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لماذا يحتاج لبنان إلى تحديث منظومة الشراء العام؟
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؟لماذا يحتاج لبنان إلى تحديث منظومة الشراء العام

4

الشراء العام أحد أبرز محاور اإلصالحات الهيكلية 1.

ذب التي التزم بها لبنان لتعزيز الحوكمة المالية وج

.االستثمارات لمشاريع البنى التحتية وغيرها

من المعامالت % 57: أولوّيةمكافحة الفساد2.

امالعللفساد مرتبطة بالشراء المعّرضة الحكومية 

تي واألحكام المتعددة الاإلطار القانوني الحالي مبعثر 3.

تنطبق مع األحكام الدولية الشراء العام ال ترعى 

(1959 ,1963 ،)...

آخرها )عّدة محاوالت القتراح مشاريع قوانين 4.

2012)

الحاجة ملّحة لنظام شراء واضح ومتماسك ومستقر5.

الدولية المعايير والوثائق المرجعية يتوافق مع 
(UNCITRAL Model Law 2011, EU Guidelines 

2014, OECD Guidelines 2015, etc))
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أبرز القوانين والمراسيم والقرارات المرتبطة بالشراء العام

(30/12/1963تاريخ 14969مرسوم )قانون المحاسبة العمومية 1.

(2017/9/7تاريخ 48رقم )قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2.

(19/11/1959تاريخ 2460مرسوم )تنظيم التفتيش المركزي 3.

(16/12/1959تاريخ 2866مرسوم )نظام المناقصات 4.

(28/6/1963تاريخ 13221مرسوم رقم )االعالن عن البرنامج السنوي للمناقصات 5.

(25/1/1966تاريخ 3688مرسوم رقم )تحديد شروط االشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة 6.

(26/12/2002تاريخ 9333مرسوم رقم )المتعهدين ومكاتب الدروس تصنيف 7.

(29/8/1967تاريخ 8117مرسوم رقم )االقصاء عن الصفقات العامة 8.

(30/5/1970تاريخ 14601مرسوم رقم )االستالم مع بعض النواقص او العيوب الطفيفة 9.

(16/9/1983تاريخ 82مرسوم اشتراعي رقم )ديوان المحاسبة تنظيم 10.

(20/5/1942تاريخ ، 405مرسوم رقم )دفتر شروط االشغال العامة 11.

(23/7/2003تاريخ 10515مرسوم رقم )السلع الوطنية المستفيدة من االفضلية في المناقصات العامةتحديد 12.

(14/6/1975تاريخ 10434مرسوم رقم )نظام مجلس شورى الدولة 13.

(30/12/1968تاريخ 11573و11574مرسوم رقم )دفاتر شروط تعهدات لوازم واشغال الجيش 14.

(16/4/1980تاريخ 2868مرسوم رقم )دفاتر شروط تعهدات لوازم قوى االمن الداخلي 15.

من قانون المحاسبة 150و147للمادتين تطبيقاً الوزراء القاضي بوضع معايير لعقد الصفقات العامة بطريقة التراضي قرار مجلس 16.

(17/5/2017تاريخ 9قرار رقم )العمومية 

.17-

.18-

.19-
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الشراء العام منظومة متكاملة: دروس التجربة العالمية

تجارب ناجحة في بلدان المنطقة وأخرى 

ذات ظروف مشابهة

ضرورة وجود قانون واضح، متماسك، مستقر وشامل1.

ارتباط عضوي بالتخطيط واعداد الموازنات المتوسطة 2.

األمد

دفاتر شروط : ممارسات وإجراءات موّحدة ُملزمة3.

وغيرها من الوثائق الموّحدةنموذجية

الةوتدابير عقاب فعّ واضح إشراف ورقابة وإبالغ نظام 4.

فّعال للمراجعات والشكاوى نظام 5.

.تدريب إلزامي لكافة المعنيين بعمليات الشراء6.

نشر المعلومات والبيانات بكل الوسائط، وخصوصا  7.

الوسائط الرقمية ومنّصة الكترونية مركزية

طني والمتوسطة ولالنتاج الوالصغيرة لمؤسسات لحوافز 8.

رص الحمع مراعاة معايير االستدامة البيئية واالجتماعية 9.

