص
وعليه ،نرى من ال�ضروري مبكان �أن ُي�صار �إىل تعديل ِّ
املادة  64من قانون ديوان املحا�سبة ،بحيث يتم �إبالغ التقارير
التي ي�ضعها الديوان �إىل ٍ ّ
كل من :رئي�س اجلمهورية ،ورئي�س
جمل�س النواب ،ورئي�س احلكومة ،والنواب فرد ًا فرد ًا� ،إ�ضافة
�إىل و�سائل الإعالم املختلفة ،على �أن ُينجز الديوان يف املقابل
تقاريره و ُي�صدرها يف �أ�سرع وقت ممكن .هذا� ،إ�ضافة �إىل
وجوب البحث يف تفعيل دور املحكمة العليا ملحاكمة الر�ؤ�ساء
والوزراء� ،أو �إيجاد �صيغة قانونية بديلة ومنا�سبة ت�سمح مبالحقة كبار امل�س�ؤولني �أمام الق�ضاء ،بحيث
ال تبقى املالحقات مقت�صرة على املوظفني من الفئة الأوىل وما دون ،وه�ؤالء غالب ًا ما يقومون بتنفيذ
تعليمات ر�ؤ�سائهم الوزراء(.)7

 -3يف املخالفات التي مت ّثل جرائم جزائية
ينظر يف هذه املخالفات الق�ضاء اجلزائي املخت�ص �سند ًا �إىل �أحكام املواد � 350إىل  366من
تعدّد اجلرائم املخ َّلة بواجبات الوظيفة ،ومنها :ال َّر�شوة و�صرف النفوذ
قانون العقوبات اللبناين ،التي ِ
(� )6أن�شئ هذا املجل�س مبوجب املادة  80من الد�ستور اللبناين ال�صادر يف � 23أيار /مايو.1926
ً
ً
ال�صدام معه ،و�إن فعلوا ي�أتيهم اجلواب خطيا مع الإ�صرار والت�أكيد على ارتكاب املخالفة و�أحيانا كثرية
( )7يتحا�شى املوظفون �إعادة املعاملة �إىل الوزير خ�شية ِّ
ميتثلون �أي�ض ًا �أوامر الوزير ال�شفهية ،وهو ما مي ّثل خمالفة �إ�ضافية.
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وحتدّد العقوبات بحق مرتكبيها ،وهي تراوح بني احلب�س من �شهر �إىل
واالختال�س وا�ستثمار الوظيفة؛ ِ
ّ
كل حالة على حدة .و�أهم
ثالث �سنوات �أو بالأ�شغال ال�شاقة املوقتة� ،إ�ضافة �إىل الغرامات املالية ،وفق ِ
احلاالت التي تناولتها هذه املواد ،هي التالية:
�أ  -يف جرمية ال َّر�شوة
التما�س �أو قبول املوظف �أو العامل� ،أو من هو يف حكمهما ،هدايا �أو وعود ًا �أو منافع ،له �أو لغريه،
ّعي �أنه داخ ٌل يف وظيفته
مقابل �أن يقوم بعمل �شرعي من �أعمال وظيفته �أو ليعمل عم ًال منافي ًا لها �أو ل َي َد َ
�أو ل ُيهمل �أو ُي� ِّؤخر ما كان عمله واجب ًا عليه.
ب  -يف �صرف النفوذ
ال�سعي لإنالتهم وظيفة �أو عم ًال �أو مقاوالت
�أخذ �أو التما�س �أجر غري واجب بق�صد �إنالة �آخرين �أو َّ
�أو م�شاريع �أو �أرباح ًا �أو منح ًا من الدولة �أو �إحدى الإدارات العامة.
ج  -يف االختال�س وا�ستثمار الوظيفة
 -1اقرتاف الغ�ش ،ممِ َّ نْ �أُ ِوك َل �إليهم بيع �أو �شراء �أو �إدارة �أموال منقولة �أو غري منقولة حل�ساب
الدولة �أو �إحدى الهيئات العامة� ،أو خمالفة الأحكام التي ت�سري عليها� ،إما لجِ َ ِّر مغنم ذاتي �أو
مراعا ًة لفريق(� )8إ�ضرار ًا بالفريق الآخر �أو �إ�ضرار ًا بامل�صلحة العامة �أو الأموال العمومية� ،أو
ارتكاب اخلط�أ الفادح واجل�سيم.
املتعهدين �إىل �ضروب املماطلة املق�صودة� ،أو احليلة ،لعرقلة تنفيذ �صفقات الأ�شغال
 -2جلوء ِّ
املدّة بق�صد الإ�ضرار مب�شاريع الدولة �أو ج ًّرا لنفع لهم �أو لغريهم �أو
�أو اللوازم �أو اخلدمات� ،أو �إطالة َ
املقدّمة �أو يف تركيبها �أو �صنعها �أو موا�صفاتها اجلوهرية.
اقرتاف الغ�ش يف نوع املواد امل�ستعملة �أو َ
 -3اتفاق املتعهدين بالتواط�ؤ يف ما بينهم لإف�ساد عملية التلزمي �أو حل�صر االلتزام بواحد منهم
�إ�ضرار ًا باجلهة الر�سمية املتعاقدة.
 -4مراعاة املوظف ،املنوطة به مهمات الإ�شراف على املناق�صة �أو التكليف بالرتا�ضي �أو مراقبة
مراحل التنفيذ �أو ت�س ُّلم الأ�شغال بعد �إجنازها ،فريق ًا على �آخر يف التلزمي �أو تغا�ضيه عن �ضبط املخالفة
�أو �إهماله املراقبة �أو عدم اتخاذه التدابري التي تن�ص عليها القوانني النافذة بحق املخالف.
 -5تقدمي املتعهدين مواد فا�سدة(� )9أو غري �صاحلة �إىل الإدارات وامل� َّؤ�س�سات العامة والبلديات،
و ُب َعد املوظف الذي يقبل �أو يت�سلم هذه املواد �شريك ًا باجلرم.

( )8قرار رقم /1275ر.م� .صادر عن ديوان املحا�سبة يف .2001/11/26
( )9مطالعة النيابة العامة لدى ديوان املحا�سبة رقم  1720/111تاريخ  2010/6/7حول مالحقة بع�ض املوظفني ،الذين مل يتخذوا الإجراءات القانونية الالزمة
بحق �إحدى ال�شركات املتعاقدة مع وزارة الزراعة ج َّراء تقدميها مبيد ًا بيولوجي ًا فا�سد ًا ومنتهي ال�صالحية.
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ثالثاً :مناذج عملية من املخالفات الواقعة
على ال�صفقات العامة
معبة و�أمثلة ،ال حت�صى وال تع ُدّ،
يذخر اجتهاد الق�ضاء املايل والق�ضاء الإداري بتجارب عملية ِرّ
عن املخالفات الواقعة على ال�صفقات العامة.

 -1خمالفات مرتكبة من قبل الإدارة
تعمد ُّ
كل �إدارة �إىل و�ضع دفاتر �شروط عامة منوذجية لل�صفقات التي تريد عقدها باملناق�صة
لكل �صفقة منها �أي�ض ًا دفرت �شروط خا�ص ًا ِّ
ت�صدّق مبرا�سيم وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية ،وت�ضع ِّ
تنظمه
َ
ّ
لبت ال�صفقة ،على �أن ُي َب َنّي يف هذا الدفرت جميع
ال�صالح
املرجع
عه
ق
و
ي
و
العالقة
�صاحبة
إدارة
ال
ِّ
ُ ِ
املعلومات ال�ضرورية لإجراء التلزمي� ،إ�ضافة �إىل حقوق وواجبات ٍ ّ
واملتعهد.
كل من الإدارة
ِّ
�أ  -خمالفات يف دفاتر ال�شروط
� -1أو�صى ديوان املحا�سبة( )10الإدارة بوجوب و�ضع �أحكام تف�صيلية من �ش�أنها �ضبط �إجراءات
التلزمي التي جتريها البعثات اللبنانية يف اخلارج ،جلهة و�ضع دفاتر ال�شروط وتبليغ ال�شركات املعنية
و�ضم العار�ضني امل�ستندات الثبوتية الالزمة لقبول عرو�ضهم.
� -2إن عدم ت�ضمني دفاتر ال�شروط موا�صفات( )11فن َّية دقيقة لنوعية املواد املطلوبة وتعديل
ال�سعر
الكميات بن�سب كبرية وتعديل �أ�سعار البنود ب�صورة متفاوتة ،بني بندٍ و�آخر ،ووجود فرق كبري بني ِّ
ال�سعر الأدنى الذي جرى التلزمي على �أ�سا�سه ،يحمل على الإرتياب
التقديري املرتفع لل�صفقة وبني ِّ
تق�صي الأ�سعار قبل طرح تلزمياتها يف املناق�صة العمومية.
امل�شروع مبدى ِّ
جد البلدية يف ِّ
 -3كان من املفرو�ض على الإدارة درا�سة املوا�صفات الفنية مبا يتنا�سب مع حاجتها ومدى توافر
هذه املوا�صفات يف الأ�سواق( ،)12دون �أن تلج�أ �إىل املغاالة يف ت�ضييق ال�شروط الفنية على نحو ُي�ؤ ِدّي �إىل
احلد من املناف�سة و�إىل �إحجام املتعهدين عن الإ�شرتاك يف املناق�صة ،وهو ما ُي َف ِّوت على الإدارة فر�صة
ِّ
ت�صب يف م�صلحتها ،وت�صبح جمربة على االختيار بني
الإفادة من تقدمي عدد ٍ
كاف من العرو�ض قد ُّ
عدد قليل من العار�ضني.
ٍ
ب  -خمالفات ناجمة عن جتزئة ال�صفقات
موحدة ومتكاملة وعلى �أ�سا�س
على الإدارات العامة حتديد حاجاتها و�إجراء �صفقاتها ب�صورة َّ
خطة �شاملة منبثقة من موازنة ٍ ّ
كل منها ،وذلك ان�سجام ًا مع �أحكام املادة  123من قانون املحا�سبة
تن�ص على �أنه“:ال يجوز جتزئة ال�صفقة �إال �إذا ر�أى املرجع ال�صالح لعقد النفقة �أن
العمومية التي ُّ
ربر ذلك”.
ماهية الأ�شغال �أو اللوازم �أو اخلدمات املراد تلزميها ت ِّ
( )10القرار رقم /1480ر.م .تاريخ .2011/9/27
( )11القرار رقم /140ر.م .ال�صادر عن ديوان املحا�سبة يف .2001/2/21
( )12القرار رقم /677ر.م .ال�صادر عن ديوان املحا�سبة يف .2011/5/9
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�إن القاعدة هي وحدة ال�صفقة واال�ستثناء هو التجزئة ،وك َّلما كان يف الإمكان اعتماد املناق�صة
موحدة بهذه الطريقة وعدم اللجوء
العمومية و�سيلة لعقد ال�صفقة ،ف�إنه ينبغي على الإدارة �إجرا�ؤها َّ
كلّ
�إىل جتزئتها( )13على �صفقات ِ
متعدّدة� ،إال يف حاالت مع َّينة وظروف خا�صةُ ،م�ست َم َدّة من طبيعة ِ
�صفقة على حدة ومن ماهية الأ�شغال �أو اللوازم �أو اخلدمات املراد تلزميها ،والتي يراها املرجع ال�صالح
لعقد النفقة �ضرورية وكافية لتربير قرار جتزئة ال�صفقة.
ج  -خمالفات يف �أ�صول التلزمي
(� )1أخطاء يف الإعالن :يهدف الإعالن عن ال�صفقات العامة �إىل �إطالع اجلمهور على التلزميات
التي ترغب الإدارة يف �إجرائها ودعوة من تتوافر فيهم ال�شروط املطلوبة �إىل تقدمي عرو�ضهم والتناف�س
احلد من
يف ما بينهم على تنفيذها .وي�ؤدي �إغفال الإعالن عن املناق�صة �أو النق�ص يف الإعالن �إىل ِّ
عن�صر املناف�سة ،وبالتايل �إىل �إف�ساد عملية التلزمي .وال ي�صح اكتفاء الإدارة ب�إر�سال كتاب الإعالن عن
املناق�صة �إىل اجلريدة الر�سمية( ،)14دون �أن ُي�صار �إىل ن�شره فيها ،وذلك حتت طائلة اعتبار الإعالن
باط ًال وغري �صحيح.
كذلك ،من الأجنع ن�شر الإعالنات يف �صحف معروفة ووا�سعة االنت�شار( ،)15بغية �إطالع �أكرب عدد
ممكن من املتعهدين على التلزميات التي ترغب الإدارات العامة ب�إجرائها.
مقدّم من
( )2عدم مراعاة مبد�أ امل�ساواة بني العار�ضني� :إن قرار جلنة التلزمي( )16رف�ض عر�ض َ
ال�صحيح لأن
�إحدى ال�شركات �إال بعد ح�ضور �صاحب احلق بالتوقيع عنها ،ال يقع يف موقعه القانوين َّ
ين�ص على وجوب ح�ضور �صاحب التوقيع بالذات جل�سة التلزمي،
دفرت ال�شروط اخلا�ص باملناق�صة ال ُّ
وهذا ما ُيعيب عملية التلزمي ب ُر َّمتها و ُي�ؤدي �إىل عدم املوافقة عليها.
�أقدمت جلنة التلزمي على رف�ض �أحد العرو�ض ب�سبب عدم توقيع بيان الأ�سعار( ،)17يف حني �أنها
قبلت عرو�ض ًا �أخرى تت�ض َّمن بيانات �أ�سعار غري مو َّقعة من �أ�صحابها ،وهو ما ُي َعد خمالفة ملبد�أ امل�ساواة
بني العار�ضني وحماولة مك�شوفة ملراعاة فريق على ح�ساب فريق �آخر ،وهو �أمر �أ�سفر عن �ضر ٍر بالأموال
تبي �أن العر�ض املرفو�ض كان يت�ض َّمن �أدنى الأ�سعار.
العمومية بعدما َنّ
( )3نق�صان امل�ستندات :مل يكن قرار جلنة التلزمي �صائب ًا حني قبلت عر�ض �أحد امل�شرتكني يف
املناق�صة و�أر�ست ال�صفقة عليه( ،)18على ال َّرغم من عدم تق ُدّمه بعقد تنفيذ �أ�شغال مماثلة للأ�شغال
املطلوبة يف دفرت ال�شروط ،وكان حر ًّيا بها رف�ض هذا العر�ض ،متام ًا كما �أقدَ َمت على رف�ض عر�ض
�إحدى ال�شركات ب�سبب نق�ص يف �إفادة خربة.
(ُ )13يراجع يف �ش�أن جتزئة ال�صفقات الر�أيان اال�ست�شاريان رقم  2ورقم  11ال�صادران عن ديوان املحا�سبة يف  1991/2/14و.1991/4/22
( )14قرار ديوان املحا�سبة رقم /759ر.م .تاريخ .2001/8/9
ال�سنوي لعام  ،2010اجلريدة الر�سمية ،العدد  24( 49ت�شرين الأول� /أكتوبر� ،)2011ص .3923
( )15تقرير التفتي�ش املركزي َّ
( )16قرار ديوان املحا�سبة رقم /542ر.م .تاريخ  2001/6/19ورقم /699ر.م .تاريخ .2011/5/16
( )17قرار رقم /1275ر.م� .صادر عن ديوان املحا�سبة يف .2001/11/26
( )18قرار ديوان املحا�سبة رقم /699ر.م .تاريخ .2011/5/16
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ناق�صينْ لديه ،وهما براءة
كما �أن ترخي�ص جلنة التلزمي للعار�ض با�ستكمال م�ستندَ ْين جوهر َّيينْ
َ
الذمة من ال�ضمان االجتماعي والكفالة املوقتة( ،)19مي ّثل خمالفة لأحكام دفرت ال�شروط الإدارية التي
جتيز لللجنة ا�ستكمال النواق�ص غري اجلوهرية وت�شرتط لذلك عدم انق�ضاء نهار اجلل�سة .وكان ينبغي
على جلنة التلزمي رف�ض العر�ض الناق�ص وع ّد املناق�صة فا�شلة لفقدان عن�صر املناف�سة ،بعد بقاء
عار�ض واحد فيها ،وال �س َّيما �أنه قد م�ضى ثمانية �أيام بني اجتماع اللجنة الأول واجتماعها الثاين ،وهو
�أم ٌر غري جائز �أي�ض ًا.
( )4خمالفات يف �أعمال جلان التلزميُ :ي َعد حم�ضر التلزمي امل�ستند الثبوتي الأ�سا�س( )20الذي
ويتعي على
يجب �أن يعك�س �صحة �إجراءاته على نحو يتيح للإدارة املعنية ا�ستكمال عملية عقد النفقةَ .نّ
جلنة التلزمي �أن ت�شري فيه بو�ضوح �إىل الأ�سباب التي حملتها على اتخاذ قرار برف�ض عرو�ض بع�ض
امل�شرتكني ،بغية متكني اجلهات املعن َّية من الإحاطة ب�أ�سباب هذا ال َّرف�ض ومعرفة ما �إذا كان قرار
ال�سري به.
اللجنة �صائب ًا وينبغي الأخذ فيه �أم كان خائب ًا ويقت�ضي عدم َّ

 -2خمالفات مرتكبة من املتعاقدين مع الإدارة
�أ  -تواط�ؤ املتعهدين
التواط�ؤ لغة ُيفيد التوافق( ،)21وهو يعني يف ال�صفقات العامة التوافق ال�ضمني احلا�صل بني
َ
عار�ضينْ �أو �أكرث على القيام بعمل غري م�شروع لإف�ساد �سالمة �إجراءات التلزمي والت�أثري �سلب ًا يف
نتيجته ،بغية جلب منفعة خا�صة ذاتية لهم والإ�ضرار مب�صالح الإدارة.
وقد ر�أى ديوان املحا�سبة ،يف قرارات كثرية له(� ،)22أن تطابق �أ�شكال الطوابع املالية املل�صقة على
عر�ض امللتزم املوقت مع تلك العائدة ل�سواه من العار�ضني ،يف ال�صفقة عينها ،وت�سل�سل �أرقامها� ،إمنا
ُي�شري �إىل قيام اتفاق �ضمني بني هذين العار�ضني وتواط�ؤهما لإف�ساد عملية املزايدة ،الأمر الذي يجعل
التلزمي م�شوب ًا بعيب عدم امل�شروعية.
كما �أن تقدمي كفاالت م�صرفية موقتة �صادرة عن امل�صرف نف�سه ،يف التاريخ عينه وب�أرقام
ت�سل�سلية متتاليةُ ،يثري ال�شكوك حول مدى ا�ستقاللية ال َع َ
جد املناف�سة
ر�ضينْ
املقدمينْ وتالي ًا حول ِّ
َ
احلا�صلة يف املناق�صة(.)23
ب  -ارتفاع �أ�سعار بع�ض التلزميات
�إن �إقدام �إحدى الوزارات على عقد �صفقة �شراء �أجهزة جديدة ب�أ�سعار مرتفعة عن الأ�سعار
( )19قرار ديوان املحا�سبة رقم /844ر.م .تاريخ . 2011/6/8
( )20قرار ديوان املحا�سبة رقم /955ر.م .تاريخ .2011/6/28
ال�ساد�س من ل�سان العرب لإبن منظور ،ما يلي ُ :يقال وطى َء ال�شيء �أي دا�سه بقدميه ،وواط�أه على الأمر مواط�أة �أي وافقه عليه موافقة ،ومنه
( )21ورد يف املج َّلد َّ
حمدّد.
التواط�ؤ الذي يعني التوافق على �شيء واحد َ
( )22منها القرار رقم /403ر.م .تاريخ . 2011/3/8
( )23قرار ديوان املحا�سبة رقم /1375ر.م .تاريخ .2004/10/14
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ال�سوق ،بن�سبة تراوح بني  40و 60يف املئةُ ،ي�ؤ ِدّي �إىل الإخالل بالتوازن املايل للعقد ويجعله
الرائجة يف ُّ
()24
غري م�شروع ويقت�ضي رف�ضه .
وتبي
كما �أن �إجراء �إحدى الإدارات �صفق َتينْ مت�شابه َتينْ لتلزمي �ألب�سة( ،)25يف تواريخ متقاربةَ ،نّ
من مقابلة �أ�سعارهما ،وجود فرق كبري تتجاوز ن�سبته الع�شرين يف املئة يف �أ�سعار معظم بنود التلزمي
ال�سيرْ باملعاملة.
الثاين عن التلزمي الأول ،ف ُي َعد هذا الأمر �سبب ًا كافي ًا لعدم َّ
كذلك ،ر�أى ديوان املحا�سبة(� )26أن تلزمي �صفقة مع َّينة للم َّرة الثانية ب�سعر يتجاوز �ض ْع َفي
التلزمي الأول ،الذي �سبق رف�ضه ،و�إ�سنادها �إىل العار�ض نف�سه لتنفيذ الأ�شغال عينها وبال�شروط
نف�سها ،ال ُيح ِّقق م�صلحة الإدارة و ُي�ؤ ِدّي �إىل هدر الأموال العمومية و�إحلاق ال�ضرر بها ،ويكون
التلزمي م�ستوجب ًا ال َّرد.
ج  -نكول املتعهد عن تنفيذ ال�صفقة
�إن امتناع املتعهد عن تنفيذ التزاماته العقدية ،دون عذر م�شروعُ ،يويل الإدارة احلق يف اتخاذ
ين�ص عليه دفرت ال�شروط اخلا�ص بال�صفقة �أو �إىل �أحكام
التدبري الذي تراه مالئم ًا ا�ستناد ًا �إىل ما ُّ
قانون املحا�سبة العمومية �أو دفرت ال�شروط الإدارية العامة ،ك�أن تلج�أ الإدارة �إىل �إنذاره ر�سمي ًا
حتددها له ،حتى �إذا انق�ضت هذه املهلة
بوجوب التق ُّيد بكامل موجباته ،وذلك �ضمن مهلة مع َّينة ِّ
()27
َّ
حق للإدارة �أن تع ّده ناك ًال و�أن تعمد �إىل ف�سخ العقد على م�س�ؤوليته �أو فر�ض جزاءات مالية عليه
(تعوي�ضات وغرامات) �أو �إعادة تلزمي ال�صفقة على ح�سابه وفق �أحكام املادتني  135و 140من
قانون املحا�سبة العمومية.
د  -ت� ُّأخر املتعهد يف تنفيذ ال�صفقة
�إن جلوء الإدارة �إىل فر�ض غرامة ت�أخري على املتعهد ،الذي تل َّك�أ عن تنفيذ موجباته العقدية
حرية االختيار بني ف�سخ
َّ
مدة � 203أيام( ،)28يقع يف موقعه القانوين َّ
ال�صحيح ،على �أنه يبقى لها ِّ
العقد َّ
املنظم معه وبني ت�س ُّلم الب�ضاعة املطلوبة �إذا َو َجدَ ت �أنها ال تزال ت� ِّؤمن امل�صلحة العامة
والغاية املرج َّوة منها.

( )24القرار رقم /453ر.م .ال�صادر عن ديوان املحا�سبة يف .2011/3/22
( )25القرار رقم /1441ر.م ال�صادر عن ديوان املحا�سبة يف .2011/9/14
( )26قرار رقم /1142ر.م .تاريخ .2001/10/31
( )27ر�أي ا�ست�شاري لديوان املحا�سبة يحمل الرقم  70تاريخ .2001/7/13
( )28ر�أي ا�ست�شاري رقم � 2صادر عن ديوان املحا�سبة يف .2005/1/7
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المخالفات في الصفقات العامة في لبنان

اجلدول رقم ()1
بيان بعدد ملفات امل�شرتيات العامة املعرو�ضة على ديوان املحا�سبة من
العام  2002حتى العام  2008وعدد قرارات عدم املوافقة فيها
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

á∏eÉc á≤aGƒe

1123

1051

1060

989

979

1087

1053

äÉ«°UƒJ hCG •hô°T ™e á≤aGƒe

407

463

756

403

401

641

541

AGóHEG ≥ëH ®ÉØàM’G ™e á≤aGƒŸG
IôNDƒŸG áHÉbôdG ¥É£f ‘ äÉ¶MÓŸG

21

28

10

36

--

--

--

á«FõL á≤aGƒe

9

16

62

10

8

15

13

á«MÓ°U ΩóY ¿ÓYEG

65

55

6

25

43

22

20

ÉgQó°üe ¤EG á∏eÉ©ŸG IOÉYEG

3

4

75

18

--

--

5

ô¶f âØd ™e á≤aGƒe
ájô¶æd Gk óæ°S á≤aGƒe
áÄ«fÉãà°S’G ±hô¶dG
á≤aGƒe ΩóY

--

--

--

--

85

61

--

--

--

--

--

--

--

81

85

93

42

76

56

39

59

1713

1710

2011

1557

1572

1865

1772

´ƒªéŸG

�أع ّد هذا اجلدول فريق حترير جملة ال�ساد�سة ا�ستناد ًا �إىل التقارير ال�سنوية لديوان املحا�سبة لل�سنوات 2008-2002
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التجربة المغربية في مجال إصالح منظومة
الصفقات العمومية
		

عبد المجيد بوتقبوت
رئيس هيئة الخبرة في ميدان الصفقات العمومية في الخزينة العامة  -المغرب

مقدمة� :أهمية ال�صفقات العمومية
تُعد ال�صفقات العمومية الأداة التي يتم مبوجبها �إجناز االقتناءات والأ�شغال واخلدمات لفائدة
م�صالح الدولة واجلماعات املحلية وامل�ؤ�س�سات العمومية .ويتم هذا الإجناز يف �إطار منظم وحم�صن
بن�صو�ص قانونية �أهمها مر�سوم � 7شباط /فرباير  2007املنظم ل�صفقات الدولة ،وكذلك مر�سوم 4
ت�شرين الأول� /أكتوبر 2000املنظم لدفاتر ال�شروط الإدارية العامة املتعلقة ب�صفقات الأ�شغال ومر�سوم
 2004املنظم لدفاتر ال�شروط الإدارية العامة املتعلقة ب�صفقات الدرا�سات وكذا مرا�سيم �أخرى.
تربم �إدارات الدولة لوحدها� ،أي الوزارات وامل�صالح اخلارجية التابعة لها على م�ستوى الأقاليم
واجلهات ،ما يفوق � 14000صفقة �سنوي ًا� ،إ�ضافة �إىل ال�صفقات التي تربمها اجلماعات املحلية والتي
تقدر بنحو � 6000صفقة �سنوي ًا ،و�صفقات امل�ؤ�س�سات العمومية كذلك.
من الناحية املالية ،مثلت ال�صفقات العمومية غالف ًا مالي ًا يبلغ نحو  120مليار درهم� ،أي  12مليار
يورو ،بر�سم �سنة  ،2010وهي مت ّثل  15يف املئة من �إجمايل الناجت املحلي .هذا وتكت�سي ال�صفقات
العمومية �أهمية اقت�صادية كربى� ،إذ متثل  70يف املئة من رقم معامالت مقاوالت البناء والأ�شغال
العمومية ومت ِّثل 80يف املئة من رقم معامالت مكاتب الدرا�سة والهند�سة.
ونظر ًا �إىل الأهمية املالية واالقت�صادية لهذه ال�صفقات العمومية فهي ت�ستدعي اهتمام الر�أي
العام ومنظمات املجتمع املدين من �أجل �ضمان احرتام مبادئ ال�شفافية وامل�ساواة يف �شروط �إبرام
ال�صفقات العمومية وتنفيذها.
وهذا ما ي�سعى له امل�شرع املغربي الذي �أوىل اهتمام ًا كبري ًا لإ�صالح منظومة ال�صفقات العمومية
من �أجل �إر�ساء قواعد التناف�س ال�شريف وامل�ساواة يف الولوج �إىل الطلبيات العمومية وكذا تكري�س
مبادئ النجاعة يف �إجناز امل�شاريع العمومية والتدبري املعقلن للمال العام.

�أو ًال :ملحة تاريخية عن تطور النظام القانوين لل�صفقات العمومية
عرف نظام ال�صفقات العمومية يف املغرب تطور ًا مطرد ًا على مر ال�سنني ،بحيث تعود �أوىل القواعد
القانونية التي تنظم هذا املجال �إىل مر�سوم  1917اخلا�ص باملحا�سبة العمومية الذي ي�ضم كذلك بع�ض
البنود املتعلقة بال�صفقات العمومية.
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منذ نيل املغرب ا�ستقالله �سنة  ،1956وتنامي اللجوء �إىل �شروط ال�صفقات العمومية ل�سد حاجات
م�صالح الدولة يف البناء وجتهيز البالد بالبنى الأ�سا�سية من طرق ومدار�س وم�ست�شفيات ،متت مراجعة
هذا املر�سوم �سنة  .1958لكن على الرغم من هذه املراجعة فقد تبني �أن ال منا�ص من تبني مر�سوم
جديد خا�ص بال�صفقات العمومية.
وهذا ما ح�صل من خالل مر�سوم  12ت�شرين الأول� /أكتوبر  1965الذي ُيعد �أول مر�سوم
خا�ص بال�صفقات والذي ر�سخ بدوره مبد�أ املناف�سة يف �إبرامها من خالل طرق مثل طلب العرو�ض
املفتوح واملباراة واالتفاق املبا�شر .كما جرى تعزيز هذه الرت�سانة القانونية ب�إ�صالح هذا املر�سوم
فكر�س طلب العرو�ض املفتوح كطريقة �أ�سا�سية لإبرام ال�صفقات وبقيت الطرق
يف �سنة ِّ ،1976
الأخرى ا�ستثنائية .كما مت التن�صي�ص � َ
أول مرة على عدم املركزة يف تدبري ال�شراءات العمومية من
خالل االعرتاف مبهمات الآمر بال�صرف امل�ساعد يف جمال �إبرام وتدبري ال�صفقات على ال�صعيد
اجلهوي والإقليمي يف حدود االخت�صا�صات املوكلة �إليه .وتكر�س �إذا كان هناك ميدان ي�ستوجب تقوية
مبد�أ الإ�صالح وحتقيق غاية مالءمة القوانني والأنظمة امل�ؤطرة القواعد اخللقية وتر�سيخ مبادئ ال�شفافية والبحث
لل�صفقات العمومية ملتغريات املناخ الوطني والدويل ب�إ�صالح مهم عن الفاعلية ،فهو من دون منازع ميدان تدبري
ال�صفقات العمومية
مت من خالل مر�سوم  30كانون الأول /دي�سمرب .1998
هذا املر�سوم الذي مكن املغرب من تبني املقت�ضيات والقواعد القانونية املعمول بها يف هذا املجال
على ال�صعيد الدويل ،من خالل االتفاقيات الدولية ،كاتفاق ال�صفقات العمومية ملنظمة التجارة العاملية
والقانون النموذجي للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل وكذا تعليمات املمولني الدوليني.
ومت بف�ضل �إ�صالح عام  1998تكري�س مبادئ امل�ساواة يف الولوج �إىل الطلبيات العمومية وال�شفافية
يف خيارات �صاحب امل�شروع والإخبار يف كل مراحل �إبرام ال�صفقة ،من خالل �إدخال تقانة املعلومات
يف جمال تدبري ال�صفقات العمومية.

ثانياً� :إ�صالح عام  2007وتكري�س مبادئ ح�سن التدبري
�أتى �إ�صالح عام  2007ليكر�س هذا التوجه نحو �إر�ساء املزيد من ال�شفافية وتطوير املناف�سة وكذا
�ضمان حقوق املتناف�سني .ويندرج �إ�صالح منظومة ال�صفقات العمومية يف �إطار برنامج طموح يت�ضمن
�إ�صالحات ت�شريعية وتنظيمية تهدف �إىل تكري�س ال�شفافية يف ميدان تدبري ال�ش�أن العام وحت�سني فاعلية
تدبري املال العام وحتديث االقت�صاد الوطني ومواكبة االلتزامات الدولية ،وخ�صو�ص ًا اتفاقيات التبادل
احلر من خالل �إ�صالح النظام املايل وامل�صريف و�إ�صالح النظام ال�ضريبي ال ميكن �إق�صاء املتناف�سني �إال على �أ�سا�س
وحترير املبادالت التجارية اخلارجية يف �إطار منظمة التجارة العاملية وكذا مقايي�س تقييم مو�ضوعية مت تبليغهم �إياها
�إ�صالح منظومة تنفيذ ومراقبة امليزانية العامة.
م�سبقاً من خالل �إدراج هذه املقايي�س �ضمن

�إال �أنه �إذا كان هناك ميدان ي�ستوجب تقوية القواعد اخللقية وتر�سيخ مقت�ضيات دفرت التح ُّمالت

مبادئ ال�شفافية والبحث عن الفاعلية ،فهو من دون منازع ميدان تدبري ال�صفقات العمومية .ومن
�أجل اال�ستجابة لهذه التطلعات ،فقد � ِأعد مر�سوم � 5شباط /فرباير  2007مبراعاة املقايي�س الدولية يف
ميدان �إبرام ال�صفقات العمومية .وميكن تلخي�ص م�ضامني هذا املر�سوم يف املحاور الآتية:
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 -1ال�شفافية يف تدبري ال�صفقات العمومية

 .الإعالن من طرف الإدارة يف بداية ال�سنة املالية عن برناجمها املتوقع لل�صفقات ،الأمر الذي
وم�سبق للمقاوالت املعنية ،عن طبيعة و�أهمية امل�شاريع املربجمة.
كاف
ي�سمح ب�إعالم ٍ
ٍ
� .إن�شاء البوابة الإلكرتونية لل�صفقات لن�شر �إعالنات طلب
�ساهم �إن�شاء البوابة الإلكرتونية لل�صفقات
العرو�ض ونتائجها.
العمومية �سنة  2007يف تدعيم مبد�أ ال�شفافية والإخبار . ،الإقرار والإف�صاح عن معايري اال�ست�شارة الذي حتدد
و�س ّهل الولوج �إىل ال�صفقات العمومية على املقاوالت،
املقايي�س التي �ستتبناها جلنة طلب العرو�ض لبت العرو�ض
وخ�صو�صاً املتو�سطة وال�صغرى منها ،وكر�س االنفتاح
عند تقييمها ملفات املتعهدين.
على املقاوالت الأجنبية  .اعتماد اجلل�سات العمومية عند فتح الظروف بالن�سبة �إىل كل
طلبات العرو�ض.
 .تدعيم �صالحيات جلنة طلب العرو�ض عند بت العرو�ض ،بحيث �إن قرار �إ�سناد �صفقة �إىل مقاولة
من طرف هذه اللجنة ال ميكن الإدارة �صاحبة امل�شروع تغيريه.
 .الإخبار املنهجي والتلقائي جلميع املتناف�سني بفحوى �إجراءات طلب العرو�ض بحيث �أ�صبح �صاحب
امل�شروع مطالب ًا عند انتهاء مداوالت اللجنة بتل�صيق نتائج فح�ص العرو�ض ون�شرها يف البوابة
الإلكرتونية لل�صفقات.

 -2املقت�ضيات املتعلقة بحرية املناف�سة

.
.
.
.
.

َع ُّد م�سطرة طلب العرو�ض املفتوح قاعد ًة عامة لإ�سناد ال�صفقات العمومية ،يف حني ينح�صر
اللجوء �إىل ال�صفقات التفاو�ضية و�إىل طلب العرو�ض املحدود يف بع�ض احلاالت اال�ستثنائية.
التفريق بني ال�صفقات التفاو�ضية التي تخ�ضع للإ�شهار امل�سبق و�إجراء املناف�سة وبني تلك التي ال
تخ�ضع لهذا الإجراء.
ً
ال ميكن �إق�صاء املتناف�سني �إال على �أ�سا�س مقايي�س تقييم مو�ضوعية مت تبليغهم �إياها م�سبقا من
خالل �إدراج هذه املقايي�س �ضمن مقت�ضيات دفرت التح ُّمالت.
تطوير قواعد الإ�شهار على م�ستوى م�ضمون �إعالن طلب العرو�ض و�شروط الولوج �إىل ال�صفقات
العمومية.
ً
�إق�صاء العرو�ض التي تقدر اللجنة �أنها تعر�ض �أ�سعارا منخف�ضة ب�صورة غري عادية وغري مربرة
من طرف املتعهدين.

 -3املقت�ضيات املتعلقة ب�ضمان حقوق املتعهدين وتخليق تدبري ال�صفقات العمومية

.
.
.
.
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التن�صي�ص �صراحة على �إجراءات حماربة الغ�ش والر�شوة.
�إخ�ضاع ال�صفقات والعقود امللحقة بها ملراقبة وتدقيق داخليني .التدقيق �إجباري بالن�سبة �إىل
ال�صفقات التي يفوق مبلغها الـ 5ماليني درهم.
حتديد احلاالت التي ميكن للإدارة خاللها �إلغاء طلب العرو�ض.
توقيع حم�ضر �أ�شغال جلنة طلب العرو�ض من طرف كل �أع�ضائها مبا�شرة بعد انتهاء �أ�شغالها.
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.
.
.
.

�إلزام كل املتدخلني يف م�سطرة �إبرام ال�صفقة بال�سرية ما مل يتم ا لإعالن عن نتائج
فح�ص العرو�ض.
�إجبار �صاحب امل�شروع بتقدمي تعليل قرارات �إق�صاء املتعهدين الذين مل يتم قبولهم.
�إخ�ضاع م�سطرة �إبرام و�إ�سناد ال�صفقات يف كل مراحلها �إىل �آجال م�ضبوطة ت�سمح بحماية
م�صالح املقاوالت.
متكني كل متناف�س ينازع يف نتائج طلب العرو�ض من توجيه �شكاية �إىل الأمني العام للحكومة من
�أجل �إيجاد حل ودي.

