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استبيان للقطاع الخاص 1

ةاجتماعات للجنة االستشارية الوطني10

يةاجتماعات تمهيدية وتوجيهية للجهات المعن 4

ورش عمل5

بعثات للخبراء4

100
قطاع عام، قطاع خاص، )مؤسسة مشاركة 

(مجتمع مدني

باألرقام

-تموز

ايلول

2019

-1ت

1ك

2019

-2ك

أذار

2019

-نيسان

حزيران

2019

-2ك

اذار

2020

-نيسان

حزيران

2020

 MAPS IIالموافقة على

وتكليف المنسق الوطني

خطة العمل، : إطالق المسح

اللجنة االستشارية، ورشة

عمل توجيهية

ةحشد الموارد البشرية والمالي

ة التشارو مع الجهات المعني

حول التقرير

جمع استكمال التقييم النوعي و

البيانات الكمّية

ورش عمل بمشاركة الجهات 
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العام تقييم كّمي على مستوى القطاعين
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تحليل للفجوات

المخرجات

لمّيةعبمعطياتاللبنانيةالحكومةتزويد
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.تواجهه

الجديدالقانوناقتراحفيتصبتوصيات

الوطنيةاالستراتيجيةمالمحوترسم
العامللشراء
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بلديات واتحادات بلديات
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نقابات
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منظمات المجتمع المدني
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وزارة التربية والتعليم العالي11.

وزارة الصحة العامة12.

وزارة األشغال العامة والنقل13.

ةمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االداري14.

مجلس االنماء واالعمار15.

البنك الدولي1.

الوكالة الفرنسية 2.

للتنمية
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ة بنوك التنمي

المتعددة 
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ةاللجنة االستشارية الدوليالمنسق الوطنيةاللجنة االستشارية الوطني

TAGومجموعة 

الجهات المعنية المشاركة

خبير دولي1.

خبير وطني2.

فريق المسحفريق تقني مساند

الجهات الداعمة

إدارة وجهة رقابية15ممثل عن 18
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اإلنطالق من المعطيات العلمّية حول منظومة الشراء

الشراء العام في نظم إدارة المال العامال يتم دمج.

يط ال يتم تخطيط الشراء بشكل منهجي بسبب نقص مهارات التخط

.وتقييم المخاطر وجدوى السوق، إلخ

ية عدم وجود تكامل مع الموازنة مما يصّعب استخدام إجراءات تنافس

.ويؤدي إلى تأخير في الدفع

 ال يتضمن اإلطار المؤسسي الحالي أي دور محدد لتمهين الشراء

.العام

وى ال توجد إشارة إلى وظائف الشراء في الهيكل الوظيفي على مست

.مجلس الخدمة المدنية، باستثناء عدد قليل من المؤسسات العامة

انات عدم وجود نظام معلومات فّعال، مما يؤدي إلى ندرة كبيرة في بي

.الشراء المتاحة وصعوبة الوصول إليها من قبل المعنيين

الخ....

االطار المؤسسي والقدرة االدارية–الركن الثاني  موّحد للشراء العامغياب لقانون.

مجموعة كبيرة من النصوص القانونية تحكم الشراء، ولكنها غير

.منظمة وليست شاملة

ن ال يوجد وصف دقيق لكافة طرق الشراء ومجاالت تطبيقها يضم

.استخدامها بطريقة فّعالة ال تسمح التفسيرات واالجتهادات

ال توجد أحكام عامة لعدم التمييز بين العارضين المحتملين.

ال توجد أحكام واضحة حول كيفية تحديد أهلية وقدرة العارضين.

إجراء اتفاق بالتراضي بموجب قرار من مجلس الوزراء.

اء ال توجد آليات فعالة للمراجعات والشكاوى خالل فترة ما قبل إرس

.التلزيم

عدم وجود أنظمة تحكم الشراء اإللكتروني.

ال توجد أحكام قانونية تشّجع تطبيق معايير االستدامة.

الخ......