القيمة ق تحقيوعلى تحقيق التوازن بين المنافع المحتملة 

. الفضلى من إنفاق المال العام
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قراءة في السياق االقتصادي والمالي

معّدل النمو 

االقتصادي 

2014-2018

العجز 

المالي

ام الدين الع

بالقيمة 

اإلجمالية 

ة وبالنسب

ج إلى النات

المحلي

% 34تشّكل فوائد الدين 

(2017)من النفقات العامة 

ل تشكّ كلفة الوظيفة العامة 

من النفقات العامة % 36
(قبل احتساب السلسلة)

قد يتجاوز العجز المالي 

من الناتج المحلي% 11

من ميزان المدفوعات 

عجوزاتيسّجل المتوّقع أن 

تفوق المليارين دوالر 
سنويا  

% 150الدين العام تخّطى 

ي فمن الناتج المحلي القائم 
2018نهاية 

نسبة في لبنان بالفقر ازدياد 
2011العام منذ 110%

الوسطىتقلّص الطبقة 

عدم المساواة فيوتزاُيد 

السكانالدخل بين 

(0.32)" جيني"مؤشّر 
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تحديات جوهرّية

العاماالنفاقوفاعلّيةكفاءةتحقيق1.

ّيةوشفافوفعالّيةبكفاءةCIPاالستثماريالبرنامجتنفيذ2.

االقتصاديةالتنافسيةتعزيز3.

الثقةوكسبالفسادمكافحة4.

المولجينلدىوالنزاهةاالحترافدرجاتأعلىتحقيق5.

العامالشراءمهام

الجيدةالدولية غير ملّمين بالممارسات من العاملين % 48

واالجتماعيةوالبيئيةاالقتصادية،االستدامةأهدافمراعاة6.

التكنولوجيالتحّول7.

في تطوير الحكومة االلكترونية99/193لبنان في المرتبة 

داخلالتمنوالحدّ المعنيةالمؤسساتبيناألدوارتحديد8.

2018، المنتدى االقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمي: المصدرالصالحياتوتضاربالوظيفي
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العام االنفاق تحقيق كفاءة وفاعلّية : التحّدي األول
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تنفيذ البرنامج االستثماري بكفاءة وفعالّية وشفافّية: التحّدي الثاني

2018برنامج االنفاق االستثماري، : المصدر

مجاالت انفاق حيوية تتطلّب نظاما  عصريا  للشراء العام

($مليون )المبلغ  مجال االنفاق

3135 المياه

2404 الصرف الصحي

1400 الصلبةالنفايات

5683 النقل

3592 الكهرباء

700 االتصاالت

339 البنى التحتية السياحية والصناعية

17253 المجموع

اجراءات تلزيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون متجانسة مع أحكام القانون الجديد للشراء العام

(توصيات صندوق النقد الدولي)
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تعزيز التنافسية االقتصادية: التحّدي الثالث

2018المنتدى االقتصادي العالمي، تقرير التنافسية العالمي، : المصدر

الشراء العام سوق كبير للمنتجات الوطنية واالبتكار

مليار دوالر في الناتج المحلي 1مساهمة قطاع الصناعة 

عملفرصة 00064= ( 2010بحسب أسعار )االجمالي 

(مساهمة القطاع السنوية بمليار الدوالر)-2018رؤية لبنان االقتصادية، : المصدر

(ادولي)المرتبة  (ااقليمي)المرتبة  (السنة)المؤشر 

190/142 100/54 (2019)سهولة األعمال 

137/105 12/12 (2018)التنافسية االقتصادية 

137/113 - (2018)جودة البنى التحتية 

137/41 22/2 (2016)الجهوزية للتكنولوجيا واالبتكار 

137/114 - (2018)تكنولوجيا مجال الالشراء العام في

-10%
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مكافحة الفساد وكسب الثقة: التحّدي الرابع

2014تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول الرشوة، : المصدر

مليار دوالر هي الكلفة السنوية للفساد في لبنان10

من إيرادات الدولة % 45، أي مليار دوالر كلفة مباشرة5•

من الناتج المحلي% 10وحوالي 

قتصاديةتتمثل بغياب الفرص اإلمليار دوالر كلفة غير مباشرة 5•

2018-2016تقارير دولية للسنوات : المصدر

(دوليا)المرتبة  (ااقليمي)المرتبة  (2018)المؤشر 

180/138 21/13 مؤشر مدركات الفساد

-0.97* - السيطرة على الفساد

57%

12%
7% 6% 6% 4%

1%
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للفساد عالميا  الحكومية األكثر عرضة المعامالت