 -4املقت�ضيات املتعلقة بتنمية الن�سيج االقت�صادي الوطني
يف هذا الإطار ميكن التذكري باملقت�ضى الذي ين�ص على �إمكان منح املقاوالت الوطنية �أف�ضلية
ال تتجاوز ن�سبتها  15يف املئة عند �إجراء املقارنة بني عرو�ض املقاوالت املغربية وعرو�ض املتعهدين
الأجانب املتعلقة ب�صفقات الأ�شغال و الدرا�سات املتعلقة بها .وذلك بهدف تطوير الإبداع الهند�سي
الوطني وتقوية طاقات املقاوالت املغربية.
كما مت اعتماد عدة �إجراءات مواكبة لهذا الإ�صالح ق�صد �ضمان جناعته وحت�سني �أدوات وظروف
عمل امل�صالح املتدخلة يف م�سل�سل تدبري ومراقبة ال�صفقات العمومية .يتعلق الأمر بو�ضع مناذج موحدة
عن طريق تنميط الوثائق امل�ستعملة و�إعداد دفاتر ال�شروط الإدارية العامة املطبقة على �صفقات الأ�شغال
والتوريدات والإبداع الهند�سي وتعميم نظام ت�أهيل وت�صنيف مقاوالت البناء والأ�شغال العمومية على
جميع الإدارات العمومية ،وو�ضع نظام االعتماد للأ�شخا�ص الطبيعيني �أو املعنويني الذين يقومون
ب�أعمال الدرا�سات والإ�شراف على امل�شاريع .كما مت و�ضع مناذج موحدة ملجموع الوثائق التي ميكن
ا�ستخدامها يف �إبرام ال�صفقات (الإعالن عن طلب املناف�سة ،حم�ضر فتح الظروف ،عقد االلتزام،
جدول الأثمان والبيان التقديري ،وال�ضمان).
وكان لهذا الإ�صالح الأثر الإيجابي يف نظم وطرق �إبرام ال�صفقات من حيث جعل طلب العرو�ض
املفتوح القاعد َة يف طرق �إبرام �صفقات الدولة ،ف�أ�ضحى مي ّثل �سنة  2009ن�سبة  95يف املئة من جمموع
هذه ال�صفقات مقابل  77يف املئة عام  2001كما يبني اجلدول رقم (:)1

اجلدول رقم ()1

ال�صفقات العامة يف املغرب ()2009 - 2001

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

(áÄŸG ‘) ìƒàØe ¢VhôY Ö∏W

77

81

87

91

92

88

90

89

95

(áÄŸG ‘) á«°VhÉØJ Iô£°ùe

23

19

13

9

8

6

5

6

5

(áÄŸG ‘) ´ƒªéŸG

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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ا�ستلزمت املتغريات العميقة التي عرفها
املحيط الوطني والدويل يف ال�سنوات الأخرية �إعادة
تكييف املنظومة القانونية والتقنية امل�ؤطرة لل�صفقات
العمومية مع التطورات التي �شهدها عامل الأعمال
وااللتزامات التي �أخذتها بالدنا يف �إطار
االتفاقيات الدولية

كما مكن هذا الإ�صالح من ح�صر ال�صفقات التفاو�ضية
يف احلاالت اال�ستثنائية التي ال ميكن� ،أو ي�صعب ،فيها �إجراء
املناف�سة ،بحيث �أ�ضحت امل�سطرة التفاو�ضية ال مت ّثل �سنة 2009
�سوى ن�سبة  5يف املئة من جمموع �صفقات الدولة بد ًال من  23يف
املئة �سنة  2001كما يبني ال�شكل رقم (:)1

ال�شكل رقم ()1

ال�صفقات العامة يف املغرب ()2009 - 2001
% 100
% 90
% 80
% 70
% 60
% 50
% 40
% 30
% 20
% 10
%0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ìƒàØŸG ¢Vhô©dG Ö∏W

2007

2008

2009

á«°VhÉØàdG Iô£°ùe

و قد �ساهم �إن�شاء البوابة الإلكرتونية لل�صفقات العمومية �سنة  2007يف تدعيم مبد�أ ال�شفافية
والإخبار ،و�س ّهل الولوج �إىل ال�صفقات العمومية على املقاوالت ،وخ�صو�ص ًا املتو�سطة وال�صغرى منها،
وكر�س االنفتاح على املقاوالت الأجنبية .ويبني اجلدول رقم ( )2الآتي التطور امل�ضطرد لهذه البوابة،
بحيث �أ�صبحت امل�صدر الرئي�سي للإخبار يف جمال طلب العرو�ض التي تطرحها الإدارات العمومية.
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اجلدول رقم ()2

تطور دور البوابة االلكرتونية لل�صفقات العمومية
يف املغرب ()2010 - 2008
(äGQGRƒdG) ádhódG

2008

2009

á«∏ëŸG äÉYÉª÷G

2010

2008

1571

Ú«eƒª©dG ÚjÎ°ûŸG OóY
9091

IQƒ°ûæŸG ¢Vhô©dG äÉÑ∏W OóY

2010

1736

)(áÄŸG ‘ 100

14833

2009

á«eƒª©dG äÉ°ù°SDƒŸG

)(áÄŸG ‘ 100

14158

6957

5309

2008

2009

2010

47

102

156

93

1030

3107

)(áÄŸG ‘ 60) (áÄŸG ‘ 38) (áÄŸG ‘ 17

7477

ال�شكل رقم ()2

عدد طلبات العرو�ض املن�شورة على البوابة االلكرتونية
( 2008و)2010
3107

1030

7477

6957
93
5309
9091

2008

14833

2009
ádhódG

14158

2010
á«∏ëŸG äÉYÉª÷G

á«eƒª©dG äÉ°ù°SDƒŸG

ثالثاً� :إ�صالح عام  2011واالنفتاح على التجارب الدولية
م ّثل �إ�صالح مر�سوم �صفقات الدولة يف �شباط /فرباير  2007بالت�أكيد ،تقدم ًا مهم ًا يف م�سار
حتديث امل�ساطر وتدعيم ال�شفافية والفاعلية يف �إبرام ومراقبة وتدبري الطلبيات العمومية .غري �أنه مت
الوقوف بعد و�ضع هذا املر�سوم حيز التطبيق على جمموعة من االختالالت والنقائ�ص التي �أ�صبح من
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الالزم معاجلتها� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ا�ستلزمت املتغريات العميقة التي عرفها املحيط الوطني والدويل يف
ال�سنوات الأخرية �إعادة تكييف املنظومة القانونية والتقنية امل�ؤطرة لل�صفقات العمومية مع التطورات
التي �شهدها عامل الأعمال وااللتزامات التي �أخذت فيها بالدنا يف �إطار االتفاقيات الدولية.
كما ا�ستوجبت ور�ش التحديث التي �أطلقتها احلكومة يف جمال تدعيم احلوكمة اجليدة لل�ش�أن
العام� ،إ�صالح ًا عميق ًا لقواعد �إبرام ومراقبة وتدبري ال�صفقات العمومية من منطلق التو�ضيح
وتب�سيط امل�ساطر.
وعليهِّ ،
ميكن الإ�صالح املقرتح من �إدخال جتديد حقيقي ،مت ت�صوره و�إعداده يف �إطار منهجية
ت�شاركية ،يف م�سار تدبري ال�صفقات العمومية.

 -1املقاربة املنهجية للإ�صالح
م ّثل �إ�صالح هذا املر�سوم تتويج ًا ال�ست�شارة مو�سعة مت �إطالقها منذ �سنوات مع الفاعلني الأ�سا�سيني
وال�شركاء املعنيني بالطلبيات العمومية� ،سواء كانوا م�شرتين عموميني �أم كانوا مقاوالت �أو فيدراليات
املقاوالت �أو جمتمع ًا مدني ًا �أو هيئات املراقبة �أو م�ؤ�س�سات دولية ممولة لل�صفقات العمومية.
كما مت �إغناء م�سار اال�ست�شارة ب�صورة ملمو�سة مبداخالت ومناق�شات وتو�صيات املناظرة الوطنية
لل�صفقات العمومية املنظمة يف ني�سان� /أبريل  2009والتي كان �أحد �أهم �أهدافها الأ�سا�سية الو�صول
�إىل حتديد املحاور الرئي�سية لإ�صالح ال�صفقات العمومية يف �ضوء
�إن احلكومة املغربية تويل �أهمية ق�صوى
لإ�صالح منظومة ال�صفقات العمومية جلعلها رافعة االختالالت والنقائ�ص املالحظة .ف�ض ًال عن التعرف �إىل انتظارات
لتحديث االقت�صاد الوطني و�أداة ناجعة للتنمية القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين وخمتلف ال�شركاء ،عالوة على
وللتوزيع العادل للرثوات الوطنية تدعيم �شفافية منظومة حكامة الطلبيات العمومية.
ينبني هذا الإ�صالح �أي�ض ًا على االقرتاحات املتعلقة بخ�صو�صيات اجلماعات املحلية وجمموعاتها
وعلى بع�ض الأنظمة الداخلية املنظمة ل�صفقات امل�ؤ�س�سات واملقاوالت العمومية� ،إ�ضافة �إىل اقرتاحات
الهيئة الوطنية للمهند�سني املعماريني املتعلقة ب�أعمال الهند�سة املعمارية .وميكن تقدمي التغيريات
التي مت التن�صي�ص عليها من خالل الإ�صالح اجلديد للمنظومة القانونية لل�صفقات العمومية من
خالل املحاور الآتية:
�أ  -تدعيم وحدة الأنظمة امل�ؤطرة لل�صفقات العمومية
انطالق ًا من �ضرورة مالءمة وتنميط م�سار االقتناء العمومي بالن�سبة �إىل جميع الفاعلني،
وخ�صو�ص ًا بالن�سبة �إىل املقاوالت املر�شحة للطلبيات العمومية ،اعتمد الإ�صالح مر�سوم ًا موحد ًا
ل�صفقات الدولة وامل�ؤ�س�سات واملقاوالت العمومية واجلماعات املحلية وجمموعاتها.
وقد مت تدعيم مبد�أ وحدة الأنظمة يف جمال ال�صفقات العمومية �أي�ض ًا ب�إدماج �أعمال الهند�سة
املعمارية يف �إطار املنظومة اجلديدة امل�ؤطرة ل�شروط وقواعد �إبرام ال�صفقات العمومية ,غري �أن
الإ�صالح املقرتح ،على الرغم من ت�أكيده مبد�أ وحدة الأنظمة ،فقد �أخد يف احل�سبان اخل�صو�صيات
املرتبطة بامل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها �أعاله.
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ب  -تب�سيط وتو�ضيح امل�ساطر

.
.
.
.
.

تهم التجديدات الرئي�سية املرتبطة مبنظور تب�سيط وتو�ضيح امل�ساطر النقاط التالية:
تبيان طرق حتديد العر�ض الأكرث �أف�ضلية بح�سب طبيعة الأعمال املعنية (الأ�شغال والتوريدات
واخلدمات).
حتديد �شروط الإجناز والإرجاع والتحفظ اخلا�صة بال�ضمان امل�ؤقت.
تخ�صي�ص ف�صل متعلق ب�صفقات �أعمال الهند�سة املعمارية.
تب�سيط امللف الإداري للمتناف�سني ،من خالل الت�أكيد �أن ال�شهادة اجلبائية و�شهادة ال�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي وال�سجل التجاري ال تُطلب �إال من املتناف�س الذي قدم العر�ض الأكرث
�أف�ضلية واملزمع �إبرام ال�صفقة معه.
حتديد وعقلنة تركيبة اللجان املكلفة تقييم العرو�ض بح�سب طرق �إبرام ال�صفقات وبح�سب
اخل�صو�صيات املرتبطة ب�صفقات الدولة �أو امل�ؤ�س�سات واملقاوالت العمومية �أو اجلماعات
املحلية وجمموعاتها.
ج  -تدعيم املناف�سة وتخليق تدبري الطلبيات العمومية

ميكن �إجمال التجديدات الرئي�سية املدخلة يف جمال تقوية م�ساطر املناف�سة وامل�ساواة يف ولوج
املتناف�سني �إىل ال�صفقات العمومية يف النقاط التالية:
 .الت�أكيد �أن �إلغاء طلب العرو�ض يجب �أن يتم بقرار موقع لل�سلطة املخت�صة و�أن يت�ضمن الأ�سباب
التي �أدت �إىل هذا الإلغاء و�ضرورة ن�شر مراجع هذا القرار يف بوابة ال�صفقات العمومية وتبليغه
لأع�ضاء جلنة طلب العرو�ض.
 .حتديد و �إغناء حمتوى التقرير املعد واملوقع من طرف �صاحب امل�شروع يف نهاية
امل�سطرة التفاو�ضية.
 .حتديد حمتوى وطرق ن�شر الربنامج التوقعي لل�صفقات �إن �إ�صالح املنظومة القانونية ال يكفي لوحده،
املعلن من طرف �صاحب امل�شروع ،وذلك من �أجل �إذ ال بد من مواكبته ب�إجراءات �أخرى تهم التكوين
تفعيل هذه الآلية يف �أفق تدعيم �أكرث لل�شفافية وتدبري التدريبي والرفع من القدرة التدبريية للم�صالح الآمرة
بال�صرف وتنمية وتطوير الأنظمة املعلوماتية يف ميدان
الطلبيات العمومية.
 .حتديد �أجل الأ�شهر الثالثة لتح�ضري تقارير انتهاء ال�صفقات العمومية وتنميط وتوحيد مناهج التدبري
تنفيذ ال�صفقات وحتديد ال�سلطات التي تر�سل �إليها وحتديث منظومة الرقابة املالية
هذه التقارير.
 .حتديد حمتوى التقارير اخلا�صة بافتحا�ص ال�صفقات و�أ�سقف ال�صفقات املعنية بالن�سبة �إىل
الدولة وامل�ؤ�س�سات واملقاوالت العمومية واجلماعات املحلية وجمموعاتها.
 .ت�أكيد منع وجود تعار�ض يف امل�صالح يف ما يخ�ص كل املتدخلني يف جمال �إبرام
ال�صفقات العمومية.
د  -حتديث و �إدخال تقانة الإعالم والتوا�صل يف ميدان تدبري الطلبيات العمومية.
همت التجديدات الأ�سا�سية يف جمال حتديث م�سار االقتناء العمومي ما يلي:
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� .إدخال �إمكان ا�ستعمال م�سطرة امل�شرتيات التجمعية على قاعدة اتفاقية موقعة بني �أ�صحاب
امل�شاريع املجتمعني يف �إطار جتمع لل�شراء ،وذلك من �أجل عقلنة �أكرب للنفقات العمومية واحلث
على حتقيق جناعة �أكرب يف تدبري النفقات العمومية.
 .انفتاح الأنظمة امل�ؤطرة لل�صفقات العمومية على �إمكان ا�ستعمال م�سطرة اختيار العرو�ض بوا�سطة
املناق�صات الإلكرتونية بالن�سبة �إىل �صفقات التوريدات العادية.
 .نزع ال�صفة املادية على ال�صفقات العمومية وخ�صو�ص ًا من خالل و�ضع قاعدة معطيات املوردين
يف �أفق نزع ال�صفة املادية عن امللفات الإدارية للمتناف�سني.
 .التناف�س الإلكرتوين يف �إطار م�سار �إلكرتوين لإيداع وتقييم العرو�ض ميكن من تدعيم ال�شفافية
وتب�سيط �شروط تناف�س املقاوالت.
هـ  -حت�سني ال�ضمانات املمنوحة للمتناف�سني و�آليات
تقدمي الطعون وال�شكايات
مبوازاة ور�ش �إ�صالح جلنة ال�صفقات التابعة للأمني العام للحكومة ،املخت�صة يف النظر يف
�شكايات املتعهدين وبارتباط بال�ضمانات الأخرى املمنوحة للمتناف�سني ،عمل م�شروع املر�سوم املتعلق
بال�صفقات العمومية على �إدخال التجديدات التالية:
� .إتاحة الإمكان بالن�سبة �إىل املتناف�سني ،الذين يرون �أنهم لن يتمكنوا من حت�ضري عرو�ضهم داخل
�آجال الإعالن املحددة� ،أن يطلبوا من �صاحب امل�شروع �إرجاء تاريخ فتح العرو�ض.
 .جعل مراجعة الأثمان تتم على نحو تلقائي بالن�سبة �إىل جميع �صفقات الأ�شغال �أي ًا كان مبلغها و�أي ًا
كانت �آجال تنفيذها.
 .حتديد �أجل لالنتظار يف ميدان امل�صادقة على ال�صفقات ملدة خم�سة ع�شر يوم ًا ( ،)Stand Stillالتي
ال ميكن لل�سلطة املخت�صة خالله امل�صادقة على ال�صفقات ،وذلك بهدف �إتاحة الإمكان للمتناف�سني
من �أجل تقدمي طعونهم الإدارية تطبيق ًا للمعايري الدولية املعمول بها يف هذا املجال.
� .إتاحة الإمكان للمتناف�سني لتقدمي طعونهم و�شكاياتهم �أمام جلنة ال�صفقات ب�صفة مبا�شرة ومن
دون انتظار �أجوبة �صاحب امل�شروع �أو الوزير املعني ،وحتديد �أجل �أق�صاه ثالثني يوم ًا للرد على
�شكايات املتناف�سني من طرف الوزير املعني.

خـامتة

يف اخلتام يجب الت�أكيد �أن احلكومة املغربية تويل �أهمية ق�صوى لإ�صالح منظومة ال�صفقات
العمومية جلعلها رافعة لتحديث االقت�صاد الوطني و�أداة ناجعة للتنمية وللتوزيع العادل للرثوات
الوطنية .وقد مكنت الإ�صالحات التي عرفتها هذه املنظومة من �أن ت�ساير القوانني وال�ضوابط املعمول
بها على ال�صعيد الدويل وكذا �أن ت�ستجيب النتظارات الفاعلني االقت�صاديني واملواطنني يف ما يتعلق
بنجاعة تدبري املال العام و�إر�ساء �أ�س�س احلوكمة اجليدة.
�إال �أنه يجب التذكري �أن �إ�صالح املنظومة القانونية ال يكفي لوحده� ،إذ ال بد من مواكبته
ب�إجراءات �أخرى تهم التكوين التدريبي والرفع من القدرة التدبريية للم�صالح الآمرة بال�صرف
وتنمية وتطوير الأنظمة املعلوماتية يف ميدان ال�صفقات العمومية وتنميط وتوحيد مناهج التدبري
وحتديث منظومة الرقابة املالية .كل هذه الإجراءات هي قيد التنفيذ يف �إطار برامج حكومية تروم
تطوير �أداء الإدارة العمومية ب�صفة عامة.
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إنعم الشهاري
امين عام المجلس األعلى للمناقصات  -اليمن

مقدمة
�صدر �أول قانون للمناق�صات واملزايدات واملخازن احلكومية رقم ( )49ل�سنة  ،1991بعد
حتقيق الوحدة اليمنية يف � 22أيار/مايو  ،1990وقد مثل هذا القانون وقوانني �أخرى �صدرت مبوجب
قرارات بقوانني من قبل رئي�س اجلمهورية يف عام  ،1991خطوة �أولية يف ت�سيري �ش�ؤون دولة الوحدة
(اجلمهورية اليمنية).
تبع ذلك �إ�صدار قانون املناق�صات واملزايدات رقم ( )3ل�سنة  1997من قبل جمل�س النواب،
ثم �إ�صدار الالئحة التنفيذية رقم ( )234ل�سنة  ،1997التي احتوت على جميع التفا�صيل املف�سرة
للن�صو�ص القانونية التي �أحالها القانون �إىل الالئحة.
�أ�ضاف قانون املناق�صات واملزايدات رقم ( )3ل�سنة  1997والئحته التنفيذية خطوة �أخرى من
التعديالت على نظام امل�شرتيات �إىل ما كان عليه القانون ال�سابق رقم ( )49ل�سنة  ،1991من حيث �إعادة
النظر يف ت�أليف اللجنة العليا للمناق�صات �أو رفع ال�صالحيات املالية للجان املناق�صات يف الوزارات
واملحافظات ،والهيئات وامل�ؤ�س�سات وفروعها يف املحافظات� .إال �أن هذا القانون والئحته التنفيذية قد
�شابه بع�ض الق�صور من حيث املهنية يف الإعداد �أو عدم ا�ستيعاب بع�ض املمار�سات الدولية املتعارف
عليها يف جمال امل�شرتيات وذلك للأ�سباب الآتية:
 -1تويل الربملان مبا�شرة �إعداد م�شروع القانون.
 -2عدم �إ�شراك املخت�صني يف اجلهات ذات العالقة يف �إعداد م�شروع القانون.
 -3عدم اال�ستعانة يف �إعداد م�شروع القانون والالئحة بجهة ا�ست�شارية متخ�ص�صة يف
جمال امل�شرتيات.
ميكن تلخي�ص خطوات تطوير نظام امل�شرتيات العامة يف اليمن ب�صورة جادة ومهنية يف ثالث
خطوات رئي�سية هي:
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�أو ًال :تقييم منظومة الت�شريعات ال�سائدة و�إعداد
الأدلة الإر�شادية والوثائق النمطية
بد�أت هذه اخلطوة عقب زيارة بعثة البنك الدويل لليمن يف �أيار /مايو  ،2000التي تركز عملها
على تقييم نظام امل�شرتيات املعمول به مبوجب قانون املناق�صات واملزايدات رقم ( )3ل�سنة .1997
ورفعت البعثة تقريرها يف  9كانون الثاين /يناير  2001الذي بينت فيه �أن قانون املناق�صات واملزايدات
رقم ( )3ل�سنة  ،1997والئحته التنفيذية كانا خطوة يف االجتاه ال�صحيح ،على الرغم من �أنهما ال
ين�سجمان مع املعايري الدولية للم�شرتيات يف بع�ض املجاالت التي مل تو�ضح ب�صفة مهنية �أو مل يتم
ا�ستيعابها ،مثل:
 -1الت�أهيل امل�سبق �أو الالحق.
 -2املناق�صة ذات املرحلتني.
� -3إعالن معايري التقييم يف وثائق املناق�صة.
 -4الإ�شعار ب�إر�ساء املناق�صة.
 -5عدم وجود �إجراءات خا�صة باخلدمات اال�ست�شارية.
 -6التحكيم.
 -7غياب وثائق املناق�صات املعيارية (النمطية) لأعمال امل�شرتيات املختلفة.
 -8التناق�ض مع �إر�شادات البنك الدويل من حيث عدم �إعطاء �أولوية التطبيق لالتفاقات الدولية
على القانون املحلي وكذا عدم ان�سجام كثري من الن�صو�ص مع �إجراءات املمولني واملانحني.
 -9عدم االن�ضباط يف تنفيذ القانون ...الخ.
وقد �أو�صى تقرير بعثة البنك الدويل ب�ضرورة �إعداد كتيب �شامل لل�شراء القومي (دليل �إر�شادي)
يت�ضمن القانون والالئحة و�إر�شادات تف�صيلية لتنفيذ الإجراءات مبنية على �أ�سا�س نظام الـ “خطوة/
خطوة” ،وكذلك �إعداد وثائق منطية لإعمال امل�شرتيات املختلفة بهدف:
� .إ�ضافة الإجراءات التي تتوافق مع املمار�سات الدولية ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون رقم ()3
ل�سنة  1997والئحته التنفيذية.
 .ت�سهيل وتب�سيط الإجراءات للموظفني امل�شتغلني يف امل�شرتيات.
ولإعداد ذلك قدم البنك الدويل منحة مالية لتكليف �شركة ا�ست�شارية عاملية متخ�ص�صة يف
جمال امل�شرتيات من �أجل �إجراء درا�سة ميدانية لنظام امل�شرتيات املعمول به يف اليمن و�إعداد كتيب
ال�شراء القومي (الدليل الإر�شادي) ووثائق املناق�صات النمطية لأعمال امل�شرتيات املختلفة .ونظر ًا �إىل
�أهمية �إجناز هذا املو�ضوع ب�صورة مهنية وفنية �صحيحة تتالفى �أوجه الق�صور ال�سابقة ،فقد مت ترتيب
الإجراءات التنفيذية لإعداد ذلك على النحو الآتي:
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�أ  -اختيار �شركة ا�ست�شارية وفق �إجراءات تناف�سية �شفافة حتت �إ�شراف البنك الدويل وقد جاء
االختيار على �شركة “كراون �إيجنت” الربيطانية.
ب  -تكليف فريق حملي نظري للعمل مع ال�شركة اال�ست�شارية للإفادة من مراحل الإعداد
ومن �إجراءات التطبيق ،بهدف تويل التدريب م�ستقب ًال �أو حتى �إجراء �أي تعديالت عليها كلما
تطلب الأمر ذلك.
ج � -إ�شراك جميع اجلهات ذات العالقة واجلهات ذات امل�شرتيات الكبرية ،يف درا�سة الوثائق
املعدة من قبل ال�شركة اال�ست�شارية ،كونها اجلهات املعنية با�ستخدام الوثائق وتقوم بتطبيقها يف
عمليات ال�شراء املختلفة.
د  -عقد ور�شة عمل �ضمت معظم اجلهات اخلا�ضعة لأحكام القانون يف جمال امل�شرتيات ومب�شاركة
القطاع اخلا�ص التجاري وقطاع املقاوالت واملهتمني بهذا املجال ،نوق�شت خاللها ما ت�ضمنته الأدلة
الإر�شادية والوثائق النمطية من �إجراءات جديدة� ،إىل جانب القانون والالئحة ،ومت ا�ستيعاب جميع
املالحظات التي مت االتفاق عليها يف هذه الور�شة.
هـ � -إعداد وتنفيذ برامج تدريب للتعريف بالأدلة الإر�شادية والوثائق النمطية وبطرق اال�ستخدام
والتطبيق ،على �أن يتوىل التدريب خرباء من قبل ال�شركة اال�ست�شارية “كراون �إيجنت” الربيطانية
والفريق املحلي النظري لل�شركة اال�ست�شارية.
جاءت �صياغة الأدلة الإر�شادية والوثائق النمطية لتحقيق الأهداف التالية:
 -1توفري �إجراءات موحدة لعمليات ال�شراء والتعاقد عليها يف خمتلف اجلهات اخلا�ضعة
لإحكام القانون.
� -2ضمان وجود ال�شفافية وامل�ساءلة يف كل عمليات ال�شراء.
 -3حت�سني م�ستوى الكفاءة والفاعلية لعمليات ال�شراء.
 -4تطبيق �أف�ضل املمار�سات القانونية يف جمال امل�شرتيات.
 -5حتقيق جودة واقت�صادية ال�شراء.
وقد مثل �إعداد هذه الأدلة الإر�شادية والوثائق النمطية نقلة نوعية يف حت�سن الت�شريع القانوين
القائم مبوجب القانون رقم ( )3ل�سنة .1997

ثانياً� :إعداد قانون املناق�صات اجلديد رقم ()23
ل�سنة  2007والئحته التنفيذية
جاءت اخلطوة الثانية بنا ًء على توجيهات الربنامج الرئا�سي ،وكذلك الأجندة الوطنية للإ�صالح
الإداري واالقت�صادي واملايل لربنامج احلكومة ،وهو �أمر ق�ضى ب�إعداد م�شروع قانون مناق�صات جديد
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يت�ضمن جميع الأحكام القانونية التي تتوافق مع املمار�سات الدولية و�إزالة كل الن�صو�ص القانونية
املتعار�ضة معه و�إ�ضافة كل الأحكام القانونية التي تعزز من ال�شفافية وامل�ساءلة والعدالة بني املتناق�صني
�إ�ضافة �إىل �إن�شاء جلنة عليا م�ستقلة للمناق�صات.
ويف �إطار التعاون والتن�سيق مع البنك الدويل واحلكومة الأمريكية ُف ِّو�ضت ال�شركة اال�ست�شارية
الأمريكية ( ،)Booz Alin Hameltonوهي �إحدى ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف جمال امل�شرتيات،
لتويل �إعداد م�شروع قانون مناق�صات جديد بديل من القانون رقم ( )3ل�سنة  1997مبا يتوافق مع
املمار�سات الدولية.
وقد �أُجنز ذلك امل�شروع مب�ساعدة فريق العمل النظري من اللجنة العليا للمناق�صات واجلهات
احلكومية الأخرى ذات العالقة وحتت الإ�شراف املبا�شر لرئي�س الوزراء لل�ش�ؤون االقت�صادية وزير
التخطيط والتعاون الدويل عبد الكرمي �إ�سماعيل الأرحبي الذي كان له الدور البارز يف اجناز القانون
اجلديد ويف رعاية ومتابعة تنفيذ جميع اخلطوات املهمة الأخرى لإ�صالح نظام امل�شرتيات يف اليمن،
�إ�ضافة �إىل اجلهود التي بذلتها اللجنة العليا للمناق�صات برئا�سة حممد �أحمد اجلنيد لإجناز بقية
املنظومة الت�شريعية.

.
.
.
.
.
.

وقد مت حتديد �أهداف القانون والئحته التنفيذية يف الأتي:
حماية املال العام واحلفاظ على ممتلكات و�أ�صول الدولة.
العدالة وامل�ساواة بني املتناف�سني.
النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة و�ضبط وحتديد الإجراءات املتعلقة باملناق�صات.
الكفاءة االقت�صادية يف �أعمال املناق�صات.
الإ�شراف والرقابة.
دفع وت�شجيع املقاولني واملوردين واال�ست�شاريني �إىل تطوير �أدائهم مهني ًا واقت�صادي ًا.

ُيعد �إعداد و�إ�صدار قانون املناق�صات اجلديد اخلطوة الأهم يف م�سرية �إ�صالح نظام امل�شرتيات.
ومن �أهم املو�ضوعات اجلديدة التي ت�ضمنها هذا القانون:
� .1إعادة النظر يف ت�أليف جلان املناق�صات؛ �أبرزها:
�أ� -إن�شاء هيئة عليا م�ستقلة للرقابة على املناق�صات تتبع رئي�س اجلمهورية ،وقد حددت
مهماتها يف الآتي:
 .الرقابة والإ�شراف على �سالمة �إجراءات �أعمال املناق�صات واملزايدات.
 .اقرتاح تطوير ال�سيا�سات والت�شريعات املتعلقة ب�أعمال املناق�صات واملزايدات ومراجعة ال�سقف
املايل لكل م�ستوى من امل�ستويات بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
 .النظر يف ال�شكاوى والتظلمات ...الخ ،وبتها.
ُيعد �إن�شاء الهيئة العليا للرقابة �إ�ضافة جديدة �إىل القانون لتعزيز الرقابة على عدالة و�شفافية
تنفيذ �إجراءات املناق�صات.
ب� -إعادة البناء امل�ؤ�س�سي للجنة العليا للمناق�صات واملزايدات .وقد حددت مهماتها لإعمال
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امل�شرتيات التي تندرج تكلفتها املالية �ضمن �صالحية اللجنة العليا يف الآتي:
� .إقرار وثائق املناق�صات واملزايدات.
 .امل�شاركة يف جل�سات فتح ظروف املناق�صات.
 .درا�سة ومراجعة نتائج �أعمال التحليل والتقييم من خمتلف النواحي الفنية واملالية
والقانونية للمناق�صات.
 .ا�ستكمال �إجراءات بت املناق�صات واملزايدات و�إقرار ال�صيغة النهائية لعقد املناق�صات.
تُعد اللجنة العليا من �أهم جلان املناق�صات يف جمال امل�شرتيات يف اليمن؛ ومن �أهم ال�صالحيات
التي منحها �إياها القانون اجلديد:
 .اال�ستقاللية املالية والإدارية.
 .حتديد م�ستواها من حيث ال�صالحية املالية القانونية بامل�ستوى الأويل لبت املناق�صات ،مبعنى
�أنه مت �إحالة �صالحية جمل�س الوزراء ال�سابقة �إىل اللجنة العليا للمناق�صات.
ج -مت �إعادة ت�أليف جلان املناق�صات املخت�صة يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات والهيئات ...ب�صورة �أكرث
مهنية وحتديد مهماتها واجتماعاتها و�صالحياتها املالية.
د -متت م�ضاعفة ال�صالحيات املالية (ال�سقوف املالية) للجان املناق�صات املخت�صة يف الوزارات
واملحافظات وامل�ؤ�س�سات والهيئات وامل�صالح ...والأجهزة املركزية الأخرى ،كما مت منح �صالحيات
مالية لأول مرة للجان املناق�صات يف املديريات.
 .2يف جمال تعزيز ال�شفافية والعدالة� ،أُ�ضيف عدد من الأحكام القانونية امللزمة للجهات� ،أهمها:
اتباع املناق�صة العامة املفتوحة.
� .أحقية االطالع على وثائق املناق�صات قبل التقدم ل�شرائها.
 .توحيد �أ�س�س ومعايري التقييم م�سبق ًا �ضمن وثائق املناق�صة.
� .إ�شعار جميع املتقدمني من دون ا�ستثناء ب�صاحب العطاء الفائز.
� .أحقية �إلزامية ن�شر املعلومات والبيانات عرب املواقع الإلكرتونية وو�سائل الن�شر املختلفة لكل
 .اجلهات ...الخ.
 .3ت�ضمن قواعد ال�سلوك الواجب اتباعها لكل من املوظف واملتناق�ص.
 .4ت�ضمن جواز �إجراء م�سابقة الت�صاميم يف جماالت تخطيط املدن �أو الهند�سة املعمارية مقابل
جائزة وفق �إجراءات تناف�سية مفتوحة ومنتظمة تتنا�سب مع حجم ودرجة تعقيد امل�شروع املطلوب
تنفيذه ـ على �أن تتوىل جلنة حتكيم ت�ضم فنيني متخ�ص�صني يف املجال املطلوب ومب�شاركة القطاع
اخلا�ص يف عملية التقييم للأعمال املقدمة.
� .5أحقية اال�ستف�سارات وعقد االجتماعات ما قبل تقدمي العطاءات.
 .6ت�ضمني الالئحة التنفيذية جميع الإجراءات املنظمة لإعداد وثائق املناق�صات والإعالن عنها
و�سبل �إعداد العطاءات وتقدميها ،وفتح الظروف وطريقة التحليل والتقييم والبت ،ب�صورة �أو�سع
و�أف�ضل مما كانت عليه يف الالئحة ال�سابقة.
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 .7فتح ف�صل خا�ص بالتعاقدات املجتمعية �أُجيز فيه تنفيذ الأعمال املدنية ال�صغرية والتوريدات يف
احلالة التي تكون م�شاركة املجتمع امل�ستفيد �إيجابية لتعزيز االقت�صاد ودعم جودة ال�سلع واخلدمات
املطلوب �شرا�ؤها وا�ستدامتها بهدف:
 .خلق فر�ص عمل.
� .إ�شراك املجتمع امل�ستفيد من امل�شروع.
 .تعزيز وبناء القدرات ومهارات امل�ستفيدين ...الخ.
 .8فتح ف�صل خا�ص بقوائم املوردين �أو املقاولني �أو اال�ست�شاريني املعتمدين ،حيث �أجاز القانون
والئحته التنفيذية للجهة م�سك وا�ستخدام قوائم ال�شركات التي �سبق ت�أهيلها �شريطة �إعدادها
وفق ًا ملبادئ ال�شفافية واملناف�سة العادلة ،على �أن تظل هذه القوائم مفتوحة �أمام الراغبني يف
التقدم للت�أهيل والت�سجيل لدى اجلهة وفق �أ�س�س ومعايري حمددة �سلف ًا وكذا �أحقية التظلم لأي من
ال�شركات غري امل�ؤهلة.
 .9فتح ف�صل خا�ص ب�إجراءات املوافقة على العقود وتنفيذها وتعديلها ،وكذلك الفح�ص عن
الأعمال املنفذة ومعاينتها وت�س ُّلمها ،و�إجراءات الدفع ،بتفا�صيل �أكرث مهنية عما كان عليه يف
القانون ال�سابق.
 .10فتح ف�صل خا�ص بحل اخلالفات� ،إذ �أجاز القانون والئحته التنفيذية قبل ال�شروع يف �إنهاء العقد
بحل اخلالف بالطرق الودية ومبا يحفظ حقوق والتزامات الطرفني و�إذا مل يتم االتفاق فيمكن
اللجوء �إىل التحكيم وبح�سب ما يقت�ضيه العقد.

ثالثاً :مراجعة الأدلة الإر�شادية والوثائق النمطية مبا ين�سجم
مع �أحكام القانون اجلديد والئحته التنفيذية
كان من الطبيعي بعد �إعداد و�إ�صدار قانون املناق�صات اجلديد رقم ( )23ل�سنة  2007والئحته
التنفيذية� ،أن تتم مراجعة وتطوير الأدلة الإر�شادية والوثائق النمطية لأعمال امل�شرتيات املختلفة
(الأ�شغال ،التوريدات ،اخلدمات اال�ست�شارية) مبا يتوافق معها قانون ًا؛ وقد مت ذلك من قبل فريق
العمل النظري لل�شركة اال�ست�شارية و�إقرارها ب�صورتها النهائية من قبل جمل�س الوزراء طبقا للقانون
وهي على النحو الأتي:
 -1الدليل الإر�شادي لأعمال اخلدمات اال�ست�شارية.
 -2الدليل الإر�شادي لأعمال الأ�شغال والتوريدات واخلدمات الأخرى.
 -3الوثائق النمطية لأعمال اخلدمات اال�ست�شارية (على �أ�سا�س نظام املقطوعية).
 -4الوثائق النمطية لأعمال اخلدمات اال�ست�شارية (على �أ�سا�س العقد املبني على الزمن).
 -5الوثائق النمطية لأعمال اخلدمات اال�ست�شارية مهمات �صغرية (على �أ�سا�س نظام املقطوعية).
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 -6الوثائق النمطية لأعمال اخلدمات اال�ست�شارية (مهمات �صغرية مبنية على الزمن).
 -7الوثائق النمطية لأعمال الأ�شغال العادية.
 -8الوثائق النمطية لأعمال الأ�شغال الب�سيطة.
 -9الوثائق النمطية لأعمال التوريدات العادية.
 -10الوثائق النمطية لأعمال التوريدات الب�سيطة.

رابعاً :جتربة اليمن يف تطبيق قانون املناق�صات اجلديد
ما ال �شك فيه �أنه بعد �إ�صدار قانون املناق�صات اجلديد وت�أليف اللجنة العليا للمناق�صات وجلان
املناق�صات املخت�صة ،وبعد ا�ستكمال �إجراءات ت�أليف جمل�س �إدارة الهيئة العليا للرقابة على املناق�صات
ومبا�شرتها يف تنفيذ مهماتها القانونية ،ن�ستطيع القول �إن تطبيق القانون (اجلديد) رقم ( )23ل�سنة
 ،2007والئحته التنفيذية املقرة يف �شباط/فرباير  ،2009والأدلة الإر�شادية والوثائق النمطية املقرة يف
حزيران /يونيو  2010جيدة ،ويت�ضح ذلك من خالل حر�ص كل اجلهات اخلا�ضعة لأحكام القانون على
تطبيق القانون وتالفيها لأوجه الق�صور يف عمليات ال�شراء ومطالبتها بتنفيذ برامج تدريب لكوادرها
لتح�سني م�ستوى �أدائها وهذا م�ؤ�شر جيد على �أن التجربة اليمنية يف تنفيذ القانون ت�سري �إىل الأف�ضل.

� -1أهم االجنازات التي حتققت بعد �صدور القانون اجلديد
�أ  -اكتمال بقية املنظومة الت�شريعية الرئي�سية للقانون رقم ( )23ل�سنة :2007
 -1الالئحة التنفيذية للقانون.
 -2الأدلة الإر�شادية (دليل الأ�شغال والتوريدات ،دليل اخلدمات اال�ست�شارية).
 -3الوثائق النمطية لأعمال الأ�شغال ،والتوريدات ،واخلدمات اال�ست�شارية.
 -4الئحة القائمة ال�سوداء للمقاولني واملوردين واال�ست�شاريني.
� -5إعداد الئحة تنظم ت�سجيل وت�صنيف املقاولني واال�ست�شاريني يف جميع املجاالت الهند�سية
والفنية بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ،و�إ�صدارها من قبل رئي�س جمل�س الوزراء بعد موافقة
جمل�س الوزراء.
ب  -مت �إعداد وتنفيذ  19دورة تدريبية يف جمال تطبيق قانون املناق�صات واملزايدات رقم ()23
ل�سنة  2007والئحته التنفيذية مت ا�ستهداف � 487شخ�ص ًا ممن يعملون يف جمال امل�شرتيات.
ج � -أعيد ت�أليف جلان املناق�صات املخت�صة وفق ال�شروط والإجراءات املحددة يف القانون.
د � -أُن�شئت مواقع الكرتونية حديثة للجنة العليا للمناق�صات والهيئه العليا للرقابة لن�شر
نتائج �أعمالها بكل �شفافية.
هـ  -جرى ا�ستكمال �إجراءات توقيع عقد التنفيذ لإن�شاء نظام الـ
 (PMIS) Information Systemوهو الآن قيد التنفيذ .يهدف هذا النظام �إىل:
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 -1حتكم �أف�ضل بجودة املعلومات.
 -2معاجلة الدورة الكاملة للم�شرتيات مبا فيها طلب تقدمي العطاءات وتقييمها.
 -3توفري الكفاءة �أكرب واخت�صار الوقت يف �إدارة امل�شرتيات.
و  -التزام جميع اجلهات اخلا�ضعة لإحكام القانون �إنزال املناق�صات بح�سب الوثائق النمطية
املقرة من قبل جمل�س الوزراء.
ز  -حت�سن م�ستوى الوعي يف جمال امل�شرتيات لدى املتناق�صني من حيث معرفتهم بواجباتهم
وحقوقهم القانونية.