ياالطار القانوني والتنظيمي والسياسات–الركن األول 
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الممارسات غير متجانسة.

 ّمها إمكانية محدودة للقطاع الخاص للولوج إلى فرص األعمال التي يقد

.سوق الشراء العام، وللتعرف على متطلباته واجراءاته

يانات بسبب تفتقر منظومة الشراء العام إلى تجميع وتحليل شامل ومنتظم للب

.عدم وجود أي مؤسسة مكلفة بجمع وتحليل البيانات وإعداد التقارير

 عدم وجود سياسات واضحة وصارمة وإرشادات وإجراءات تتعلق

.باالستدامة

 وى صادرة رسمًيا وُملزمة على المستنموذجية شراء وثائق عدم اعتماد

.الوطني

ص ال يمكن تحديد مهل الدفع للموردين في الوقت المناسب بسبب نق

.البيانات

ام تفاديا تتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في الشراء الع

.لتحّمل مخاطر التأخير في تنفيذ المشاريع والدفع

 ال توجد آليات معتمدة للسماح بالحوار المفتوح مع القطاع الخاص

.وتشجيعه

الخ....

ممارسات الشراء والعالقة مع السوق–الركن الثالث 

صعوبة الولوج إلى المعلومات حول عمليات الشراء العام مع غياب

عة أنظمة واجراءات وممارسات تتيح للمجتمع المدني الرصد والمتاب

.والمساءلة

 ال يوجد شباك موحد أو منصة موحدة تسهل وصول العارضين

.المحتملين إلى إشعارات الشراء واالعالنات ذات الصلة

يمي يتألف إطار الرقابة من عدة أنظمة ومؤسسات، ولكن الهيكل التنظ

ت والمؤسسي غير متماسك، ويشوبه العديد من الثغرات والتداخال

.وتنوع المقاربات والممارسات

هناك غياب ألنظمة متابعة تتيح تنفيذ توصيات المراجعات.

ال يوجد دليل معتمد إلجراءات الرقابة الداخلية.

ُتالحظ عدم كفاءاة على مستوى آلية الشكاوى.

في ال شروط معيارية محددة الختيار اعضاء لجان التلزيم واالستالم

.االدارات والمؤسسات العامة

الخ....

المساءلة والنزاهة والشفافية–الركن الرابع 

اإلنطالق من المعطيات العلمّية حول منظومة الشراء
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مسح المؤسسات المعنّية

دواراألوتداخلالمسؤولياتوتحديدالحاليللوضعمعّمقةمراجعةيستلزمكاملمؤسسيتشخيص

.والفجوات

لدوليةاالمعاييرومعالجديدالقانوناقتراحمتطلباتمعتتماشىمحتملةمؤسسيةوخارطةتوصيات

.الجيدةوالممارسات

المخرجات

والمحليالمركزيالمستويينعلىالعامبالشراءعديدةجهات.

الفساداطرمخمنويزيدالفعاليةمنيحدمماالمؤسسية،القدراتفيوثغراتالصالحيات،فيتداخلمنتعانيالشراءمنظومة

والصالحياتاألدوارتوضيحفيالمعنيةالجهاتمسحيساهم

-تموز

ايلول

2020

-2ك

أذار

2020

-نيسان

حزيران

2020

-1ت

1ك

2020

ةحشد الموارد البشرية والمالي

بلورة خطة ومنهجية العمل على المسح

شتها عرض النتائج األّولية ومناق

مع الجهات المعنّية

تنظيم مشازرات مع 

الجهات المعنية حول 

التوصيات 

ر إعداد الخارطة النهائية، وبلورة تقري

المسح واألدوات المرافقة والتوصيات

دوار تنفيذ المسح عبر مراجعة مكتبية، تحليل أل

المؤسسات ومهامها، وبلورة خارطة مؤسسية



9

المرتقبةوتغيراتهاالحاليةالمسارات.