هي في الشراء العام

البنك الدولي ( / على الفساداألكثر سيطرة )2.5و ( األقل سيطرة على الفساد)–2.5يتراوح التصنيف بين * 
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تحقيق أعلى درجات المهنّية واالحتراف والنزاهة : التحّدي الخامس

نقص ملحوظ في القدرات والمهارات لدى المسؤولين والعاملين في الشراء العام

:بــبحسب التجارب الدولية تحقيق أفضل النتائج مرتبط 

مهنة شراء قائمة بحّد ذاتهاوجود 

تطوير قدرات الطاقات البشرّية المعنّية بالشراء على كافة المستويات

مالمح العاملين في الشراء العام المؤشر

غير ملّمين بالممارسات الدولية الجّيدة المعتمدة 48%

تخطيط إلى التقييماليتولّون مهام تغطي كامل دورة الشراء العام من 75%
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مراعاة أهداف االستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعية: التحّدي السادس

الدولة هي الشاري األكبر في السوق

OECDفي دول منظمة من الناتج المحلي اإلجمالي % 13
من الناتج المحلي في العالم العربي% 25-35

(على المستوى المركزي)من النتاج المحلي في لبنان % 4

ان المالي موقع األمم المتحدة وموجز السياسات حول الشراء العام المستدام، معهد باسل فليح: المصدر
2015واالقتصادي، 

إدراج الشراء المستدام 

ا وفقفي قانون الشراء 

للسياسات واألولويات 

الوطنية

تشجيع االدارات 

على والمؤسسات العامة 

مستدامةاعتماد ممارسات 

ة اعتماد مواصفات فنيّ 

تشّجع واجراءات 

االستهالك واالنتاج 

المستدامين

حول توفير المعلومات 

مواصفات المنتجات 

المستدامة

4 3

2 1

الشراء الجّيد هو شراء مستدام يراعي 

معايير االستدامة
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وتنظيمي متجانس بحسب المعايير الدوليةإطار مؤسسي : التحّدي السابع

راء في تنفيذ عمليات الش: إدارة المناقصات في التفتيش المركزي

مليون ليرة لبنانية، وهي 100كل المناقصات التي تتجاوز قيمتها 

ييمهامسؤولة عن مراجعة مستندات المناقصات وفّض العروض وتق

ديوان المحاسبة
ها للمبالغ الرقابة االدراية المسبقة للتأكد من صحة العمليات المالية وموافقت•

في الموازنة العامة ومالءمتها مع القوانين واألنظمة

اء للنتائج الرقابة المؤخرة لتقييم العمليات المالية والتأكد من تحقيق الشر•

المرجوة لتأمين الخدمات الالزمة لالدارة والمواطنين

بلدية فقط70وتخضع للرقابة الالحقة االدارات العامة •

بها جميع وم تقالمخالفات المسلكية التي النظر في : العليا للتأديبالهيئة 

هاالعامة مع استثناءات يحددها مرسوم انشائفئات وانواع موظفي االدارات 

ويضاتهم تعيين الموظفين في الدولة وترقيتهم وتع: مجلس الخدمة المدنية

.ونقلهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة

عامة رقابة عقد النفقات على االدارات والمؤسسات ال: وزارة المالية

الخاضعة لرقابة وزارة المالية

الن االخالل بموجبات االعالبت بالقضايا في حال : الدولةمجلس شورى 

.الصلةالصفقات، والبت بالنزاعات ذاتوتوفير المنافسة التي تخضع لها 

الهيئات الرقابية

تعديالت في أحكام بعض القوانين المرتبطة بقانون الشراء العام•

لمبادئ أي قانون جديد أو تنظيم للمؤسسات المعنية ال بّد أن ينسجم مع ا•

واألهداف التي حددها قانون الشراء العام

واسطة االدارات والمؤسسات العامة والبلديـات بمراقبـة : التفتيش المركزي

. التفتيـش على اختالف أنواعـه
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لماذا تتولى وزارات المالية تنسيق جهود التحديث؟
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الموازناتالشراء العام هو في صلب منظومة ترشيد االنفاق العام وإدارة 

2014دي، الواقع والممارسات، معهد باسل فليحان المالي واالقتصا: الشراء العام في لبنان: المصدر