خام�ساً :التحديات وال�صعوبات التي واجهت تنفيذ القانون اجلديد
 -1ت�أخر �إعداد و�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون نحو عام كامل نتيجة ت�أخر ال�شركة اال�ست�شارية
املكلفة �إعداد الالئحة التنفيذية للقانون.
 -2ت� ُّأخر مراجعة الأدلة الإر�شادية والوثائق النمطية مبا يتوافق مع القانون اجلديد الرتباطها
با�ستكمال �إعداد و�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون.
 -3قلة برامج التدريب املنفذة يف جمال امل�شرتيات للأ�سباب التالية:
�أ  -عدم وجود كوادر حملية م�ؤهلة ومتفرغة لتنفيذ برامج التدريب.
ب  -قلة الإمكانات املالية املتاحة للتدريب.
 - 4ت�أخر تفعيل دور الهيئة العليا للرقابة على املناق�صات نتيجة ت�أخر ت�أليفها ،وعدم اكتمال بنائها
امل�ؤ�س�سي ،وعدم توفري الإمكانات املالية الكافية لها لتنفيذ مهماتها.
 -5قلة الإمكانات املالية املتاحة لتطوير �أعمال امل�شرتيات يف اليمن من �أجل:
�أ � -إعداد الدرا�سات الفنية والإ�شراف على تنفيذ العقود.
ب  -م�ستحقات امل�شتغلني يف جمال امل�شرتيات.
 -6ت�أخر �إجراءات املناق�صات من حيث الإعداد والتحليل والتقييم.
� -7صعوبة �إجراءات الدفع لدى بع�ض اجلهات نتيجة دخولها يف تعاقدات والتزامات مالية �أكرث
من املبالغ املر�صودة لها يف موازنتها املعتمدة.
� -8ضعف الكوادر الفنية املكلفة �إدارة العقود يف بع�ض امل�شاريع ،وهو ما ي�سفر عن ت�أخر
التنفيذ �أو تعرث امل�شروع.

�ساد�ساً :من �أبرز اخلطوات لتح�سني م�ستوى الأداء
 -1مت �إعداد خطة تدريب م�ستمرة من قبل اللجنة العليا حتى نهاية عام  ،2011كمرحلة �أوىل
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بهدف تعزيز وبناء القدرات جلميع الأ�شخا�ص امل�شتغلني باعمال امل�شرتيات (جلان املناق�صات ـ اللجان
الفنية التابعة لها) يف جمال �إعداد وثائق املناق�صات والتحليل والتقييم و�إدارة العقود.
 -2متابعة ا�ستكمال �إعداد و�إ�صدار الوثائق واللوائح الأخرى املن�صو�ص عليها يف الالئحة التنفيذية
للقانون اجلديد ( )23ل�سنة  2007وهي:
�أ � -إعداد م�شروع وثائق منطية للموا�صفات الفنية العامة للمباين احلكومية والطرقات
و�أعمال ال�صرف ال�صحي واخلدمات اال�ست�شارية بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة و�إ�صدارها
من رئي�س جمل�س الوزراء بعد موافقة جمل�س الوزراء.
ب � -إعداد دليل �إر�شادي لأعمال الإ�شراف على املباين احلكومية والطرقات و�أعمال ال�صرف
ال�صحي بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ،و�إ�صدارها من رئي�س جمل�س الوزراء بعد موافقة
جمل�س الوزراء.
ج � -إعداد الئحة خا�صة بت�سجيل وت�صنيف املوردين مب�شاركة اجلهات املخت�صة ذات العالقة
و�إ�صدارها من رئي�س جمل�س الوزراء بعد موافقة جمل�س الوزراء.
د � -إعداد الئحة املوا�صفات العامة القيا�سية للتوريدات املختلفة مب�شاركة اجلهات املخت�صة
ذات العالقة و�إ�صدارها من رئي�س جمل�س الوزراء بعد موافقة جمل�س الوزراء.
هـ � -إعداد الئحة تنظم �صرف احلوافز املالية لأع�ضاء جلان املناق�صات واللجان الفنية
امل�شكلة �أو وحدات امل�شرتيات الفنية املتخ�ص�صة.
و � -إعداد الئحة تنظم م�ستحقات بدل الإ�شراف على تنفيذ �أعمال الأ�شغال وتكاليف
�أعمال الفح�ص عن �أعمال التوريدات وت�س ُّلمها وتكاليف مراجعة خمرجات �أعمال اخلدمات
اال�ست�شارية.
 -3متابعة توفري الإمكانيات املالية للهيئة العليا للرقابة على املناق�صات ال�ستكمال بنائها امل�ؤ�س�سي
ورفدها بالكوادر الفنية املتخ�ص�صة يف جمال امل�شرتيات لتعزيز دورها يف تنفيذ مهماتها القانونية
ب�صورة مهنية �صحيحة.
 -4ا�ستكمال �إن�شاء نظام الـ
وت�شغيله وفق الأ�س�س املهنية والفنية املعمول بها يف هذا املجال.

)PMIS) Procurement Management Information System

 -5موا�صلة التن�سيق والتعاون مع املنظمات الدولية املهتمة ب�إ�صالح نظام امل�شرتيات يف اليمن،
وبخا�صة البنك الدويل ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( ،)OECDبهدف تطوير نظام امل�شرتيات.
 -6اللجنة العليا للمناق�صات يف �صدد درا�سة تب�سيط الإجراءات بهدف تقليل فرتة �إجراءات
املناق�صات مبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون.
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تعاين فرن�سا ،على غرار بلدان �أخرى ،دَين ًا وعجز ًا يف املوازنة بلغا م�ستويات غري م�سبوقة� ،إذ
يظهر وا�ضح ًا �أن تر�شيد وخف�ض الإنفاق على �شو�ؤن الدولة والبالغ  17مليار يورو �سنوي ًا ،يكت�سيان
طابع الأولوية املطلقة .ويف هذا ال�سياق ،ينبغي �أن يركز امل�شرتي العام اهتمامه على حت�سني املكت�سبات
املحققة يف خمتلف عمليات ال�شراء اجلارية ،وهي:
 .املخ�ص�صات العقارية التي يبلغ �إنفاقها ال�سنوي �أكرث من  7مليارات يورو.
 .املخ�ص�صات العامة التي يبلغ �إنفاقها ال�سنوي نحو  4,5مليار يورو.
 .التجهيزات العامة التي يبلغ �إنفاقها ال�سنوي نحو  3,5مليار يورو.
 .املعلوماتية واالت�صاالت الال�سلكية التي يبلغ �إنفاقها ال�سنوي نحو  1,9مليار يورو.
 .اخلتم والطباعة ب�إنفاق �سنوي يبلغ �أكرث من  0,60مليار يورو.
ُحددت �إ�سرتاتيجية �إ�صالح �سيا�سة امل�شرتيات العامة الوطنية يف �إطار املراجعة العامة لل�سيا�سات
احلكومية ( )RGPPانطالق ًا من فر�ضية �أن ال�شراء ميثل �إجرا ًء اقت�صادي ًا قبل �أن يكون جمرد ح�صول
على �سلعة� ،أو �أن يكون جم ّرد �إجراء قانوين .على �أن املق�صود بهذا الإثبات هو �إبداء الإرادة ال�سيا�سية
االهتمام بتوجه جديد يف جمال ال�شراء العام ،حيث ت�ضع الدولة مو�ضع التنفيذ خطة و�آليات لل�شراء
احلكومي تت�سم بامل�ستوى نف�سه من املهنية املعتمد من جانب كربيات ال�شركات العاملية .ويتعلق الأمر
عملي ًا بالتو�صل من الآن وحتى عام � 2012إىل حتقيق وفر حمدد مببلغ طموح يبلغ  1مليار يورو من �أ�صل
 17مليار ًا من امل�شرتيات �سنوي ًا يف ال�صفقات واالتفاقات التي جتريها الدولة.

ُحددت �إ�سرتاتيجية �إ�صالح �سيا�سة
امل�شرتيات العامة الوطنية انطالقاً من
فر�ضية �أن ال�شراء ميثل �إجرا ًء اقت�صادياً
قبل �أن يكون جمرد ح�صول على �سلعة� ،أو
�أن يكون جم ّرد �إجراء قانوين

�إن هذه الإرادة التي تندرج على نحو طبيعي يف ال�سياق القانوين لنظام
ال�صفقات العامة ،حتدد وتر�سم �آفاق الأحكام الواردة يف هذا الن�ص� ،إذ وفق ًا
للمادة الأوىل من القانون ،يراعي حتديد العر�ض الأمثل اقت�صادي ًا مبادئ
عدم التمييز وال�شفافية .و�إذا كان هذا االلتزام مي ّثل �أ�سا�س قواعد طلبات
ال�شراء العام ،ف�إن حتديد الو�سائل العملية التي ت�ضمن فاعلية عملية ال�شراء
واال�ستخدام اجليد للأموال العامة يبقيان �أمرين مطلوبني.

 -1منظور جديد للممار�سات يف جمال م�شرتيات الدولة
�إن تق�سيم امل�شرتين وجتزئة م�شرتياتهم �إىل جمموعات مف ّرقة ،والأولوية املمنوحة ملراعاة
الإجراءات على ح�ساب ال�صياغة التعاقدية ،وق�صر االهتمام فقط على احلاجة الآنية ،و�إيالء التكلفة
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الإجمالية لل�شراء �أهمية ثانوية ،متثل كلها كوابح يف وجه عملية �صوغ طرق �شراء مثمرة اقت�صادي ًا.
ولهذا ال�سبب ،ومن �أجل بلوغ هدف التوفري امل�أمول واملحدد من خالل �إ�صالح الدولة ،ف�إن �إ�صالح
تنظيم م�شرتيات الدولة يحقق تغيري ًا يف املمار�سات املعتادة.
من �أجل توفري  1مليار يورو �سنوي ًا ،يحدد التطوير اجلديد الإ�سرتاتيجي َة التي ينبغي و�ضعها مو�ضع
التنفيذ وفق التوجهات الأربعة الآتية:
 .تنظيم �أف�ضل ملخ�ص�صات ووظائف ال�شراء احلكومي.
تهدف ا�سرتاجتية الإ�صالح �إىل
� .إ�ضفاء طابع مهني على م�شرتياتها.
حتقيق وفر قيمته  1مليار يورو من
 .ت�سهيل �إطالع امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية على الطلبيات العامة.
�أ�صل  17ملياراً متثل حجم م�شرتيات
 .ت�شجيع ال�شراء االجتماعي واالقت�صادي امل�س�ؤول (ال�شراء امل�ستدام).

الدولة الفرن�سية

 -2فاعلون جدد
لتحقيق هذه التوجهات� ،أن�شئت م�صلحة م�شرتيات الدولة ( )SAEحتت �سلطة وزير املوازنة
واحل�سابات العامة و�إ�صالح الدولة ،باملر�سوم رقم  2009/300تاريخ � 17آذار /مار�س  ،2009على �أن
تكون مهمتها حتديد �سيا�سة م�شرتيات الدولة اجلارية وو�ضعها مو�ضع التنفيذ.

.
.

ويف هذا ال�سياق جرى تعيني م�س�ؤولني جدد عن عمليات ال�شراء على �أكرث من م�ستوى:
م�س�ؤول م�شرتيات يف كل �إدارة مركزية تع ِّينه الوزارة ويكون خمت�ص ًا مبجمل م�شرتيات ادارته.
م�س�ؤول م�شرتيات يف كل منطقةُ ،يعني لدى حمافظ املقاطعة ،وي�سهر على �إجناح التوجهات
الإ�سرتاتيجية الأربعة املتعلقة مب�شرتيات الدولة.

متثل قدرة ه�ؤالء امل�س�ؤولني على تن�سيق عملهم ال�ضمانة لنجاح �إ�صالح م�شرتيات الدولة .ويخ�ضع
دور م�صلحة م�شرتيات الدولة وامل�س�ؤولني املذكورين �أعاله يف تر�شيد النفقات ،للت�صنيف الآتي:
 .حتدد م�صلحة م�شرتيات الدولة ال�سيا�سة اخلا�صة بامل�شرتيات العامة غري املحددة بالأ�سا�س،
وتعقد ال�صفقات واالتفاقات لبع�ض املجموعات املف ّرقة الواردة يف املر�سوم  2009/300تاريخ 17
�آذار /مار�س  ،2009وت�سهر على ح�سن تنفيذها .عالوة على ذلكِّ ،
تن�شط هذه امل�صلحة �إجراءات
امل�شرتيات وت�ضفي عليها طابع ًا مهني ًا.
 .يت�أكد امل�س�ؤولون عن امل�شرتيات يف �أي وزارة �أن حاجات وزارتهم م�أخوذة يف احل�سبان يف توجهات
م�صلحة م�شرتيات الدولة .ف�ض ًال عن �أن ه�ؤالء امل�س�ؤولني ميكنهم �أن ينفذوا �صفقات على م�ستوى
وزاراتهم ب�أنف�سهم ،على �أن تكون مبنية على قرار من م�صلحة م�شرتيات الدولة.
 .ي�ساهم م�س�ؤولو م�شرتيات املناطق يف م�صلحة م�شرتيات الدولة يف معرفة وحتديد حاجات املناطق
امل�س�ؤولني عنها ،ويف و�ضع �إ�سرتاتيجيات ال�شراء اخلا�صة
يعملونيف يهدف �إ�ضفاء الطابع املهني على عمليات
كل منطقة بنا ًَء على حاجات هذه املنطقة �أو تلك ،كما
املقابل ،ميكن ال�شراء العام �إىل تعزيز الأداء االقت�صادي
على متابعة تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجيات .يف
املوجودة يف املناطق �أن وتطويره .وبعد حتديد احلاجات وتوحيد مرجعية
مقدمي طلبات ال�شراء يف الإدارات
مبا�شرة من ال�سوق املحلية ،لكن عملية ال�شراء العام ومراقبة ال�سوق ،ميكن حتديد
ينفذوا بع�ض �صفقات ال�شراء
اخليارات التي ميكن من خاللها حتقيق توفري يف
ا�ستناد ًا �إىل قرار �شراء من م�صلحة م�شرتيات الدولة.

ال�سعر الإجمايل لعمليات ال�شراء
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كريم دراز

 -3تعزيز امل�ستوى املهني مل�س�ؤويل ال�شراء العام
من �أجل مراعاة املدونة الإ�سرتاتيجية التي ت�ؤدي �إىل �إ�ضفاء الطابع املهني على امل�شرتيات،
ال�صادرة يف حزيران /يونيو � ،2009أن�شئ برنامج مهم يهدف �إىل �إعداد خطط عمل متعددة الأطراف
ت�ضم امل�س�ؤولني عن ال�شراء وطالبي ال�صفقات يف خمتلف الإدارات
ي�صوغ امل�شرتي حاجته ،يف بعدها املراعي
انطالق ًا من اخلربات امليدانية التي �سبق �أن �أعطت نتائج.

للبيئة من خالل الت�صنيفات واملعايري الفرن�سية
والأوروبية املو�ضوعة يف ت�صرفه ،كما يف بعدها
يهدف �إ�ضفاء الطابع املهني على عمليات ال�شراء العام �إىل تعزيز
االجتماعي من خالل م�شرتيات �أخالقية الأداء االقت�صادي وتطويره .وبعد حتديد احلاجات وتوحيد مرجعية
ومن�صفة وتكافلية تراعي احلقوق االجتماعية عملية ال�شراء العام ومراقبة ال�سوق ،ميكن حتديد اخليارات التي ميكن
الأ�سا�سية ،وت�شجع اندماج الأ�شخا�ص املعوقني من خاللها حتقيق توفري يف ال�سعر الإجمايل لعمليات ال�شراء.
�أو املبعدين من التوظيف
تخت�ص الدفعة الأوىل من و�سائل توفري عام  2009بـ  10جمموعات

مف ّرقة من امل�شرتيات متثل �إنفاق ًا بقيمة  2,6مليار يورو ،تتعلق بالتجهيزات املعلوماتية والطباعة وعقود
الت�أمني وا�ستغالل املباين واحلرا�سة والتدريب .ومتثل هذه القطاعات وفر ًا حمتم ًال بن�سبة  13يف املئة.
تهتم الدفعة الثانية اخلا�صة بالبحث عن فر�ص توفري عام  2010بتحقيق مكا�سب تبلغ  15يف املئة
على الأقل ،على م�ستوى املجموعات املف ّرقة لتجهيزات املعلوماتية واالت�صاالت الال�سلكية والنفقات
العقارية لثالث مناطق ،ف�ض ًال عن املخ�ص�صات الفكرية والأثاث والتنقالت وال�سفر وعمليات النقل
واالنتقال والطاقة.

 -4الأخذ يف احل�سبان �أهداف التنمية امل�ستدامة يف م�شرتيات الدولة
يرتكز ال�شراء العام امل�ستدام على جملة موا�صفات ومعايري توفق بني �سالمة البيئة والتقدم
االجتماعي والتنمية االقت�صادية ،وحتديد ًا من خالل ال�سعي لتحقيق الفاعلية وحت�سني نوعية
املخ�ص�صات وحت�سني كامل للأ�سعار الآنية والآجلة �إىل �أبعد حد ممكن.
يندرج هذا الهدف يف �سياق مراجعة ال�سيا�سات العامة ( )RGPPويف تعميم رئي�س الوزراء
الفرن�سي بتاريخ  3كانون الأول /دي�سمرب  2008حول الدولة النموذجية ،مع املهمات الآيلة �إىل �إ�صالح
امل�شرتيات العامة يف الدولة .لهذا الغر�ض ،ي�صوغ امل�شرتي حاجته ،يف بعدها املراعي للبيئة من خالل
الت�صنيفات واملعايري الفرن�سية والأوروبية املو�ضوعة يف ت�صرفه ،كما يف بعدها االجتماعي من خالل
م�شرتيات �أخالقية ومن�صفة وتكافلية تراعي احلقوق االجتماعية الأ�سا�سية ،وت�شجع اندماج الأ�شخا�ص
املعوقني �أو املبعدين من التوظيف.

.
.
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ميكن �أن يذكر من بني النجاحات التي و�ضعتها الدولة مو�ضع التنفيذ:
يف املجال البيئي ،بنود �سوق الأثاث ومقار املكاتب.
يف املجال االجتماعي ،توفري التنمية امل�ستدامة ل�سوق خدمات االنتقال� ،إذ ين�ص بند اجتماعي
على �أن املتعهدين يلتزمون تخ�صي�ص قدر من �ساعات العمل مل�صلحة �أ�شخا�ص يعانون �صعوبات
اجتماعية �أو مهنية خا�صة.

غير ممارسات الشراء الحكومي
الجدوى االقتصادية ُت ِّ

.

يف جمال امل�ساعدة على توفري عمل لذوي احلاجات اخلا�صة� ،إذ ميكن �سوق تدمري و�إعادة تدوير
بقايا التجهيزات الكهربائية والإلكرتونية (� )DEEEأن ت�ؤمن عم ًال للأ�شخا�ص املعوقني.

 -5خطط عمل معدة بال�شراكة
تتطلب املقاربة اجلديدة للعالقات بني خمتلف الفاعلني يف جمال ال�شراء ،حوار ًا متباد ًال بني
امل�شرتي واملو ِّرد ،على �أن ي�ستفيد طالب ال�شراء من القيمة امل�ضافة التي يحدثها املو ِّرد ،وذلك يف
جماالت �صوغ الأفكار امل�شرتكة وتقدير النفقات ،وتقدمي امل�شورة العامة يف كل مراحل �إعداد خطط
عمل ال�شراء ،التي تتكون من املراحل الآتية:
 .يقوم التقدير امل�سبق للنفقات على متييز النفقات التي ي�ؤمل حتقيق ح�سم عليها.
 .حتديد املجموعات املف ّرقة التي تنبغي درا�ستها بح�سب الأولوية ،مقرون ًا ذلك بتحديد اال�ستحقاقات
الق�سرية من �أجل و�ضع جدول زمني تقديري للعمل ،يو�ضح دائرة الأفكار.
 .ميكن ا�ستباق حتديد احتمال حتقيق مكا�سب بتكلفة كاملة عرب عمل �شراء.
 .قيا�س عالقة اجلهد الذي ينبغي القيام به والرهان املعترب.
 .يف اخلتام ،تثبيت امل�شاريع التي ينبغي �إطالقها وجداولها الزمنية.
ترتكز و�سائل جناح الأداء الذي ينبغي اعتماده للتو�صل �إىل اجلدوى االقت�صادية املرجوة،
على عدة حماور:
� .إن حتديد م�ستوى جيد للرتويج للعقود ميكن �أن يك ّون مادة ا�ست�شارات تطلق على م�ستوى عدّة
وزارات وجمموعات من امل�ستفيدين� ،أو �أن ي�ضفى عليه طاب ٌع ال مركزي على امل�ستوى املناطقي من
خالل املكلف مبهمة ال�شراء املناطقية.
م�صدّري
� .إن تطبيق ممار�سات �شراء جيدة �أمر مطلوب .وهكذا ،ال بد من �إجراء حوار داخلي مع ِ
طلبات ال�شراء من �أجل تنظيم حاجاتهم ،و�إعداد قاعدة معلومات لأ�سعار القطاع املهني لل�شراء،
وكذلك �إجراء التفاو�ض قدر امل�ستطاع مع امل�ضاربني االقت�صاديني.
حتى الآن ،مت حتديد  500مليون يورو من التوفري املحتمل ،وهي ثمرة عمل عدة وزارات يقوم على
الإٍفادة من فر�ص التوفري ال�سهلة التي ينبغي حتقيقها ،يف حني �أن م�صلحة م�شرتيات الدولة احتفلت
للتو بعيد ميالدها الأول.

 -6ا�ستك�شاف يقوم به رواد ال�شراء العام امل�ستحدث
تحُ دث خمتلف فاعليات �إ�صالح م�شرتيات الدولة مو�ضع التنفيذ حتو ًال مهم ًا يف بنية الإدارة
العامة ،وذلك بو�ضع و�إدارة خطط عملها عرب جمموعات مف ّرقة من امل�شرتيات ذات رهان كبري .وهي
ت�ؤكد نف�سها كفاعليات رئي�سة يف التقدم املتوا�صل وال�ضروري لت�أمني بلوغ هدف حتقيق وفورات بقيمة 1
مليار يورو على م�شرتيات الدولة غري النوعية من الآن وحتى عام .2012
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فريد ياكر وكارلوس أندريس إيمانويل أورتيز

الشراء العام المستدام :توجيه القدرة الشرائية
للدولة نحو االستدامة
المبادئ واألهداف والوسائل والتحديات الخاصة بالعالم العربي

فريد ياكر(*)

وكارلوس أندريس إيمانويل أورتيز(**)
(*) مسؤول برنامج الصفقات العمومية المستدامة في برنامج األمم المتحدة للبيئة
(**) مستشار في البرنامج نفسه

 -1ما هو ال�شراء امل�ستدام؟
ي�شرح برنامج الأمم املتحدة للبيئة ( )UNEPمفهوم ال�شراء امل�ستدام من خالل التعريف التايل:
“يتمثل ال�شراء امل�ستدام بالعملية ال�شرائية التي ت�سمح للم�ؤ�س�سات با�ستيفاء حاجاتها من
ال�سلع واخلدمات والأعمال واملرافق بطريقة حتقق قيمة للمال على �أ�سا�س دورة حياتية كاملة عرب
حتقيق الأرباح لي�س للم�ؤ�س�سة فح�سب بل للمجتمع واالقت�صاد �أي�ض ًا ،مع خف�ض الأ�ضرار على البيئة
�إىل �أبعد حدود ممكنة”.
ترتبط �إحدى اخل�صائ�ص اجلوهرية لهذا التعريف بواقع �أن ال�شراء امل�ستدام ال يقت�صر على
حتقيق م�صالح اجلهة امل�شرتية فقط بل ي�أخذ يف احل�سبان �أي�ض ًا م�صالح املجتمع ككل (الآثار البيئية
واالجتماعية واالقت�صادية حملي ًا وعاملي ًا) .عند �شراء مركبة مث ًال ،يجب النظر يف الآثار املرتتبة على
االحرتار العاملي �إىل جانب التلوث املحلي.
�أما اخلا�صية الأ�سا�سية الأخرى للتعريف فرتتبط بواقع �أن ال�شراء امل�ستدام يراعي تكاليف دورة
حياة املنتج التي تختلف يف �أغلب الأحيان عن تكاليف االقتناء ،لأنها ت�شمل تكاليف الإنتاج واال�ستهالك
املرتتبة من «املهد �إىل اللحد» ،مثل امل�صاريف الت�شغيلية �أو خمتلف امل�ؤثرات اخلارجية يف التدهور
البيئي وال�صحي ...الخ.

 -2ملاذا ال�شراء احلكومي امل�ستدام؟
ي�سمح ال�شراء احلكومي امل�ستدام للدولة بالوفاء مبا وعدت به ويجعلها قدوة مثالية يحتذى بها،
كما ي�ساهم يف خف�ض الب�صمة البيئية لل�سلطات العامة (ت�أثري ال�شراء احلكومي يف املوارد الطبيعية)،
والأهم من هذا هو �أن ال�شراء احلكومي امل�ستدام يقدّم �إىل
يتمثل ال�شراء امل�ستدام بكونه العملية
احلكومات �أداة ف ّعالة لدعم براجمها التنموية امل�ستدامة.
ال�شرائية التي ت�سمح للم�ؤ�س�سات با�ستيفاء حاجاتها
عالوة على ذلك ،ي�ساهم هذا ال�شراء امل�ستدام� ،إىل جانب
من ال�سلع واخلدمات والأعمال واملرافق بطريقة حتقق
الإجراءات الأخرى املتخذة يف املجال املايل �أو الت�شريعي،
قيمة للمال على �أ�سا�س دورة حياتية كاملة عرب حتقيق
يف حتقيق �أهداف ال�سيا�سات الرئي�سية التي نذكر منها ،على
الأرباح لي�س للم�ؤ�س�سة فح�سب بل للمجتمع
�سبيل املثال ،تلك الأهداف املتعلقة بخلق فر�ص عمل وتقدمي
ً

واالقت�صاد �أي�ضا ،مع خف�ض الأ�ضرار على
البيئة �إىل �أبعد حدود ممكنة
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الدعم �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ،واالبتكار ،والإنتاج املحلي الأنظف ،واحلد من
الفقر ،وخف�ض انبعاث الغازات امل�سببة باالحتبا�س احلراري .ومن خالل حفز الطلب يف املجاالت
امل�ستهدفة ،ميكن ال�سلطات العامة �أن ت�ساهم �أي�ض ًا يف التحوالت ال�سوقية املتّجهة نحو حتقيق الأهداف
االجتماعية� ،أو االقت�صادية� ،أو البيئية.

 -3كيف يتم تطبيق ال�شراء احلكومي امل�ستدام؟
و�ضعت عدة بلدان حول العامل �سيا�سات تتعلق بال�شراء احلكومي امل�ستدام؛ فالواليات املتحدة
الأمريكية مث ًال ،اعتمدت يف القرن الع�شرين �سيا�سة ال�شراء احلكومي امل�ستدام بنجاح لزيادة احلد
الأدنى للأجر وت�سهيل و�صول امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم �إىل ال�شراء احلكومي �أو �أجهزة
كومبيوتر وفق موا�صفات � .Energy Starأما االحتاد الأوروبي ،فري ّكز على البعد البيئي لل�شراء احلكومي
امل�ستدام ،وا�ضع ًا �سيا�سة خ�ضراء (م�ؤاتية للبيئة) لل�شراء احلكومي امل�ستدام ت�ستهدف يف  27دولة
�أع�ضاء  10منتوجات �أ�سا�سية ،مثل مواد البناء ،ومنتوجات وخدمات التنظيف ،والأقم�شة ،واملواد
واخلدمات الغذائية ،والأثاث ،والأجهزة املعلوماتية للمكاتب ،والورق ،والنقل...الخ.
كما عمدت عدة مدن و�شركات �إىل تعزيز منطها ال�شرائي على النحو الذي يتم�شى مع �سيا�ساتها
وم�ستلزماتها التنموية امل�ستدامة .وميكن عر�ض �أمثلة عن �إجراءات ال�شراء امل�ستدام التي اتخذتها
املدن الرائدة على املوقع االلكرتوين حلملة  Procura Plusالتي �أطلقها املجل�س الدويل للمبادرات
البيئية املحلية ( )ICLEIلدعم وتعزيز ال�شراء العام امل�ستدام بني ال�سلطات العامة(.)1
ين�شط برنامج الأمم املتحدة للبيئة ( )UNEPيف دعم ال�شراء العام امل�ستدام على امل�ستوى العاملي،
وقد �شاركنا منذ عام  2004يف العمل الذي قام به فريق عمل مراك�ش املعني بال�شراء احلكومي امل�ستدام
حيث قام بو�ضع منهجية عرفت بـ «منهجية فريق عمل مراك�ش لل�شراء العام امل�ستدام» بهدف ت�سهيل
ودعم تطبيق ال�شراء احلكومي امل�ستدام(.)2
�أ-كيف تعمل املنهجية؟
�أو ًال ،تقوم الدول قيد التجربة بتقييم و�ضعها ال�شرائي من خالل تعبئة ا�ستمارة �إلكرتونية على
املوقع (تقييم الو�ضع)؛ ثاني ًا ،تجُ رى مراجعة لتحديد �إطار العمل الت�شريعي لل�شراء يف الدولة ولتحليل
�إمكان دمج املعايري االجتماعية والبيئية يف الأن�شطة ال�شرائية؛ ثالث ًا ،يجري حتليل جهوزية ال�سوق يف
البلد من �أجل حتديد الإمكانيات احلالية لإنتاج املنتوجات واخلدمات امل�ستدامة وا�ستجابة ال�سوق
ملناق�صات ال�شراء احلكومي امل�ستدام .وبعد �إجناز هذه اخلطوات الثالث بنجاح ،تقوم الدول قيد
التجربة بو�ضع �سيا�ستها اخلا�صة بال�شراء احلكومي امل�ستدام يف البلد وبتنفيذ برنامج بناء القدرات
ملوظفي امل�شرتيات .و�سيعمد خرباء من برنامج الأمم املتحدة للبيئة وفريق عمل عملية مراك�ش �إىل
م�ساعدة الدولة قيد التجربة على تنفيذ املنهجية ومتابعة تطبيق �سيا�سة ال�شراء احلكومي امل�ستدام
خالل �سنة واحدة.
()1
()2

http://www.procuraplus.org/
http://www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/procurement.htm
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ال�شكل رقم ()1

مراحل عملية مراك�ش لل�شراء امل�ستدام
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تعتمد منهجية فريق عمل مراك�ش على عدة مبادئ:
 - 1ال�شراء اجليد هو �شراء م�ستدام :وهو ي�شمل ثالث ركائز للتنمية امل�ستدامة :اجتماعية
وبيئية واقت�صادية .ومت ّثل ال�شفافية ،والعدالة ،وعدم التمييز ،واملناف�سة ،وامل�ساءلة و�إمكان التحقق،
عنا�صر �أ�سا�سية يف ال�شراء احلكومي امل�ستدام كما يف ال�شراء اجليد .ويف حني يتم ال�شراء يف �إطار
�أ�سواق عاملية ف�إنه ميكن بالتايل ر�صد �آثار �أن�شطة ال�شراء امل�ستدام على �أ�سا�س عاملي ويجب �أخذها يف
احل�سبان على امل�ستويات الثالثة ،املحلي والوطني والدويل.
 - 2القيادة :ت�ساعد املنا�صب العالية امل�ستوى و�أ�صحاب النفوذ على تعزيز وتر�سيخ ال�شراء
احلكومي امل�ستدام وعلى �ضمان توافر املوارد للت�سليم� .إىل ذلك ،ميكن للم�ؤ�س�سات التي تربع يف ال�شراء
امل�ستدام �أن تربز قيادتها من خالل عر�ض �أف�ضل املمار�سات وت�شجيع الآخرين.

ال بد من �أن ُيبنى ال�شراء احلكومي امل�ستدام
 - 3ال�سيا�سة من خالل ال�شراء :ي�ساهم ال�شراء احلكومي
على مبد�أ التح�سني امل�ستمر وعلى منهجية “دورة امل�ستدام يف حتقيق جمموعة كبرية من الأهداف التنظيمية،
احلياة” ،و�أن يعتمد على مبادئ الرتاتبية الهرمية �أو قد مي ّثل الو�سيلة الرئي�سية التي ت�ساعد على حتقيق هذه
لل�شراء والإقرار بالفوائد �أينما ن�ش�أت� .إىل ذلك ،الأهداف� .سوف ت�شمل الإ�سرتاتيجيات والأهداف التنظيمية
ينبغي اال�ستناد �إىل منهجية خالية من (التي تعك�س �أبعاد ًا دولية ووطنية) الكفاءة و�إ�سرتاتيجية
املخاطر ت�ستهدف املجاالت ذات الأثر الأعمال والتنمية امل�ستدامة واال�ستهالك والإنتاج امل�ستدام.
الأعلى �أو الأولوية الق�صوى ويف حني ميكن حتقيق نتائج جيدة يف ال�شراء احلكومي
امل�ستدام من دون وجود �سيا�سة ،ف�إن توافر �سيا�سات وا�ضحة
ومت�سقة ت�شرح الأهداف التنظيمية ي�ساعد م�س�ؤويل ال�شراء على اتخاذ قرارات �سليمة يف
عملياتهم ال�شرائية .ويجب �أن يفهم �صناع القرار طريقة عمل ال�شراء لكي يتمكنوا من و�ضع
�سيا�سات ميكن مل�س�ؤويل ال�شراء تنفيذها .كذلك يجب �أن ي�شارك م�س�ؤولو ال�شراء يف املراحل
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الأوىل لعملية و�ضع ال�سيا�سة لكي يقدموا ن�صائحهم حول طريقة التنفيذ.
 - 4متكني الت�سليم :لكل من �صناع القرار وال�سيا�سيني وامل�ستهلكني الداخليني واملوردين
واملتع ّهدين ،وكذلك م�س�ؤويل ال�شراء ،دور يف متكني الت�سليم� .إن املهارات التي ي�ستلزمها ال�شراء
احلكومي امل�ستدام مماثلة لتلك املهارات التي يتم حتديدها عادة يف ال�شراء التجاري – وهي القدرة
على الت�أثري والتفاو�ض والتوا�صل والتحليل .وقد يحتاج م�س�ؤولو ال�شراء �إىل �إطالع مورديهم ومتع ّهديهم
مع احلر�ص على �إعالم و�إ�شراك ال�سوق يف املراحل الأوىل من �أجل تعزيز فر�ص توفري حلول م�ستدامة
ومبتكرة .كما �أنهم يحتاجون �إىل املعلومات التي
ت�ساعدهم على اتخاذ القرار الأف�ضل ،مبا يف ذلك قد تتمثل النتائج التي يحققها ال�شراء احلكومي امل�ستدام
قاعدة جيدة من املعلومات املتعلقة بال�شراء .من مب�ستوى �أف�ضل للأداء البيئي ،مبا يف ذلك انخفا�ض يف م�ستوى
ناحية �أخرى ،يتطلب ال�شراء احلكومي امل�ستدام انبعاث الغازات  ...وباالدخار يف التكاليف مبا يف ذلك الإقرار
تو�صيل ر�سالة مت�سقة م�صممة بح�سب حاجات بالفوائد والتكاليف غري امللمو�سة؛ وباحلوكمة اجليدة ،وخلق
خمتلف اجلهات امل�ستهدفة ،الداخلية واخلارجية ،فر�ص العمل؛ ومتكني الأقليات ،وتقلي�ص الفقر؛
وبخا�صة حني تتوافر امل�ساءلة وحني يرتتب على و�إن�شاء ثروة ونقل املهارات والتقانة
ت�سليم ال�شراء حوافز �أو عقوبات.
 - 5الت�سليم :ال بد من �أن ُيبنى ال�شراء احلكومي امل�ستدام على مبد�أ التح�سني امل�ستمر وعلى
منهجية “دورة احلياة” ،و�أن يعتمد على مبادئ الرتاتبية الهرمية لل�شراء والإقرار بالفوائد �أينما
ن�ش�أت� .إىل ذلك ،ينبغي اال�ستناد �إىل منهجية خالية من املخاطر ت�ستهدف املجاالت ذات الأثر الأعلى
�أو الأولوية الق�صوى ،مع �إبراز النجاح املبا�شر �أي�ض ًا من خالل منهجية املكا�سب ال�سريعة .ومن �ش�أن
دمج ال�شراء احلكومي امل�ستدام يف نظم �إدارة امل�ؤ�س�سة ،مبا يف ذلك نظم الإدارة البيئية� ،أن ي�ساهم يف
جعل ال�شراء امل�ستدام جزء ًا ال يتجز�أ من املمار�سة الروتينية لل�شراء.
 - 6النتائج :قد تتمثل النتائج التي يحققها ال�شراء احلكومي امل�ستدام مب�ستوى �أف�ضل للأداء
البيئي ،مبا يف ذلك انخفا�ض يف م�ستوى انبعاث الغازات (الأهداف البيئية العاملية واملحلية)؛ وباالدخار
يف التكاليف مبا يف ذلك الإقرار بالفوائد والتكاليف غري امللمو�سة؛ وباحلوكمة اجليدة ،وخلق فر�ص
العمل؛ ومتكني الأقليات ،وتقلي�ص الفقر؛ و�إن�شاء ثروة ونقل املهارات والتقانة ،كذلك ميكن االعتماد
على ال�شراء احلكومي امل�ستدام حلفز املناف�سة “املنا�سبة”؛ و�إن�شاء �أ�سواق للتقانة املنا�سبة (�أي
لي�س بال�ضرورة احللول التقانية املتقدة)؛ وتوجيه الأ�سواق نحو احللول املبتكرة وامل�ستدامة؛ وت�شجيع
امل�شاركة واحلوار املبكر مع ال�سوق (يف حدود قواعد ال�شراء)؛ وتعزيز احلوار مع املجتمع املدين.
ب -تطبيق منهجية فريق عمل مراك�ش املعني بال�شراء احلكومي امل�ستدام
يف عام  ،2008قامت احلكومة ال�سوي�سرية وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة بت�صميم م�شروع لن�شر
منهجية فريق عمل مراك�ش لل�شراء احلكومي امل�ستدام يف  14دولة يف العامل .وحظي هذا امل�شروع
الذي ُعرف بـ“بناء القدرات لل�شراء احلكومي امل�ستدام يف الدول النا�شئة” بدعم املفو�ضية الأوروبية
و�سوي�سرا ومنظمة الدول الفرونكوفونية؛ ويقوم برنامج الأمم املتحدة للبيئة بتطبيقه وجتريبه حالي ًا يف
موري�شيو�س وتون�س وكو�ستاريكا وكولومبيا و�أوروغواي وت�شيلي ولبنان.
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يتمثل الهدف الأق�صى للم�شروع مب�ساعدة الدول قيد التجربة على تناول امل�سائل البيئية
واالقت�صادية واالجتماعية من خالل �أن�شطتها ال�شرائية .ومت تخطيط عدد من �أن�شطة بناء القدرات
لتمكني م�س�ؤويل ال�شراء احلكومي و�صناع القرار من دعم احلكومات يف تنفيذ ال�شراء احلكومي
امل�ستدام .كما ي�ساعد برنامج الأمم املتحدة للبيئة �صناع القرار و�أهم اجلهات املعنية بامل�شرتيات
احلكومية على حتديد الفوائد االجتماعية والبيئية
ثمة عدد من التحديات والعوائق التي تقف يف وجه
واالقت�صادية التي تنتج من ال�شراء بطريقة م�ستدامة �أكرث
اجلهود املبذولة لتنفيذ ون�شر ال�شراء احلكومي امل�ستدام
(مث ًال ،انخفا�ض الت�أثريات ال�سلبية يف البيئة وتعزيز االبتكار
على امل�ستوى العاملي .ترتبط امل�شاكل الرئي�سية التي
والتناف�سية ،وزيادة توافر املنتوجات واخلدمات امل�ستدامة...
تعرقل هذا التنفيذ بغياب االلتزام ال�سيا�سي
الخ) .و�ست�ساهم الدرو�س امل�ستمدة من امل�شروع يف حت�سني
املنهجية و�ست�ؤدي �إىل و�ضع منهجية قيا�سية لطريقة و�ضع وتنفيذ �سيا�سة وطنية معنية بال�شراء
احلكومي امل�ستدام .و�سيتم جمع هذه التح�سينات يف �إ�صدار يجري توزيعه على ال�سلطات الوطنية
وعلى املنظمات الدولية املانحة .ف�ض ًال عن حتقيق ال�شراء احلكومي امل�ستدام يف الدول قيد التجربة،
�سيطرح امل�شروع عدد ًا من التو�صيات ال�سيا�سية يف اجلل�سة اال�ستثنائية للجنة التنمية امل�ستدامة حول
اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدام يف �أيار /مايو  ،2011و�سيتم �إدراجها يف تقرير فريق عمل مراك�ش
املعني بال�شراء احلكومي امل�ستدام الذي �سريفع �إىل جلنة التنمية امل�ستدامة.
يتم تنفيذ م�شروع ال�شراء العام امل�ستدام على نحو تدريجي يف خمتلف الدول قيد التجربة .يو�ضح
ال�شكل رقم ( )2تقدّم التنفيذ:

ال�شكل رقم ()2

برنامج ال�شراء احلكومي امل�ستدام
يف بع�ض البلدان النا�شئة
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 -4تنفيذ م�شروع ال�شراء امل�ستدام يف لبنان
ان�ضم لبنان �إىل برنامج ال�شراء احلكومي امل�ستدام اخلا�ص بربنامج الأمم املتحدة للبيئة يف �شهر
�أيلول� /سبتمرب  .2010ويتم تنفيذ امل�شروع التجريبي اللبناين من خالل معهد با�سل فليحان املايل
واالقت�صادي التابع لوزارة املالية وذلك بالتعاون مع املكتب املحلي لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

.
.