متعلقةالالتفاصيلكافةإلىالولوجامكانية

.وطرقهالشراءمساراتمنمساربكل

القانونيةالمراجععلىاالطالعإمكانية

.مساركلتحكمالذي

يتمكنىحتتفاعلًياالثغراتتحليلسيكون

الخاصوالقطاعالقرار،وصانعالمواطن،

.المساراتسيطالالذيالتغييرقراءةمن

ةواالنكليزيالعربيةباللغتينمتوافر

أداة ديناميكية تفاعلية\مسح المؤسسات المعنّية 
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باألرقام

4

12

24

1

80

يةبعثات مساندة تقنية دول

ة خبير مشارك في الصياغ

والمراجعة

ورش عمل في سياق 

نيةالمراجعة القانونية والتق

اقتراح قانون مقّدم الى مجلس

النواب

ساعة من المساندة التقنية

مشاورات عامة

اجتماع مع لجنة االصالحات

الوزارية

اجتماعات مع منظمات 

المجتمع المدني

اجتماعات مع نواب ووزراء

اجتماع مع رئيس الحكومة

اجتماعات مع الجهات 

قطاع المعنية الرئيسية في ال

اجتماع مع الجهات الشريكةالعام

1

6

7

2

+10

+15

اقتراح قانون الشراء العام

-1ت

1ك

2019

-2ك

اذار

2020

-2ك

حزيران

2019

-تموز

ايلول

2019

-نيسان

حزيران

2020

-تموز

ايلول

2020

صياغة مشروع قانون 

يتوافق مع المعايير 

والتوجيهات العالمية

مساندة تقنية من قبل مبادرة سيغما  لمنظمة التعاون 

اإلقتصادي والتنمية واالتحاد االوروبي

عرض المسودة االولى 

نة لمشروع القانون على اللج

ة الوزارية المكلّفة متابع

االصالحات المالّية 

الترجمة الى اللغة 

االنكليزية

مراجعة من قبل خبراء محليين

ودوليين

العام تقديم اقتراح قانون الشراء

إلى مجلس النواب

ة تشكيل لجنة نيابية خاص

لمناقشته

مناقشة اقتراح القانون في 

اللجنة الخاصة
صياغة النصوص الملحقة 

باقتراح القانون

مشاورات مع الجهات المعنية على المستوى

الوطني

إطالق التحضيرات لدخول

:  القانون حّيز التنفيذ

ارشادات، ادوات، تدريب
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اقتراح قانون الشراء العام

.Iالمنهجية

.IIالمحتوى
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القانون كافة إدارات ومؤسسات وهيئات الدولة، إن كان مصدر التمويل من أموال الموازنة أو الخزينة أو منهذا تشمل أحكام 

.قروض داخلية او خارجية

م وتخطيط التخطيط والدمج مع الموازنات من خالل تشجيع عملية التخطيط المتوسط األمد في إعداد الموازنات لتحسين تصمي

.دورة الشراء

هل محّددة ضمن ملشكاوى واالعتراضات استحداث إطار جديد وفّعال لتطبيق آليات واضحة لإلشراف والرقابة على أن تشمل 

.وتدابير عقاب مالئمةللبّت بها،

دلة لجميع الموّردين تأمين فرص متكافئة وعااإلجراءات التنافسّية هي القاعدة العاّمة والطريقة المعيارّية إلجراء عمليات الشراء ل

ومكافحة الفسادالمحتملين، 

ناسب مع نوع وتضارب المصالح وتحديد أنواع العقوبات التي تطال موظفي القطاعين العام والخاص بدرجات تتنزاهةالتعريف 

.المخالفة

.وجوب النشر على المنّصة االكترونّية المركزّية مما يتيح الوصول إلى المعلومات والبيانات

.موارد بشرّية عالية المهنّية وتدريبها بشكل مستمر لتكون على قدٍر عاٍل من اإلحتراف والنزاهةتخصيص 

.ة للشراء العاممراعاة أهداف التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادّية، االجتماعّية والبيئية، بشكل متوازن مع األهداف األساسيّ 