من % 4أي )مليار دوالر سنويا  2بحوالي المشتريات العامة ُيّقدر حجم 

من الموازنة العامة % 13و( المركزيعلى المستوى الناتج المحلي االجمالي 

المركزيعلى المستوى 
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وزارات المالية حول العالم تقود إصالح الشراء العام 

ودتقالتيهيتحديدا  العربيالعالموفيماال  جاالعالمحولالماليةوزارات

:الرتباطهاالشراءحاتصالإ

مشاريعبالالمرتبطةااللتزاماتوجدولةتخطيطوبالتاليالعامة،بالموازنة:اوال

.االجلطويلةأومتوسطةكانتاذاخاصة

لمعاييراوالتزامالعامالمالانفاقمنالفضلىالقيمةتحقيقبضرورات:ثانيا

.ونزاهةومساءلةوعلنّيةشفافّيةمنعنهاالمنصوصالدولية

اعدادطيط،تخ)مراحلهبمختلفالشراءبإداراةالمعنيينالمسؤولينبمهنّية:ثالثا

علىونمؤتمنكونهم،(الخ...اإلستالملجانالتقييم،لجانالعقود،إدارةالوثائق،

ليةالدوالمعاييرعلىباالعتمادقدراتهمتعزيزعبرالعام،المالانفاقحسن

.الجيدةوالممارسات

بناءىولّ يتالذي(فليحانباسلمعهد)المعهدعلىوصّيةلبنانفيالماليةوزارة

العامالمالدارةإفيالوطنيةالقدرات
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2019-2008مبادرات وزارة المالية اللبنانية 

19

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

تدريب مستمر
مشارك1100+ 

نموذجيةدفاتر شروط 5

دليل للصفقات العامة

إطار مرجعي للكفايات•

توصيف وظيفي•

شهادات تخصصية
مشارك150

مسح وطني•

بيانات وتقارير•

دروس التجربة العالمية

ورش عمل متخصصة 

طةللمؤسسات الصغيرة والمتوس
مشارك100+

رة دليل عملي للمؤسسات الصغي

والمتوسطة

المؤتمر الوطني

األول حول 

الشراء العام
مشارك311

مؤسسة شريكة8

توصيات عملية

لجنة الخبراء

2019

مسارات إصالحية3إطالق 



اللبنانيّةالمالية عمل وزارة منهجية 
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تحديث منظومة الشراء العام وفقا  لثالثة مسارات متوازية

تّمت مبادئ توجيهّية8، باالعتماد على مشروع قانون جديد للشراء العاموضع 

ئق والتنمية، ومع وثالمنظمة التعاون االقتصادي 12مع المبادئ الــ بلورتها انسجاماً 

UNCITRAL Model Law (2011)مرجعية دولّية أبرزها 

(هابعد مراجعت)التي أعّدتها وزارة المالية دفاتر الشروط النموذجّية تيويم 

اعتمادهامشروع مرسوم ُيلزم كافة الجهات الشارية بلورة 

1

2

:ليةالدوفي إطار المتطلّبات ، وهو أداة تقييم دولّية أساسّية MAPSمسح تنفيذ 

عصري،قواعد لنظام شراء لوضع •

المؤسسات المعنّية لتوزيع األدوار بين •

.حة الفسادللشراء اإللكتروني الذي يعتبر من أعمدة الشفافية ومكافللتحضير •

3
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لمنظومة الشراء على المستوى الوطنيMAPSمسح :    3المسار 

:نبمساندة تقنّية م

في منظومة الشراء العامأركانأربعة  MAPSيطال مسح 

مؤشر18االطار القانوني والتنظيمي 

مؤشر14اربها المؤسسات المعنّية بما في ذلك توّزع الصالحيات أو تقاطعها أو تض

مؤشرات6إجراء الصفقات والعالقة مع السوق 

مؤشر17المساءلة والنزاهة والشفافية 

1

بنك دولي، وكالة التنمية )دولة بإشراف خبراء دوليين 90في منهجيّة دوليّة مطبّقة •

(OECD ،SIGMAالفرنسية، 

(قطاع عام، قطاع خاص، مجتمع مدني، خبراء)لجان عمل ( + إدارات9)لجنة توجيهيّة •

:المخرجات

جودته وفعاليّتهمدى ويقيس نظام الشراء العام تقرير يقيّم •

توصيات تصب مباشرة في مسار إصالح منظومة الشراء العام•
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دفاتر شروط نموذجية الزامّية:    2المسار 