حقق امل�شروع لغاية اليوم النتائج التالية:
ت�أ�س�ست جلنة لإدارة امل�شروع يف ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،2010ووافقت اللجنة على تقييم و�ضع
ال�شراء احلكومي امل�ستدام يف لبنان ،الذي ّمت حت�ضريه بالرتكيز على الو�ضع الوطني.
يجري حالي ًا حتليل جهوزية ال�سوق وو�ضع درا�سات قانونية من قبل SOFRES Liban
والقا�ضي �إيلي معلوف.

ثمة عدد من التحديات والعوائق التي تقف يف وجه اجلهود املبذولة لتنفيذ ون�شر ال�شراء احلكومي
امل�ستدام على امل�ستوى العاملي .ترتبط امل�شاكل الرئي�سية التي تعرقل هذا التنفيذ بغياب االلتزام
ال�سيا�سي .ويف ما يتعلق بهذا التحدي بالذات ،ثمة حاجة بديهية �إىل حت�سني فهم مفهوم ال�شراء
احلكومي امل�ستدام والفوائد املمكنة التي ميكن �أن تنتج منه يف وظيفة ال�شراء ويف برامج �سيا�سية
�أخرى يف البلدان املعنية.

مي ّثل النهج الق�صري الأمد لأن�شطة التمويل
وو�ضع امليزانية عائقاً �آخر �أمام ال�شراء احلكومي
امل�ستدام� ،إذ �إنه ال ي�شجع على ا�ستعمال خطط
حتديد التكاليف لـ“دورة احلياة”

ومن بني العوامل الرادعة الأخرى يربز النق�ص يف املنتوجات
واخلدمات امل�ستدامة يف الدول النا�شئة (مث ًال الورق املدور) وذلك يعود
�إىل االعتقاد ال�سائد �أن املنتوجات امل�ستدامة مكلفة �أكرث من املنتوجات
التقليدية .وعلى الرغم من �صحة هذا االعتقاد يف �أغلب الأحيان ،ف�إنه
يجب التذكر ب�أن ال�شراء احلكومي امل�ستدام يهدف �إىل خف�ض �أ�سعار املنتوجات امل�ستدامة على نحو
تدريجي من خالل رفع قدرات الإنتاج واقت�صادات القيا�س .وهذا ما ح�صل يف حالة الورق املدور الذي
�أ�صبح �سعره اليوم معاد ًال ل�سعر الورق غري املدور يف معظم الدول ال�صناعية� .إىل ذلك ،يرتبط ال�سعر
عك�سي ًا بحجم ال�شراء ،الأمر الذي يقدم تربير ًا وا�ضح ًا خليار ال�شراء اجلماعي.
ُيذكر �أي�ض ًا من بني العوائق يف وجه ال�شراء احلكومي امل�ستدام قلة توافر العالمات البيئية وارتفاع
تكلفة خطط التحقق يف حالة �سل�سلة توريد عاملية معقدة.
من جهة �أخرى ،مي ّثل النهج الق�صري الأمد لأن�شطة التمويل وو�ضع امليزانية عائق ًا �آخر �أمام
ال�شراء احلكومي امل�ستدام� ،إذ �إنه ال ي�شجع على ا�ستعمال خطط حتديد التكاليف لـ“دورة احلياة”.
تقر خطة عمل ال�شراء امل�ستدام يف اململكة املتحدة ب�أن “الإدارة املنف�صلة مليزانية الإيرادات وميزانية
ر�أ�س املال من �ش�أنها �أن تعيق اختيار احلل امل�ستدام (مث ًال ،قد ترى �أنه �أمام �ضغوط �أخرى ،قد ميتنع
�صاحب ميزانية ر�أ�س املال عن الدفع م�سبق ًا حلل ذات تكاليف ت�شغيلية منخف�ضة ،لأن ميزانيته رمبا ال
ت�ستفيد من املدخرات التي قد ت�ساهم يف ميزانية الإيرادات)(.)3
و ُي َعد ال�ضعف يف القدرات واملهارات امل�ؤ�س�سية بني امل�س�ؤولني احلكوميني املعنيني من العوائق املهمة

( )3خطة عمل ال�شراء امل�ستدام حلكومة اململكة املتحدة� .إدراج رد احلكومة يف تقرير فريق عمل ال�شراء امل�ستدام .ديفرا.2007 ،
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التي حتول دون انت�شار ال�شراء امل�ستدام ،وهو ما م ّثل حمور م�شروع بناء القدرات لربنامج الأمم املتحدة
للبيئة منذ عام .2009
ويف بالد ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،يختلف الو�ضع من بلد �إىل �آخر� .إال �أن العوامل التالية
مت ّثل �أبرز التحديات التي تواجه االنتقال �إىل ال�شراء احلكومي امل�ستدام:
ت�شجع على �شراء املنتوجات ذات الكفاءة يف ا�ستهالك الطاقة.
� .أ�سعار الطاقة الرخي�صة ال ّ
ً
 .حمدودية القطاع ال�صناعي يحد من عدد ال�سلع امل�ستدامة التي يتم �إنتاجها حمليا والتي ميكن �أن
حتظى بالدعم من خالل �سيا�سات ال�شراء احلكومي امل�ستدام.
 .العوائق التجارية وحجم ال�سوق املحدود يف عدد من بلدان املنطقة ت�ؤدي �إىل خف�ض ربحية الأعمال
اخل�ضر وبالتايل تو ّفر ال�سلع امل�ستدامة.
 .عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والنزاعات واال�ضطراب االجتماعي كلها ت�ضع امل�شاغل البيئية يف �آخر
�سلم الأولويات.

اخلال�صة
من خالل توجيه القدرة ال�شرائية لل�سلطات العامة نحو ال�سلع امل�ستدامة ،ي�ساعد ال�شراء احلكومي
امل�ستدام احلكومات على تقلي�ص ب�صمتها البيئية ويجعل منها قدوة مثالية يحتذى بها .ن�ش�أت ظاهرة
ال�شراء احلكومي امل�ستدام خالل العقد املا�ضي ك�أداة فع ّالة مك ّملة ت�سمح لل�سلطات العامة بتحقيق
الأهداف طبق ًا لرباجمها التنموية امل�ستدامة وقيادة الأ�سواق نحو اال�ستدامة.
ال ي�ستهدف ال�شراء احلكومي امل�ستدام املجال البيئي فح�سب ،بل ميكن اال�ستناد �إليه لتحقيق
الأهداف االجتماعية واالقت�صادية �أي�ض ًا (توفري فر�ص عمل ،دعم الإنتاج املحلي ،االبتكار ...الخ)
يتطلب تطبيق ال�شراء احلكومي امل�ستدام م�ستوىً عالي ًا من الدعم ال�سيا�سي الذي من �ش�أنه ت�سهيل
تعبئة املوارد مل�صلحة الأن�شطة الالزمة ل�ضمان االنتقال �إىل ممار�سات ال�شراء اجلديدة :بناء القدرات،
والإ�صالح القانوين ،عالوات مبدئية على بع�ض املنتوجات واخلدمات.
نعتقد �أن ال�شراء احلكومي امل�ستدام يجب �أ ّال يقت�صر على الدول النامية فقط .ويقدم برنامج
الأمم املتحدة للبيئة خدمات ا�ست�شارية �إىل احلكومات التي ترغب يف االنتقال �إىل ال�شراء احلكومي
امل�ستدام .وب�صفة �أكرث حتديد ًا ،تقدّم املنظمة منهجية مرحلية (مث ًال منهجية فريق عمل مراك�ش
املعني بال�شراء احلكومي امل�ستدام) ت�سمح لل�سلطات العامة بتطبيق ال�شراء امل�ستدام تدريج ًا ،وتتحلى
هذه الأداة مبرونة كافية لتقدمي الفوائد �إىل جميع البلدان مهما كانت درجة منوها(.)4

( )4ملزيد من املعلومات:

http://www.unep.fr/scp/procurement/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://www.procuraplus.org/
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وتشغيل البنية التحتية في لبنان
مروان القطب
أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية – صيدا

كرث احلديث يف الآونة الأخرية عن ال�شراكة بني القطاعني
العام واخلا�ص يف �إقامة وت�شغيل م�شاريع البنية التحتية نظر ًا �إىل
الفوائد التي ُيفترَ �ض �أن حتققها هذه ال�شراكة؛ فالدولة ت�ؤ ّمن
الدعم ال�سيا�سي وت�صدر الت�شريعات الالزمة وت�سهل الإجراءات
الإدارية ،يف حني توفر امل�ؤ�س�سة اخلا�صة التمويل الالزم
للم�شاريع ،وت�سخر خربتها يف جمال الت�شغيل باعتماد �أ�ساليب
مرنة ومتطورة .ويف النتيجة ،تقدم هذه ال�شراكة خدمات ذات
جودة عالية من دون �أن تتكبد اخلزينة العامة نفقات �إ�ضافية.

يختلف نظام ال�شراكة عن اخل�صخ�صة يف معناها
ال�ضيق ،التي تعني بيع ملكية املرفق العام للقطاع
اخلا�ص� .إال �أنه يتفق مع املفهوم الوا�سع للخ�صخ�صة
الذي ي�شمل نقل �إدارة املرفق العام �إىل �أحد �أ�شخا�ص
القانون اخلا�ص مع احتفاظ الدولة بامللكية وبدور
�أ�سا�سي يف تنظيم املرفق والرقابة على ت�شغيله
و�ضعت احلكومة اللبنانية م�شروع قانون يتعلق بال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص .وكان هذا امل�شروع مو�ضوع نقا�ش بني
اخلرباء و�أ�صحاب القرار� ،إال �أنه مل ي�أخذ طريقه �إىل الإقرار وما
زال يف طور الإعداد(.)1
�سنتناول يف هذه الدرا�سة مفهوم ال�شراكة ودورها يف
�إقامة وت�شغيل م�شاريع البنية التحتية ومزايا وعيوب كل نوع من
�أنواعها .و�سنحدد �شروط جناح هذه ال�شراكة ،ونبني التحديات
التي تعرت�ضها ،ونختم بعر�ض اقرتاح القانون املتعلق بال�شراكة
ووجهات النظر حوله.

�أو ًال :ماهية �شراكة القطاعني العام واخلا�ص
 -1مفهوم �شراكة القطاعني العام واخلا�ص
تعني �شراكة القطاعني العام واخلا�ص حت ُّمل كل من
القطاع العام من جهة و�شريك من القطاع اخلا�ص من جهة
�أخرى موجبات وم�س�ؤولية �إقامة �أو ت�شغيل �أحد م�شاريع البنية
التحتية ،بحيث يجري توزيع املخاطر بني ال�شركاء وفق قدراتهم
وم�ؤهالتهم بهدف حتقيق �إنتاجية عالية(.)2
يت�ضمن نظام ال�شراكة قيام الدولة بدور الراعي لتحقيق
اال�ستثمارات العامة وال�ضامن لالعتبارات االجتماعية عند ت�شغيل
امل�شروع .وهي ميكن �أن ت�ساهم يف ر�أ�سمال امل�شروع �أو تلتزم بتقدمي
الأ�صول الثابتة الأ�سا�سية يف عمليات الت�شغيل� .أما ال�شريك من
القطاع اخلا�ص فهو �صاحب خربة يف جمال ت�شغيل امل�شاريع
املتعلقة بالبنية التحتية ،وي�ستطيع ا�ستخدام �أ�ساليب مرنة يف
الإدارة رمبا ال تتوافر لدى القطاع العام الذي غالب ًا ما يعتمد
�أنظمة جامدة(.)3
ويختلف نظام ال�شراكة عن اخل�صخ�صة يف معناها ال�ضيق،
التي تعني بيع ملكية املرفق العام للقطاع اخلا�ص� .إال �أنه يتفق مع
املفهوم الوا�سع للخ�صخ�صة الذي ي�شمل نقل �إدارة املرفق العام
�إىل �أحد �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص مع احتفاظ الدولة بامللكية
وبدور �أ�سا�سي يف تنظيم املرفق والرقابة على ت�شغيله(.)4

� -2أهمية اعتماد �شراكة القطاعني العام واخلا�ص
اعتمدت ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف �إجناز

( )1ال�سفري.2010/8/17 ،
			Michael Geddes, Making Private Partnerships Work (London: Gower Publishing Limited, 2005), p. 1.
)(2
						Paul Lingnières, Partenariats Publics Privés (Paris: Litec, 2000), p. 25.
)(3
( )4املر�سي ال�سيد حجازي ،اخل�صخ�صة� :إعادة ترتيب دور الدولة ودور القطاع اخلا�ص (بريوت :الدار اجلامعية� ،)2001 ،ص .14
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ثانياً :مزايا وعيوب �أنواع ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص

وت�شغيل عدد من م�شاريع البنية التحتية يف عدة قطاعات،
كاالت�صاالت والطاقة والطرق العامة .وكانت هناك عدة عوامل
دفعت الكثري من الدول �إىل اعتماد نظام ال�شراكة� ،أبرزها:
تتعدد �أنواع �شراكة القطاعني العام واخلا�ص ،وتت�ضمن هذه
�أ  -جذب ر�ؤو�س الأموال اخلا�صة� ،إذ تتزايد حاجة الدول
الأنواع م�ستويات خمتلفة من امل�س�ؤوليات وحت ّمل املخاطر من قبل
�إىل متويل م�شاريع البنية التحتية الناجتة من النمو ال�سكاين
امل�ش ّغل من القطاع اخلا�ص .كما يختلف كل نوع من حيث الإطار
امل�ضطرد ،يف الوقت الذي تعاين معظم هذه الدول قدرات مالية
القانوين للعقود املربمة بني القطاعني العام واخلا�ص.
حمدودة ،الأمر الذي يفر�ض عليها البحث عن ر�ؤو�س �أموال من
�سنتناول يف هذا الق�سم خ�صائ�ص كل نوع ونبني مزاياه
م�صادر �أخرى ،وقد جتد يف القطاع اخلا�ص �ضالتها ،نظر ًا �إىل
وعيوبه ،ويقت�ضي على �أ�صحاب القرار �أن يراعوا هذه اخل�صائ�ص
امتالك هذا القطاع ر�ؤو�س �أموال يرغب يف ا�ستثمارها ب�صورة
عند اختيار النوع الأن�سب لكل م�شروع .و�أهم �أنواع �شراكة القطاعني
حتقق له عائد ًا جمزي ًا(.)5
العام واخلا�ص هي:
ب  -زيادة الإنتاجية ،فا�شرتاك القطاع اخلا�ص يف م�شاريع
البنية التحتية يزيد من فاعلية الت�شغيل يف هذه امل�شاريع ،لأن  -1عقود اخلدمات
هدف القطاع اخلا�ص هو حتقيق �أكرب عائد ممكن ،وهذا الأمر ال
تت�ضمن عقود اخلدمات تلزمي �أحد �أ�شخا�ص القانون
ميكن �أن يتحقق �إال بزيادة الفاعلية يف الت�شغيل ،وتقدمي خدمات
ذات جودة عالية ت�شبع حاجات اجلمهور ب�أقل تكلفة ممكنة .وهذا اخلا�ص تقدمي خدمة �إىل �أحد الأ�شخا�ص العامة تتعلق ب�أحد
يعني �أن الدولة عند �إ�شراكها القطاع اخلا�ص يف هذه امل�شاريع م�شاريع البنية التحتية خالل مدة تراوح بني �سنة وثالث �سنوات.
ميكن �أن ت�ستفيد من �ضابط الربحية الذي من �ش�أنه زيادة القيم ويتوىل ال�شخ�ص العام �إقامة امل�شروع وت�شغيله ،ويقت�صر دور
ال�شريك من القطاع اخلا�ص على تنفيذ
امل�ضافة التي تطور اقت�صاد الدولة(.)6
كثري
يف
العام
القطاع
يزال
ال
ج � -إ�صالح م�شاريع البنية التحتية،
جزء من البنية التحتية �أو تقدمي خدمة
مالية
أنظمة
�
يعتمد
الدول
من
�إذ ُينظر �إىل نظام ال�شراكة بو�صفه احلافز
تتعلق ب�إدارة امل�شروع ،دون �أن يكون له
�صعوبات
ويواجه
جامدة،
إدارية
�
و
لفتح النقا�ش حول �إ�صالح القطاع مو�ضوع
عالقة مبا�شرة بالعمالء.
املعا�صرة
التطورات
مواكبة
يف
الت�شغيل ،فيجري و�ضع برنامج �إ�صالحي
تعد هذه الطريقة جيدة حني يجري
أنظمة
ل
وا
التقانة
واعتماد
يقوم على �إعادة الهيكلة وحتديد املهمات
اختيار املتعاقد مع الإدارة يف ظل تناف�س
القطاع
�
أ
يلج
حني
يف
احلديثة،
داخل القطاع املعني ،وخ�صو�ص ًا يف ظل
�شفاف ،وحني تكون الرقابة على الأداء
أنظمة
�
اعتماد
إىل
�
عادة
اخلا�ص
احلاجة �إىل �إعادة النظر يف الأنظمة
فاعلة .كما يتميز دور امللتزم بتدين
زيادة
بهدف
عالية
إنتاجية
�
حتقق
والأ�ساليب املعتمدة يف عمليات الت�شغيل.
م�ستوى املخاطر ،فهو ي�ؤدي خدمة حمددة
ا�ستثماراته
على
العائد
ال يزال القطاع العام يف كثري من
مقابل �أجر مايل حمدد .كما �أن لهذه
ً
ً
الدول يعتمد �أنظمة مالية و�إدارية جامدة ،ويواجه �صعوبات يف العقود دورا فعاال يف �إدارة م�شاريع البنية التحتية ،وال �سيما ما
مواكبة التطورات املعا�صرة واعتماد التقانة والأنظمة احلديثة ،له عالقة بنقل التقانة احلديثة.
يف حني يلج�أ القطاع اخلا�ص عادة �إىل اعتماد �أنظمة حتقق
يف ظل عقود اخلدمات هذه ،تبقى م�س�ؤولية �إقامة وت�شغيل
�إنتاجية عالية بهدف زيادة العائد على ا�ستثماراته ،كما �أنه ميلك م�شاريع البنية التحتية وتكلفتهما على كاهل الدولة ،وتُعتمد يف
املرونة الالزمة يف مواكبة التطورات احلديثة.
عمليات الت�شغيل هذه �أنظمة القطاع العام .لكن هذا النوع من
( )5برناردين �أكيتوبي ،ريت�شلرد همينغ ،وغريد �شوارتز ،اال�ستثمار العام وال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص� ،سل�سلة ق�ضايا اقت�صادية( 40،نيويورك:
�صندوق النقد الدويل� ،)2007 ،ص  3وما بعدها.
				International Monetary Fund, “Public Investment and Fiscal Policy,” March 12, 2004, p. 23.
)(6
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ال�شراكة ال يحقق جذب ًا لر�ؤو�س الأموال الأجنبية لأن هذه العقود
تتعلق ب�أعمال حمدودة(.)7

يح�صل عليه امل�شغل حمدد ًا وثابت ًا(.)8

 -3عقود الإجارة

يتحمل ال�شريك من القطاع اخلا�ص يف ظل عقود الإجارة
 -2عقود الإدارة
م�س�ؤولية ت�شغيل امل�شروع و�إدارته .ويتوىل ال�شخ�ص العام تقدمي
تت�ضمن عقود الإدارة قيام ال�شريك من القطاع اخلا�ص بجميع
الأ�صول الثابتة من �آالت وجتهيزات الزمة لت�شغيل امل�شروع ،يف
املهمات املتعلقة ب�إدارة امل�شروع وت�شغيله ،بحيث يتعامل مبا�شرة مع
حني يتحمل ال�شريك اخلا�ص نفقات الت�شغيل ونتائجه ،وذلك ملدة
العمالء وفق التعريفات املحددة من قبل ال�شخ�ص العام .ويلتزم
طويلة قد ت�صل �إىل ع�شر �سنوات.
الأخري ب�سداد مقابل مايل له على هيئة �أتعاب حمددة وثابتة �أو
تُلقى على عاتق امل�شغل م�س�ؤولية تقدمي اخلدمات �إىل العمالء،
على �أ�سا�س ن�سبة من �أرباح امل�شروع .هذه الطريقة �شائعة يف �إدارة
�أما التعريفات فيحددها ال�شخ�ص العام ويقوم امل�شغل بتح�صيلها،
امل�ست�شفيات واملرافئ وتوزيع املياه والكهرباء.
ويح ّول جزء ًا من التح�صيالت �إىل ال�شخ�ص العام ل�سداد القرو�ض
تُلقى على عاتق ال�شخ�ص اخلا�ص الإدارة اليومية للم�شروع
املربمة من قبله لتمويل اال�ستثمارات املتعلقة بامل�شروع.
والإ�شراف والرقابة على عمليات الت�شغيل� .إال �أن م�س�ؤولية
متتاز هذه العقود بتوفري ال�شخ�ص العام نفقات الت�شغيل
ا�ستمرارية الت�شغيل وحتمل نتائجه
دون التخلي عن امللكية� ،إ�ضافة �إىل
يبقيان على عاتق ال�شخ�ص العام .كما تعد امل�شاريع امل�شرتكة بني القطاعني العام
�أنها تعفي امل�شغل من م�س�ؤولية ت�أمني
يتحمل ال�شخ�ص العام تكلفة ت�أمني واخلا�ص بدي ًال من اخل�صخ�صة الكاملة ،بحيث
الأ�صول الثابتة الالزمة لت�شغيل
ر�أ�س املال اال�ستثماري من جتهيزات تكون ملكية امل�شروع م�شرتكة ،كما يجري
امل�شروع ،وت�سرتد الدولة تكلفة متويلها
ومعدات ،يف حني يتحمل ال�شخ�ص الت�شغيل من قبل هيئة متثل القطاعني .وقد
لهذه الأ�صول من �إيرادات الت�شغيل.
اخلا�ص تكلفة ت�أمني ر�أ�س املال العامل ،ين�ش�أ امل�شروع امل�شرتك عن طريق بيع الدولة
ما يعاب على هذه العقود �أن
ويرجع حتميل امل�شغل جزء ًا من التكلفة جزءاً من ملكية امل�شروع ،ك�أن تعمد �إىل بيع جزء
التعريفات التي يدفعها العمالء ترتبط
�إىل حمله على ح�سن �إدارة امل�شروع من �أ�سهم �شركة عامة� ،أو تن�شئ �شركة جديدة
بتغطية اال�ستثمارات التي مولتها
وحتقيق فاعلية يف الت�شغيل بحيث تكون يجري االكتتاب يف ر�أ�سمالها من قبل القطاعني
الدولة ،وبالتايل ميكن لهذه التعريفات
العام واخلا�ص
الأعباء ذات �إنتاجية عالية.
�أن متيل نحو االرتفاع �إن مل تُ�ضبط
ت�ستخدم هذه الطريقة يف
ب�أنظمة دقيقة .كما تن�ش�أ هنا �إ�شكالية تنبع من �أن ال�شخ�ص
احلاالت التي تريد الدولة فيها الإفادة من �إدارة القطاع اخلا�ص
اخلا�ص ي�شغل �أ�صو ًال مل يتكبد عبء متويلها.
للم�شروع وفق �أ�ساليب مرنة وذات خربة يف جمال القطاع املعني،
دون التنازل عن ر�أ�س املال اال�ستثماري للم�شروع .وميكن �أن تعتمد  -4عقود االمتياز
هذه الطريقة كحل موقت �إىل حني بلورة طرائق �أخرى لإدارة
يجعل عقد االمتياز من امل�شغل م�س�ؤو ًال ب�صورة كاملة عن
امل�شروع.
ت�أدية اخلدمات يف م�شروع حمدد ،بحيث يتوىل عمليات الت�شغيل
ويخ�شى عند اعتماد هذه الطريقة جلوء امل�شغل �إىل �إهمال
وال�صيانة وحت�صيل التعريفات و�إدارة املن�ش�آت.
بع�ض الأعباء الأ�سا�سية ،كال�صيانة الدورية لأ�صول امل�شروع
كما ُيلزم امل�شغل بت�أمني الأ�صول الثابتة ال�ضرورية لت�شغيل
بهدف ت�ضخيم الأرباح وزيادة ح�صته� ،أو عدم ت�شغيل امل�شروع
امل�شروع� ،أي ر�أ�س املال اال�ستثماري .ويتوجب على ال�شخ�ص العام
ب�صورة حتقق �أق�صى فاعلية ممكنة حني يكون املقابل املايل الذي
�أن ي�ضع معايري الأداء والت�أكد من �أن امل�شغل يتقيد بها .وبالتايل
)(7
( )8حممد متويل دكروري حممد« ،درا�سة عن ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص مع الرتكيز على التجربة امل�صرية »،القاهرة ،وزارة املالية امل�صرية� ،إدارة
بحوث التمويل� ،2009 ،ص .15
			Public Private Partnership (PPP) Handbook (Manila: Asian Development Bank - ADB, 2008). p. 29.
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ينتقل دور ال�شخ�ص العام من م�شغل للم�شروع �إىل منظم له ،وال
�سيما يف جمال التعريفات و�ضمان جودة اخلدمات.
ويح�صل امل�شغل التعريفات مبا�شرة من العمالء ،وي�ستخدم
ّ
هذه التعريفات يف تغطية �أعباء �إقامة امل�شروع وت�شغيله ويف حتقيق
الأرباح .وتكون عقود االمتياز عادة طويلة الأمد تراوح بني 25
و� 30سنة ،بحيث يكون �أمام �صاحب االمتياز املدة الكافية لتغطية
ا�ستثماراته وحتقيق العائد الذي ي�سعى �إليه(.)9
تكمن امليزة الأ�سا�سية لعقود االمتياز يف �أن ح�صول امل�شغل
على �أرباح الت�شغيل حتفزه على القيام بالأعمال املنوطة به ب�أعلى
�إنتاجية و�أف�ضل فاعلية بهدف زيادة �أرباحه .كما �أن حتويل
م�س�ؤولية الت�شغيل من القطاع العام �إىل القطاع اخلا�ص يعفي
املالية العامة من �أعباء الت�شغيل ،وخ�صو�ص ًا حني يكون امل�شروع
يعاين الأزمات.
لكن يعاب على عقود االمتياز التعقيد الذي ي�شوب العقد الذي
يحدد املهمات املطلوبة من امل�شغل ،كما حتتاج الدولة �إىل حت�سني
قدرتها التنظيمية يف جمال حتديد التعريفات ومراقبة الأداء.
�إ�ضافة �إىل �أن طول مدة عقود االمتياز تع ّقد عملية اختيار امل�شغل
امل�ؤهل و�صوغ العقود ،وال �سيما يف جمال توقع الأحداث التي ميكن

�أن تطر�أ خالل املدة الزمنية الطويلة.
جتدر الإ�شارة �إىل االنتقادات التي وجهت �إىل طول مدة
االمتيازات ،كما هي احلال بالن�سبة � إىل االمتيازات القائمة يف
لبنان التي جتاوزت مدتها اخلم�سني �سنة ،وهو ما يجعل االمتياز
�أقرب �إىل كونه نوع ًا من �أنواع االحتكار الذي يمُ نح ل�شخ�ص بحد
ذاته ،الأمر الذي يقت�ضي �أن تكون مدة االمتياز معقولة بحيث
حتول دون حتويل االمتياز �إىل احتكار للمتعاقد مع الإدارة ،وت�سمح
لهذا املتعاقد من جهة �أخرى با�سرتداد اال�ستثمارات التي و�ضعها
يف هذا االمتياز.

 -5عقود البناء والت�شغيل والتحويل

()BOT

تعد عقود البناء والت�شغيل والتحويل من االمتيازات
املتخ�ص�صة ،حيث تتوىل هيئة خا�صة �أو جمموعة من الهيئات
�إقامة وت�شغيل م�شروع من م�شاريع البنى التحتية ا�ستناد ًا �إىل
جمموعة من معايري الأداء التي حتددها الدولة �أو ال�شخ�ص
العام املعني.
تتوىل الهيئة اخلا�صة يف هذه العقود ت�أمني ر�أ�س املال
املطلوب لبناء امل�شروع الذي ميتلكه امل�شغل طوال مدة الت�شغيل،
ويقت�ضي �أن تكون هذه املدة كافية لتغطية اال�ستثمارات التي

ال�شكل رقم ()1

هيكلية عالقة ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص

()9

Les Contrats de Partenariat, Guide Méthodologique (Paris: Ministère de l′Économie, des Finances et de l′Industrie (maPPP),
Version 7, 2011), p. 9.
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كر�سها امل�شغل للم�شروع.
وحتمل النتائج ،فيكون لكل منهما م�صلحة
القطاعني
بني
ال�شراكة
جناح
ميكن
ال
تنتقل امللكية �إىل القطاع العام عند
يف جناح امل�شروع وحتقيق �أف�ضل �إنتاجية.
الدولة
قامت
إذا
�
إال
�
واخلا�ص
العام
ً
انتهاء مدة العقد ،وميكن الهيئة اخلا�صة
يعاب على هذه الطريقة �أي�ضا �أن الدولة
القطاع
يف
القائمة
أو�ضاع
ل
ا
بت�شخي�ص
�أن ت�ستمر يف ت�شغيل امل�شروع ،لكن يف �إطار
تقوم بدور مزدوج ،فهي من ناحية �أحد
إجراءات
�
اعتماد
من
بد
وال
املعني.
عقد جديد ميكن �أن ي�أخذ �صفة عقد �إدارة
م�شغلي امل�شروع ومن ناحية �أخرى تتوىل
القادرة
اجلهة
الختيار
و�شفافة
وا�ضحة
�أو عقد �إجارة �أو غريهما من العقود.
مهمة الإ�شراف والتنظيم ،وهو ما يخلق
إن�شاء
�
يجب
كما
امل�شروع.
ت�شغيل
على
ً
وما مييز عقود البناء والت�شغيل
نوعا من تعار�ض امل�صالح .كما �أن اختيار
نظام
على
امل�شرف
بدور
تقوم
هيئة
والتحويل عن عقود االمتياز التقليدية هو
الدولة لل�شريك من القطاع اخلا�ص يخ�ضع
تطبيقه
حل�سن
واملراقب
ال�شراكة
ً
�أن الأخرية تتعلق غالب ًا بت�شغيل م�شروع
لتفاو�ض مبا�شر بعيدا من �إجراءات التلزمي
قائم وموجود� ،أما عقود البناء والت�شغيل والتحويل فتت�ضمن بناء وقيوده ،فيخ�شى بالتايل عدم �شفافية الإجراءات.
املرفق ومن ثم ت�شغيله ،وهو ما يحتاج �إىل ر�ؤو�س �أموال كبرية،
وهذا الأمر ال مينع من �أن تت�ضمن هذه العقود درا�سة امل�شروع
ثالثاً :خارطة طريق من �أجل �شراكة ناجحة
وت�صميمه �أو �إعادة ت�أهيله.
ال ميكن جناح ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص �إال �إذا
تكمن �أهمية هذه العقود يف جذب ر�ؤو�س �أموال �أجنبية
و�إقامة م�شاريع بنية حتتية حتتاج �إىل خربة ونقل تقانة ،كما قامت الدولة بت�شخي�ص الأو�ضاع القائمة يف القطاع املعني .وال
هي احلال يف �إقامة �شبكات االت�صاالت .وغالب ًا ما ت�شرتط هذه بد من اعتماد �إجراءات وا�ضحة و�شفافة الختيار اجلهة القادرة
العقود تدريب العاملني يف القطاع العام على �إدارة امل�شروع قبل على ت�شغيل امل�شروع .كما يجب �إن�شاء هيئة تقوم بدور امل�شرف على
حتويله �إىل الدولة .ويف نهاية مدة العقد تكت�سب الدولة م�شروع ًا نظام ال�شراكة واملراقب حل�سن تطبيقه.
مل تتكبد �أعباء �إقامته.

 -6امل�شروع امل�شرتك

تعد امل�شاريع امل�شرتكة بني القطاعني العام واخلا�ص بدي ًال
من اخل�صخ�صة الكاملة ،بحيث تكون ملكية امل�شروع م�شرتكة ،كما
يجري الت�شغيل من قبل هيئة متثل القطاعني .وقد ين�ش�أ امل�شروع
امل�شرتك عن طريق بيع الدولة جزء ًا من ملكية امل�شروع ،ك�أن تعمد
�إىل بيع جزء من �أ�سهم �شركة عامة� ،أو تن�شئ �شركة جديدة يجري
االكتتاب يف ر�أ�سمالها من قبل القطاعني العام واخلا�ص.
وتعد ال�شركات املختلطة �أهم منوذج للم�شاريع امل�شرتكة،
حيث يتكون ر�أ�س املال من �شراكات من كال القطاعني العام
واخلا�ص مع �أغلبية ب�سيطة للقطاع العام .وتدار ال�شركة من قبل
جمل�س �إدارة ميثل القطاعني وي�ستقل عن الإدارة العامة.
متتاز هذه الطريقة يف �أنها الأكرث جت�سيد ًا لل�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص .ي�ساهم ال�شريكان يف متويل امل�شروع
وت�أمني الأ�صول الالزمة للت�شغيل ،ويقومان مع ًا ب�إدارة امل�شروع
()10
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يعد نظام ال�شراكة �إحدى الأدوات التي ي�ستخدمها �أ�صحاب
القرار لإ�صالح القطاع املعني وحت�سني اخلدمات املقدمة .ويجب
�أن ي�صاحب تطبيق ال�شراكة و�ضع خطة �إ�صالحية ت�ضمن ح�سن
التنفيذ وتوفر دعم ًا ال�ستمرار ال�شراكة.
يراعى عند ت�صميم نظام ال�شراكة البيئة املحيطة بالقطاع
والأهداف الإ�صالحية والنظام القانوين للدولة ،وحاجات متويل
القطاع .ويقت�ضي من �أجل جناح ال�شراكة �أن تبنى على ت�شخي�ص
واقعي للقطاع يركز على جمموعة م�سائل(� ،)10أهمها:
�أ  -امل�سائل الفنية :على الدولة �أن حتدد �أوجه الق�صور يف
امل�سائل الفنية للقطاع املعني بهدف العمل على �إ�صالحها ،كما
يقت�ضي الوقوف على نظام الفاعلية يف عمليات الت�شغيل ومدى
ا�ستجابة العمالء .ويجب حتديد الدرجة التي يكون فيها الق�صور
يف املجال الفني ناجت ًا من �ضعف خطة اال�ستثمار �أو عدم فاعلية
الإدارة �أو النق�ص يف خربة الت�شغيل �أو م�سائل �أخرى.
Public Private Partnership (PPP) Handbook, op. cit. p. 12.
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ب  -الإطار القانوين النافذ وال�سيا�سات املتبعة :ي�شمل
الت�شخي�ص القوانني النافذة التي تنظم عمل القطاع املعني،
�إ�ضافة �إىل ال�سيا�سات املتبعة من قبل �أ�صحاب القرار .وقد
يظهر ،نتيجة الت�شخي�ص ،وجود حاجة �إىل تعديل الأنظمة
القانونية املعمول بها �أو وجود حاجة �إىل �إن�شاء �أجهزة تنظيمية
بهدف ت�سهيل االنتقال من الإدارة العامة �إىل الإدارة اخلا�صة.
كما ي�س ّهل الت�شخي�ص ت�أمني البنية القانونية والنظامية املالئمة
التي تعد �أ�سا�س جناح نظام ال�شراكة.
ج  -البنية التنظيمية :قبل البدء بتطبيق نظام ال�شراكة
يجب الوقوف على جمموعة من امل�سائل التنظيمية املتعلقة
بالقطاع املعني .ويقت�ضي يف نهاية املطاف حتديد الأدوار املتعلقة
بتنظيم القطاع ب�صورة وا�ضحة عند �صوغ العقود ،ويف الوقت عينه
توجد حاجة �إىل املرونة بهدف تعديل املهمات التنظيمية لتواكب
امل�ستجدات الطارئة عند التطبيق.
د -امل�سائل التجارية واملالية :يجري يف �إطار ت�شخي�ص
حالة القطاع املعني حتديد الأو�ضاع التجارية واملالية القائمة وما
ينتجه القطاع من خمرجات ،الأمر الذي ي�ساعد �أ�صحاب القرار
على حتديد املخرجات التي يرغبون يف الو�صول �إليها والتخطيط
لإجنازها يف امل�ستقبل.
وعند �إعداد نظام ال�شراكة يكون الإ�صالح التمهيدي للنواحي
املالية داخل القطاع �أمر ًا مهم ًا :كنظام الفوترة ،واملعلومات املتعلقة
بالعمالء ،و�أو�ضاع الدائنني ،وترتيبات التمويل ،وهي �إ�صالحات
�ضرورية لفهم وحتديد الأو�ضاع املالية للقطاع قبل الدخول يف
نظام ال�شراكة.
هـ  -ا�ست�شارة الأطراف املعنية بالقطاع :يقت�ضي الوقوف على
�آراء الأطراف املعنية بالقطاع ،وهم �أ�صحاب القرار ال�سيا�سي،
وامل�ستثمر ،والعمالء ،والعاملون يف القطاع ،حيث لكل منهم دور
ح�سا�س يف جناح نظام ال�شراكة ،كما �أن لهم م�صالح خمتلفة.
لذلك يقت�ضي ا�ست�شارتهم والوقوف على �آرائهم من �أجل مراعاة
هذه امل�صالح وحتديد الأولويات على نحو يتنا�سب مع �إجناز
م�شروع ال�شراكة وحتقيق �أهدافه.
�إال �أن بع�ض احلكومات يرتدد يف ا�ست�شارة ال�شعب خ�شية
توقعاته املرتفعة التي ال ميكن بلوغها ،كما �أنها تخ�شى عدم
القدرة على ال�سيطرة على ت�سرب املعلومات املتعلقة بامل�شروع عند

ا�ست�شارته ،وا�ستخدام هذه املعلومات من �أجل االحتجاج ومعار�ضة
امل�شروع� .إال �أن الفوائد التي تعود على امل�شروع بفعل ا�ست�شارة
الأطراف املعنية تفوق املخاطر الناجمة عنها ،وخ�صو�ص ًا �أن تنفيذ
م�شروع يعرب عن تطلعات ال�شعب مي ّثل الغاية الأ�سا�سية لأي م�شروع
عام ،وهكذا مت ّثل ا�ست�شارة ال�شعب ركيزة �أ�سا�سية لدعم وتفهم
ال�سيا�سات العامة للحكومة.