الشمولية

التخطيط والدمج

المساءلة

ةالفعالّية والمنافس

النزاهة

الشفافّية

التمهين

اإلستدامة

المبادئ الثمانية-اقتراح قانون الشراء العام
الفعالية 

والمنافسة
المساءلة

االستدامة

المهنية

التخطيط والدمج

في الموازنة
الشمولية

الشفافية
النزاهة

:ضرورة وجود قانون واضح، متماسك، مستقر وشامل
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قواعد عامة تتعلق2الفصل 

بإجراءات الشراء

امة يحتوي الفصل على قواعد ع

تنطبق على كافة اجراءات 

والً الشراء بدءاً بالتخطيط وص

الى تنفيذ العقد

النزاهة8الفصل 

1الفصل 

تعاريف•

نطاق التطبيق•

اللغة•

العملة•

الخ•

احكام عامة

حوكمة الشراء 6الفصل 

العام

ة يفّصل أدوار ومهام الجهات المعنيّ 

:في الشراء خصوصا

ادارة الشراء العام•

لجنة االعتراضات•

لجان التلزيم واالستالم•

سلطات التعاقد•

اجراءات 7الفصل 

االعتراض

لبت يفّصل آلية واضحة ل

بالمراجعات والشكاوى 

لة بطريقة سريعة وفّعا

خالل اجراءات الشراء او 

تنفيذ العقد 

الشراء 4الفصل 
االلكتروني

خاصة يتضّمن الفصل أحكاماً 

تمّهد العتماد الشراء 

االلكتروني على مراحل

فهرست-مشروع قانون الشراء العام الفهرست-قانون الشراء العاماقتراح

طرق الشراء 3الفصل 
وشروط استخدامها

طرق شراء، 7يصف القانون 

:ثالثة منها جديدة وهي

المناقصة على مرحلتين•

طلب االقتراحات للخدمات•

االستشارية

اتفاقات االطار•

التمهين وبناء5الفصل 

القدرات

فية تخصيص تسمية وظي•

للشراء العام ضمن 

الهيكل الوظيفي

ب تكريس الزامية التدري•

للعاملين في المجال

اء يكّرس الفصل تمهين الشر

:العام عبر
عبر موجب النشر،: الشفافية•

عبر تحديد االعمال : النزاهة•

واالجراءات التي تتضارب مع 

بها،هذا المبدأ والعقوبات المتعلقة

عبر ادخال الرقابة : الرقابة•

ة الداخلية، باالضافة الى الرقاب

الخارجية

:  يعّزز هذا الفصل مبدأ
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الفهرست-قانون الشراء العاماقتراح
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الفهرست-قانون الشراء العاماقتراح
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الفهرست-قانون الشراء العاماقتراح
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أموال 

الموازنة

أموال 

الخزينة
قروض داخلية 

أو خارجية

مصادر التمويل

الشمولّية1.
مال العام تطبيق أحكام قانون الشراء العام على كافة إدارات ومؤسسات وهيئات الدولة التي تنفق ال

(الثةالمادتين الثانية والث)لتأمين حاجاتها وتقديم الخدمات للمواطنين على كافة المستويات 

ادارات الدولة•

بلديات•

اتحادات البلديات•

مؤسسات عامة•

واالدارات والوحدات التابعة)أجهزة أمنية أو عسكرية •

(لها

هيئات ناظمة•

شركات تملك فيها الدولة•

مرافق عامة•

أشخاص من أشخاص القانون•

بعثات دبلوماسية في الخارج•

•)...(

جميع الجهات 

الشارية

خدماتاشغاللوازم

جميع عمليات الشراء العام 

المبادىء الثمانية-قانون الشراء العاماقتراح
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الشراءخططوضع:11المادة

مائة مليون ليرة لبنانية؛ ويمكن تعديل هذه القيمة بموجب // 100//تسري احكام هذه المادة على مشاريع الشراء التي تتعّدى قيمتها التقديرية مبلغ 