:وطنيدليل

العامةبالصفقاتالخاصالدليل

:نموذجّيةشروطدفاتر5

الصلةذاتوخدماتولوازمسلعتوريد•

الصلةذاتوخدماتولوازمسلعتوريد•

(مبّسط)

ملحقةوخدماتأشغالإنجاز•

(مبّسط)ملحقةوخدماتأشغالإنجاز•

اإلستشارييناختيار•

2
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مبادىء توجيهّية 8قانون عصري يرتكز على :    1المسار  3
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خارطــــة الطريـــق 
والمراجع
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خارطة الطريق

الخطوات 
Q1

1ك-1ت

2018

Q2

آذار -2ك

2019

Q3

حزيران -نيسان

2019

Q4

ايلول -تموز

2019

Q5

1ك –1ت 

2019

Q6

أذار –2ك 

2020

تشكيل فريق من الخبراء وتكليفه بالمهام

2018تموز 4√

- MAPS 2)بواسطة وزير المالّية إلى البنك الدولي القيام بتقييم أنظمة الشراء وفقا لمنهجّية الطلب . 1

Methodology for Assessing Procurement Systems)

√

1/11/2018

√عامة لتوصيات التقارير الدولية الصادرة عن مختلف جهات مانحةمراجعة . 2

2018كانون االول 

√عامة لمشاريع القوانين والمراسيم التي ُطرحت على المجلس النيابي ومجلس الوزراءمراجعة . 3

2018كانون االول 

توصية ":التوصيات الدولية الصادرة عن الجهات الدولية وبشكل خاص منظمة التعاون االقتصادي والتنمية دراسة . 4

(2015" )المجلس بشأن المشتريات العامة

√

2018كانون االول 

√(2014)، وفلسطين (2014)، وتونس (2018)للتجارب العالمية والقوانين الصادرة حديثاً في مصر مراجعة . 5

كانون الثاني 

2019

√(8المبادىء الـ )لمشروع قانون عصري للشراء العام مبادىء توجيهيةوضع . 6

كانون الثاني 

2019

واضح ومتماسك ومستقرّ نص قانوني جديداقتراح . 7

ة من قبل المعدّ اعتماد دفاتر الشروط النموذجيةُيلزم كافة الجهات الشارية،  وبشكل فوري مشروع مرسومبلورة . 8

وايداع وزارة المال رأيها، على أن تعّدل فور إقرار القانون الجديد( بعد مراجعتها)وزارة المال  

م من وبدعالوطني، من خالل مقاربة تشاركية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على المستوى  MAPSمسح تنفيذ . 9

البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية

لى مبدأ التي تناط بها مع الحفاظ عوتوضيح األدوارخارطة للمؤسسات المعنّية بتحديث منظومة الشراءوضع . 10

التآزر والتكامل في األدوار بين كافة الجهات 
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ملحق 
2019-المبادىء التوجيهيّة لقانون الشراء العام 
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والتنميةللمشتريات العامة الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي 12المبادئ الـ 

ةالشفافيالنزاهة المنافسة االستدامة

المهنية
الشراء 

ةالتشاركيااللكتروني الفعالية

التقييم
إدارة 

المخاطر
المساءلة الدمج

2015منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، : المصدر
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العام في لبنانالشراءالمقترحة لمشروع قانون 8المبادئ التوجيهية الـ 
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.Iمبدأ الشمولية

اجاتها أحكام قانون الشراء العام على كافة إدارات ومؤسسات وهيئات الدولة التي تنفق المال العام لتأمين حتطبيق 

.وتقديم الخدمات للمواطنين على كافة المستويات

خزينةالأوالموازنةأموالمنبتمويلتنّفذوالتيالعامة،المرافقإدارةأوالعامةالخدماتالقانونأحكامتشمل1.

خدماتالوتقديماللوازموتوريداألشغال،تنفيذأي،العامةالمشترياتأنواعجميعوقروضوهباتمنحمنأو

الدوليةباالتفاقياتالخاصةواالجراءاتاألصوليخالفالبماخارجيةأواالستشاريةداخليةالخدماتفيهابما

.عليهاالمصادق

الخاضعةالبلدياتواتحاداتالبلدياتفيهابما)واتحاداتهاوالبلدياتالدولةإداراتبهاتقومالتيالمشتريات2.