 -2اختيار الهيئة اخلا�صة القادرة على تنفيذ ال�شراكة

جتري عمليات التلزمي هيئة تن�ش�أ خ�صي�ص ًا لهذه الغاية،
وتعمد �إىل و�ضع دفاتر ال�شروط التي على �أ�سا�سها يتم ت�أهيل
الراغبني يف اال�شرتاك يف عمليات التلزمي .ويجري تقييم
العرو�ض وحتديد العار�ض الأف�ضل .ولل�سلطة املخت�صة يف الدولة
�صالحية ا�ستن�سابية �أن ت�صدق على ال�صفقة وتوقع العقد مع
العار�ض الأف�ضل.
ويف�ضل �إن�شاء هيئة تخت�ص ب�إجراء عمليات التلزمي الختيار
الهيئة اخلا�صة� ،أو تخ�صي�ص فريق عمل يتوىل م�س�ؤولية �إعداد
وتوجيه �إجراءات التلزمي ،ويف لبنان تتوىل الهيئة الناظمة التي
�أن�شئت يف كل من قطاعي االت�صاالت والكهرباء �إجراء عملية
ا�ستدراجات العرو�ض �أو املناق�صات الختيار املتعاقد مع الإدارة �أو
�أ�صحاب الرتاخي�ص والأذونات.
وتتوىل الهيئة املخت�صة بعمليات التلزمي �إعداد دفاتر ال�شروط
التي يجري على �أ�سا�سها تقييم العار�ضني ،والتي تخ�ضع لت�صديق
ال�سلطة التنفيذية يف الدولة .ويقت�ضي �أن يت�ضمن دفرت ال�شروط
الأعمال املطلوبة ب�صورة وا�ضحة ودقيقة ،وبيان �شروط الت�شغيل
وال�صيانة ،و�سبل تكوين التعريفات ،ومدة ال�شراكة(.)11
تخ�ضع عمليات التلزمي هذه لعملية ت�أهيل م�سبق تت�ضمن
جمموعة من الإجراءات ،تبد�أ بدعوة ال�شركات الراغبة
يف اال�شرتاك يف عمليات التلزمي� ،إىل تقدمي جمموعة من
امل�ستندات التي تثبت توافر امل�ؤهالت لديها .ويجري تقييم
هذه امل�ستندات خالل مدة زمنية حمددة ،ويعلن عن امل�شرتكني
الفائزين وامل�ؤهلني لال�شرتاك يف اختيار الهيئة اخلا�صة التي
�ستتوىل تنفيذ امل�شروع( .)12ولكي يتمكن العار�ضون من تقدمي
عرو�ضهم على نحو مطابق لدفرت ال�شروط ،وبهدف حتقيق
ال�شفافية وامل�ساواة يف عملية التلزمي ،تعمد الإدارة �إىل �إي�ضاح

( )11ن�صت الفقرة (د) من املادة  5من القانون رقم  431لعام  2002املتعلق بتنظيم خدمات االت�صاالت على الأرا�ضي اللبنانية ،على �أن من مهمات الهيئة
الناظمة للقطاع “تنظيم التلزميات و�إ�صدار الرتاخي�ص والإ�شراف على ح�سن تنفيذها ومراقبتها.”...
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النقاط التي تكون مو�ضوع �إ�شكال لدى العار�ضني .وذلك بعقد القائمة ،واتخاذ القرارات التنظيمية ال�ضرورية .كما تقوم هذه
اجتماع ي�سبق تقدمي العرو�ض وخالل مهلة معقولة قبل املدة الهيئة بدور بارز يف حتديد معايري ت�شغيل م�شاريع البنية التحتية
النهائية لتقدمي العرو�ض ،بهدف �إي�ضاح �سبل �إعداد جميع املعنية �سواء من الناحية الفنية �أم من الناحية البيئية.
امل�ستندات بالطريقة ال�صحيحة.
ب  -كما ت�ساهم الهيئة يف اختيار املتعاقد مع الإدارة ،وذلك
يتوىل امل�شرتكون الناجحون يف الت�أهيل امل�سبق �إعداد من خالل حتديد ال�شروط وامل�ؤهالت الواجب توافرها يف الهيئة
عرو�ضهم ا�ستناد ًا �إىل التعليمات املحددة من قبل الهيئة اخلا�صة ،وهي تقوم بدور بارز يف �إدارة عمليات التلزمي واالجتماع
املنظمة لعمليات التلزمي ،وتت�ضمن
بالعار�ضني لتقدمي الإي�ضاحات ،وتقدم
بني
ال�شراكة
نظام
اعتماد
ؤدي
�
ي
أن
�
ُنتظر
ي
هذه التعليمات �سبل تقدمي العرو�ض
املعونة الالزمة لتقييم العرو�ض واختيار
اال�ستثمارات
زيادة
إىل
�
واخلا�ص
العام
القطاعني
وم�ضمونها ومعايري التقييم .وغالب ًا ما
املتعاقد الذي يقدم العر�ض الأف�ضل.
أنه
�
إال
�
الوطني،
االقت�صاد
يعزز
ما
وهو
أجنبية،
ل
ا
يق�سم العر�ض �إىل ق�سمني ،يو�ضع كل
كما تتوىل الإ�شراف على �صوغ العقود
على
أجنبية
ل
ا
أموال
ل
ا
ؤو�س
�
ر
هيمنة
من
ُخ�شى
ي
ق�سم �ضمن مغلف على حدة .يت�ضمن
التي يوقعها طرفا العقد.
املعني،
القطاع
يف
التناف�س
وانعدام
االقت�صاد
املغلف الأول العر�ض الفني والإداري،
ج  -وهي تقوم بدور رقابي جتاه
باالقت�صاد
ي�ضر
احتكار
إىل
�
ؤدي
�
في
ويحتوي الثاين على العر�ض املايل.
ت�شغيل الهيئة اخلا�صة للم�شروع
يجري تقييم العرو�ض الفنية والإدارية على �أ�سا�س ال�شروط ا�ستناد ًا �إىل معايري الأداء املحددة م�سبق ًا ،وذلك بهدف رقابتها
وامل�ؤهالت املطلوبة يف دفرت ال�شروط التي يجري �إثباتها مبوجب للت�أكد من تطابق ن�شاط الهيئة اخلا�صة مع بنود العقد .كما ت�ؤدي
م�ستندات حمددة .ويتم فتح العرو�ض املالية للعار�ضني الذين الهيئة املنظمة دور ًا يف �ضبط التعريفات التي يدفعها العمالء
تقدموا بامل�ستندات املطلوبة واثبتوا توافر امل�ؤهالت املطلوبة لقاء ح�صولهم على اخلدمات ،الأمر الذي ي�ضمن عدم جتاوز
منهم .ومن ثم تبد�أ عملية تقييم العرو�ض املالية واختيار �صاحب التعريفات االعتبارات االجتماعية للمواطنني.
العر�ض الأف�ضل.
د  -كما تقوم الهيئة بف�ض النزاعات النا�شئة عن تنفيذ
يقت�صر دور الهيئة املخت�صة بعمليات التلزمي على اختيار ال�شراكة ،فت�ؤدي دور الو�سيط بني طريف ال�شراكة عند ح�صول
العار�ض الأف�ضل الذي تر�سو عليه ال�صفقة موقت ًا ،وال تر�سو نزاع حول تنفيذ بنود العقد ،بهدف التوفيق بينهما وعدم تو�سع
ب�صورة نهائية �إال بعد ت�صديق اجلهة املخت�صة يف الدولة ،ومن اخلالف .وميكن �أن يعطيها نظام ال�شراكة حق القيام بدور
ثم يجري توقيع العقد بني الدولة من ناحية و�صاحب العر�ض الهيئة التحكيمية ،وخ�صو�ص ًا �أنها هيئة م�ستقلة عن طريف العقد
الأف�ضل من ناحية �أخرى.
فتقوم بالف�صل بالنزاع دون اللجوء �إىل الق�ضاء الذي يتطلب
�إجراءات قد تطول.

� -3إن�شاء هيئة منظمة للقطاع املعني

يقت�ضي لنجاح ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص �إن�شاء
هيئة تتوىل تنظيم القطاع املعني والإ�شراف على اختيار الهيئة
اخلا�صة وممار�سة رقابة على ح�سن تنفيذ نظام ال�شراكة.
والهيئة املنظمة �سلطة �إدارية م�ستقلة عن الوزارة املعنية ،الأمر
الذي ِّ
ميكنها من ممار�سة مهماتها بحياد .ومن �أهم املهمات
التي تناط بهذه الهيئة ،هي:
�أ  -تنظيم القطاع مو�ضوع ال�شراكة ،فتتوىل الهيئة املنظمة
ت�شخي�ص الأو�ضاع القائمة يف القطاع وحتديد احلاجات التنظيمية
التي يتطلبها تنفيذ ال�شراكة ،وهو �أمر قد ي�ستلزم تعديل الت�شريعات
()12
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رابعاً :التحديات التي تواجه نظام ال�شراكة
تواجه تطبيق نظام ال�شراكة جمموعة من التحديات على
خمتلف امل�ستويات� ،أهمها:

 -1التحديات ال�سيا�سية

يحتاج الأخذ يف نظام ال�شراكة �إىل تبنيه من قبل ال�سلطتني
الت�شريعية والتنفيذية ،ويحتاج بع�ض �أنواع ال�شراكة �إىل �إجازته
بقانون كعقد االمتياز ،كما تقوم ال�سلطة التنفيذية بدور بارز يف
و�ضع نظام ال�شراكة مو�ضع التنفيذ .لذلك يواجه نظام ال�شراكة
UNIDO, BOT Guidelines (Austria: UNIDO Publications, 1996), p. 114.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

حتديات �سيا�سية� ،أهمها:
�أ  -عدم حتقق اال�ستقرار ال�سيا�سي :يقت�ضي لنجاح نظام
ال�شراكة حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي على م�ستوى ال�سلطة
التنفيذية ،لأن هذه ال�شراكة حتتاج �إىل �إ�شراف ورقابة الدولة
التي ت�ؤدي دور املنظم للقطاع .وي�ؤدي عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
�إىل تغيب القطاع العام عن القيام بدوره ال�ضامن حل�سن تنفيذ
مندرجات العقد.
ب  -غياب التوافق حول نظام ال�شراكة :ال يزال مو�ضوع
ال�شراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص حمل خالف بني
االجتاهات ال�سيا�سية واالقت�صادية يف البالد ،الأمر الذي يحول
دون تبني هذا النظام ر�سمي ًا يف لبنان .لذا ،تعلو ن�سبة املخاطرة
يف �إطالق هذا امل�شروع خمافة �أن يتعر�ض للتوقف من ج ّراء عدم
التوافق هذا ،وهو ما قد ي�ؤدي يف بع�ض احلاالت �إىل ف�سخ العقود
وتكبيد الدولة والهيئة اخلا�صة خ�سائر فادحة.

 -2التحديات االجتماعية
يرتتب على تطبيق نظام ال�شراكة تويل الهيئة اخلا�صة
عمليات الت�شغيل مبعداتها وعمالها ،يف حني متار�س الدولة دور
الرقيب واملنظم ،لذلك توجد حتديات اجتماعية تتعلق مب�صري
العاملني ال�سابقني يف القطاع املعني وم�ستوى التعريفات على
اخلدمات املقدمة.
�أ  -م�صري العاملني يف القطاع :تتوىل الهيئة اخلا�صة �إدارة
وت�شغيل امل�شروع ،معتمدة على العاملني لديها الذين يكت�سبون
املهارات الالزمة واخلربات املطلوبة .لكن تُطرح هنا بجد �إ�شكالية
�أ�سا�سية حول م�صري العاملني ال�سابقني يف القطاع و�إمكان
ا�ستيعابهم �ضمن امل�شروع اجلديد �أو �صرفهم من اخلدمة .وهذا
�أمر يهدد �شريحة كبرية من املواطنني ،ويخلق حتدي ًا اجتماعي ًا
يدفع تيارات �سيا�سية ونقابية �إىل معار�ضة نظام ال�شراكة .لذلك
يجري يف ظل نظام ال�شراكة حتديد م�صري العاملني ال�سابقني وفق
�أ�س�س ت�ضمن حقوقهم وحتقق العدالة االجتماعية(.)13
ب  -حتديد م�ستوى التعريفات :مت ّثل التعريفات التي تدفع
من قبل العمالء �أ�سا�س تغطية نفقات امل�شروع ومعيار ًا لتحديد

العائد الذي ي�سعى ال�شريك من القطاع اخلا�ص �إليه .ويف الوقت
عينه توجد هذه التعريفات على متا�س مبا�شر مع حاجات النا�س،
لذلك يقت�ضي �أن تبقى التعريفات �ضمن امل�ستوى املقبول الذي ال
يتعار�ض مع الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية للمواطنني .وت�ؤدي
الهيئة املنظمة دور ًا �أ�سا�سي ًا يف مواجهة هذا التحدي(.)14

 -3التحديات االقت�صادية
ُينتظر �أن ي�ؤدي اعتماد نظام ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص �إىل زيادة اال�ستثمارات الأجنبية ،وهو ما يعزز االقت�صاد
الوطني� ،إال �أنه ُيخ�شى من هيمنة ر�ؤو�س الأموال الأجنبية على
االقت�صاد وانعدام التناف�س يف القطاع املعني ،في�ؤدي �إىل احتكار
ي�ضر باالقت�صاد .كما يخلق اال�ستقرار االقت�صادي حافز ًا لنجاح
نظام ال�شراكة .و�أهم التحديات االقت�صادية التي تواجه نظام
ال�شراكة هي:
�أ  -عدم حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي :ميتاز نظام ال�شراكة
بتخفيف عبء �إقامة وت�شغيل البنية التحتية عن القطاع العام،
ومت ّثل التعريفات �أ�سا�س متويل امل�شروع ،لذلك تكون مدة العقد
طويلة تتجاوز يف بع�ض الأحيان الع�شرين �سنة ،فيكون التحدي
الرئي�سي لنجاح امل�شروع هو بقاء الأو�ضاع االقت�صادية م�ستقرة،
فالتقلبات االقت�صادية تهدد امل�شروع من الناحية املالية وبالتايل
ت�ؤدي �إىل ف�شله.
ب  -هيمنة ر�ؤو�س الأموال الأجنبية :تعاين الدول النامية
�ضعف �إمكانيات القطاع اخلا�ص ،الأمر الذي يدفع الهيئات
اخلا�صة الأجنبية �إىل اال�ستثمار يف م�شاريع البنية التحتية ،وهذا
�أمر له جوانب �إيجابية لأنه يزيد من اال�ستثمارات ويجذب ر�ؤو�س
الأموال ،لكن ُيخ�شى يف الوقت نف�سه هيمنة ر�أ�س املال الأجنبي وما
ي�ستتبع ذلك من تدخل �أجنبي يف �ش�ؤون الدولة املعنية.
ج  -وجود بيئة تناف�سية :يهدف نظام ال�شراكة �إىل احلد من
احتكار الدولة والهيئات العامة ،لأن االحتكار يحد من املناف�سة،
وي�ؤدي �إىل تراجع جودة اخلدمات املقدمة �إىل اجلمهور .ويقت�ضي
حل�سن تطبيق نظام ال�شراكة �أن توفر الدولة البيئة التناف�سية،
و�أ ّال متنح �إدارة القطاع املعني لهيئة خا�صة واحدة ،و�إمنا يجب

( )13ن�ص القانون رقم  431لعام  2002املتعلق بتنظيم خدمات االت�صاالت على الأرا�ضي اللبنانية ،والقانون رقم  462لعام  ،2002على �إن�شاء هيئة وطنية
تتوىل تنظيم القطاع.
( )14ن�صت الفقرة (ج) من املادة  8من القانون رقم  228لعام  2000املتعلق بتنظيم عمليات اخل�صخ�صة على �ضرورة “�ضمان حقوق العمالة الوطنية العاملة
يف امل�شروع العام املراد خ�صخ�صته بالكيفية التي يراها املجل�س حمققة للعدالة وفق �أ�س�س يحددها املجل�س ويعلنها”.
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ت�صنيف الأن�شطة املوجودة يف القطاع ومنح ت�شغيلها لأكرث من
هيئة خا�صة تتناف�س يف ما بينها ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل زيادة
الإنتاجية وارتفاع جودة اخلدمات(.)15

خام�ساً :التجربة اللبنانية يف ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص
وجدت ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف لبنان منذ
عهد العثمانيني ،و�أخذت الدولة اللبنانية يف عدد من مناذجها،
�سواء التقليدية ،كامتياز املرفق العام وال�شركات املختلطة� ،أو
احلديثة ،كعقود البناء والت�شغيل والتحويل وعقود الإدارة� .إال �أنه ال
يوجد ت�شريع يحدد الإطار القانوين لهذه ال�شراكة .وحديث ًا برزت
�أهمية نظام ال�شراكة على امل�ستوى العاملي واملحلي ،لذلك تقدمت
احلكومات املتعاقبة مب�شروع قانون ينظم ال�شراكة� ،إال �أن هذا
امل�شروع تعر�ض لعدد من االنتقادات.

� -1أمناط ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
املعتمدة يف لبنان
اعتمد يف لبنان عدد من �أمناط ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص يف �إقامة البنية التحتية ،من �أهمها:
أ�  -عقود اخلدمات :تعتمد هذه العقود ب�صورة وا�سعة
يف لبنان ،فيجري يف قطاع الكهرباء ،على �سبيل املثال� ،إبرام
جمموعة كبرية من عقود اخلدمات تتعلق بت�أمني التجهيزات
وبتوزيع الطاقة وت�شغيل املعامل و�صيانتها .كما جتري �إدارة
احلاويات يف مرف أ� بريوت وفق هذا النوع من العقود .وحديث ًا وقع
وزير االت�صاالت ورئي�س جمعية امل�صارف ورئي�س جمل�س �إدارة
“�سوديتيل” مذكرة تفاهم تهدف �إىل توفري خدمة الإنرتنت
املجاين يف احلدائق العامة يف لبنان يف �سياق ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص(.)16
ب – االمتيازاتُ :عرف نظام االمتياز يف لبنان منذ العهد
العثماين ،حيث منحت ال�سلطنة العثمانية جمموعة من االمتيازات

كان �أهمها� :شركة طريق بريوت – دم�شق عام  ،1859و�شركة مياه
بريوت عام  ،1871و�شركة الرتامواي عام  ،1882و�شركة مرف�أ
بريوت عام .1887
ً
كما عرفت طريقة امتياز املرفق العام ازدهارا يف �أوائل عهد
االنتداب الفرن�سي بني عامي  1923و ،1930حيث منحت �سلطات
االنتداب �أكرث من  18امتياز ًا ،كما منحت الدولة اللبنانية عقب
اال�ستقالل جمموعة من االمتيازات الكهربائية واملائية التي ال
يزال بع�ضها قائم ًا �إىل يومنا هذا.
ج  -ال�شركات املختلطة :ن�ص عدد من الت�شريعات اللبنانية
على �إن�شاء �شركات خمتلطة لإدارة مرافق عامة اقت�صادية� ،سواء
كان ذلك يف جمال ال�سياحة �أو كان يف جمال الزراعة �أو الإ�سكان.
�إال �أن هذه الت�شريعات مل تو�ضع مو�ضع التنفيذ .وتعد ال�شركة
املختلطة التي �أدارت تلفزيون لبنان �سابق ًا من �أهم النماذج
التطبيقية لطريقة ال�شركة املختلطة ،حيث �أ�س�ست هذه ال�شركة
و�صدر نظامها الأ�سا�سي.
د  -عقود البناء والت�شغيل والتحويل (� :)BOTأخذ يف
عقد البناء والت�شغيل والتحويل كو�سيلة لإقامة وت�شغيل املرافق
العامة االقت�صادية .من �أهم هذه املرافق� :إقامة �شبكة الهاتف
اخللوي وت�شغيلها ،بحيث �أ�سند �إىل �شركتني خا�صتني �إقامة �شبكة
االت�صاالت اخللوية وو�ضع الربامج التقنية العائدة لها وت�شغيلها،
على �أن تعود �إىل الدولة عند نهاية العقد؛ و�إقامة وت�شغيل مرفق
جعيتا ال�سياحي؛ و�إقامة وت�شغيل فندق وم�سرح ومدينة مالهي يف
معر�ض ر�شيد كرامي الدويل يف مدينة طرابل�س اللبنانية .وبناء
وت�شغيل مواقف لل�سيارات يف مطار بريوت الدويل.
ُ
هـ  -عقود الإدارة :من �أهم عقود الإدارة التي �أخذ فيها يف
لبنان عقدا �إدارة �شبكتي اخللوي املربمة مع كل من �شركتي  Alfaو
Mtc؛ وعقد �إدارة مرفق تزويد الطائرات بالوقود يف مطار بريوت
الدويل؛ وعقد �إدارة املطاعم يف مطار بريوت الدويل؛ وعقد �إدارة
وا�ستثمار ال�سوق احلرة يف مطار بريوت الدويل (.)17

 -2م�شروع القانون املنظم ل�شراكة القطاعني
العام واخلا�ص

( )15ن�صت الفقرة (ب) من املادة  8من قانون تنظيم عمليات اخل�صخ�صة على “حماية م�صالح امل�ستهلك من حيث م�ستوى الأ�سعار وجودة ال�سلع واخلدمات
يف املجاالت التي ي�صعب التناف�س فيها ،وذلك من خالل اجلهات الرقابية املخت�صة املن�ش�أة مبوجب القوانني القطاعية”.
( )16انظر :ال�سفري.2011/3/25 ،
( )17مروان القطب ،طرق خ�صخ�صة املرافق العامة (بريوت :من�شورات احللبي احلقوقية� ،)2009 ،ص  435وما بعدها.
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و�ضعت حكومة الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة عام  2007م�شروع الفا�صلة بني اخل�صخ�صة وال�شراكة ،فالتعريفات الواردة يف
قانون يتعلق بال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص� ،إال �أنه املادة الأوىل من ن�ص امل�شروع �أثارت التبا�س ًا �أكرث مما �أدت �إىل
مل ي�أخذ م�ساره �إىل املناق�شة والإقرار ,ليعاد طرحه من جديد تو�ضيح امل�صطلحات؛ وعدم وجود حتديد لأنواع ال�شراكة التي
عام  ،2010ولكن هذه املرة من قبل النائب علي ح�سن خليل .ميكن اال�ستناد �إليها عند اعتماد ال�شراكة ،كما ال يوجد حتديد
وا�ستدعى و�ضع هذا امل�شروع حاجة لبنان �إىل عدد من م�شاريع للم�شاريع التي تخ�ضع لأحكامه؛ وجتاوز املادة  89من الد�ستور
البنية التحتية� ،سواء يف قطاع الكهرباء �أو يف جمال التنقيب التي تن�ص على �أنه ال يجوز منح امتياز �أو احتكار �إال مبوجب
عن النفط� .إال �أنه كان مو�ضع انق�سام بني م�ؤيد ومعار�ض ب�سبب قانون ،وعدم الن�ص على خ�ضوع امل�شروع مو�ضوع ال�شراكة
لرقابة ديوان املحا�سبة الذي ي�سهر على حماية املال العام وح�سن
ت�ضمنه جمموعة من الثغر.
تطبيق القوانني والأنظمة املالية ،ف�ض ًال عن �أن طريقة اختيار
ال�شريك من القطاع اخلا�ص غري وا�ضحة ،الأمر الذي ي�ستوجب
�أ  -الأ�سباب املوجبة لتنظيم ال�شراكة بني القطاعني
تطبيق الأحكام املن�صو�ص عنها يف قانون املحا�سبة العمومية.
العام واخلا�ص
ا�ستوجب و�ضع م�شروع قانون ينظم ال�شراكة بني القطاعني و�إن كان مفهوم ال�شراكة منف�ص ًال عن مفهوم اخل�صخ�صة،
العام واخلا�ص جمموعة من االعتبارات� ،أهمها :وجود احلاجة فما هي �أ�سباب �إناطة عملية الإ�شراف والتح�ضري والتنفيذ
للعقود اخلا�صة بال�شراكة باملجل�س الأعلى
�إىل �إقامة جمموعة كبرية من م�شاريع
أ�صبح
�
ال�شراكة
نظام
أن
�
فيه
�شك
ال
للخ�صخ�صة؟ وقد ورد يف الأ�سباب املوجبة
البنية التحتية (على �سبيل املثال :معامل مو�ضوعاً
�سواء
إحلاح،
�
ب
نف�سه
يفر�ض
مل�شرع القانون �أن �أحد �شروط جناح
�إنتاج الطاقة احلرارية� ،سدود املياه،
إقامة
ل
حاجة
خمرج
عن
البحث
لناحية
ال�شراكة هو �إن�شاء وحدة مركزية تتمثل
حمطات تكرير املياه ،معامل معاجلة
البنية
م�شاريع
وت�شغيل
التحتية،
فيها الوزارات املعنية� ،إال �أنه ال يتبني �أن
النفايات ،والتنقيب عن النفط)؛ و�ضعف وخ�صو�صاً
املحدودة
إمكانيات
ل
ا
ظل
يف
امل�شروع ين�شئ هذه الوحدة.
�إمكانيات الدولة وعدم قدرتها على
متويل للدولة اللبنانية� ،أم لناحية �إيجاد فر�ص
هذه امل�شاريع ،فالإنفاق
اال�ستثمارياملئةيف ا�ستثمار م�شجعة لتحويالت وودائع
ج  -وجهة النظر امل�ؤيدة مل�شروع
املوازنات العامة ال يتجاوز
القانون
ال�سبعة�أنيفحجم اللبنانيني يف امل�صارف
من �إجمايل الإنفاق العام .كما
رد �أن�صار م�شروع القانون على
الدين العام وخدمته حتوالن دون زيادة الإنفاق؛ ويوجد لدى
االنتقادات ال�سابقة( ،)20ب�أن ال�شراكة بني القطاعني العام
امل�صارف اللبنانية كتلة نقدية تتجاوز الـ  125مليار دوالر �أمريكي
واخلا�ص لي�ست خ�صخ�صة ،لأن ال�شراكة تت�ضمن “�شراء
ميكن �أن توفر متوي ًال لهذه امل�شاريع �إذا ما طبقت نظام ال�شراكة،
القطاع العام خدمات و�أ�صو ًال من القطاع اخلا�ص ولي�س بيع ًا
بحيث تعود الفائدة على القطاع امل�صريف �أي�ض ًا(.)18
للأ�صول �إىل القطاع اخلا�ص كما هي احلال يف اخل�صخ�صة”؛
و�إن ال�شراكة ال تت�ضمن منح امتيازات لكي ت�ستدعي تطبيق
ب  -وجهة النظر املعار�ضة مل�شروع القانون
املادة  89من الد�ستور و�إمنا تقوم على توقيع عقد بني طرفني
وجه فريق من اخلرباء جمموعة من االنتقادات �إىل
حتدد لكل منهما حقوقه وواجباته؛ ف�ض ًال عن �أن �شركة امل�شروع
م�شروع القانون(� ،)19أهمها :االفتقار �إىل حتديد دقيق ملفهوم
هي �شركة خا�صة ،وبالتايل فهي ال تخ�ضع لرقابة ديوان
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،وعدم و�ضع احلدود
املحا�سبة� .أما بالن�سبة �إىل �إجراءات اختيار الهيئة اخلا�صة
( )18انظر :رائد اخلطيب“ ،ر�ؤية جمل�س اخل�صخ�صة وجمعية امل�صارف مل�شروع �شراكة القطاعني العام واخلا�ص ”،امل�ستقبل.2010/5/10 ،
( )19انظر� :سابني عوي�س“ ،قانون ال�شراكة يخ�ضع للتباين وي�ستوجب التعديل  ”،النهار ،2010/9/2 ،وح�سن حلاف “ ،قانون ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص  :بني ن�ص غام�ض ونقد غري وا�ضح ”،ال�سفري.2010/9/18 ،
( )20انظر :رائد اخلطيب�“ ،آليات و�شروط جناح ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ”،امل�ستقبل.2010/8/10 ،
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فتن�ص املادة اخلام�سة من م�شروع القانون على �أنه “يراعى
يف اختيار ال�شريك اخلا�ص مبد�آ ال�شفافية وامل�ساواة بني
امل�شاركني .ويف مطلق الأحوال ال يجوز التعاقد مع �شريك خا�ص
�أعلن �إفال�سه”...
د  -تعقيب على وجهتي النظر
ال ميكن الف�صل التام بني مفهومي ال�شراكة واخل�صخ�صة،
و�إن كانت ال�شراكة ال تدخل �ضمن نطاق املفهوم ال�ضيق
للخ�صخ�صة� ،إال �أنها �أحد �أوجه اخل�صخ�صة مبفهومها الوا�سع؛
فقانون تنظيم عمليات اخل�صخ�صة رقم  228لعام � 2000أخذ
يف املفهوم الوا�سع للخ�صخ�صة ،فعرفها ب�أنها “حتويل امل�شروع
العام كلي ًا �أو جزئي ًا �أو حتويل �إدارته كلي ًا �أو جزئي ًا ب�أحد الطرق
القانونية �إىل القطاع اخلا�ص ،مبا فيها نظام االمتياز �أو الأنظمة
احلديثة امل�شابهة لإقامة و�إدارة م�شاريع اقت�صادية ملدة معينة”،
وهذا يعني �أن ال�شراكة تدخل �ضمن مفهوم اخل�صخ�صة وفق ًا
لتعريف امل�شرع اللبناين.
ال ميكن جتاوز املادة  89من الد�ستور ،وخ�صو�ص ًا عندما
يت�ضمن نظام ال�شراكة قيام هيئة خا�صة على نفقتها وم�س�ؤوليتها
ب�إدارة مرفق عام ملدة معينة ،فنكون يف �صدد منح امتياز ال يتم �إال
مبوجب قانون.
تن�ص الفقرة اخلام�سة من املادة الثانية من املر�سوم
اال�شرتاعي رقم  82لعام  1983املتعلق بتنظيم ديوان املحا�سبة،
على �أنه تخ�ضع لرقابة ديوان املحا�سبة“ ،امل�ؤ�س�سات واجلمعيات
و�سائر الهيئات وال�شركات التي للدولة �أو للبلديات �أو للم�ؤ�س�سات
العامة التابعة للدولة �أو البلديات عالقة مالية بها عن طريق
امل�ساهمة �أو امل�ساعدة �أو الت�سليف” .وبالتايل �إذا ت�ضمن نظام
ال�شراكة متويل الدولة للم�شروع فيقت�ضي �أن يخ�ضع لرقابة
ديوان املحا�سبة.
تق�ضي القواعد العامة باخل�ضوع لأحكام �صفقات اللوازم
والأ�شغال واخلدمات املن�صو�ص عليها يف قانون املحا�سبة
العمومية عند اختيار املتعاقد مع الإدارة ،وال ميكن عدم تطبيقها
�إال يف حال �صدور قانون يحدد �إجراءات �أخرى الختيار الهيئة
اخلا�صة التي تنفذ امل�شروع.
ً
ي�ستوجب َع ّد ال�شراكة نوعا من �أنواع اخل�صخ�صة قيام
املجل�س الأعلى للخ�صخ�صة بالدور الأ�سا�سي يف تطبيق نظام
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خامتة وتو�صيات
ما ال �شك فيه �أن نظام ال�شراكة �أ�صبح مو�ضوع ًا يفر�ض نف�سه
ب�إحلاح� ،سواء لناحية البحث عن خمرج لإقامة وت�شغيل م�شاريع
البنية التحتية ،وخ�صو�ص ًا يف ظل الإمكانيات املحدودة للدولة
اللبنانية� ،أم لناحية �إيجاد فر�ص ا�ستثمار م�شجعة لتحويالت
وودائع اللبنانيني يف امل�صارف .ويقت�ضي العمل على �إ�صدار قانون
مي ّثل الإطار العام املنظم لل�شراكة ،والذي يحدد املفاهيم ب�صورة
وا�ضحة ،وين�ص على �إجراءات حمددة الختيار الهيئة اخلا�صة
تتجنب الثغر املوجودة يف قانون املحا�سبة العمومية .ويف هذه
العجالة نقدم جمموعة من التو�صيات التي ت�ساهم يف جناح نظام
ال�شراكة يف لبنان� ،أهمها:
 -1العمل على �إ�شراك الر�أي العام يف النقا�ش الدائر حول
خيار ال�شراكة بهدف الو�صول �إىل توافق ما بني التيارات ال�سيا�سية
واالقت�صادية املختلفة على �صيغة مقبولة لهذا امل�شروع ،من �أجل
ت�أمني اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي ي�ضمن ا�ستمرارية تنفيذه.
� -2إحاطة �إجراءات اختيار الهيئة اخلا�صة ب�أكرب قدر من
ال�شفافية وامل�صداقية واختيار ال�شركاء على �أ�سا�س الكفاءة
وامل�ؤهالت بعيدا من االعتبارات غري املو�ضوعية.
� -3إبرام عقود ال�شراكة ب�صورة متوازنة و�شاملة ترعى
حقوق والتزامات طريف العقد وت�أخذ يف احل�سبان امل�ستجدات التي
ميكن �أن تطر�أ.
 -4تفعيل دور الهيئات املنظمة لقطاعي الكهرباء
واالت�صاالت ،ومتكينها من القيام بدورها ب�صورة حمايدة،
فهي ال�ضامن حل�سن تنفيذ عقود ال�شراكة واحلامي حلقوق
املواطنني االجتماعية.
 -5الإفادة من �إمكانيات القطاع امل�صريف اللبناين الذي
ي�ستطيع �أن ميول م�شاريع البنية التحتية دون تكبيد اخلزينة
العامة �أعباء �إ�ضافية.
املكد�سة
 -6تعزيز حوافز اال�ستثمار �أمام ودائع اللبنانيني َّ
يف امل�صارف.

الشراء العام لتحفيز القطاع الخاص
()1
على االبتكار
إعداد :فريق النشر في المعهد

تواجه احلكومات حول العامل حتديات القيام بخيارات
اقت�صادية �سليمة ت�ساعد يف حتفيز النمو ،وخلق فر�ص عمل،
وتعزيز اال�ستقرار االجتماعي ،وحتقيق مزيد من الإيرادات،
بالإ�ضافة �إىل تر�شيد النفقات .وتعترب امل�شرتيات العامة �أداة
مالية �أ�سا�سية لتحقيق هذه الأهداف نظر ًا �إىل حجم املبالغ
املنفقة يف هذا املجال ،والذي يبلغ حالي ًا  ٪15من الناجت املحلي
الإجمايل للدول كمعدل عام ،وهذا يعطي احلكومات حيز ًا
للإتيان بنتائج مهمة على ال�صعيد االقت�صادي ،وال �سيما يف �إطار
حتفيز امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية على االبتكار واملناف�سة.
تع ّمم الإدارة العامة طلب ًا ل�شراء �سلعة �أو برنامج
�إلكرتوين غري متوفر يف ال�سوق ،ويتطلب التق ّدم بالعر�ض
قيام املورد بتطوير هذه ال�سلعة� ،أي بكلمة �أخرى ،يحتاج
�إىل القيام بجهود البحث والتطوير ( )R&Dقبل التوريد.
ُعرفت هذه الظاهرة �سابق ًا بال�شراء العام التكنولوجي،
وتطور املفهوم باجتاه ا�ستعمال ال�شراء العام من �أجل
حتفيز االبتكار يف القطاع اخلا�ص(.)2
يف ال�سنوات الأخرية ،تطورت النظرة �إىل امل�شرتيات احلكومية
حيث با�شرت حكومات عدة حول العامل� ،أكانت حكومات دول
�صناعية �أم حكومات دول نامية االهتمام ب�سيا�سة ال�شراء العام ودعم
قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة على االبتكار واملناف�سة بالنظر
لدينامية هذا القطاع وحجمه وم�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل.

�إن االهتمام امل�ستجد هذا ي�أخذ بعني الإعتبار ت�أثري ال�شراء العام
يف خطط �إ�صالح املوازنة العامة وتر�شيد الإنفاق من جهة ،ودوره
كرافعة يف املجالني االجتماعي-االقت�صادي والبيئي ال �سيما يف
�إطار تطوير االبتكار ،وهذا الدور الأخري بد�أ ي�ستحوذ على اهتمام
النخب الفكرية يف القطاعني العام واخلا�ص ملواجهة التحديات
املالية التي باتت تهدد الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية للدول.
وميكن يف هذا الإطار ،الإ�شارة �إىل ظاهرة ارتفاع حجم امل�شرتيات
العامة من �إجمايل الناجت املحلي لدول جمموعة منظمة التعاون
والتنمية االقت�صادية (� ،)OECDإذ �أ�شار تقرير �صادر عن املنظمة
بعنوان “ال�سيا�سة العامة يف مواجهة الأزمة الإقت�صادية :الإ�ستثمار
يف االبتكار لنمو طويل الأمد”� ,إىل �أن حكومات عدة �أع�ضاء جل�أت
منذ العام � 2006إىل ال�شراء احلكومي بهدف مواجهة االنكما�ش
االقت�صادي ،فطرحت حزمة من احلوافز املالية لتحفيز االبتكار من
خالل دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة واال�ستثمار يف م�شاريع
البنى التحتية الذكية وت�شجيع �أن�شطة البحث والتطوير واال�ستثمار يف
التعليم والتدريب بالإ�ضافة �إىل م�شاريع �صديقة للبيئة(.)3
والواقع �أن جلوء احلكومات �إىل تبني �سيا�سة عامة يف ال�شراء
ت�أخذ بعني االعتبار دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة لتحقيق
غايات اجتماعية  -اقت�صادية �أو بيئية لي�ست ممار�سة حديثة �أو
وليدة الأزمة االقت�صادية الراهنة� ،إذ كانت هذه املمار�سات ،كما
�سنبينّ الحق ًا ،مطبقة يف بع�ض الدول ،لكنها بد�أت باالنت�شار عاملي ًا
ك�أحد احللول املمكنة التي تنتهجها احلكومات لتن�شيط الإنتاج
ودفع عجلة الإقت�صاد وزيادة القدرة التناف�سية يف الأ�سواق العاملية

( )1يعنى هذا التقرير بدور ال�شراء ،الذي تقوم به الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة ،يف حتفيز االبتكار لدى امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية ،وال يتطرق �إىل دور
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة الكبرية يف هذا املجال� .إن مفهوم التحفيز ي�شري �إىل الدور الذي ي�ؤديه طلب ال�شراء العام يف حتفيز �إنتاج ابتكاري ،وهو يختلف بذلك عن مفهوم
تخ�صي�ص جزء من عقود ال�شراء العام للم�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية.
Edquist, Charles. “Public Procurement for Innovation: a Pilot Study” Centre for Innovation, Research and Competence in the
()2
Learning Economy (CIRCLE) Publications, Lund University http://www.circle.lu.se/publications.