سم بالسرية ُتستثنى من احكام هذه المادة عمليات الشراء التي تتّ . مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء شرط اال تقّل عن القيمة المحددة في هذه الفقرة

.46والمتعلّقة باألمن والدفاع الوطني بحسب الفقرة الرابعة من المادة 

قيمة التقديرية بما ّدد اليتعّين على الجهة الشارية تحديد احتياجاتها وتحضير خّطتها السنوية عن العام المقبل تزامناً مع إعداد نفقاتها العامة، على ان تح

. لشراء العامُتحّضر الخطة السنوية للشراء بناء على نموذج موّحد واجراءات تصدر عن ادارة ا. يتوافق مع االعتمادات المطلوبة في مشروع موازنتها

على طويل االمد، يمكن ان تكون الخطة سنوية او متعّددة السنوات في حال كانت تتضّمن مشاريع يقتضي تنفيذها جدولة التزامات في اطار متوسط او

:تتضمن على األقل المعلومات التاليةان 

موضوع الشراء

 (  لوازم أو أشغال أو خدمات)فئات الشراء

مصدر التمويل والمبلغ التقديري بحسب الشريحة، عند امكانية اعالنه، وتنسيبه في الموازنة

الشراءوصف موجز لمشروع

 شراء الطريقة

 التنافسالتاريخ المحتمل باالشارة الى الشهر في ما يتعلق ببدء اجراءات التلزيم أو الدعوة إلى

)...(

سين تشجيع عملية التخطيط المتوسط األمد في إعداد الموازنات لتح

تصميم وتخطيط دورة الشراء  التخطيط والدمج مع الموازنات2.

المبادىء الثمانية-قانون الشراء العاماقتراح
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مجلس شورى الدولةالجهة الشارية

استئنافمراجعة

تنفيذ العقد

جهة شاريةقطاع خاص

لجنة االعتراضات

دتوقيع العقاطالق الشراء

ام آليات واضحة لإلشراف والرقابة، في كافة مراحل الشراء، مرتبطة بنظ

لزم متدرج للشكاوى واالستئنافات يسمح بتجميد إجراءات الشراء حيث ي

(الفصل السابع)والبت باالعتراضات والشكاوى ضمن مهل محددة 

نظام المراجعات والشكاوى -المساءلة . 3

المبادىء الثمانية-قانون الشراء العاماقتراح

إدارة الشراء العام
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مراجعة

مهلة البت بالمراجعة

(يوماً 20)

طلب استئناف

وقف اإلجراءات

(ايام10)فترة التجميد 1234567


يم تاريخ تقد

العروض


دتوقيع العق

مهلة تقديم طلب االستئناف 

(شهرين)

يوم

يوم

في حال كان 

(-)القرار 

1234567

طلب إعادة نظر

آلية المراجعات والشكاوى –المساءلة . 3-قانون الشراء العاماقتراح

مهلة البت بطلب اعادة النظر

(ايام5)

في حال كان 

(-)القرار 

مجلس شورى الدولةالجهة الشارية لجنة االعتراضات
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اتفاق 

رضائي

شراء 

بالفاتورة

مناقصة 

عامة

مناقصة 

محصورة

طلب اقتراحات 

للخدمات الفكرية
ياتفاق اطار

مناقصة على 

مرحلتين

نطرق الشراء المقترحة في القانو

المبادىء الثمانية-قانون الشراء العاماقتراح

تأهيل مسبق للعارضين

استدراج 

عروض

جراء الحرص على أن تكون اإلجراءات التنافسية هي القاعدة العاّمة والطريقة المعيارية إل

ّد من اعتماد ضوابط صارمة تحوعمليات الشراء كوسيلة لدفع الكفاءة، ومكافحة الفساد

(ل الثالثالفص)وتوفير طرق شراء جديدة تتماشى مع متطلبات الحداثة االتفاقات الرضائية 

الفعالّية والمنافسة. 4

جديد جديد جديد
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استدراج 
عروض