لبيةأغتكونالتيوالشركاتالناظمةوالهيئاتالعامة،والمؤسسات(المحاسبةديوانلرقابةالخاضعةوغير

الخدماتبيعمنماليةإيراداتتتقاضىالتيالعامةوالمرافقالمذكورة،الجهاتمنأيمنمملوكةحصصها

فيماسيةالدبلووالبعثاتلمنفعتهم،العامالمالتخصيصتمّ الذيالعامالقانونواشخاصاالستشارية،غير

.بهاملحقةأوللدولةالعامةالموازنةضمنموازنتهاتكونأخرىجهةأيةأوالخارج،

ىإلاالشارةمع(لهاالتابعةوالوحداتاالداراتكل)والعسكريةاألمنيةاألجهزةبهاتقومالتيالمشتريات3.

.عليهاالرقابةإجراءكيفيةولحظاألمنية،بالسرّيةمرتبطةمحّددةاستثناءات
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.II الشفافّية/ مبدأ العلنية

لشراءادورةمراحلجميعوفيالميزانيةإعدادعمليةبدايةمنذالعامة،األموالتخصيصعندالشفافيةضمان1.

علىرنتاإلنتشبكةعلىبهاالخاصةالسنويةالشراءخطةلالعامالشراءقانونيشملهاالتيالجهاتكافةنشر2.

.مفّصلةمعلوماتتتضمنأن

هذهريهاتجالتيالصفقاتأنواعكافةعنالقانون،يشملهاالتيالجهاتقبلمناإللزامي،التفصيلياإلعالن3.

.كافةالوسائلعبرالجهات،

نالموّرديذلكفيبماالمصلحة،أصحابلجميع،موّحدةإلكترونيةبوابةخاللمنالحر،بالنفاذالسماح4.

.بالمشترياتالخاصةالمعلوماتعلىوالجمهور،المدنيوالمجتمعالمحتملينواألجانبالمحليين

.الشراءمراحلجميعفيالورقّيةاإلجراءاتتصميمإعادةأواستبدالفيالرقمّيةالتكنولوجياادماج5.

.الشروطدفاتروضعفيوالشفافيةالموضوعيةاحترام6.

.تنظيمّيةأوقانونّيةتعديالتأيإدخالعندالمدنيوالمجتمعالخاصالقطاعإشراك7.

ة بها بكلّ عمليات الشراء، مركزية كانت أو المركزية، بشكل علني وواضح ونشر المعلومات والبيانات المتعّلقإجراء 

.الوسائط بما في ذلك الوسائط الرقمّية وبشكل يتيح الفرص للجميع
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.IIIمبدأ المنافسة

اءالشرعملياتإلجراءالمعياريةوالطريقةالعاّمةالقاعدةهيالتنافسيةاإلجراءاتتكونأنعلىالحرص1.

الفسادومكافحةالكفاءة،لدفعكوسيلة

الرضائيةاالتفاقاتمنتحدّ صارمةضوابطاعتماد2.

وبسيطةواضحةومستقرة،متماسكةوتنظيميةوقانونيةمؤسسيةأطروضع3.

وتشجيع،األجانبالموّردينذلكفيبما،المشترياتفرصإلىاألحجامجميعمنالمحتملينالمتنافسيننفاذ4.

لهموالشفافةوالمنصفةالعادلةالمعاملة

المسبقالتصنيفأوالتأهيلإجراءاتإتماملجهةالمشاركةفيالراغبينالعارضينكافةمساواة5.

الجهاتلكافةملزما  استخدامهايكونبحيث،(نموذجّيةشروطدفاتر)وموّحدةومتكاملةواضحةوثائقاعتماد6.

الشراءقانونيشملهاالتي

ّية، كوسيلة فرص متكافئة وعادلة لجميع الموردين المحتملين للمشاركة في عمليات الشراء على قاعدة التنافستأمين 

.الفسادلدفع الكفاءة ومكافحة 
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.IV (1)مبدأ الفعالّية

مويلوتالشراءدورةوتخطيطتصميملتحسينالموازناتإعدادفياألمدالمتوسطالتخطيطعمليةتشجيع1.

برراً مذلكيكونأنعلىالسنوات،المتعددةالتمويلخياراتخاللمنالمرونة،توفيرمعالعامة،المشتريات

المعطياتمعجعلىمبنيالعامة،للمشترياتالمخصصلإلنفاقأفضلفهمتطويرخاللمنالعاماإلنفاقترشيد2.