()3

)“Policy Responses to the Economic Crisis: Investing in Innovation for Long-Term Growth.” OECD (2009
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ف�ض ًال عن اعتبارها و�سيلة من و�سائل احل ّد من الفقر والبطالة.
�إن االهتمام ب�سيا�سة امل�شرتيات العامة جاء مرتافق ًا مع
ال�سعي لإعطاء القطاع اخلا�ص دور ًا �أكرب يف االقت�صاد ،وم�ستوى
�أعلى من امل�شاركة يف التخطيط ومراقبة تنفيذ كل ما يتع ّلق
ب�صرف املال العام ،والقدرة على قيا�س فاعلية امل�ؤ�س�سات
احلكومية يف تنفيذها لهذه ال�سيا�سة من خالل تو�سيع قاعدة
امل�ساءلة املجتمعية .وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل وجود ارتباط
جلي بني منو م�ؤ�س�سات الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة والزيادة
يف االقت�صاد الر�سمي �إذ يعترب هذا القطاع قوة حمركة للنمو
االقت�صادي بالإ�ضافة �إىل كونه م�صدر ًا لغالبية فر�ص العمل يف
كثري من البلدان.
وحتتاج حكومات منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،ال
�سيما وهي على �أهبة الدخول يف مرحلة جديدة من بناء م�ؤ�س�سات
الدولة ،حيث ي�شكل دعم �أن�شطة التنمية املحلية عن�صر ًا حا�سم ًا يف
قدرتها على حتقيق الإ�صالح وتعزيز اال�ستقرار الداخلي� ،إىل �إيالء
ال�سيا�سة العامة لل�شراء احلكومي الأهمية الالزمة ،واال�ستفادة
من التجارب واملمار�سات العاملية يف هذا املجال والتي تتفق ،على
الرغم من اختالف املقاربات بينها ،على �أهمية تعاون ال�شاري
العام مع �أ�صحاب امل�صلحة يف كل قطاعات الإنتاج ،بالإ�ضافة �إىل
االنفتاح نحو الأكادمييني واخلرباء والهيئات املهنية واملدنية ،من
�أجل حتفيز الن�شاط البحثي والتو�صل �إىل �سيا�سة م�شرتيات تراعي
املعايري االجتماعية واالقت�صادية والبيئية .ويكت�سب هذا التعاون
�أهمية خا�صة يف البلدان النامية للبحث يف كيفية اال�ستفادة مما
جاء يف اتفاقية منظمة التجارة العاملية جلهة �أخذ �أو�ضاعها بعني
االعتبار وتطوير هذا احليز وتو�سيعه وتدعيمه و�شحن الطاقات
املبدعة للتو�صل �إىل �إنتاج وطني ذات قيمة م�ضافة عالية ،الأمر
الذي ي�ؤمن املناف�سة يف الأ�سواق العاملية(.)4
 ٪85من �إجمايل فر�ص العمل اجلديدة يف دول االحتاد
الأوروبي بني عامي  2010-2002ا�ستحدثتها امل�ؤ�س�سات
املتو�سطة وال�صغرية.

تتباين الأهداف التي ت�ضعها احلكومات ل�سيا�ساتها
يف دعم امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية .فف�ض ًال عن
بحثها عن اجلدوى االقت�صادية الوا�ضحة ،تف�ضل بع�ض
احلكومات الرتكيز على معايري �أخرى ل�سيا�سة ال�شراء
كاال�ستقرار ال�سيا�سي ،والتما�سك االجتماعي ،والتخفيف
من حدة التمييز العرقي والإثني ،و تعزيز امل�شاركة يف
احلياة العامة ،وتوزيع �أكرث عدالة للرثوات الوطنية،
والإن�صاف وتن�شيط العمالة ،والإمناء املحلي املتوازن،
ف�ض ًال عن التعاون الإقليمي خلدمة املناف�سة واالبتكار.

التجربة الأمريكية

()5

منذ ت�سعينيات القرن املا�ضي ،ويف �إطار دعمها مل�ؤ�س�سات
الأعمال ال�صغرية ،وال �سيما تلك التي تديرها الن�ساء والأقليات
والأ�شخا�ص ذوو االحتياجات اخلا�صة وقدامى اجلنود� ،أقرت
احلكومة الفيدرالية للواليات املتحدة الأمريكية قانون ًا مينح  ٪23من
عقود ال�شراء الرئي�سية الفيدرالية مل�ؤ�س�سات الأعمال ال�صغرية التي
مل يكن يف �إمكانها احل�صول على هذه العقود يف �إطار التناف�س احلر
يف ال�سوق .كذلك وفرت لهذه امل�ؤ�س�سات قرو�ض ًا مي�سرة بوا�سطة
امل�صارف التجارية ،بالإ�ضافة �إىل التدريب وامل�شورة و�أن�شطة التعاون
والت�سويق .وقد �صيغ م�سعى احلكومة هذا ،ومنذ البداية ،مبا يتوافق
مع بيئة الأعمال املحلية والثقافة املجتمعية التي تعتمد على اقت�صاد
ال�سوق واال�ستثمار احلر واملناف�سة التجارية .بذلك ،مت تربير قرار
تخ�صي�ص امل�ؤ�س�سات ال�صغرية بح�صة من عقود ال�شراء الفيدرالية
من خالل ال�سعي لدعم االبتكار وت�شجيع روح املبادرة الفردية،
الأمر الذي ي�ساهم يف خلق فر�ص العمل ،ف�ض ًال عن حتريك عجلة
االقت�صاد .ورافق هذا التوجه تطوير العديد من الأبحاث ،بني عامي
 1985و ،2003حول دور امل�ؤ�س�سات ال�صغرية يف تطوير االقت�صاد،
وقد �أ�شارت معظم هذه الأبحاث �إىل ما تتمتع به امل�ؤ�س�سات ال�صغرية

( )4ت�شري العديد من الدرا�سات �إىل �أن التعلم القائم على التفاعل بني املنظمات م�س�ألة حيوية يف تطوير منظومة ابتكار .ويف هذا الإطار ميكن تنظيم جمموعات
ع�صف �أفكار �أو م�شاريع بحثية ب�ش�أن بع�ض احلاجات �أو نقاط ال�ضعف يف جمال ال�شراء ،و�إ�شراك امل�ستخدمني النهائيني لهذه ال�سلعة وال�سيا�سيني وال�شركات و�صانعي
القرار واالقت�صاديني وعلماء النف�س والعلوم ال�سيا�سية يف عملية التو�صل �إىل �أفكار �شراء مبتكرة ت�ستجيب للحاجات املحلية .فالتعدد ،كما يقول �أحدهم ،هو مفتاح االبتكار.
Reed, Timothy S., Patricia G. Luna, and William C. Pike. Balancing Socioeconomic and Public Procurement Reform Goals:
()5
Effective Metrics for Measuring Small Business Participation in Public Procurement, N.p.: PrAcademics Press, 2005.
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من م ّيزات جتعلها قادرة على حتقيق الأهداف احلكومية على �أكرث
من �صعيد .فالرتكيبة التنظيمية املرنة والتوا�صل الداخلي ودافع
البحث عن فر�ص لالبتكار من �أجل ت�أمني البقاء و�سرعة اال�ستجابة
ملتطلبات �سوق متغري ،جميعها ميزات ال تتوافر يف ال�شركات
الكبرية التي تعتمد على الرتاتبية وتخ�شى املغامرة يف جماالت
غري مدرو�سة .وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أن اجلر�أة والإقدام
على املخاطرة ،اللذين مييزان امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ،يجعال فاعلية
االبتكارات التقنية لديها تتفوق بثالثة �أ�ضعاف على االبتكارات التي
ُطورت يف ال�شركات الكربى ،ويبدو �أن �صناعات بكاملها بنيت على
ابتكارات و ّفرتها امل�ؤ�س�سات ال�صغرية .وت�شري درا�سات �أخرى �إىل
�أهمية دور امل�ؤ�س�سات ال�صغرية يف تعزيز العمالة� ،إذ �أظهرت نتائج
درا�سة حول تطور الوظائف خالل فرتة خم�سة �أعوام� ،أن � 70إىل
 ٪80من الوظائف اجلديدة خلقتها امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ،و�أن العمل
يف هذه الأخرية ي�شكل فر�صة كبرية لتطوير اليد العاملة ،وال �سيما
�أن هذه ال�صناعات جتذب اليد العاملة ذات الكلفة املتدنية وغري
املتخ�ص�صة وعدد ًا كبري من الن�ساء والفئات املهم�شة.

ويعك�س تزايد الأبحاث يف هذا املجال ديناميكية النخب واملراكز
الفكرية الأمريكية ومدى م�ساهمتها يف تطوير ر�أي عام �ضاغط على
�صانعي القرار يف �إطار التناف�س بني �أ�صحاب امل�صلحة لدعم توجه
اقت�صادي واجتماعي حمدد دون �آخر .كذلك ،ف�إن اهتمام الدرا�سات
بتقييم الأثر الكلي ل�سيا�سة ال�شراء ذات البعد االجتماعي-
االقت�صادي ومدى حتقيقها الأهداف التي و�ضعت من �أجلها وقيا�س
فاعلية امل�ؤ�س�سات احلكومية يف تنفيذ هذه ال�سيا�سة ودرجة التزامها
بتطبيق القوانني والإجراءات املرعية يف القطاع العام ،يعك�س م�ستوى
امل�شاركة املجتمعية يف التخطيط ومراقبة تنفيذ كل ما يتعلق ب�صرف
املال العام .لذا جند اليوم� ،أن من بني الأمور التي يجري �إعادة
النقا�ش ب�ش�أنها هو مدى ا�ستجابة العقود املخ�ص�صة لهذه الأعمال
ملبد�أ حتقيق القيمة الف�ضلى من املال العام ،وحتقيقها للفاعلية
املطلوبة يف تلبية احلاجات باال�ضافة �إىل �سبل تعزيز ال�شفافية
يف �أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية ،واال�ستفادة الق�صوى من تقنيات
املعلوماتية ،وجميع هذه الأمور ينظر �إليها بو�صفها �ضمانة ملحاربة
خماطر الف�ساد والهدر املالزمني لإدارة املال العام(.)6

يعترب التقرير ال�صادر عن منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية جتربتي فنلندا وكوريا مثالني رائدين عن اال�ستغالل الأمثل
لأن�شطة البحث والتطوير خللق ظروف م�ؤاتية لتحقيق انتعا�ش اقت�صادي وتقلي�ص عمر االزمة االقت�صادية ونطاقها .وكانت
فنلندا �شهدت يف الن�صف الأول من الت�سعينيات � ،أزمة اقت�صادية عميقة للغاية �أدت يف غ�ضون �أربع �سنوات �إىل انخفا�ض الإنتاج
بن�سبة جتاوزت  ٪10وارتفاع معدالت البطالة �إىل ما يقارب  ،٪17اي �أربعة �أ�ضعاف ما كانت عليه ،وتوازى ذلك مع �أزمة حادة
هددت �أو�ضاع البنوك املحلية و�أو�صلت البالد اىل ما ي�شبه حالة االنهيار يف الإنفاق اال�ستهالكي واال�ستثماري.
وي�شري التقرير �إىل �أن التغلب على الأزمة وحت�سني القدرة التناف�سية وتعزيز املالية العامة ،تط ّلب قيام احلكومة باتخاذ
جمموعة تدابري جذرية ومكلفة للغاية اعتمدت على قطع معظم النفقات العامة تقريبا يف جميع املجاالت ،مع طرح زيادات على
بع�ض ال�ضرائب .واملميز بالأمر� ،أن احلكومة الفنلدنية ا�ستثنت جمايل البحث والتطوير من �سيا�سة جتميد الإنفاق بل زاد الإنفاق
عليهما بدل �أن ينخف�ض ،وبالأخ�ص الدعم الذي قدمته “تيكي�س” (�أكرب وكالة متويل فنلندية للتكنولوجيا واالبتكار) والذي
�أثبت فاعلية كبرية يف تق�صري فرتة االنكما�ش االقت�صادي ووط�أته ،مما �ساعد يف و�ضع الأ�س�س النتعا�ش اقت�صادي قوي .ومن بني
التدابري احلكومية املرافقة التي ر�أى التقرير �أنها �ساعدت االقت�صاد الفنلندي يف ا�ستعادة م�سار النمو ،اال�ستثمارات املتوا�صلة يف
التعليم وم�شاريع “البنى التحتية الذكية” وكذلك احلوافز من �أجل حتقيق التغيريات الهيكلية.
( )6يرى البع�ض يف الإ�صالحات التي �أُدخلت على ال�شراء العام يف �سنتي  1994و 1996ما ي�سيء �إىل القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات الو�سطى وال�صغرية لناحية
منح عقود �شراء �سلعة واحدة �إىل �أكرث من مزود ،و�إزالة املناف�سة ،و�إلغاء فر�ص تخ�صي�ص عقود ما دون الـ  2500دوالر للم�ؤ�س�سات الو�سطى وال�صغرية ،واالجتاه نحو
�شراء ال�سلع من املتاجر مبا�شرة ،وا�شرتاط مقيا�س الأداء واالدخار يف �سيا�سة ال�شراء وغريه.
و�شكلت عقود وزارة الدفاع الأمريكية املخ�ص�صة لل�شركات املتو�سطة و ال�صغرية ،ب�صورة غري خمطط لها ،جما ًال وا�سع ًا لالبتكارات اجلديدة يف املكونات الإلكرتونية
وبرامج احلا�سوب واملعلوماتية ،كذلك يف تطوير الإنرتنت.
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ويقدم التقرير جتربة كوريا بو�صفها منوذج ًا لدور الإدارة العامة يف تعجيل التكييف الهيكلي للخروج من الأزمة االقت�صادية
وا�ستعادة القدرة على املناف�سة .كما ي�شري التقرير �إىل �أنه خالل الأزمة املالية الآ�سيوية �أواخر الت�سعينيات� ،أدى تقلي�ص م�شاريع
ال�شركات الكبرية يف كوريا �إىل ت�سريح �أعداد كبرية من امل�ستخدمني من ذوي املهارات العالية  ،وتخفي�ض كبري يف الإنفاق على
البحث والتطوير ،وهذا ما دفع احلكومة الكورية �إىل زيادة حجم الإنفاق على القطاع التعليمي بالإ�ضافة �إىل زيادة امليزانية
املخ�ص�صة للبحوث والتطوير للتعوي�ض عن الرتاجع يف �إنفاق ال�شركات يف هذا امليدان .وعالوة على ذلك ،تعاملت احلكومة مع
هذه الأزمة باعتبارها فر�صة م�ؤاتية لقطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة القائم على التكنولوجيا ،فتبنت مزيج مت�سق من تدابري
ال�سيا�سة العامة .ومن بني ما �أق ّرت قوانني و�إجراءات ت�ساعد على حت�سني بيئة اال�ستثمار للم�شاريع النا�شئة حديث ًا وعلى منوها،
و�أن�ش�أت �صندوق ًا لدعم امل�شاريع اخلا�صة وكذلك حوافز �ضريبية للم�ستثمرين ف�ض ًال عن اتخاذ تدابري لدعم البحوث التطويرية.
وكان من �ش�أن هذه التدابري �أن غذت التو�سع ال�سريع يف عدد ال�شركات العاملة يف جمال البحث والتطوير (من حوايل 3000
عند بدء الأزمة �إىل حوايل  9 000يف العام  ٪95 )2001منها ل�شركات �صغرية ومتو�سطة .و�شهدت البالد منو ًا كبري ًا يف م�شاريع
ال�شركات من  100م�شروع عند بدء الأزمة اىل  5000بحلول نهاية عام  ،1999ثم ارتفع هذا العدد �إىل �أكرث  11000بنهاية عام
� .2001أما الآثار الطويلة الأجل لهذه التدابري فجاءت ملفتة للنظر فبينما �شكل �إنفاق ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة  ٪12فقط
من جممل �أعمال الإنفاق على البحث والتطوير عام  ،1997ارتفع هذا الرقم �إىل  ٪24بحلول عام  .2006ويرى التقرير �أنه �إذا كان
من التب�سيط �إرجاع �أ�سباب تعايف كوريا من هذه الأزمة �إىل �سيا�سة الإدار ة املالية العامة ،ف�إن هذه ال�سيا�سة �ساعدت بال ّ
�شك يف
ت�شكيل بيئة حا�ضنة للأعمال وامل�شاريع اجلديدة وهو ما مكنها على اقتنا�ص الفر�ص النا�شئة يف ال�سوق العاملية.
امل�صدر:

)“Policy Responses to the Economic Crisis: Investing in Innovation for Long-Term Growth.” OECD (2009

التجربة الأوروبية
يالحظ التباين بني النموذجني الأوروبي والأمريكي فيما
يتعلق ب�سيا�سات الدعم االجتماعي  -االقت�صادي .فقد اعتمدت
احلكومات الأوروبية لعقود خلت على معونات احلكومة املبا�شرة
من �أجل حتفيزها االقت�صاد املحلي وعمل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة .وقد �صنفت عدد ًا من جماالت الدعم يف خانة
اال�ستثناءات لتخفيف التعار�ض بني الدعم املبا�شر من جهة ،وبني
منطق ال�سوق الواحدة والتناف�س احلر من جهة �أخرى .ومع تنامي
ت�أثري العوملة ،بد�أت املجموعة الأوروبية باعتماد ال�شراء احلكومي
لتحفيز النمو ودعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ،من خالل �إدراج
توجهات جديدة يف �سيا�سة ال�شراء احلكومي تعتمد �إ�ضافة معيار
االبتكار �إىل معايري البيئة والإن�صاف ودائم ًا وفق مبادئ ال�شفافية
وامل�ساواة والقيمة الف�ضلى للمال العام .وتقرتح التوجهات اجلديدة
لالحتاد الأوروبي ()Directives 2004/18/EC & 2004/14 EC
على امل�شرتين احلكوميني اعتماد خطوات حمددة يف جميع مراحل
تلزمي الأعمال واخلدمات والتعهدات مبا يعزز �إمكانات الإبداع
()7
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واالبتكار .وترتكز هذه اخلطوات ،وفق ما جاء يف تقرير بعنوان
“نحو م�شرتيات حكومية مبتكرة :امل�شرتيات العامة كدافع على
املهارات واالبتكارات يف املجتمعات املدينية”( )7على ما يلي:
 .قيام حوار بني امل�شرتي والبائع حول الأبعاد التقنية
والتناف�سية ك�شرط �أ�سا�سي لإدراك الطرفني مواقف
واحتياجات كل منهما.
 .ت�سهيل �شروط و�ضع موا�صفات ترتكز على فعالية الأداء
العملي لل�سلعة واملعايري ال�ضرورية ،مما ي�سمح للمورد �أن
يتقدم �أي تركيبة فنية مبتكرة تلبي حاجة امل�شرتي.
 .توفري خيارات للتقدم بعرو�ض ت�ستند �إىل �أفكار متنوعة وبديلة.
� .إتاحة املجال �أمام انتقال امللكية الفكرية للموردين واملبتكرين
ومتكينهم بالتايل من ا�ستغالل ابتكاراتهم يف �أ�سواق بديلة.
ويف �إطار هذا التوجه ،يعر�ض التقرير جتربة هولندا التي طورت
“�إ�سرتاتيجية م�شرتيات تدعم االبتكار” ف�ض ّمنت الدعوات �إىل
عرو�ض ال�شراء حتديات تخدم هذا الهدف ،و�أن�ش�أت مركز ًا للمعرفة،
وهو مبادرة م�شرتكة بني القطاعني العام واخلا�ص تهدف �إىل زيادة
الوعي من خالل �إ�صدار ن�شرة تت�ضمن معلومات حول امل�شرتيات

)Neves, Eurico. “Using Public Procurement to Drive Skills and Innovation in Urban Communities.” The Urbact Tribune (n.d.
http://urbact.eu/fileadmin/general_library/NEVES_-_Unic_01.pdf.

الشراء العام لتحفيز القطاع الخاص على االبتكار

االبتكارية وغريها .كما ودعمت الإ�سرتاتيجية تبادل املعارف بني
امل�شرتين العموميني يف خمتلف الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة مبا فيها
ال�صحة والتعليم والهيئات العامة املحلية .وقد خل�صت هذه املبادرة
امل�شرتكة �إىل و�ضع خطة عمل حول ت�صورات و�أهداف حمددة ،من
بينها ،تخ�صي�ص  ٪2,5من جمموع موازنة ال�شراء احلكومي ل�سلع �أو
خدمات ال تزال غري متوفرة يف الأ�سواق املحلية.
ومن بني التو�صيات العديدة التي يقرتحها التقرير الذي �أعده
الربنامج الأوروبي للتعلم وتبادل اخلربات لتعزيز تطور مديني
م�ستدام ،ما يلي:
� .أن يقوم امل�شرتي العام ،يف مرحلة التح�ضري لل�شراء ،ب�إجناز
درا�سة احلاجات وحت�ضري الطلبات بالتعاون مع كل امل�شرتين
العموميني مبا يف ذلك اجلامعات وامل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات
العامة على امل�ستوى املحلي ،وذلك من �أجل خلق تكتل من
�ش�أنه الت�أثري يف تطوير حلول ابتكارية ،بالإ�ضافة �إىل
تنفيذ درا�سات ا�ست�شرافية حت ّلل �أو�ضاع ال�سوق قبل �إطالق
املناق�صات العمومية.
� .إعطاء ال�شراء العام دور ًا يف تعزيز املمار�سة لثقافة االبتكار
والتع ّلم من خالل �إقامة قنوات ات�صال مع املوردين املحتملني
و�إبرام العقود تعتمد على معيار اجلودة وال�سعر مع ًا� ،إذ ترى
التو�صيات �أن التفاعل بني م�س�ؤويل ال�شراء واملوردين يف
املراحل املبكرة جد ًا من عملية ال�شراء قد ي�ؤدي �إىل مزيد من
االبتكارات واحللول و�إىل تعزيز ال�شراء الداعم لالبتكار.
 .دعم ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف جمال ال�شراء،
وتو�سيع ال�شراكة مبا يتخطى �أعمال البنية التحتية واخلدمات
لي�صل �إىل مهام الإدارة امل�شرتكة للآليات.
� .إدراج العامل االجتماعي� ،أو �شرط ا�ستفادة املجتمع املحلي،
يف �سيا�سة ال�شراء ،بحيث حتقق هذه ال�سيا�سة فوائد
اجتماعية وبيئية واقت�صادية �أو�سع ،كتعزيز قدرات العمالة
املحلية وتنمية مهاراتها و�إن�صاف الن�ساء والأقليات وذوي
احلاالت اخلا�صة.
 .تطوير ثقافة جديدة لدى م�س�ؤويل ال�شراء احلكومي لدعم
االبتكارات وامل�ساهمة يف تطوير حلول �أكرث ا�ستدامة من
خالل التدريب وت�أمني �سلة حوافز ،والعمل على توحيد
الإجراءات على �صعيد �أوروبا ككل ،ون�شر دليل امل�شرتيات
()8

الأوروبي وخطة عمل للتدريب ذات ال�صلة ،وتبادل �أف�ضل
املمار�سات يف هذا ال�ش�أن.
ومن اجلدير ذكره �أن جمموعة دول ت�سعى �إىل تقدمي طلبات
�شراء م�شرتكة من �أجل ت�شكيل جمموعة كبرية من امل�شرتين من
�ش�أنها حتفيزمنو �صناعات مبتكرة يف الدول ال�صغرية.
لل�سويد تاريخ حافل من الإجنازات قبل حترير احتكارات
الدولة ،وال �سيما يف جمال التعاون بني قطاع االت�صاالت
احلكومي وبني �شركة �إري�سكون �أو بني وكالة الطاقة وبني
�شركة  ABBللهند�سة الكهربائية ،وقد جنم عن هاتني
املبادرتني ابتكارات مميزة .غري �أن االبتكار ال يزال يعاين
من هيمنة ال�شركات الكربى ويجري البحث حاليا عن حيز
للم�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية احلجم ،كتطوير برامج
املعلوماتية وتقنيات احلفاظ على الطاقة واالت�صاالت وغريه.
وخل�صت االبحاث التي �شاركت فيها الوكالة ال�سويدية
لالقت�صاد والإمناء املناطقي والوكالة احلكومية لأنظمة
االبتكار بالتعاون مع املجل�س الوطني لل�شراء العام يف �سنة
 ،2006اىل االقرتاحات التالية:
 .تعزيز ال�شراء العام الذي ي�شجع ن�شاط البحث والتطوير.
 .ت�شكيل جمموعة داعمة من اخلرباء يف هذا املجال،
وذلك مب�ساعدة ال�سلطات العامة.
 .الإعالن عن تخ�صي�ص  ٪1من �إجمايل امل�شرتيات
لت�شجيع االبتكارات.
 .ت�سليط ال�ضوء على ال�شراء العام الناجح يف هذا املجال
وت�شجيعه.

جتربة مدينة بوين�س �آير�س االرجنتني:
ال�شراء على م�ستوى البلدية()8
توفر املعلومات حول جتربة هذه املدينة مثا ًال عن الإ�صالح
يف ممار�سات ال�شراء الذي من �ش�أنه حتقيق وفورات مهمة
للحكومة وتخفيف القيود عن امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية.
ففي �سنة  ،1996تعهدت املدينة ،التي تبلغ موازنة ال�شراء لديها

SME and Export-Led Growth: are there Roles for Public Procurement Programmes? A Practical Guide for Assessing and
Developing Public Procurement Programmes to Assist SMEs. N.p.: International Trade Centre n.d.: p.53-55
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نحو بليون دوالر �أمريكي ( ٪30من �إجمايل موازنة املدينة)،
ب�إجراء �إ�صالح �شامل لقوانني وممار�سات ال�شراء ،حيث �أن
جميع املعلومات كانت ت�شري �إىل �أن عقود التي تقيمها البلدية
تفوق الأ�سعار املعرو�ضة يف الأ�سواق بن�سبة ( .)٪30وقد متكنت
املدينة ،نتيجة قيام ال�سلطات فيها ب�إلغاء العرو�ض املغلقة
وتو�سيع نطاق الإعالنات العامة و�إلزام م�س�ؤويل ال�شراء مبراجعة
الأ�سعار املعرو�ضة يف ال�سوق قبل توريد ال�صفقة ،من حتقيق وفر
يقدر بـ  200مليون دوالر خالل العام الأول من بدء تنفيذ الإ�صالح
على ال�شكل التايل:
 ٪37 .على خدمات الطعام يف املدار�س الر�سمية
 ٪45 .على خدمات جمع نفايات املدينة و�صيانة الإ�ضاءة،
 ٪60 .على عقود ت�شغيل املطابخ ال�شعبية.
هذا وقد �ساهم اعتماد املركزية يف نظام الدفع للمتعهدين
واملوردين يف حت�سني الثقة بني القطاعني العام واخلا�ص� ،إذ يبدو
�أن الت�أخري يف الدفع كان �أحد �أ�سباب رفع الأ�سعار يف ال�سابق.
وي�ستنتج التقرير �أنه ميكن لهذه الإ�صالحات ،وال �سيما فتح باب
املناف�سة �إذا ما ترافق مع هيكلية �أ�سواق تتيح لل�شركات املتو�سطة
وال�صغرية من ا�ستمرار ن�شاطها ،تخفيف تن�صل �سلطات ال�شراء
وتكا�سلها والذي ينتج عنه تلزمي العقود للجهة نف�سها ،والتي غالب ًا
ما تكون �شركات كبرية.

جتربة ت�شيلي يف تخطي املعيقات نحو
ال�شراء الإلكرتوين()9
ت�شري م�صادر البنك الدويل عن جتربة مميزة لت�شيلي يف
جمال �إدخال املعلوماتية وال�شراء الإلكرتوين على عملية ال�شراء
احلكومي ،ميكن �أن ت�ستفيد منها الدول التي تعاين من الف�ساد،
والتي يطالب مواطنوها مبزيد من الرقابة على �أداء حكوماتهم.
وتقدم ت�شيلي جتربة رائدة يف كيفية التغلب على العقبات الناجمة
عن �سوء الإدارة ،وعن االعتبارات ال�سيا�سية واالجتماعية التي
تقاوم التغيري وتربط بني املكننة واخل�صخ�صة وخف�ض الإنفاق
العام .وتُظهر النتائج املحققة من خالل هذه التجربة �أن املكننة
�ساهمت يف حتقيق ال�شفافية ،مما �أتاح للمواطنني جما ًال وا�سع ًا
()9
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ملراقبة عمل حكومتهم ،و�س ّهل على املتعهدين واملوردين التقدم
لل�صفقات العامة ب�شكل مت�ساو ،وحقق وفر ًا مهم ًا �ساعد ت�شيلي يف
تنفيذ برنامج احلكومة الإ�صالحي على املدى الق�صري ،و�ساهم يف
حت�سني نوعية اخلدمات ال�صحية واالجتماعية وغريها على املدى
البعيد .وقد �أ ّمنت ال�شفافية ،بح�سب التقرير ،من خالل تعزيزها
القدرات على الإ�شراف والتن�سيق بني خمتلف امل�ؤ�س�سات العامة،
خدمة �أف�ضل للمواطن ،وخففت الهدر يف الوقت املخ�ص�ص لإجناز
املعامالت لدى امل�ؤ�س�سات العامة والقطاع اخلا�ص على حد �سواء،
وجعلت التوا�صل ي�سري ب�شكل �أف�ضل بني القطاع احلكومي والقطاع
وح�سنت امل�ؤ�شرات والبيانات حول ال�سوق ،وبالنتيجة
اخلا�ص ّ
�ساهمت يف تخفيف الدافع �إىل الف�ساد والغ�ش .و�ساهم ذلك �أي�ضا
يف حت�سني التجارة الإلكرتونية يف ت�شيلي من خالل دخولها املبكر
يف هذا املجال.
يكفي �أن يقوم املتعهد �أو املورد بت�سجيل �شركته على
املوقع الإلكرتوين وتوفري املعلومات الكاملة كي يتلقى
�أوتوماتيكي ًا كافة الطلبات ال�صادرة عن الإدارات العامة
يف جماله .ويو ّفر املوقع الإلكرتوين ،بالإ�ضافة �إىل ذلك،
معلومات كاملة عن كل �إدارة عامة ،وا�سم ال�شخ�ص
امل�س�ؤول عن متابعة امللف ،ونتائج التوريد :من �شارك؟ من
ربح؟ ما هي خ�صائ�ص هذه ال�شركة ومميزاتها وتاريخ
امل�شاريع املنفذة مع الإدارة العامة؟
ويبدو �أنه قبل بدء العمل بال�شراء احلكومي الإلكرتوين ،كانت
ال�شركات اخلا�صة تعاين من �صعوبة الو�صول �إىل معلومات عن
طلبات الإدارة من ال�سلع واخلدمات  ،كما كانت ت�صطدم بتعدّد
نظم ال�شراء والإجراءات املعتمدة التي ت�ستخدمها كل �إدارة
عامة على حدة ،وذلك بفعل �ضعف الهيئة املركزية للم�شرتيات
وق�صور قوانينها .ويف �سنة  ،1997ويف �إطار خطة لتحديث الإدارة
العامة �شاركت فيها كافة الوزارات املعنية� ،أُن�شئت وحدة للتوا�صل
وتكنولوجيا املعلوماتية بهدف تن�سيق وتعزيز التوجه الإ�صالحي
وتقدمي امل�شورة للحكومة وو�ضع خطة �إ�سرتاتيجية لتقنيات
املعلوماتية .وعملت الوحدة وفق منطق �شمولية الإ�صالحات
وترابطها ،حمققة جناحات �أ�سا�سية يف جمال ال�شراء احلكومي.

)Technological Innovation in Public Sector Reform: Chile’s Public Procurement E-system.” The World Bank PREMnotes (2011
http://siteresources.worldbank.org/INTPEAM/Resources/premnote50.pdf.
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و من بني اخلطوات التي اعتمدتها الوحدة:
�إبراز فاعلية املكننة من حيث الوفر املتوقع والذي قدّر بـ 200
مليون دوالر �سنوي ًا .وقد �أعلنت اللجنة �أنها �ست�ستخدم هذا
الوفر يف تنفيذ الربنامج الإ�صالحي وتطوير نظام املعلوماتية،
و تخفيف العبء على املوازنة العامة.
الرتكيز على التغطية الإعالمية التي ت�ضيء على الفائدة
املتوقعة ،جلهة ال�شفافية وتطوير القدرات يف جمال التجارة
الإلكرتونية ،وذلك بهدف ك�سب ت�أييد املواطنني ،بالإ�ضافة
�إىل الربملانيني وال�سيا�سيني و�صانعي القرار.
ت�شكيل جمموعات �ضاغطة من �أحزاب وجمعيات وفئات
معنية وقطاع خا�ص و�شركات �إعالن وت�سويق ،بالإ�ضافة �إىل
�شركات املعلوماتية.
ت�شكيل هيئة للإ�شراف على تطوير نظام املعلوماتية� ،ض ّمت
�إليها الهيئة املركزية لل�شراء .وقد قامت هذه اللجنة با�ست�شارة

ر�أي امل�س�ؤولني الإداريني ،الأمر الذي جعلهم ي�شعرون بالراحة
يف التعامل مع النظام اجلديد.
 .و�ضع قانون جديد لل�شراء احلكومي الإلكرتوين ،و�إطالق
النظام الإلكرتوين لل�شراء ب�أكمله على �صفحة الإنرتنت
كمرحلة جتريبية.
�أ ّما اخلطوة احلا�سمة فكانت توقيع رئي�س اجلمهورية على
القانون ،واعتباره ملزم ًا لكل الإدارات العامة حت�ضري ًا لالنتقال
�إىل ال�شراء الإلكرتوين على املدى املتو�سط.
وقد ّمت تكليف �شركة خا�صة م�ؤهلة ملتابعة �إدارة النظام
املعلوماتي من �أجل �ضمان فعالية ق�صوى ودينامية ،وحتقيق الوفر،
وحتفيز النمو والتجارة الإلكرتونية يف ت�شيلي.
وقد ان�ضم �إىل النظام الإلكرتوين خالل املرحلة التجريبية
�أكرث من  454مورد ًا يف  75جما ًال خمتلف ًا ،كما �شاركت فيه 16
م�ؤ�س�سة حكومية.
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الحوكمة العامة الجديدة؟ اآلفاق المستجدة لنظريات
()1
وممارسات اإلدارة العامة (تحرير ستيفن ب .أوسبورن)
إعداد :هبا خضر
خبيرة في اإلدارة العامة وأستاذة في الجامعة األميركية في بيروت

يقدم هذا الكتاب ال�صادر حديث ًا،
اختبار ًا غني ًا وحتلي ًال �شام ًال للحالة
الراهنة لعلم الإدارة العامة يف بعديه
النظري والتطبيقي� ،إ�ضافة �إىل النموذج
النا�شئ الذي ُي�شار �إليه بالـ“احلوكمة
العامة اجلديدة” ( .)NPGلكن على
الرغم من التوقعات �أن ت�ؤ�س�س “الإدارة
العامة اجلديدة” ( )NPMنف�سها بو�صفها
النموذج اجلديد حلقل علم الإدارة
العامة ،فقد �أبدت الدرا�سات الأكادميية
واخلطاب العلمي م�ؤخر ًا خماوفها من
النظرة املحكومة بالنظام الداخلي (Intra-
 )organizational Focusوعلى حمدودية
هذه املقاربة.
ُيعد �ستيفن �أوزبورن ،كونه �أ�ستاذ ًا يف
الإدارة العامة الدولية يف جامعة �أدنربه
يف اململكة املتحدة وحمرر جملة مراجعة
الإدارة العامة ( )PMRورئي�س اجلمعية
الدولية لبحوث الإدارة العامة (،)IRSPM
من �أبرز العلماء يف علم الإدارة العامة ومن
�أف�ضل من ي�ستطيع مناق�شة هذا املو�ضوع.
يقوم �ستيفن �أو�سبورن يف الف�صل الأول
من الكتاب ،با�صطحاب القارئ يف “رحلة
تاريخية” موجزة تعر�ض مراحل التطور
الفكري لعلم الإدارة العامة ومفاهيمه
الرئي�سية والعنا�صر الأ�سا�سية ذات ال�صلة.
()1

متهد هذه “الرحلة” الطريق لطرح الكاتب
الإ�شكالية الرئي�سية للكتاب ،وهي �أن ك ًال من
الإدارة العامة “الإدارة العامة اجلديدة”
يف�شالن يف التقاط الواقع املعقد لت�صميم
اخلدمات العامة وتنفيذها و�إدارتها
يف القرن احلادي والع�شرين” .وي�ؤكد
�أو�سبورن �أن كتابه “ال يهدف �إىل اقرتاح
“احلوكمة العامة اجلديدة” كنموذج
جديد لتقدمي اخلدمات العامة ،بل لتقدمي
جمموعة وا�سعة من وجهات النظر على
امل�ستويني النظري والتطبيقي ،مت�سائ ًال
�إذا كانت “احلوكمة العامة اجلديدة”
فع ًال ن�سق ًا يلبي تطبيق ال�سيا�سات العامة
واخلدمات العامة كذلك.
ينق�سم هذا الكتاب �إىل خم�سة �أق�سام،
وك ّل منها �إىل عدّة ف�صول .يتناول الق�سم
الأول الأ�س�س النظرية ملفهوم احلوكمة
وخ�صو�ص ًا بع�ض وجهات النظر املتناف�سة
يف �أوروبا والواليات املتحدة� .أما يف
الأق�سام الثاين وحتّى اخلام�س فيتناول
الكتّاب طبيعة احلوكمة العامة من خالل
طرح الوقائع يف جماالت ال�شراكات بني
امل�ؤ�س�سات ،العالقات التعاقدية ،والت�شبيك
بني امل�ؤ�س�سات لتقدمي اخلدمات ،وتنفيذ
ال�سيا�سات العامة .يتناول الف�صل اخلتامي
الذي كتبه �أو�سبورن الدرو�س واخلربات

املكت�سبة يف جمال �إدارة اخلدمات العامة
�إ�ضاف ًة �إىل االجتاهات امل�ستقبلية للبحوث
يف هذا املجال.
تكمن القيمة امل�ضافة لهذا الكتاب
يف كونه ال ي�سعى ال�ستك�شاف هذا احلقل
املعريف امل�ستجد وح�سب بل ي�سعى كذلك
لتطوير وتقدمي �إطار فكري لفهم هذا
احلقل؛ ف�أو�سبورن يذهب �إىل ما هو �أبعد
من جمرد الغو�ص يف النقا�ش الدائر حول
“احلوكمة العامة اجلديدة” اليوم ،لي�صل
�إىل العمل على بناء �إطار علمي لهذا

Osborne, Stephen P. [Ed]. (2010). The New Public Governance?: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public
Governance. Routledge. 431 pp.
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احلقل؛ فيقدم هذا الكتاب ،من خالل
جمعه �أف�ضل الكتابات يف جمال الإدارة
العامة واحلوكمة ،درا�سة �شاملة جديدة
يف جماالت الإدارة ،والتحليل امل�ؤ�س�سي،
وديناميات ال�سيا�سات ()Policy Dynamics
وتطبيقها� ،إ�ضافة �إىل العالقة بني املجتمع
والدولة .لكن يف الوقت الذي يوازن الكتاب
بنجاح بني عر�ض املفاهيم وبني التحليل
التطبيقي املرتكز �إىل التحوالت اجللية يف
البلدان املتقدمة يف العقود الأخرية فهو
يق�صر يف تقدمي منظور �أ�شمل ي�صلح لفهم
ّ
التطورات على امل�ستوى الدويل.
وبعد �أن تكتمل قراءة الكتاب ،يلحظ
القارئ مو�ضوع ًا واحد ًا م�شرتك ًا يربز من
بني الف�صوله ،هو �أنّ “احلوكمة العامة”
موجودة فع ًال ،ولو �أن معناها ال يزال
مو�ضوع اختالف ،فهى بال �شك عن�صر
حا�سم لنظم تقدمي اخلدمات العامة يف
القرن احلادي والع�شرين .ويف الوقت
الذي ي�سعى به كتاب �أو�سبورن �إىل توفري
�أجوبة عن ال�س�ؤال الأويل ،ف�إنه يعيد
طرح �أ�سئلة جديدة ُيفرت�ض بالباحثني
التحقيق فيها� .إن هذا الربنامج البحثي
اجلديد مطلوب اللتقاط التعقيد والتنوع
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يف احلوكمة العامة يف ال�سياق العاملي.
�ساهم يف �إعداد هذا الكتاب ،الذي حرره
�أو�سبورن ،نخبة من الأكادمييني البارزين،
�أمثال� :أوين هيوز ( ،)Owen Hughesوجون
م .بري�سون ( ، )John M. Brysonودون
كتّل ( ،)Don Kettlولوران�س ي .لني االبن
( ،).Laurence E. Lynn Jrوغاي بيرتز
كار�سنتغريف(،)Guy Peters Carsten Greve
ولوران�س جيه �أوتول (،)Laurence J. O’Toole
الأمر الذي و ّفر لهذا الكتاب ن�صو�ص ًا مثرية
لالهتمام ،وهو ما �سيجعل الكتاب مو�ضع
اهتمام خا�ص لدى الباحثني والطالب يف
�ش�ؤون الإدارة العامة.
ميكن �أن ي�صبح كتاب احلوكمة
العامة اجلديدة؟ الآفاق امل�ستجدة
لنظريات وممار�سات الإدارة العامة
واحد ًا من الأعمال العلمية الأ�سا�سية
التي قد ت�صبغ جي ًال جديد ًا من امل�س�ؤولني
احلكوميني الذين واجهوا هذا النوع من
الأ�سئلة املطروحة يف الكتاب� .إنه اختيار
ممتاز للقارئ الذي يريد �أن يتحدى
قناعاته امل�سبقة حول نظريات وممار�سات
احلوكمة العامة وتطبيقها .وعلى الرغم
من �أنني ال �أثني على الكتاب جلمهور

�أكرث عمومية ،ف�أعتقد �أنه ينبغي �أن تكون
قراءته مطلوبة يف جميع �صفوف ودورات
الإدارة العامة وعلى جميع امل�ستويات،
وبخا�ص ٍة على م�ستوى الدرا�سات العليا� .أما
املمار�سون فهم قد ي�ستفيدون �إىل حدٍ بعيد
�أي�ض ًا من هذا النقا�ش اجلوهري الذي ما
يزال غري مف�صول فيه.
“هل هي فكرة قد حان وقتها؟” يف
الواقع� ،إن كتاب �أو�سبورن ي�أتي يف حلظة
م�ؤاتية من تاريخ علم الإدارة العامة
ت�سمح للم�س�ؤولني والعلماء واملمار�سني
والطالب يف الإدارة العامة �إعادة النظر
يف حالة هذا احلقل املعريف� .إن علم
الإدارة العامة قد �أعاد تعريف نف�سه مع
مرور الوقت مت�أرجح ًا بني �آراء خمتلف
�أ�صحاب االخت�صا�ص باحلوكمة وبني
مقاربة الآخرين للإدارة.
لقد جنح �ستيفن �أو�سبورن وفريقه يف
جعلنا نعيد النظر يف نظريات وممار�سات
الإدارة العامة من خالل تقدمي جمموعة
�شاملة من وجهات النظر يف �ش�أن احلوكمة
العامة .ما هي اخلطوة التالية للإدارة
العامة؟ �إن الوقت �سيكون احلكم.