اتفاقات 
رضائية

الشراء 
بالفاتورة

مناقصة 
عامة

طلب االقتراحات 

ةللخدمات الفكري

اتفاق 

اطاري
المناقصة على

مرحلتين

هي القاعدة 

العامة لالجراءات 

التنافسية

طريقة شراء 

تعتمد على 

اجراءات مبّسطة 

ًتستخدم لمشاريع 

الشراء التي 

تكون قيمتها 

منخفضة نسبياً 

هو االستثناء وله 

:شروطه، مثال

من جّراء وقوع •

حدث كارثي

،وغير متوقع

مة مقتضيات السال•

العامة أو األمن او 

الدفاع الوطني 

للمحافظة على 

يطابعها السر

ه تقّدر الجهة الشارية أن

يقتضي إجراء حوار 

ومناقشات مع العارضين

لتحسين بعض جوانب 

وصف موضوع الشراء 

ولصياغتها بالدقة 

ادة المطلوبة بمقتضى الم

من هذا القانون ولكي 17

ُيتاح للجهة الشارية 

الحصول على الحل 

األكثر إرضاء لحاجاتها 

الشرائية

طريقة شراء 

مفّصلة 

ومخصصة 

للخدمات 

االستشارية

ة ًتستخدم هذه الطريق

:عندما

الى تكون الحاجة •

محتملة الشراء 

الوقوع على نحو 

متكّرر وغير مؤكدة

؛التاريخ

حاجةامكانية ال•

راء المستعجلة الى الش

من ينةأثناء فترة معّ 

.الزمن

جديدجديد جديد

المبادىء الثمانية-قانون الشراء العاماقتراح

شراء عبر طلب 

عروض اسعار 

للشراء المنخفض 

القيمة

جراء الحرص على أن تكون اإلجراءات التنافسية هي القاعدة العاّمة والطريقة المعيارية إل

ّد من اعتماد ضوابط صارمة تحوعمليات الشراء كوسيلة لدفع الكفاءة، ومكافحة الفساد

(ل الثالثالفص)وتوفير طرق شراء جديدة تتماشى مع متطلبات الحداثة االتفاقات الرضائية 

الفعالّية والمنافسة. 4
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قوبات تعريف واضح للنزاهة وتضارب المصالح وحاالته المتعددة مع تحديد النواع الع

التي تطال موظفي القطاعين العام والخاص بدرجات تتناسب مع نوع المخالفة

والنزاهةالعقوبات:الثامنالفصل

النزاهة:88المادة
ة للعروض، او تقديم سريالسلطة التعاقد الموظفين لديها المولجين بعمليات الشراء عدم افشاء اي معلومات او معطيات تتعلق باألسرار الفنية أو التجارية والجوانبُتلزم 

.   معلومات بشكل انتفاعي، والتي يكونوا قد حصلوا عليها جّراء القيام بالمهام الموكلة إليهم

طبيق قرارات استبعاد خالل فترة الشراء وتنفيذ العقد، تحت طائلة توالمواطنية الصالحة تشترط سلطة التعاقد على المتعاقدين معها االلتزام بأعلى معايير األخالق المهنية 

...... من هذا القانون8بحقهم بحسب المادة 

.....

طبيق قرارات استبعاد خالل فترة الشراء وتنفيذ العقد، تحت طائلة توالمواطنية الصالحة تشترط سلطة التعاقد على المتعاقدين معها االلتزام بأعلى معايير األخالق المهنية 

:ولتحقيق هذه السياسة، فإن سلطة التعاقد والمتعاملين معها يبتعدون عن الممارسات التالية. من هذا القانون8بحقهم بحسب المادة 

العقد؛ي تنفيذوتعني عرض أو استالم أو استدراج أي شيء ذي قيمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير في عمل مسؤول عام في عملية الشراء أو ف" ممارسة فاسدة"

وتعني تشويه الحقائق أو إغفالها للتأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد؛" ممارسة احتيالية"

وتعني أية خطة أو ترتيب بين اثنين أو أكثر من العارضين بهدف تقديم أسعار على مستويات زائفة وغير تنافسية؛" ممارسات تواطؤية"

.و التأثير فيهفيذ عقد أتعني إيذاء أشخاص أو ممتلكاتهم، أو التهديد بإيذائهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتأثير في مشاركتهم في عملية توريد تن" ممارسات قهرية"

......