بهاالمتعلقةوالبيانات

غيريفيالوظالتداخلومنعالمؤسساتبيناألدواروتحديدوإجراءاتهالمؤسسيةوأطرهالعامالشراءنظامتبسيط3.

الفّعال

أجلمناألعمالورجالوالنقاباتالخاصالقطاعوهيئاتالموّردينمعومنتظمشّفافحوارفيالمشاركة4.

مواصفاتتطويرلبالمعلوماتالشاريةالجهاتولتزويدالبالدالحتياجاتأفضلبفهمالمحتملينالمنافسينتزويد

أفضلبشكلالسوققدراتفهمخاللمنوفعالّيةواقعّيةأكثر

مناسبة،فّنيةتمواصفاوضعخاللمنالمثالسبيلعلىبكفاءةاالحتياجاتلتلبيةسليمةتقنيةإجراءاتتطبيق5.

المواردتوّفرضمانوالعروض،مقّيميبينالكافيةالفنيةالخبرةوضمانالعقود،لتلزيمالمناسبةالمعاييروتحديد

العقدتلزيمبعدالعقودإلدارةالمناسبةوالخبرات

وفّعالة ترشيد إنفاق المال العام وتحقيق القيمة الفضلى منه وتوفير خدمات ذات جودة للمواطنين وعالقة مستدامة

.بين القطاعين العام والخاص مع إدارة كفؤة للمخاطر
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.IV (2)مبدأ الفعالّية

،مالالمقابلأكبرقيمةوتحقيقاالزدواجيةمنوالحدالعامالشراءإجراءاتلتحسينأدواتواستخدامتطوير6.

.اإللكترونيةوالكتالوغاتاإلطارية،واالتفاقاتالمركزية،المشترياتذلكفيبما

.اإللكترونيللشراءمتكاملةحلولتّوفرالتيالرقميةالتكنولوجيةاستخدام7.

اناتالبيباستخداموموثوقةومحّدثةمتسقةمعلوماتوجمعالشراءعملياتلنتائجومستمردوريتقييم8.

.الرقمّيةوالتكنولوجيا

.امةالعالمشترياتلنظامالمناسبةالوظيفةعلىالتهديداتومعالجةلتحديدالمخاطرتقييمأدواتتطوير9.

عنالتبليغبرامجأواالحتيالبحاالتاإلنذارنظمالمثال،سبيلعلىالمخاطر،إدارةاستراتيجياتنشر10.

.المخالفات

.الخدماتتقديمسلسلةأنحاءمختلففيالعامةالمشترياتمبادئتنسيق11.

وفّعالة ترشيد إنفاق المال العام وتحقيق القيمة الفضلى منه وتوفير خدمات ذات جودة للمواطنين وعالقة مستدامة

.بين القطاعين العام والخاص مع إدارة كفؤة للمخاطر
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.Vمبدأ المساءلة

آلياتوأنواضحة،المسؤوليةسالسلأنمنللتأكدالعامالشراءدورةعلىلإلشرافواضحةخطوطوضع1.

لرئيسيةاالشراءمراحلعلىوالموافقةاإلنفاقعلىللموافقةالمفّوضةالسلطةمستوياتوأنموجودةالرقابة

.وجّيدواضحبشكلمحّددة

.للتنفيذوالقابلةالفّعالةللعقوباتنظاموضع2.

أجلمنالمناسب،الوقتوفيوشفافةعادلةبطريقةواالعتراضاتالشكاوىمعللتعاملومسارتآلياتتحديد3.

.اإلساءاتومنعالعيوبتصحيح

وعمليات،(ةاإلداريوالرقابةللحساباتالداخليةوالمراجعةالماليةالرقابةذلكفيبما)الداخليةالرقابةأنضمان4.

.ومتكاملةالكافيةبالمواردوتحظىمنّسقةالخارجيةالحساباتمراجعة

اوى تطبيق آليات واضحة لإلشراف والرقابة، في كافة مراحل الشراء العام، دعما  للمساءلة، على أن تشمل الشك

.واالعتراضات وتدابير العقاب المالءمة بما يعزز الثقة باألداء
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.VIمبدأ النزاهة

رالمعاييتوسيعخاللمنالشراءدورةفيالمصلحةأصحابجميععلىالنزاهةمنعاليةمستوياتفرض1.