مؤشرات لبنانية

النمو االقتصادي في لبنان:

إعداد :نجالء نخلة

الواقع والتوقعات ()2012 – 1997
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النمو االقتصادي في لبنان:
الواقع والتوقعات ()2012 – 1997
إعداد :نجالء نخلة
خبيرة اقتصاد لدى صندوق النقد الدولي

 -1ن�سبة منو الناجت املحلي �سنوياً لل�سنوات 2009-1998
�شهد الناجت املحلي يف لبنان خالل الفرتة  2009-1998معدل منو بلغ  4.1يف املئة
�سنوي ًا ،يف حني كان االقت�صاد اللبناين ي�شهد منو ًا �سالب ًا خالل عامي  1999و ،2000ب�سبب
الركود االقت�صادي من ج ّراء عدد من العوامل �أبرزها التباط�ؤ يف القطاع العقاري ويف
عملية الإعمار؛ ففي عام  ،2000انخف�ضت ح�صة كل من التجارة والطاقة واملياه وال�صناعة
والبناء والزراعة من النمو مقابل ارتفاع ح�صة ثالثة قطاعات فقط ،هي النقل واملوا�صالت
واخلدمات والقطاع العام .كذلك �ساهمت العوائق الإدارية والهيكلية� ،إ�ضافة �إىل الرتاجع
يف القدرة التناف�سية واخللل املاكرو اقت�صادي ،يف تراجع النمو يف تلك الفرتة.
لذلك توجه لبنان �إىل م�ؤمتري باري�س  1-وباري�س  2-عامي  2001و  2002بربنامج
للإ�صالح االقت�صادي ارتكز على حفز االقت�صاد وحتديث النظام ال�ضريبي وحت�سني املالية
العامة واملحافظة على اال�ستقرار النقدي واملايل .و�شهد لبنان يف ال�سنوات التالية معدالت
منو جيدة و�صلت �إىل  7.5يف املئة عام 2004؛ ففي ذلك العام ارتفعت ح�صة غالب ّية
القطاعات من الناجت املحلي ،وبخا�ص ٍة التجارة واخلدمات ،تالهما النقل واملوا�صالت،
والبناء وال�صناعة ،ثم القطاع العام والزراعة.
�أدت تطورات الأحداث التي �شهدها لبنان منت�صف العقد الأول من هذا القرن ،مبا
فيها عملية اغتيال رئي�س الوزراء رفيق احلريري يف �شباط /فرباير � ،2005إىل فرتة من
عدم اال�ستقرار� ،إذ �شهد االقت�صاد تراجع ًا للودائع وارتفاع ًا يف الدولرة ،فرتاجعت التجارة
وال�صناعة والزراعة .وجاءت حرب متوز /يوليو  2006لت�ؤثر بدورها يف مو�سم ال�سياحة
واال�صطياف ،الأمر الذي �ساهم يف تراجع النمو �إىل  0.6يف املئة.
�أما ال�سنوات الثالث التي تلت تلك احلرب فقد �شهدت منو ًا غري م�سبوق ،وذلك بدء ًا
من عام  ،2007كتعوي�ض من اخل�سارة يف النمو من جراء حرب متوز /يوليو وبعد جناح
م�ؤمتر باري�س  3 -للمانحني يف كانون الثاين /يناير من تلك ال�سنة؛ ف�شهد االقت�صاد عودة
النمو �إىل م�ستويات عام  2004مع ارتفاع ح�ص�ص جميع القطاعات ،مع منو ملحوظ يف
قطاعات البناء واخلدمات والتجارة ،وكذلك النقل واملوا�صالت والزراعة وال�صناعة .وقد
م ّثل لبنان مالذ ًا �آمن ًا من الأزمة االقت�صادية العاملية عامي  2008و  ،2009فتدفقت الأموال
وزاد الن�شاط االقت�صادي وبلغ عدد ال�سياح الوافدين �أرقام ًا قيا�سية ،كما �شهد القطاع
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العقاري فورة كبرية؛ فارتفعت ح�ص�ص التجارة واخلدمات والبناء ،وبلغ معدل النمو يف
ال�سنوات الثالث الأخرية ما يعادل  8.4يف املئة (انظر ال�شكل رقم (.))1
%10
7^5

%8
%6
%4

8^5

تطور معدل النمو احلقيقي
( 2009 – 1998بالن�سبة املئوية)
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يظهر حتليل الناجت املحلي لل�سنوات � 2009-1997أن اخلدمات والتجارة هما ركيزة
االقت�صاد اللبناين� ،إذ مي ِّثالن مع ًا ما يعادل  56يف املئة من الناجت املحلي� .أما فورة البناء
بعد عام  2005فقد �أدت �إىل ارتفاع ن�سبة هذا القطاع �إىل  9يف املئة� .أما ن�سبة ال�صناعة
فقد انخف�ضت يف ال�سنوات الأخرية على نحو ملحوظ يف حني بقيت ن�سبة الزراعة �شبه ثابتة
للفرتة الزمنية نف�سها (انظر اجلدول رقم (.))1

اجلدول رقم ()1

تطور الناجت املحلي القائم بح�سب القطاعات بالأ�سعار اجلارية
( 2009 – 1997مبليارات اللريات اللبنانية)
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ال�شكل رقم ()2
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تطور الناجت املحلي القائم
بح�سب القطاعات 2009 - 1997
(بالن�سبة املئوية)
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كما يظهر حتليل الناجت املحلي للفرتة نف�سها �أن القطاع اخلا�ص هو ركيزة االقت�صاد
اللبناين؛ فا�ستهالك وا�ستثمار القطاع اخلا�ص م ّثال ما يعادل  105يف املئة من الناجت
املحلي يف الفرتة  .2009-1997وقد ا�ستمر ا�ستهالك الأ�سر يف االرتفاع خالل ال�سنوات
الثالث ع�شرة املا�ضية� .أما اال�ستثمار من قبل القطاع العام فقد انخف�ض بني عامي 2004
ّ
التق�شف التي اعتمدتها الدولة للتخفيف من عبء الدين
و ،2007وذلك ب�سبب �سيا�سة
العام .وقد زادت النفقات العامة على البنى التحتية والتجهيزات عامي  2008و� .2009أما
�صايف الت�صدير فكان �سالب ًَا ،وهذا �أمر طبيعي� ،إذ �إن واردات لبنان تفوق �صادراته بن�سبة
ال�ضعفني ون�صف ال�ضعف.

اجلدول رقم ()2
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 -2توقعات النمو لل�سنوات 2012-2010
بعد النمو غري امل�سبوق يف ال�سنوات الثالث الأخرية ( )2009-2007من املتوقع �أن
ت�شهد �سنتا  2011و 2012تراجع ًا ملحوظ ًا يف النمو ب�سبب عدة عوامل؛ فاال�ضطرابات
الداخلية الناجتة من االختالفات ال�سيا�سية وال�شلل احلكومي الذي ا�ستمر نحو ن�صف
ال�سنة ،والت�أخر يف تطبيق امل�شاريع الإ�صالحية وتطوير البنى التحتية �أدت �إىل تباط�ؤ يف
الن�شاط االقت�صادي رافقه تباط�ؤ يف القطاع العقاري .وتزامن الت�أزم ال�سيا�سي الداخلي
مع الأزمات والثورات الإقليمية التي ت�ؤثر �سلب ًا يف النمو يف لبنان ،الذي يرتبط مع بلدانها
بعالقات جتارية وترابط �سياحي .وعلى خالف �سنتي  2008و  2009حيث كان لبنان مالذ ًا
للتدفقات املالية وللن�شاط ال�سياحي يف ظل الأزمة العاملية ،ف َّوت لبنان هذه الفر�صة عام
 2011ب�سبب التجاذبات الداخلية ،ومل توفر الأزمات الإقليمية فر�صة الجتذاب الأموال
وال�سياح �إليه .وعليه ،من املتوقع �أن ينخف�ض النمو �إىل ما يعادل  1.9يف املئة عام 2011
ليعود ويرتفع �إىل  3.9يف املئة عام  2012بح�سب توقعات بع�ض امل�ؤ�س�سات العاملية .وتتفاوت
توقعات هذه امل�ؤ�س�سات ،يتوقع البنك الدويل مث ًال �أن يبلغ النمو  3.0يف املئة عام 2011
برتاجع ملحوظ عن منو بلغ  7.0يف املئة �سنة � .2010أما وحدة اال�ستخبارات االقت�صادية
فتتوقع منو ًا بن�سبة  1.5يف املئة ل�سنة  2011بعد منو و�صل �إىل  7.2يف املئة يف .2010

اجلدول رقم ()3

تطور النمو يف لبنان وفق توقعات بع�ض امل�ؤ�س�سات العاملية
املتخ�ص�صة (خريف )2011
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النـاجت القـومي
الناجت القومي هو القيمة ال�سوقية ملجموع ما �أنتج يف االقت�صاد القومي من ال�سلع واخلدمات املادية وغري املادية يف فرتة معينة
غالب ًا ما تكون �سنة .وهو ي�شمل نوعني من الإنتاج
�.1إنتاج مادي :يتمثل يف املن�سوجات وامل�صنوعات وغريها (ال�سلع)
�.2إنتاج غري مادي :مثل التعليم والرعاية ال�صحية والدفاع والأمن وغريها (اخلدمات)
و يق�سم االقت�صاد �إىل �أربع قطاعات كما يلي:

�أ  -القطاع العائلي (:)Households Sector
وهم امل�ستهلكون الذين يقومون ب�شراء ال�سلع واخلدمات املختلفة من القطاعات الأخرى .ويف نف�س الوقت ،ف�إن القطاع العائلي
هو القطاع الذي ميتلك عنا�صر الإنتاج املختلفة .يح�صل القطاع العائلي على الدخل الذي ميكنه من �شراء هذه ال�سلع واخلدمات
عن طريق م�ساهمتهم بعنا�صر الإنتاج (العمل ،الأر�ض ،ر�أ�س املال ،والتنظيم) يف العملية الإنتاجية .وي�سمى الإنفاق الذي يقوم به
القطاع العائلي بالإنفاق اال�ستهالكي (.)Consumption Expenditure

ب  -قطاع الأعمال �أو الإنتاج (:)Business Sector
ويت�ألف هذا القطاع من املنتجون الذين يقومون بعملية �إنتاج ال�سلع واخلدمات املختلفة ،وذلك عن طريق ا�ستخدام عنا�صر
الإنتاج املتوفرة والتي يتم احل�صول عليها من القطاع العائلي .ولقاء ا�ستخدام هذه العنا�صر ،يقوم قطاع الإنتاج بدفع �أجور
ورواتب وفوائد �إىل القطاع العائلي .وي�سمى الإنفاق الذي يقوم به هذا القطاع بالإنفاق اال�ستثماري (.)Investment Expenditure

ج  -القطاع احلكومي (:)Government Sector
يقوم القطاع احلكومي بتوفري امل�شاريع واملرافق الأ�سا�سية التي ال يوفرها قطاع الأعمال ،وكذلك دفع خم�ص�صات مالية
للعجزة وكبار ال�سن (�أو ما ي�سمى باملدفوعات التحويلية ،)Transfers -بالإ�ضافة �إىل �شراء ال�سلع واخلدمات من قطاع الأعمال.
وي�سمى الإنفاق الذي يقوم به القطاع احلكومي بالإنفاق احلكومي اال�ستهالكي ( .)Government Expenditureويح�صل القطاع
احلكومي على املوارد املالية الالزمة لتمويل الإنفاق احلكومي عن طريق فر�ض ال�ضرائب (.)Taxes

د -القطاع اخلارجي (:)Foreign Sector

يقوم االقت�صاد املحلي ببيع بع�ض ال�سلع واخلدمات التي مت �إنتاجها حملي ًا �إىل دول �أخرى على هيئة �صادرات (،)Exports
ويقوم يف نف�س الوقت ب�شراء بع�ض ال�سلع واخلدمات من دول �أخرى يف �صورة واردات ( .)Importsويو�ضح �صايف ال�صادرات (،)Xn
الفرق بني قيمة ال�صادرات ( )Xوقيمة الواردات )X= Xn – M :(M
امل�صادر :ح�سابات لبنان االقت�صادية  2008 ،2007-1997و2009
www.cba.edu.kw/malomar/CH_8.doc

الن�شرات االقت�صادية لبنك عودة وبنك بيبلو�س وبنك لبنان واملهجر.
تقارير اال�ست�شارات ال�سنوية بني �صندوق النقد الدويل ولبنان.
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ملحق
 .1ملخ�ص الأداء املايل للعام ( 2011مباليني اللريات اللبنانية)
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205,903

ÊÉãdG øjô°ûJ

854,340

627,629

255,812

176,810

195,007

226,711

154,292

∫hC’G ¿ƒfÉc

1,245,733

757,255

353,460

180,967

222,828

488,478

269,338

´ƒªéŸG
– ÊÉãdG ¿ƒfÉc
2010 ∫hC’G ¿ƒfÉc
Ò«¨àdG

13,352,773

9,884,673

4,406,273

2,178,678

3,299,722

3,468,100

2,261,250

12,018,493

9,975,833

3,981,066

2,801,730

3,193,037

2,042,660

957,050

1,334,280

91,160-

425,207

623,052-

106,685

1,425,440

1,304,200

%11^10

%0^91-

%10^68

%22^24-

%3^34

%69^78

%136^27

(ájƒÄe áÑ°ùf) Ò«¨àdG

* �أ�ضيف �إىل مبلغ الإيرادات اجلمركية تلك الر�سوم التي يجري حت�صيلها من قبل الإدارة اجلمركية كر�سوم اال�ستهالك بهدف املقارنة
** مالحظة� :إن �أرقام عام  2011متثل تقديرات وزارة االت�صاالت ،علما �أنه مت حتويل  1,055,250مليون ل.ل� .إىل ح�ساب اخلزينة يف م�صرف لبنان
يف �شهر ت�شرين الثاين من العام � .2011أما الرقم املدرج عام  2010فيمثل املبلغ الفعلي الذي حولته وزارة االت�صاالت �إىل وزارة املالية.
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)(تكملة

) (مباليني اللريات اللبنانية2011  ملخ�ص الأداء املايل للعام.1
áfRGƒŸG äÉ«∏ªY .1
äÉ≤ØædG 1^2
äÉ≤Øf 1^2^1
áeÉY

ójó°ùJ 1^2^2
óFGƒa

•É°ùbG ójó°ùJ 1^2^3
***á«LQÉN ¿ƒjO

ô¡°ûdG

óFGƒa 1^2^2^2
á«LQÉN ¿ƒjO

óFGƒa 1^2^2^1
á«∏NGO ¿ƒjO

28,592

79,612

269,126

348,738

94,506

860,421

1,237,751

ÊÉãdG ¿ƒfÉc

13,462

90,053

310,537

400,590

254,881

916,372

1,330,424

•ÉÑ°T

19,842

314,603

310,815

625,418

154,155

940,175

1,585,435

QGPBG

34,773

310,237

354,028

664,265

248,472

741,870

1,440,908

¿É°ù«f

30,713

158,075

221,234

379,309

194,550

741,403

1,151,425

QÉjCG

16,801

123,090

325,100

448,190

84,830

745,989

1,210,980

¿GôjõM

37,591

78,610

231,735

310,345

112,880

786,844

1,134,780

Rƒ“

15,682

98,768

267,368

366,136

197,292

728,386

1,110,204

ÜBG

50,285

315,873

332,202

648,075

361,918

901,696

1,600,056

∫ƒ∏jCG

40,613

184,717

375,993

560,710

447,119

844,220

1,445,543

∫hCG øjô°ûJ

40,972

235,488

238,130

473,618

197,148

665,693

1,180,283

ÊÉãdG øjô°ûJ

50,091

113,437

315,968

429,405

277,964

1,115,062

1,594,558

∫hC’G ¿ƒfÉc

379,417

2,102,563

3,552,236

5,654,799

2,625,715

9,988,131

16,022,347

324,339

2,130,683

3,762,616

5,893,299

1,797,294

8,969,351

15,186,989

55,078

28,120-

210,380-

238,500-

828,421

1,018,780

835,358

´ƒªéŸG
ÊÉãdG ¿ƒfÉc
2010 ∫hC’G ¿ƒfÉc
Ò«¨àdG

%16^98

%1^32-

%5^59-

%4^05-

%46^09

%11^36

%5^50

(ájƒÄe áÑ°ùf) Ò«¨àdG

á°ù°SDƒe É¡æe
¿ÉæÑd AÉHô¡c

 تت�ضمن ت�سديد اق�ساط القرو�ض اخلارجية املي�سرة لتمويل امل�شاريع:*** ت�سديد اق�ساط ديون خارجية
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)(تكملة

) (مباليني اللريات اللبنانية2011  ملخ�ص الأداء املايل للعام.1
áæjõÿG äÉ«∏ªY .2
™aO 2^2

¢†Ñb 2^1

´ƒª› øe ¬àÑ°ùf
äÉ≤ØædG

áfRGƒŸG äÉ«∏ªY .1
¢†FÉa / õéY
‹hC’G áfRGƒŸG

56,499

103,862

%20^78

257,145

ÊÉãdG ¿ƒfÉc

73,881

30,906

%22^43-

298,436-

•ÉÑ°T

98,850

43,642

%7^95-

126,112-

QGPBG

113,945

51,661

%21^36

307,800

¿É°ù«f

106,653

69,665

%62^77

722,795

QÉjCG

83,692

51,142

%84^70

1,025,717

¿GôjõM

114,478

89,601

%41^77

473,961

Rƒ“

43,287

36,848

%10^81

120,037

ÜBG

90,425

64,207

%5^80

92,875

∫ƒ∏jCG

90,252

43,480

%32^48

469,542

∫hCG øjô°ûJ

370,796

38,973

%15^98

188,647

ÊÉãdG øjô°ûJ

334,904

93,661

%8^19

130,671

∫hC’G ¿ƒfÉc

1,577,662

717,648

%21^00

3,364,642

1,859,896

665,830

%20^08

3,049,142

282,234-

51,818

--

315,500

´ƒªéŸG
– ÊÉãdG ¿ƒfÉc
2010 ∫hC’G ¿ƒfÉc
Ò«¨àdG

%15^17-

%7^78

--

%10^35

(ájƒÄe áÑ°ùf) Ò«¨àdG

ô¡°ûdG
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)(تكملة

) (مباليني اللريات اللبنانية2011  ملخ�ص الأداء املايل للعام.1
¢†FÉØdG / õé©dG .6
‹ÉªL’G ‹hC’G

%23^53

304,508

/ õé©dG áÑ°ùf
‹ÉªL’G ¢†FÉØdG
äÉ≤ØædG ´ƒª› øe
%5^63-

%24^31-

341,411-

%10^77-

øe ¬àÑ°ùf
äÉ≤ØædG ´ƒª›

/ õé©dG ´ƒª› .5 ≠dÉÑŸG ´ƒª› .4
‹ÉªL’G ¢†FÉØdG
áYƒaóŸG

≠dÉÑŸG ´ƒª› .3
á°VƒÑ≤ŸG
ô¡°ûdG

72,822-

1,294,250

1,221,428

ÊÉãdG ¿ƒfÉc

%53^80-

755,463-

1,404,305

648,842

•ÉÑ°T

181,320-

%49^08-

826,580-

1,684,285

857,705

QGPBG

%15^79

245,516

%29^17-

453,522-

1,554,853

1,101,331

¿É°ù«f

%54^51

685,807

%21^92

275,785

1,258,078

1,533,863

QÉjCG

%76^71

993,167

%40^80

528,176

1,294,672

1,822,848

¿GôjõM

%35^95

449,084

%8^10

101,148

1,249,258

1,350,406

Rƒ“

%9^85

113,598

%23^25-

268,220-

1,153,491

885,271

ÜBG

%3^94

66,657

%37^37-

631,703-

1,690,481

1,058,778

∫ƒ∏jCG

%27^53

422,770

%11^63-

178,553-

1,535,795

1,357,242

∫hCG øjô°ûJ

%9^23-

143,176-

%42^41-

657,766-

1,551,079

893,313

ÊÉãdG øjô°ûJ

%5^73-

110,572-

%30^58-

590,068-

1,929,462

1,339,394

∫hC’G ¿ƒfÉc

%14^23

2,504,628

%20^05-

3,529,588-

17,600,009

14,070,421

%10^88

1,855,076

%25^59-

4,362,562-

17,046,885

12,684,323

--

649,552

--

832,974

553,124

1,386,098

´ƒªéŸG
– ÊÉãdG ¿ƒfÉc
2010 ∫hC’G ¿ƒfÉc
Ò«¨àdG

--

%35^01

--

%19^09-

%3^24

%10^93

(ájƒÄe áÑ°ùf) Ò«¨àdG

Lebanese Ministry of Finance; Fiscal Performance Report Year 2011. www.finance.gov.lb
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 نجالء نخلة:إعداد

2012 - 2011  الأ�سواق املالية.2
ähÒH á°UQƒH
¥ƒ°ùdG á∏ª°SQ

ádhGóàŸG áª«≤dG

ádhGóàŸG º¡°SC’G OóY

12^663

47,6

5,322,707

ÊÉãdG ¿ƒfÉc

12^066

29,3

7,279,483

•ÉÑ°T

12^094

72,9

12,556,873

QGPBG

11^913

94,1

18,453,479

¿É°ù«f

11^699

62,0

6,771,576

QÉjCG

11^331

34,9

2,799,756

¿GôjõM

11^247

33,6

3,193,716

Rƒ“

11^081

42,5

4,130,284

ÜBG

10^646

28,4

3,302,725

∫ƒ∏jCG

10^448

17,5

2,253,871

∫hCG øjô°ûJ

10^260

18,2

1,749,640

ÊÉãdG øjô°ûJ

10^285

34,3

9,690,284

∫hC’G ¿ƒfÉc

10^290

31,0

4,698,553

ÊÉãdG ¿ƒfÉc

10^573

28,7

3,288,030

•ÉÑ°T

(á«cÒeC’BG äGQ’hódG äGQÉ«∏Ã) (á«cÒeC’BG äGQ’hódG ÚjÓÃ)

ô¡°ûdG

áæ°ùdG

2011

2012

Beirut Stock Exchange; Markets Historical Data, Monthly Reports. www.bse.com.lb
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2012-2011  الأ�سواق النقد ّية.3
IóFÉØdG QÉ©°SCG
∑ƒæÑdG ô©°S §°Sƒàe
∑ƒæÑdG ô©°S §°Sƒàe
äÉeƒ°üÿG ≈∏Y ájQÉéàdG äÉeƒ°üÿG ≈∏Y ájQÉéàdG
»cÒeC’G Q’hódÉH ¢Vhô≤dGh á«fÉæÑ∏dG IÒ∏dÉH ¢Vhô≤dGh

Oƒ≤ædG øe ¢Vhô©ŸG

∑ƒæÑdG ô©°S §°Sƒàe
™FGOƒdG ≈∏Y ájQÉéàdG
»cÒeC’G Q’hódÉH

∑ƒæÑdG ô©°S §°Sƒàe
™FGOƒdG ≈∏Y ájQÉéàdG
á«fÉæÑ∏dG IÒ∏dÉH

2^84
2^95
2^82
2^84
2^84
2^81
2^86
2^80
2^84
2^82
2^84
2^83
2^87

5^63
5^63
5^63
5^64
5^64
5^62
5^59
5^53
5^58
5^60
5^59
5^63
5^60

(ájƒÄŸG áÑ°ùædÉH ,íLôe §°Sƒàe) (ájƒÄŸG áÑ°ùædÉH ,íLôe §°Sƒàe) (ájƒÄŸG áÑ°ùædÉH ,íLôe §°Sƒàe) (ájƒÄŸG áÑ°ùædÉH ,íLôe §°Sƒàe)

7^14
7^01
7^24
7^05
7^04
6^98
7^03
7^16
6^92
7^10
6^99
7^02
6^99

7^71
7^71
7^73
7^73
7^67
7^59
7^33
7^53
7^37
7^27
7^31
7^38
7^19

äGÒ∏dG äGQÉ«∏Ã
á«fÉæÑ∏dG
145963^6
146424^9
147693^1
149734^3
149738^4
149968^9
150660^8
151348^0
151960^0
152857^3
153013^4
154364^6
154815^0

ô¡°ûdG

ÊÉãdG ¿ƒfÉc
•ÉÑ°T
QGPBG
¿É°ù«f
QÉjCG
¿GôjõM
Rƒ“
ÜBG
∫ƒ∏jCG
∫hCG øjô°ûJ
ÊÉãdG øjô°ûJ
∫hC’G ¿ƒfÉc
ÊÉãdG ¿ƒfÉc

áæ°ùdG

2011

2012

) الودائعM2( + ) ودائع �أخرى باللرية اللبنانيةM1(+  ودائع حتت الطلب باللرية+= النقد املتداولM4
 �سندات اخلزينة يف القطاع غري امل�صريف بالإ�ضافة �إىل الفوائد+ )M3( بالعمالت الأجنبية
Lebanese Central Bank; Economic and Financial Data. www.bdl.gov.lb
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اتجاهات اقتصادية عالمية

األزمة االقتصادية العالمية واتجاهات تطور األجور
واألرباح والضرائب في االقتصادات المتطورة
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إعداد مؤسسة البحوث
واالستشارات

األزمة االقتصادية العالمية واتجاهات تطور األجور
واألرباح والضرائب في االقتصادات المتطورة
إعداد مؤسسة البحوث واالستشارات

يواجه االقت�صاد العاملي ،راهن ًا ،تزايد املخاطر املرتبطة باحتمال االنزالق نحو موجة
جديدة من الركود املزدوج ( ،)Double-dip Recessionوبخا�صة بعد تعثرّ حالة التعايف من
�أزمة الرهون العقارية ،التي كانت قد انطلقت �شرارتها يف الواليات املتحدة الأمريكية
وعرفت بـ “الفقاعة العظيمة” ( ،)Supper Bubbleكما و�صفها �آنذاك
�أواخر عام ُ ،2007
رجل الأعمال العاملي جورج �سورو�س .ومعروف �أن هذه الأزمة كانت قد ان�سحبت على
القطاع املايل عرب امل�شتقات املالية امل�سمومة ،وجرفت معها �أكرب امل�صارف العاملية (بري
�سترينز ،ليمان براذرز ،مرييل لين�ش ،)...ممهدة ال�سبيل �أمام انهيار البور�صات العاملية،
واجتاه االقت�صاد احلقيقي نحو الركود بالتزامن مع تفاقم معدالت البطالة .وقد ا�ستمرت
ظاهرة «ال�سقوط احلر» حتى منت�صف عام  ،2009عندما مت احتوا�ؤها املوقت عرب �ضخ
املتنوعة لالقت�صادات املتعرثة
تريليونات من الدوالرات يف خطط التحفيز وبرامج الإنقاذ
ّ
حول العامل .وهذا ما جعل مديونية الدول ترتفع نحو  5500مليار دوالر �أمريكي خالل
ال�سنوات  ،2010-2008يف حني ق ّدر عجز املوازنة الأمريكية املنتهية يف �شهر �أيلول/
�سبتمرب املا�ضي بـ  1500مليار دوالر �أمريكي .وهكذا حتقق انكما�ش بن�سبة  1.9-يف املئة
يف الناجت الإجمايل العاملي عام  ،2009ولأول مرة منذ احلرب العاملية الثانية.
ويبدو يف الوقت احلا�ضر �أن االقت�صاد العاملي يواجه جمدد ًا احتماالت التباط�ؤ ،على
الرغم من كل حزم الإنقاذ و�سيا�سات التحفيز� ،أو رمبا ب�سببها .وبح�سب جوزف �شمبيرت
“يكون االنتعا�ش �سليم ًا �إذا ما نبع من نف�سه� ،أما �إذا كان ناجت ًا من بواعث م�صطنعة
فقط ف�إنه ال يق�ضي على جميع مفاعيل الك�ساد ،بل ي�ضيف �إىل بقاياها خل ًال جديد ًا ينبغي
التخل�ص منه �أي�ض ًا ،الأمر الذي يهدد االقت�صاد ب�أزمة �أخرى �أ�ش ّد �سوء ًا” .واحلال �أن
عدد ًا من االقت�صادات املتطورة يعاين ا�شتداد �أزمة الديون ال�سيادية (وخ�صو�ص ًا يف �أوروبا
واليابان) ،وعجز املوازنات وتزايد احتماالت انك�شاف القطاع امل�صريف على هذه املخاطر؛
فحل �أزمة الديون ال�سيادية يف اليونان املقدّر حجمها بنحو  180يف املئة من ناجتها املحلي
الإجمايل ،قد يكلف نحو  500مليار دوالر �أمريكي� ،أما يف حال �إعالن �إفال�س هذا البلد،
ف�إن حزمة �أكرب من الأموال ال تقل عن  2تريليون دوالر قد يحتاج االحتاد الأوروبي �إليها
من �أجل وقف انت�شار العدوى �إىل دول �أخرى (مثل الربتغال و�إ�سبانيا و�إيرلندا و�إيطاليا
وبلجيكا) ،وبهدف �إنقاذ اليورو ،و�ضمان ا�ستقرار البنوك و�إعادة ر�سملتها.
لقد �ساد اعتقاد ،قبيل هذه الأزمة الأخرية ،ب�إمكان تروي�ض الأزمات الدورية ،على
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الرغم من االختالالت البنيوية املعتملة يف النظام االقت�صادي العاملي .بيد �أن اليابان مل
تتمكن من جتاوز �أزمة الركود املزمن (�أو النمو امل�سطح) منذ انفجار اقت�صاد الفقاعة يف
�أوائل الت�سعينيات؛ ف�ض ًال عن تعاقب �أزمات النمور الآ�سيوية واملك�سيك ورو�سيا والأرجنتني،
وفقاعة الدوت كوم و�إفال�س �أنرون� ،إ�ضافة �إىل “داء الت�صلب الأوروبي” ،وهي كلها عوامل
كان يجب �أن تقل�ص من �أوهام التفا�ؤل املفرط حول متانة االقت�صاد العاملي .و�إذا كان رئي�س
جمل�س االحتياطي الفدرايل ،بن برنانكي ،قد تعلم من �أزمة “الك�ساد العظيم” (-1929
 )1932ما كان يجب الأخذ فيه ملعاجلة الو�ضع االقت�صادي �آنذاك (�إذ قام بدرا�ستها
وحتليلها على نحو مف�صل �إبان درا�سته اجلامعية) ،ف�إن ما فاته راهن ًا هو االختالف الكبري
بني حمددات �أزمة الع�شرينيات وبني م�سببات الأزمة الراهنة .وهذا ما ي�ستوجب طرح
ال�س�ؤال حول هذه امل�سببات ،يف حماولة ملعرفة �أبعادها وت�أثرياتها امل�ستقبلية.
ويف حماولة للإحاطة بجوانب من تلك امل�سببات� ،سوف نكتفي ب�إلقاء ال�ضوء على
العالقة التي حكمت اجتاهات تطور الأجور والأرباح وال�ضرائب ،مذ �سادت ال�سيا�سات
االقت�صادية النيو-ليربالية ،قبل ثالثة عقود ون ّيف .وقد بد�أ الأمر يف �أوائل ال�سبعينيات،
مع اختالل قاعدة نظام النقد الدويل املطبق منذ بريتون وودز ،بفعل التغري املتنامي يف
موازين القوى االقت�صادية العاملية ،وحتديد ًا بني الواليات املتحدة من جهة ،وبلدان �أوروبا
الغربية واليابان من جهة �أخرى .فالواليات املتحدة كانت تعاين الت�ضخم �آنذاك نتيجة تزايد
حجم الإنفاق الع�سكري يف �إثر حرب فيتنام ،يف الوقت الذي كانت امل�ضاربات على الذهب
والعمالت تتجه جنو التعاظم ،الأمر الذي حتم انهيار اتفاقية تثبيت �أ�سعار ال�صرف ،على
�أ�سا�س ما يوازي قيمتها بالدوالر الأمريكي .ويف � 15آب� /أغ�سط�س � ،1971أطلق ريت�شارد
نيك�سون ر�صا�صة الرحمة على نظام النقد الدويل ،معلن ًا وقف التزام الواليات املتحدة
حتويل الدوالر �إىل ذهب عند �سعر ثابت ،الأمر الذي دفع العامل نحو االنتقال التدريجي �إىل
نظام تعومي العمالت �أوا�سط ال�سبعينيات .ومل يحل هذا التطور دون ا�ستمرار االلتزام العام
للقيادة الأمريكية (الرئي�سان جريالد فورد وجيمي كارتر) بال�سيا�سات الكينزية خالل
ال�سبعينيات ،مع العلم �أن تلك احلقبة �شهدت تفاقم �أزمة الركود الت�ضخمي (،)Stagflation
التي ُعدّت مبنزلة ر ّد عملي على نظرية منحنى ويليام فيليب�س ( ،)Phillips Curveالقائلة ب�أن
العالقة بني البطالة والت�ضخم هي عالقة عك�سية .ويف هذه الأجواء بالذات برزت �أطروحات
املدر�سة النقدية ( ،)Monetarismالتي ما لبث �أحد �أهم م�ؤ�س�سيها ميلتون فريدمان �أن �أدى
دور ًا �أ�سا�سي ًا يف نقل اقت�صاد الواليات املتحدة من ال�سيا�سات الكينزية �إىل النيو -ليربالية،
بعد انتخاب رونالد ريغان رئي�س ًا للواليات املتحدة الأمريكية عام .1981
تركز نقد ال�سيا�سات االقت�صادية امل�ستوحاة من النظرية الكينزية يف الواليات املتحدة
من جانب مدر�ستني نيو-ليرباليتني هما:

.
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النيو-كال�سيكية (مدر�سة �شيكاغو) ،التي ر�أت �أن �أ�سا�س كل ال�شرور يكمن يف تدخل
الدولة يف ال�سوق ويف �سيا�سات “دولة الرفاه” .لذلك ،مت ّثل الهدف الأول لهذه املدر�سة
بتقلي�ص نطاق ال�سيا�سات االجتماعية للدولة ،وكل �أوجه �ضمان التوظيف الكامل التي
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كانت معتمدة ...و�أعادت هذه املدر�سة االعتبار يف املقابل� ،إىل فكرة “اليد اخلفية”
لآدم �سميث ،معتقدة �أن التوازن العام يف الر�أ�سمالية يتحقق من خالل �آليات ال�سوق،
وبالتايل ينبغي �أن يقت�صر دور الدولة االقت�صادي على ممار�سة ال�سيا�سة النقدية ،من
خالل �ضبط حجم النقد املتداول يف ال�سوق .لذلك تركزت الأولوية ،يف عهد ريغان،
على رفع �أ�سعار الفائدة للجم الت�ضخم ،ومل تكرتث لنتائج هذه ال�سيا�سة التي �أدت �إىل
املزيد من ارتفاع ن�سب البطالة.