والعقوباتلرقابةا:89المادة
لمنصوص عليها ألحكام العامة ار لتمارس الهيئات الرقابية دورها في الرقابة على عمليات الشراء العام وفق القوانين الناظمة لها، وتخضع الجرائم المرتكبة في هذا اإلطا

...........في قانون العقوبات

النزاهة. 5

المبادىء الثمانية-قانون الشراء العاماقتراح
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انات لكافة موجب النشر على المنّصة االكترونية المركزّية يتيح الوصول إلى المعلومات والبي

نونالمهتمين والمتدخلين مع الحفاظ على موجب السرّية بموجب ما تقتضيه أحكام هذا القا

الشفافية:87المادة
ما في ذلك سير تنتهج سلطات التعاقد سياسة نشر الزامية تعلن بموجبها عن خططها وتفاصيل تطبيقها ب1.

فق أحكام عملية الشراء وإجراءات تلزيمها وعقدها ونتيجة استالمها وتنفيذها وقيمتها النهائية، وذلك و

.هذا القانون والمراسيم التطبيقية

التقليدية تستعين سلطات التعاقد بجميع وسائل النشر المتاحة لها لإلعالن عن المعلومات المذكورة ،2.

الجهة كالجريدة الرسمية والصحف المحلية، او الحديثة، بما في ذلك المواقع االلكترونية الخاصة ب

.الشارية وبادارة الشراء العام، وعلى المنصة االلكترونية المركزية

الجراء أو براءة ال يحد من النشر إال ما كان سرياً بطبيعته لتعلّقه بسر مهني وفقا للقوانين المرعية ا3.

يل المثال ال كتلزيم أسلحة على سب)اختراع، أو إذا كان موضوع الشراء أمنياً أو يتعلق بالسالمة العامة 

(.الحصر

يسمح الصحاب العالقة من المجتمع المدني والمواطنين الوصول امجاني الى المعلومات الخاصة4.

.بالمشتريات العامة من خالل المنصة االلكترونية المركزية في ادارة الشراء العام

ادارة الشراء ، على كافة المستويات، في قاعدة بيانات مركزية لدىتجمع البيانات الخاصة بالشراء العام5.

شاريع الممّولة بيانات تنفيذ المأنواع وطرق التعاقد والقطاعات االقتصادية المشاركة والعام، بما في ذلك 

للمعنيين والمواطنين من خالل من جهات مانحة، الخ، ويتم تسهيل الوصول إلى هذه المعلومات 

.الوسائط الرقمّية

الشفافية. 6

المبادىء الثمانية-قانون الشراء العاماقتراح
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ت الشراء موجب تخصيص موارد بشرّية عالية المهنّية للقيام بعمليا

وموجب التدريب المستمر لهم

اطها بإعداد الموازنة يطال عمليات إعداد خطط الشراء وارتب-معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي-لتدريب سنوي إلزامي تقوم به وزارة المالّيةيخضع القائمون بمهام الشراء العام 1.

.يخضعون لتدريب تقني مستمرالعامة والتمويل المتعدد السنوات، كما 

.وأعضاء لجان التلزيم واالستالميكون التدريب ملزماً للمسؤولين المباشرين عن عمليات الشراء2.

فاظ على مبدأ التآزر مع الحالمعنية، ية ينّسق التدريب مع الجهات المعنية داخليا وخارجيا ويمكن أن يتوجه في قسم مستقل منه الى القطاع الخاص باإلشتراك مع الهيئات اإلقتصاد3.

