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 افية في الشراكة بين القطاعين العام والخاصفالش

قدر التمويل المطلوب بمبلغ ويُ  في العالم ُتشير البيانات الُمعلنة إلى تعاظم فجوة تمويل االستثمار في البنية التحتية

الحكومات حول العالم تواجه معوقات مالية نتيجة العجوزات تريليون دوالر في السنة )البنك الدولي(؛ في حين أن  5

  .ضي ق يكب ل قدرتها على القيام باالستثمارات العامةز مالي حي  المتراكمة ما ينتج عنها من 

لى إاللجوء ضمنها محدودة، ومن خيارات نفسها أمام الحكومات  د، تجهذه الفجوة للتمكن من الحد من تنامي

من أثر إيجابي نفذت بشكل جيد،  وإنهذه المشاريع، لما ل ،(PPP)بين القطاعين العام والخاص  ةالشراكمشاريع 

  .على البنية االقتصادية من دون بالضرورة تكبيد المالية العامة تكاليف آنية إضافية وباهظة.

الشراكة بين . فاتلشراكاهذه القيام بمن ليست اإلفادة الوحيدة  اإلضافي التمويلالقدرة على استجالب غير أن 

لها من االستفادةالحكومات ليها إالقطاعين العام والخاص هي إحدى سبل الشراء العام التي تلجأ   من والتي تخو 

المتعل قة بالتشغيل والصيانة على المديين المتوسط وخاصًة تلك  المخاطر سماتقوبتكار على اال القطاع الخاصقدرة 

 والبعيد.

لدعم االقتصاد اللبناني " سيدر"مؤتمر م ينظتم  تلبنان، و فيخطة االستثمار الرأسمالي ضع تم  ووفي هذا اإلطار، 

 11حوالي دعم من المانحين ال بلغتمويل )ال فجوة اعدتها على الحد منسمل أمام الحكومة اللبنانيةفرصة  ليشكل

إال أنها تبقى عبئ إضافي من شأنه ، المشروطةهذه القروض لمنخفضة الكلفة من الرغم وبال .(أميركي مليار دوالر

م أكثر الُمرتقبة كونها تأتي في وقت هذه الشركات من هنا ضرورة وأهمية حسن تنفيذ . العامالدين كتلة  أن يضخ 

د سياق األزمة االقتصادية التي  الدقيقة  العديد من المخاطرواجه ن اليوم نانأ، مع العلم يعيشها الوطنمصيري قد يحد 

 :وأهمها

 :ضي قالالهامش المالي  -1

م، " في سياق ماليدريس"مؤتمر  يأتي لرواتب واالجور لتغطية كلفة اكون معظم النفقات مرصودة  متضخ 

، وتحوالت لسد عجز (%33.7ولخدمة الدين العام ) (،نفقات العامةالمن إجمالي  %35.44)وملحقاتها 

اإلنفاق يبقى حي ز ضي ق أمام الحكومة للقيام ب. وبالتالي ( ونفقات تشغيلية أخرى%8.63مؤسسة كهرباء لبنان )

. شح  الموارد المالية الذي من شأنه أن ينش ط القطاعات االقتصادية (العامة النفقات من %5.1) االستثماري

وترجمتها في الموازنة  ألولويات ووضع رؤية متوسطة األمد لإلنفاق العاما تضع الحكومة أمام إلزامية تقييم

 .العامة
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األمد، طويلة  مالية التزاماتيمكن أن ترت ب على الحكومة ( PPPالشراكة بين القطاعين العام والخاص )ف

ن وزارة المالية من صرفها وإال قد تواجه  في الموازنة العامةتضمينها يجب ف إن وجدت، الحكومة لتتمك 

اً   أن األخطاء يمكن أن تكون مكلفة للغاية.  العالميةالتجربة بالفعل أظهرت  دقف .مخاطر قانونية مكلفة جد 

 نسبة فساد عالية: -2

خطراً داهماً على مصداقية الدولة الفساد وتضارب المصالح يشكالن باإلضافة إلى المقيدات المالية، يتبي ن أن 

كد  وعلى قدرتها التزام إجراءات الشفافة في آليات التلزيم ما قد يعيق المنافسة ويبعد الُملتزمين الجي دين. وتؤ 

في و .والشفافية الحكومةعلى تردي نظم  138/180 موقع لبنان حيث 2018مدركات الفساد لعام  اتمؤشر

 ،% من الرشاوى حول العالم تدفع في مجال الشراء العام57الدولية أن   أظهرت المؤشرات والمعطيات حين

 .إلدارة هذه المخاطرفعالة وسريعة تتخذ إجراءات ن اللبنانية أعلى الحكومة 

اإلطار القانوني ولكن  العام. للشراء وعصري حديث في قانونكمن يإن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

, 1959مبعثر واألحكام المتعددة التي ترعى الصفقات العامة ال تنطبق مع األحكام الدولية ) لبنانفي للشراء الحالي 

مع مبادئ توجيهية  متجانسوجود قانون واضح، متماسك، مستقر وشامل لضرورة لهذا السبب هناك  .، ...(1963

 لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ... 12ال المبادئ  وباألخصدولية وعلى 

ارتأى فريق عمل من لقد . على تحديث قانون الشراء وتوحيد دفاتر الشروطوزارة المالية تعمل في هذا اإلطار، 

: الشمولية، وهي التالية مبادئ توجيهي ة 8الخبراء باقتراح مشروع قانون جديد وعصري للشراء العام يرتكز على 

 .االستدامة والتنمية المحلي ة النزاهة، المهني ة،العلني ة / الشفافية، المنافسة، الفعالي ة، المساءلة، 

 :، فقد تنتج مخاطر مالية من شأنها أنوسوء إدارتهاالشراكة بين القطاعين العام والخاصة أما في حال فشل 

د مبدأ شمولية الموازنة وبالتالي تقسي الجهود نحو تحقيق االنضباط المالي .1  تهد 

ي إلى التزامات إضافية غير ملحوظة .2  في الموازنة العامة تؤد 

د  .3  استقرار االقتصاد الكليتهد 

ي إلى التزامات إضافية في حال سوء تقديرها أو حتى في حال غياب البيانات .4  تؤد 

 تكل ف الحكومة في حال أخفقت هذه األخيرة في المفاوضات حول تقاسم المخاطر .5

 همعلى جذب الدولةقدرة و ثقة المستثمرين الى خسارة تؤدي .6
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المالية التشغيلية، فعالية التضمن  ستدامةم لولجاد حيبإ بل األسرع، المسار بإيجادالحل  ال يكمن ،األمر في خالصة

 :الدولية شاملةً  التوجيهية المبادئ أساس على العام تحديث قانون الشراءواالقتصادية وذلك من خالل 

 الوثائق نشر أي الشفافية من كافية درجة توفير العامة الشارية الجهات من يتطلب وتنظيمي قانوني إطار  .1

  الشراء. دورة مراحل من مرحلة كل في

 .سرية وتلك التي تبقى للجمهور إتاحتها الممكن المعلوماتو المتطلبات دتحد   واضحة سياسة .2

 عبر بوابة الكترونية  وذلك لجميع أصحاب المصلحة بالشراء العام المتعل قةنشر كل المعلومات   .3

  ووضع رؤية متوسطة األمد لإلنفاق العام في الموازنة والضامنات الدولةتزامات الإدماج  .4

 شفافيتهامن  يدزتو اإلجراءات دتوح   رييمعا ومجموعة ةنموذجي   شروط دفاتراعتماد  .5

 ...واإلجرائية والتنظيمية التنظيمية التغييرات حول المدني والمجتمع الخاص القطاع استشارة .6