.العامالقطاعفيالموظفينعلىوتطبيقهاالسلوكقواعدمدوناتأوالنزاهةأطرفيالمدرجة

.الشراءلدورةالمحددةللمخاطروفقا  وتكييفهاالعامالقطاعنزاهةأدواتتطبيق2.

.والخاصالعامالقطاعينمنالشراء،عنالمسؤولينللموظفينالنزاهةعلىتدريببرامجوضع3.

.للموردينالفسادلمكافحةوبرامجاالمتثالبشأنوتدابيرالداخليةللرقابةمتطلباتوضع4.

عنوالكشفوالتواطؤ،المصالح،لتضاربواضحةتعريفاتوضععبرالمصالحتضاربإمكانيةمنالحدّ 5.

.إلخ،المعلومات

فيانونالقهذامبادئمنغيرهأوالنزاهةبمبدأاإلخاللبسببالمشاركةعنالمقصّيينالموردينكافةتسجيل6.
Blackالسوداءالالئحة listفيالمشاركةإلىالمقصيينالعارضينإعادةإمكانيةلحظيتمّ أنعلى،المنشورة

.واالداريوالماليالقانونيوضعهمصحةاثباتحال

ن تأمين درجة كافية من الشفافية والنزاهة في األنظمة والممارسات، لدى القطاعين العام والخاص واالستفادة م

.التكنولوجيا الرقمّية للحّد من مخاطر الفساد
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.VIIمبدأ المهنّية

ذلكفيبمامراحلهمنمرحلةأيفيالمتدخلينأوالعامالشراءعنالمسؤولينالموظفينجميعأنمنالتأكد1.

.العاليةالمهنيةالمعاييريستوفونواالستالم،التلزيملجانأعضاء

عملفريقوجودمنوالتأكد،الدولةفيالوظيفيالهيكلضمنبذاتها،قائمةمحددة،كمهنةالعامالشراءإدراج2.

.العامالشراءقانونيشملهاالتيالجهاتكافةلدىوالمهاراتالعددحيثمنومالئممتخصص

.الشراءعنالمسؤولينللموظفينالجدارةعلىوالقائمةوالتنافسيةالجذابةالمهنيةالخياراتتوفير3.

شراءالخططإعدادعملياتيطالالمالّيةوزارةبهتقومسنويالزاميلتدريبالخضوعالشراءمسؤوليالزام4.

.السنواتالمتعددوالتمويلالعامةالموازنةعدادإبوارتباطها

.المستمرالعمليّ التدريبخاللمنوالزاميمنتظمبشكلالوطنّيةالقدراتتعزيز5.

.الشاريةالجهاتمتناولفيالعامللشراءوإجرائّيةعملّيةأدّلةوضع6.

ّية واالحتراف تطوير قدرات مستمّر للطاقات البشرّية المعنّية بكافة مراحل الشراء، لتكون على َقدٍر عاٍل من المهن

.والنزاهة، وبالقدرة على تحقيق القيمة الفضلى من إنفاق المال العام
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واضحةمعاييرووضع،العامةالمشترياتنظمضمنالمستدامةالتنميةأهدافإلدراجمالئمةاستراتيجيةوضع1.

.لالستدامة

.حةالواضالوطنيةلألولوياتوفقاً األهدافهذهلتحقيقالوسائلكإحدىأمكن،حيثالعام،الشراءاستخدام2.

.المستدامةالتنميةأهدافتطبيقدعمعلىالشراءعملياتعنالمسؤولينالموظفينتدريب3.

نظامماستخدانتائجقياسأجلمن،المؤشراتواحتسابالبياناتجمععلىمبنّيةمناسبةمنهجيةاستخدام4.

.ةالمستدامالتنميةأهدافتحقيقفيالعامالشراء

.االستدامةمعاييرتراعيالتيللمواصفاتبياناتقواعدتطوير5.

.واالجتماعيةالبيئيةاالستدامةمبادىءخرقمنتحدّ ضوابطلحظ6.

.واالبتكارالمشاركةعلىوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتتشجيع7.

.السلعأفضليةاحتسابمع،اللبنانيةالصناعةتشجيعسياسةمراعاة8.

ن مع عمليات شراء عام تراعي أهداف التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية، االجتماعية والبيئية، بشكل متواز

.األهداف األساسّية من الشراء العام