.

مدر�سة اقت�صاد جانب العر�ض ،التي ر�أت �أن العر�ض هو الذي يخلق الطلب بقيمة
معادلة له من �سلع �أخرى ،وا�ستندت يف ذلك �إىل قانون جان باتي�ست �ساي (Say’s
 .)Lawو�شددت هذه املدر�سة على خف�ض ال�ضرائب على مداخيل الأفراد و�أرباح
ال�شركات ،وعلى حترير االقت�صاد من خالل تخ�صي�ص ملكية امل�شاريع وامل�ؤ�س�سات
التي متلكها الدولة.

وقد انطوى و�صول مارغريت ثات�شر �إىل من�صب رئا�سة وزراء بريطانيا عام ،1979
على دعم �إ�ضايف لل�سيا�سة النيو-ليربالية ،وال �سيما �أن رئي�سة الوزراء هذه �شديدة الت�أثر
بنظريات االقت�صادي الإنكليزي (النم�ساوي الأ�صل) فريدري�ش فون هايك الذي ُي َعد �أحد
�أبرز امل�ساهمني يف املدر�سة النم�ساوية لالقت�صاد ( .)Austrian Schoolوكانت ثات�شر قد
رفعت الكتاب الذي �ألفه هايك (د�ستور احلرية) عالي ًا ،قائلة �إن “هذا ما ن�ؤمن به”.
فماذا كانت نتائج اعتماد �سيا�سات حترير االقت�صاد يف البلدان الر�أ�سمالية املتطورة؟
بهدف ر�صد ومقارنة الأو�ضاع التي �آلت اقت�صادات البلدان املتطورة �إليها يف ظ ّل
ال�سيا�سات النيو-ليربالية ،مت اال�ستناد �إىل ع ّينات مم ّثلة لأهم هذه البلدان ،وهي ك ّل من
الواليات املتحدة الأمريكية واليابان وبلدان االحتاد الأوروبي اخلم�سة ع�شر التي ان�ضمت
�إىل هذا االحتاد وم ّثلت نواته بني عامي  1995و  .2004و�أف�ضى التحليل املقارن لهذه
الأو�ضاع �إىل ا�ستخال�ص امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية التالية:

 -1معدل النمو ال�سنوي الو�سطي للناجت املحلي الإجمايل
اجته هذا املعدل نحو االنخفا�ض يف الأمد الطويل (مق ّومة باملعدالت الو�سطية خالل
فرتات زمنية ع�شرية) يف الواليات املتحدة من نحو  4.2يف املئة خالل ال�ستينيات� ،إىل 1.7
يف املئة يف العقد الأول من الألفية الثالثة� .أما يف اليابان فقد حتقق الرتاجع من  10.1يف
املئة يف ال�ستينيات �إىل  0.7يف املئة خالل العقد الأخري ،يف حني انخف�ض هذا املعدل يف
بلدان االحتاد الأوروبي اخلم�سة ع�شر من  4.8يف املئة �إىل  1.2يف املئة يف الفرتة الزمنية
نف�سها (انظر الر�سم البياين رقم (.))1
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الر�سم البياين رقم ()1

تطور معدل النمو ال�سنوي الو�سطي
للناجت املحلي الإجمايل يف
االقت�صادات املتطورة
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امل�صدر :املفو�ضية الأوروبية“ :امللحق الإح�صائي حول االقت�صاد الأوروبي ”،ربيع .2011

 -2معدالت منو ن�صيب العامل من الناجت املحلي الإجمايل
�أخذت معدالت النمو هذه يف الرتاجع منذ ال�ستينيات (مق ّومة باملعدالت الو�سطية
خالل فرتات زمنية ع�شرية)؛ ففي الواليات املتحدة انخف�ض هذا املعدل ال�سنوي من 2.3
يف املئة خالل ال�ستينيات� ،إىل  1.9يف املئة يف العقد الأول من الألفية الثالثة� .أما يف اليابان
فقد كان الرتاجع �أكرث حدّة ،منخف�ض ًا من  8.6يف املئة �إىل  1.1يف املئة ،يف حني انخف�ض
يف بلدان االحتاد الأوروبي من  4.8يف املئة �إىل  0.7يف املئة يف الفرتة نف�سها (انظر الر�سم
البياين رقم (.))2

الر�سم البياين رقم ()2

تطور معدل منو ن�صيب العامل من
للناجت املحلي الإجمايل يف
االقت�صادات املتطورة
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امل�صدر :املفو�ضية الأوروبية :امل�صدر ال�سابق.
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 -3معدل البطالة
على الرغم من تقلب معدالت البطالة (مق ّومة باملعدالت الو�سطية خالل فرتات
زمنية ع�شرية) �صعود ًا وهبوط ًا يف معظم البلدان املعنية (با�ستثناء اليابان) ،فقد اجته
املنحى العام لهذه املعدالت يف تلك البلدان �صعود ًا خالل العقود املن�صرمة؛ ففي اليابان
(وهو املثال الأو�ضح) ،ارتفع معدل البطالة الو�سطي عقد ًا تلو الآخر من  1.3يف املئة يف
ال�ستينيات �إىل  4.7يف املئة يف العقد الأول من الألفية الثالثة� .أما يف الواليات املتحدة ،ففي
�سجل يف ال�ستينيات ( 4.8يف املئة) ،ارتفع هذا املعدل تدريج ًا �إىل
مقابل �أدنى معدل بطالة ّ
 7.1يف املئة يف الثمانينيات ،ثم ا�ستقر على م�ستوى  6.1يف املئة يف العقد الأول من الألفية
الثالثة ،بعد انخفا�ض ن�سبي يف الت�سعينيات .ويف بلدان االحتاد الأوروبي اخلم�سة ع�شر،
ارتفع معدل البطالة من م�ستويات معتدلة يف ال�ستينيات ( 2.2يف املئة) وال�سبعينيات ،حتى
بلغ �أوجه يف الت�سعينيات ( 9.2يف املئة) ،وبقي هذا املعدل مرتفع ًا يف العقد الأول من هذا
القرن ( 8يف املئة) ،وجتاوز مثيله يف كل من اليابان و�أمريكا ،وهو ما �سبق تو�صيفه بداء
الت�صلب الأوروبي (انظر الر�سم البياين رقم (.))3
% 10
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تطور متو�سط معدل البطالة
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امل�صدر :املفو�ضية الأوروبية :امل�صدر ال�سابق.

 -4معدل منو عدد العاملني يف ال�صناعة
تراجع هذا املعدل بدوره ب�صورة وا�ضحة يف خمتلف البلدان املتطورة؛ ففي الواليات
املتحدة انخف�ض هذا املعدل من  2.1يف املئة يف ال�سبعينيات �إىل  0.2يف املئة فقط يف العقد
الأول من هذه الألفية� .أما يف بلدان االحتاد الأوروبي فقد كان الرتاجع �أقل حدّة ،منتق ًال
من  0.7يف املئة يف الثمانينيات �إىل  0.6يف املئة يف العقد الأول من القرن احلايل .يف
املقابل �شهدت اليابان انخفا�ض ًا كبري ًا يف معدل منو عدد الأجراء منذ ال�ستينيات ،منتق ًال
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هذا املعدل من  1.4يف املئة �إىل منو �سالب يف العقد املا�ضي بلغ  0.4-يف املئة (انظر
الر�سم البياين رقم ( .))4جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن عدد عمال اليابان بلغ يف �شهر �آب/
�أغ�سط�س من العام احلايل امل�ستوى نف�سه امل�سجل يف �شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر � ،1987إما
ب�سبب التقاعد و�إما ب�سبب فقدان الرغبة يف البحث عن عمل.

الر�سم البياين رقم ()4

معدل النمو ال�سنوي يف عدد
العاملني يف ال�صناعة يف
االقت�صادات املتطورة

% 2^5
% 2^0
% 1^5
% 1^0
% 0^5
% 0^0
% 0^5-

1980 – 1971

1970 – 1961

¿ÉHÉ«dG

1990 – 1981

2000 – 1991

IóëàŸG äÉj’ƒdG

2010 – 2001

»HhQh’G OÉ–’G

امل�صدر :املفو�ضية الأوروبية :امل�صدر ال�سابق.

� -5أرباح ال�شركات
مالت �أرباح ال�شركات يف الواليات املتحدة الأمريكية نحو االرتفاع منذ الثمانينيات،
ح�صة هذه الأرباح نحو  8.2يف
على الرغم من تقلباتها ال�سنوية �صعود ًا وهبوط ًا� ،إذ بلغت ّ
املئة من �إجمايل الدخل القومي عام  ،1980وارتفعت �إىل  13.8يف املئة منه يف م�ستهل
الن�صف الثاين من العقد احلايل (انظر الر�سم البياين رقم (.))5

الر�سم البياين رقم ()5

ح�صة �أرباح ال�شركات من الناجت القومي
ّ
يف الواليات املتحدة الأمريكية

% 14
% 13
% 12
% 11
% 10
%9
%8
1982

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

1980

112

2004

1984

امل�صدر :املوقع االلكرتوين:

)www.cbpp.org (based on Commerce Department data
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 -6معدل ال�ضريبة املبا�شرة على دخول �شريحة الدخل الأعلى
اجته هذا املعدل نحو االنخفا�ض منذ الثمانينيات ،مع بدء تنفيذ ال�سيا�سات النيو-
ليربالية .وقد تراجع هذا املعدل يف الواليات املتحدة (خالل عهد الرئي�س ريغان) من 70
يف املئة �إىل  28يف املئة يف �أواخر الثمانينيات ،ثم عاد لريتفع �إىل  40يف املئة يف الت�سعينيات،
قبل �أن ي�ستقر راهن ًا على  35يف املئة� .أما يف اليابان فقد تراجعت الن�سبة من  60يف املئة
يف الثمانينيات �إىل  40يف املئة راهن ًا ،وكذلك يف فرن�سا ،يف حني هبطت هذه الن�سبة يف
بريطانيا من  83يف املئة عام � 1979إىل  40يف املئة عام  ،1988وبقيت على هذا امل�ستوى
حتى �أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة ،حني عادت �إىل االرتفاع �إىل  50يف املئة.
�أما يف خ�صو�ص معدل ال�ضرائب املجمعة على �أرباح ال�شركات عموم ًا ،فقد بلغ  40يف
املئة و�سطي ًا يف بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية خالل الثمانينيات ،وتراجع �إىل
 28يف املئة عام  .2007ويظهر الر�سم البياين رقم ( )6تطور معدل ال�ضريبة املجمعة على
ال�شركات يف بع�ض البلدان املتطورة.

الر�سم البياين رقم ()6

% 65

معدل ال�ضرائب املجمعة على عموم
ال�شركات يف بع�ض االقت�صادات املتطورة
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امل�صدر :عن اح�صاءات منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية,
كما وردت يف املوقع االلكرتوينwww.oecd.org :

خال�صة
�إن جممل هذه التطورات املتزامنة مع حقبة حترير االقت�صادات وتطبيق ال�سيا�سات
النيو-ليربالية ،قد �أدت �إىل تفاقم م�شكلة عدم امل�ساواة يف معظم البلدان املتطورة .وعلى
الرغم من �أن هذا التزامن يطرح �إ�شكاليات نظرية ومفهومية معقدة يف �ش�أن واقع العالقة
ال�سببية القائمة بني تطور امل�ؤ�شرات الإح�صائية املختلفة – التي �سبق عر�ضها �أعاله – ف�إن
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احل�صيلة العامة لهذه امل�ؤ�شرات قد انعك�ست يف ارتفاع معامل جيني
الذي يقي�س درجة تركز الدخل ،بن�سبة  7يف املئة يف بلدان منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ،خالل الفرتة املمتدة من الثمانينيات �إىل العقد الأول من الألفية الثالثة .وميكن
ع ّد هذا االجتاه مبنزلة االبن ال�شرعي للحقبة النيو– ليربالية ،وهو يعاك�س ب�صورة جلية
االجتاه نحو قدر �أكرب من العدالة االجتماعية ،الذي برز يف احلقب التي �سيطرت فيها
الأطروحات الكينزية بعد احلرب العاملية الثانية (م�شروع الإ�صالح االقت�صادي يف عهد
الرئي�س الأمريكي فرانكلني روزفلت –  – New Dealوم�شروع اقت�صاد ال�سوق االجتماعي
يف �أوروبا واليابان– منوذج االقت�صاد الرايني) .واذا كان احلديث قد تعزّز ،غداة تفجر
الأزمة االقت�صادية العاملية عام  ،2008حول وجوب �إعادة النظر يف الكثري من التوجهات
امل�ستوحاة من الفكر النيو -ليربايل ،و�صو ًال �إىل الأخذ جمدد ًا يف بع�ض مناهج املدر�سة
الكينزية ،فان واقع ال�سيا�سات واملمار�سات املتبعة فع ًال بعد ذلك العام ،ال ي�شري ب�صورة
مقنعة �إىل ح�صول �أي تقدّم وا�ضح يف هذا االجتاه .وهذا يعني �أن الأزمة مر�شحة ل�شتى
االحتماالت ،مبا يف ذلك �إمكان ح�صول انكما�ش اقت�صادي متماد يف�ضي �إىل الك�ساد.
والتحدي الأبرز املطروح راهن ًا يتلخ�ص يف الآتي:
()Gini Coefficient

�إىل �أي ح ّد ميكن جتاوز ال�صيغة الراهنة للر�أ�سمالية النيو-ليربالية ،التي ت�ضخم يف
�أح�شائها حجم الريع والتورم املايل ،والتي باتت تتطلب �صيغ ًا جديدة للنمو اكرث ا�ستقرار ًا
وا�ستدامة على ال�صعيدين االقت�صادي واالجتماعي؟
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رئيس دائرة التشريع الضريبي في وزارة المالية اللبنانية – بيروت

�صدر يف  27كانون الأول /دي�سمرب  1999قانون الإثراء غري امل�شروع ،الذي �ألغى يف مواده قانون الإثراء غري امل�شروع القدمي الذي كان
قد �صدر مبوجب املر�سوم اال�شرتاعي رقم  38تاريخ � 18شباط /فرباير  1953والقانون اخلا�ص بالت�صاريح املطلوب تقدميها من املوظفني
والقائمني بخدمة عامة عن ثرواتهم.
ت�ض ّمنت �أ�سباب �إ�صدار قانون الإثراء غري امل�شروع عام � 1999ضرورة �إدخال مواد جديدة تكون مب�ضمونها رادع ًا قوي ًا لكل من ت�سول له
نف�سه قبول ر�شوة �أو ا�ستثمار وظيفته و�صرف نفوذه الوظيفي بطريقة غري م�شروعة ،وكذلك �ضرورة �إدخال مواد تت�ضمن عقوبات م�شدّدة
على املختل�سني واملرت�شني من املوظفني والقائمني بخدمة عامة والق�ضاة وغريهم.
�إال �أن كل ما �أثري من �أ�سباب موجبة لإ�صدار القانون ،وكل املواد التي ت�ضمنت روادع وعقوبات مت تعطيلها يف القانون نف�سه .على
�سبيل املثال� ،أ�شار القانون يف مدرجاته �إىل �أن «على ال�شاكي �أن يق ّدم كفالة م�صرفية مقدارها خم�سة وع�شرون مليون لرية لبنانية»،
وكذلك �إذا تقرر منع املحاكمة عن امل�شكو منه �أو �إبطال التعقبات يف حقه فيكون للق�ضاء تغرمي ال�شاكي مببلغ ال يقل عن  200مليون
لرية لبنانية وبال�سجن من ثالثة �أ�شهر كحد �أدنى �إىل �سنة بقرار نافذ على �أ�صله ،كما للق�ضاء �أن يقرر �إلزام ال�شاكي ،بناء على طلب
امل�شكو �ضده ،دف َع تعوي�ض من الأ�ضرار التي حلقت بامل�شكو �ضده من جراء تقدمي ال�شكوى� .أ�ضف �إىل الغمو�ض وعدم الو�ضوح اللذين
اعرتيا عدد ًا من مواد هذا امل�شروع.
�إن هذه املبالغ الطائلة املمثلة بالكفالة امل�صرفية وكذلك العقوبات املبالغ فيها �إىل درجة غري منطقية على الإطالق يف حال منع
حماكمة امل�شكو منه ،تدل ب�صورة وا�ضحة على �أنه حني متت �صياغة و�إقرار القانون بحالته احلا�ضرة �أريد له �أن يكون قانون ًا عقيم ًا غري
قابل للتطبيق .والإثبات الدامغ على �صحة هذا التحليل �أنه منذ عام  1999ولغاية تاريخه مل يتقدم �أح ٌد بدعوى �ضد �أي موظف �أو قائم
بخدمة عامة بجرم متعلق بالإثراء غري امل�شروع.
�إزاء واقع وجود قانون غري قابل للتطبيق علت الأ�صوات مطالبة ب�إدخال تعديالت جذرية عليه ،وهو ما دفع وزير الدولة
ل�ش�ؤون التنمية الإدارية ال�سابق �إبراهيم �شم�س الدين� ،إىل تكليف جلنة بهدف و�ضع م�شروع قانون جديد للإثراء غري امل�شروع.
وبتاريخ  19كانون الثاين /يناير  2009رفع الوزير املذكور م�شروع قانون تعديلي ًا �إىل جمل�س الوزراء ،الذي ناق�شه وك ّلف جلنة
خا�صة من بع�ض الوزراء لإعداد �صيغته النهائية التي متت املوافقة عليها بتاريخ  18حزيران /يونيو  ،2009ومتت �إحالة م�شروع
القانون املعدل مبوجب املر�سوم رقم  2490تاريخ  3متوز /يوليو .2009
�إن �أبرز ما ت�ضمنه هذا التعديل هو التايل:

.
.
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�إلغاء الكفالة املالية البالغة خم�سة وع�شرون مليون لرية لبنانية التي كانت متوجبة على ال�شاكي ك�شرط لتقدمي ال�شكوى.
تف�صيل للمواد اجلرمية التي ت�شرح م�ضمون اجلرائم اجلزائية واملدنية وحتديد الأفعال التي ت�ؤدي �إىل اكت�ساب �أموال بطريقة
الإثراء غري امل�شروع.
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 .معاقبة املوظف الذي يتقدم بت�صريح كاذب عند مبا�شرته العمل.
� .إن�شاء هيئة خا�صة تدعى “هيئة التحقيق والإحالة” م�ؤلفة من ثالثة ق�ضاة ورئي�س هيئة جمل�س اخلدمة املدنية ورئي�س هيئة
التفتي�ش املركزي.
� .إدراج القرائن القانونية الدالة على الإثراء غري امل�شروع.
� .إ�ضافة مادة حتظر على و�سائل الإعالم ن�شر معلومات تتعلق باملالحقة والتحقيق ويتعر�ض املخالف لعقوبة الغرامة من خم�سة وع�شرين
مليون ًا �إىل مئة مليون لرية لبنانية.
�إن التعديالت املذكورة �أعاله ،املطلوب �إدخالها على قانون الإثراء غري امل�شروع ،التي ت�ضمنها املر�سوم رقم  2490امل�شار �إليه �سابق ًا،
نواح �أخرى ،بل قد تكون معطلة �أ�ص ًال
و�إن كانت قد �أ�صابت يف بع�ض الأماكن ،فهي قد �أ�صبحت غري ذات جدوى من ناحية وغري كافية من ٍ
كما هو القانون احلايل ،وذلك للأ�سباب التالية:
� .إن الكثري من املواد التي ت�ضمنها التعديل قد نقلت �إىل قانون مكافحة الف�ساد يف القطاع العام ومل يعد من املجدي الإبقاء عليها يف
قانون الإثراء غري امل�شروع.
� .إن املناق�شات يف جلنة الإدارة والعدل تعود لتدور حول �ضرورة تقدمي كفالة من ال�شاكي ،وهو ما يلغي عن التعديل �أي �إيجابية ويعود
ويعطل �إمكان تطبيق القانون.
� .إن مناق�شة م�شروع قانون الإثراء غري امل�شروع يف جلنة الإدارة والعدل بتاريخ  2011/3/23تبني �أن النقا�ش ما زال يتمحور حول مواد
غري �أ�سا�سية ،كالتعريفات واملفاهيم ،وهي ال مت ِّثل �صلب القانون وجوهره ،بحيث يجب �أن ت�صب اجلهود على تفعيل القانون و�إدخال
مواد قانونية ت�سمح بتطبيق القانون .
� .إن التعديل اجلديد قد ت�ضمن �أن ال�شكوى ال تتحرك بحق املوظف �أو القا�ضي قبل �إحالتها �إىل اجلهات املخت�صة وا�ستنفاد كامل
�إجراءات التحقيق الإداري الذي تقوم به اجلهات املذكورة ،وبعد �إحالة امللف من قبلها �إىل مفو�ض احلكومة .
وهكذا� ،سوف يجعل هذا التعدي ُل �إمكانَ تطبيق القانون �أك َرث ا�ستحالة� ،أو على الأقل �سيكون باب ًا للتدخالت ال�سيا�سية ،كون ال�سيا�سة
قاب�ضة على الإدارة ،فاخلوف عندها �أن تكون التحقيقات الإدارية حتقيقات �سيا�سية تعاقب اخل�صوم ال�سيا�سيني وتنقذ الأتباع من
املالحقة .فعن �أي قانون �إثراء غري م�شروع يجري احلديث يف ظل هذه املواد القانونية التي يخال لقارئها ك�أنها ت�شجع عليه؟

قوانني جديدة
للمهجر بالبناء �ضمن عقار ال ي�ستويف ال�شروط القانونية للبناء
ال�سماح
َّ
يهدف هذا القانون �إىل و�ضع القواعد التي ترعى نظام القيا�س يف لبنان من �أجل ت�أمني عمليات
قيا�س �صحيحة ومتوافقة مع املعايري الدولية وتوفري احلماية للم�ستهلك و�ضمان املناف�سة العادلة.
ومت مبوجب هذا القانون �إن�شاء هيئة لدى وزارة االقت�صاد والتجارة تعرف بـ “املجل�س الوطني
للقيا�س” يرئ�سها الوزير .يتوىل املجل�س تقدمي االقرتاحات الآيلة �إىل حتقيق عدة �أهداف� ،أهمها:
درا�سة حاجات الدولة يف جمال القيا�س وتوجهات ال�سيا�سة الوطنية للقيا�س و�أولوياتها ،وت�أمني
التن�سيق بني خمتلف الإدارات العامة من جهة وبني القطاعني العام واخلا�ص من جهة �أخرى،
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بهدف �ضمان ح�سن تطبيق القواعد القانونية التي ترعى القيا�س ،وو�ضع �سيا�سة وطنية ت�ؤمن تنفيذ
القوانني والأنظمة التي ترعى القيا�س وغريها .

قانون رقم  143تاريخ  -2011/8/17اتفاقية قر�ض مع �صندوق الأوبك للتنمية الدولية
�أجاز القانون رقم  143للحكومة �إبرام اتفاقية قر�ض بني اجلمهورية اللبنانية وبني �صندوق الأوبك
للتنمية الدولية ،لتمويل م�شروع التنمية الزراعية امل�ستدامة يف املناطق اجلبلية ،بقيمة  8,4مليون دوالر
�أمريكي .يهدف امل�شروع �إىل احلد من الفقر يف �أو�ساط �سكان املناطق اللبنانية الريفية وتلك املت�ضررة
من احلرب ،وبخا�صة من خالل حت�سني �إدارة املياه والرتبة والنهو�ض بالإنتاج الزراعي.
�سيتم حتقيق �أهداف امل�شروع من خالل حفر الربك �أو خزانات املياه ،و�إن�شاء البحريات اجلبلية
املتو�سطة احلجم ،ومد �شبكات للري ،و�إن�شاء مراكز خدمات املزارعني التمهيدية ،وبناء امل�صاطب
واجلدران الداعمة ،و�إن�شاء خزانات �صغرية طينية و�إ�سمنتية ،وتقدمي الدعم الفني �إىل املزارعني.
�سيتم مبوجب هذا االتفاق كذلك �إن�شاء عدد من مراكز خدمات املزارعني �ضمن املناطق
امل�ستهدفة ،و�ست�ساعد هذه املراكز املزارعني على تنمية قدراتهم الت�سويقية للرتويج للمنتوجات ،كما
�سي�ؤمن التمويل للدعم اال�ست�شاري املقدم �إىل املزارعني من �أجل تعزيز جودة املحا�صيل والإنتاج.

قانون رقم  135تاريخ  -2011/8/17اتفاقية مع منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
�أجاز القانون رقم  135للحكومة �إبرام اتفاقية بني حكومة اجلمهورية اللبنانية وبني منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة حول املركز الدويل لعلوم الإن�سان (جبيل – لبنان)؛ وهو مركز يهتم
بدرا�سة الإن�سان املعا�صر يف عالقاته بالطبيعة واملجتمع� ،إ�ضافة �إىل درا�سة جمموعة �أ�سئلة مرتبطة
بالتطور واحلوار وثقافة ال�سالم يف العامل.
كما �أن املركز الذي يطبق جمموعة اخت�صا�صات وو�سائل تندرج حتت الت�سمية ال�شاملة للعلوم
الإن�سانية واالجتماعية ،وال �سيما علم االجتماع وعلم ال�شعوب والتاريخ والعلوم ال�سيا�سية والعلوم
االقت�صادية والفل�سفة وحقوق الإن�سان والقانون الدويل ودرا�سة الأديان� ،سيكر�س جهد ًا كبري ًا
لتو�ضيح امل�سائل التي تطرحها الرتبية والعلوم والتقانة وعالقات الإن�سان ببيئته والتعاي�ش بني
�شعوب من ثقافات ولغات و�أنظمة اجتماعية خمتلفة ولقاء احل�ضارات القدمية واحلديثة والعالقات
ال�سليمة بني الدول وحفظ ال�سالم والأمن وتعزيزهما بغية �ضمان التطور الروحي واملادي املتناغم
للمجموعات الب�شرية واندماجها االجتماعي وتعزيز الفهم والت�ضامن الدويل والفكري والأخالقي
ب�صورة �أف�ضل �إىل جانب تعزيز قيم الت�سامح والعدالة.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،من �ش�أن املركز �أن يعزز التعاون الدويل يف جمال العلوم الإن�سانية واالجتماعية.
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قانون رقم  161تاريخ  -2011/8/17الأ�سواق املالية
�صدر قانون الأ�سواق املالية حتت رقم  161تاريخ  2011/8/17الذي تخ�ضع لأحكامه جميع
العمليات املتعلقة ب�إ�صدار �أو �شراء �أو بيع �أو ترويج بيع الأدوات املالية املطروحة مبا�شرة لالكتتاب العام
�أو التي يتم �شرا�ؤها �أو بيعها حل�ساب اجلمهور ،وكذلك الأدوات املالية املدرجة �أو املتداولة يف البور�صة
والأدوات املالية واحلقوق املالية املرخ�ص لها من هيئة الأ�سواق املالية املن�ش�أة مبوجب هذا القانون .كما
تخ�ضع لأحكام هذا القانون �أ�سواق املواد الأولية واملعادن وغريها.
ت�ضمن القانون �إن�شاء هيئة وطنية للأ�سواق املالية (هيئة الأ�سواق) يكون مركزها يف مدينة بريوت،
وهي تت�ألف من جمل�س و�أمانة ووحدة الرقابة على الأ�سواق املالية وجلنة العقوبات.
تنفيذ ًا ملهمات “هيئة الأ�سواق” ميار�س “املجل�س” �صالحية حماية وت�شجيع اال�ستثمار يف
الأ�سواق املالية ،وو�ضع الأنظمة العامة لهذه الأ�سواق ،كما مينح الرتخي�ص ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التي يكون
مو�ضوعها �إدارة وت�سيري عمل البور�صات وامل�ؤ�س�سات التي تتعاطى الو�ساطة املالية وتوظيف الأموال
وهيئات اال�ستثمار والت�سنيد الإ�سالمية و�شركات التقييم املايل وغريها.
كما ت�ضمن القانون �إن�شاء حمكمة ت�سمى “املحكمة اخلا�صة بالأ�سواق املالية” يكون مقرها يف
ق�صر العدل يف بريوت ،وهي تنظر يف النزاعات النا�شئة بني الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو املعنويني والناجتة
من الأعمال اخلا�صة بالأدوات املالية �أو من �أي من الأعمال امل�شار �إليها يف هذا القانون.
ت�ضمن القانون كذلك موا َّد تنظم عمل م�ؤ�س�سات ت�شغيل البور�صات ،حيث ن�ص على �أن البور�صات
تن�ش�أ وت�ش َّغل من قبل �شركات لبنانية مغفلة ِّ
يرخ�ص “املجل�س” بت�أ�سي�سها وفق ًا لنظام خا�ص ي�ضعه
ويحدد فيه �شروط الت�أ�سي�س و�شروط تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة “البور�صة” ،وقبولهم مهماتهم
والأ�صول والقواعد التي يتعني على هذه ال�شركات العمل مبقت�ضاها .وال تُعد بور�صات �إال تلك التي
يرخ�ص “املجل�س” ب�إن�شائها وفق ًا لأحكام هذا القانون .يطبق هذا ال�شرط �سواء كان الإن�شاء �أو
الت�شغيل للبور�صة �شخ�صي ًا �أو �إلكرتوني ًا �أو غري �إلكرتوين يف مكان حمدد ومن بعد �أو ب�أي طريقة �أخرى،
على �أ ّال يرخ�ص للتداول لأي �أداة مالية حمددة يف �أكرث من بور�صة واحدة يف لبنان.

تعليمات جديدة �صادرة عن وزير املالية يف خ�صو�ص الإعفاءات من ر�سم الطابع املايل
و�ضريبة الأمالك املبنية املتعلقة بالقرو�ض ال�سكنية

(تعليمات رقم �/935ص 2تاريخ  ،2011/8/10ورقم �/989ص 2تاريخ )2011/8/23

 -1الإعفاءات من ر�سم الطابع املايل يف ما يتعلق بالقرو�ض املوقعة مع امل�ؤ�س�سة
العامة للإ�سكان و�صندوق تعا�ضد الق�ضاة وجهاز �إ�سكان الع�سكريني واجلمعيات والتعاونيات
الإ�سكانية وم�صرف الإ�سكان
ت�شمل العقود التي ت�ستفيد من الإعفاء من ر�سم الطابع املايل ما يلي:
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عقد الوعد بالبيع
عقد البيع املم�سوح
عقد الت�أمني
عقد القر�ض و�سندات الدين املتفرعة عنه.

ي�شرتط للإفادة من الإعفاءات املذكورة �أعاله �أ ّال تزيد قيمة امل�سكن على  120,000دوالر �أمريكي
و�أ ّال تقل مدة ت�سديده عن �سبع �سنوات.
 -2امل�ستفيدون من القرو�ض ال�سكنية الذين تعفى منازلهم
من �ضريبة الأمالك املبنية ملدة ع�شر �سنوات
�أ  -امل�ستفيدون من قرو�ض من ال�صندوق امل�ستقل للإ�سكان املن�ش�أ مبوجب القانون رقم  80/6تاريخ
 1980/5/29وامللغى باملادة  28من قانون امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان رقم  539تاريخ .1996/7/24
ب � -أع�ضاء اجلمعيات التعاونية الإ�سكانية ،حني تنتقل ملكية الوحدات ال�سكنية على �أ�سمائهم،
وذلك وفق ًا لأحكام الفقرة “هـ” من “�ساد�سا ً” من قانون اجلمعيات التعاونية ال�صادر باملر�سوم رقم
 17199تاريخ .1964/8/18
ج  -امل�ستفيدون من قرو�ض بوا�سطة �صندوق تعا�ضد الق�ضاة وفق ًا لأحكام املادة  11من املر�سوم
اال�شرتاعي رقم  52تاريخ  1983/7/29وتعديالته.
د  -امل�ستفيدون من قرو�ض بوا�سطة جهاز �إ�سكان الع�سكريني املتطوعني ،وفق ًا لأحكام الفقرة “”3
من البند “ب” من “ثاني ًا” من املادة الثامنة من القانون رقم  349تاريخ  1994/6/16املعدلة مبوجب
القانون رقم  416تاريخ  1995/5/15و باملادة الأوىل من القانون رقم  294تاريخ .2001/4/3
يبد�أ �إعفاء امل�ستفيدين �أعاله بالن�سبة �إىل قرو�ض �شراء امل�ساكن اجلاهزة ابتدا ًء من تاريخ
أرا�ض ميلكها امل�ستفيدون ف�إن الإعفاء يبد�أ من
التملك� ،أما بالن�سبة �إىل قرو�ض بناء م�ساكن على � ٍ
تاريخ �إجناز امل�سكن ،على �أن يكون امل�سكن طوال فرتة الإعفاء بت�صرف امل�ستفيد �أو من يعيل �شرعاً
من ذويه وغري م�ؤجر .
يحق للم�ستفيد �إعفاء واحد من �ضريبة الأمالك املبنية وملدة ع�شر �سنوات ،يف حال حتويل القر�ض
�إىل م�سكن �آخر وفق ًا حلاجاته .
 -3امل�ستفيدون من القرو�ض ال�سكنية التي ال تعفى م�ساكنهم
من �ضريبة الأمالك املبنية
�أ  -امل�ستفيدون من قر�ض بوا�سطة امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان املن�ش�أة مبوجب القانون رقم 539
تاريخ � ،1996/7/24إذ �إنه وفق ًا للر�أي اال�ست�شاري لديوان املحا�سبة رقم  32تاريخ  ،2007/12/6ف�إن
املادة  15من قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان املتعلقة ب�إعفاءات امل�ستفيد مل ت� ِأت على ذكر كامل
الإعفاءات الواردة يف املادة التا�سعة من قانون الإ�سكان ومنها �ضريبة الأمالك املبنية.
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ب  -امل�ستفيدون من القرو�ض ال�سكنية من م�صرف الإ�سكان املن�ش�أ مبوجب املر�سوم رقم 14
ال�صادر يف  1977/1/15وتعديالته ،الذي مل تن�ص املادة  11منه ،اخلا�صة بالإعفاءات ،على �أي �إعفاء
للم�ستفيد من �ضريبة الأمالك املبنية.
ج  -امل�ستفيدون من القرو�ض ال�سكنية من باقي امل�صارف� ،إذ �إن القانون رقم  543تاريخ
ن�ص على �إعفاءات من بع�ض الر�سوم على القرو�ض ال�سكنية حني تربم امل�صارف
 1996/7/24الذي ّ
مع عمالئها عقود ًا �سكنية و�إ�سكانية ،مل ين�ص على �إعفاء امل�ستفيد من �ضريبة الأمالك املبنية.
كما �صدرت تعليمات جديدة عن وزير املالية يف خ�صو�ص �إعفاء قرو�ض �إعادة الإعمار
�أو الرتميم �أو التح�سني ،املمنوحة من امل�صارف للمهجرين ،من بع�ض الر�سوم� ،أهمها �إعفاء
العقود من ر�سم الطابع ،و�إعفاء الت�أمينات العقارية من الر�سوم ،والطلب من الدوائر املعنية
يف وزارة املالية �إفادة القرو�ض ال�سكنية والإ�سكانية التي متنحها امل�صارف للمهجرين من
الإعفاءات املذكورة ،وحجب الإعفاء يف حال جتاوز قيمة امل�سكن املمنوح عنه القر�ض 120,000
دوالر �أمريكي �أو انخفا�ض مدة ت�سديد القر�ض عن �سبع �سنوات.
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Struggling to restore a relationship of trust and credibility with the public at large, governments in MENA
countries have engaged in reforming their public procurement systems. Their efforts are seeking to find a balance
between transparency, efficiency and value for money in the acquisition of public goods and the delivery of services
to citizens. These reform agendas have drawn support among the donor community and are now of critical
importance to emerging democracies in the region. They can play a key role in improving the strategic as well as
operational functions of governments. Their successful implementation is also expected to encourage the donor
community to finance development projects.
Being aware of the challenges being posed by the civil society to make the MENA governments rethink their
public policies and adopt a more participatory approach in the decision-making process, this issue of Assadissa
presents in eight different contributions by a team of researchers and experts from Lebanon, the Arab Countries,
France and the United Nations which seek to analyze the various aspects of public procurement in the Arab World
and Lebanon, highlighting interesting international experiences and ongoing programs raising recommendations
for plausible policy actions.
This issue includes two separate research papers that address two other topics of interest for the Arab world
and that are respectively “Public-Private Partnerships in Infrastructure Projects” and “How Public Procurement
Can Drive Innovation”.

.
.
.
.

Finally, the following features are also included:
A review of a recently published book: The New Public Governance?: Emerging Perspectives on the Theory and
Practice of Public Governance.
The “Lebanese Indicators” that analyzes economic growth in Lebanon between the years 1997 and 2012.
The “Global Economic Trends” that focuses on changing trends in salaries, profits and taxation in
developed countries.
The “Legislation” chapter that presents the “Illicit Enrichment Law Project”, in addition to the most important
laws recently enacted and the Minister of Finance’s new directives concerning exemptions from the stamp duty
tax and the built property tax related to housing loans.
We do hope this issue of Assadissa succeeds in building bridges and fostering constructive dialogues amongst

researchers, experts and readers, in support of a more fair, inclusive and performing public service.

Lamia Moubayed Bissat
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introduction

why public procurement?
The main theme of this issue is concerned with the subject of public procurement which is a core component
of the Public Financial Management (PFM) cycle and plays a significant role in macro-economy. While public
procurement system reform is essential to the process of reforming public expenditure, it is also considered as
an efficient tool that governments use to bring about changes in public policies.
In this context, the World Bank and OECD sources confirm that public procurement accounts, on average,
for 15% of Gross Domestic Product (GDP) worldwide, and could reach up to 70% of public spending in least
developed and post-conflict countries.
However, public awareness in Lebanon and other MENA countries remains weak in what concerns the
central role played by public procurement in translating public policy decisions (e.g., building a road or a
school or providing services to citizens) into concrete results. Most policy and decision makers are unable to
comprehend the tangible impact of public procurement operations on government policies and programs, at
the local and national levels, and how these operations affect the work environment and market competition as
well as the capability of the private sector in creating new job opportunities and innovation while complying with
socio-economic and environmental international standards of sustainability.
Countries of the region are suffering from weak public procurement systems and a lack of professionalization
of the procurement function. The antiquated legislative and institutional frameworks has lead, in many cases,
to a lack of transparency and accountability in addition to corrupt practices and mismanagement at all stages of
the procurement process, starting from need assessment, to bidding and concluding with contract management
and payment. Corruption scandals, conflict of interest and abandoned infrastructure projects, which do not
deliver the essential services to citizens, have been emblematic of public procurement systems, perceived by the
population as traditionally one of the main areas of bad governance and practice. These are issues that constantly
deteriorate the image of the public service among citizens.
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