الجامعات أو مراكز المعرفة مثلاكزوالتكامل في األدوار بين مختلف المعاهد ومراكز التدريب التي ُتعنى بتعزيز القدرات على المستوى الوطني وتعزيز النهج التعاوني مع مر

.  األبحاث أو مراكز السياسات من أجل تحسين مهارات وكفاءات مسؤولي الشراء

اطؤ والتمييز، واالحتيال والتوساديشمل التدريب برامج تعزيز نزاهة المسؤولين عن الشراء، من القطاعين العام والخاص، لرفع مستوى الوعي حول مخاطر عدم النزاهة، مثل الف4.

.والعقوبات المرتبطة بها، وتطوير المعرفة حول السبل لمواجهة هذه المخاطر

يذ، وتقييم المخاطر، خاصة بالتنفاليتضمن التدريب دعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة من خالل التخطيط المناسب والتحليل األساسي لوضع خطط العمل، أو المبادئ التوجيهية5.

 .وقياس العبء المرتبط بتحقيق هذه األهداف

القدراتوبناءالتمهين:الخامسالفصل
المهنيالتدريب:72المادة

الوظيفيةالتسمية:73المادة

تخطيط للمعاييروفقاالخطةوتنفيذ،القانونهذامن11المادةبحسبالشاريةللجهةالسنويةاالحتياجات-أ

؛الموضوعة

(....)-ب

ة بالعاملين في وحدات تحّدد المراسيم التطبيقية أطر الكفايات، وشروط التوظيف والترفيع الخاص. رج الشراء العام كمهنة محددة، قائمة بذاتها، ضمن الهيكل الوظيفي في الدولةديُ 

المسؤولين عن والخبرة المهنية والسلوكيات باالضافة الى توفير الخيارات المهنية الجذابة والتنافسية والقائمة على الجدارة للموظفين,الشراء بما في ذلك الكفايات العلمية والمهارات 

.الشراء

.راء لديهام مع حجم ونوع الشاتهُتنشأ في الهيكل التنظيمي للجهة الشارية وحدة للشراء العام، ُتشّكل من أصحاب االختصاص والمهارة وبشكل يناسب عديد هذه الوحدة ومهار

:تتولّى وحدة الشراء مباشرة 

التمهين. 7

المبادىء الثمانية-قانون الشراء العاماقتراح
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ة، عمليات شراء عام تراعي أهداف التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادي

.اء العاماالجتماعية والبيئية، بشكل متوازن مع األهداف األساسّية من الشر

تنمويةوسياساتاستدامة:15المادة

ر البيئي قليص االثتعتمد الجهات الشارية، حيث أمكن، الشراء العام المستدام لتوجيه القدرة الشرائية للدولة نحو السلع والخدمات المستدامة بهدف ت1.

ن حقيق التوازن بيوتحقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية ووفقاً لالولوية الوطنية، مع الحرص على ت

ولالنتاج المتوسطة المنافع المحتملة والحرص على تحقيق القيمة الفضلى من انفاق المال العام وبشكل يسمح باعطاء حوافز للمؤسسات الصغيرة و

.المحلي والخبرات الوطنية

المجموعاتيجب، كل ما كان ذلك ممكناً، أن يتم التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات، على أن يحّدد دفتر الشروط الخاص عدد تلك األقسام أو2.

.  ّية واالقتصادّيةاإلفادة االجتماعوطبيعتها والشروط المفروضة لالشتراك في قسم أو مجموعة من التلزيم وطريقة إسناد ذلك التلزيم وذلك من أجل

.توضع قواعد وسياسات للشراء العام المستدام بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء

التفضيليةاالنظمة:16المادة
وال عن ُتعطى العروض المتضمنة سلعاً ذات منشأ وطني بموجب شهادة منشأ صادرة عن اإلدارة المختصة أفضلية ال تقل في جميع األح1.

.  عند مقارنة العروض يضاف مبلغ يعادل نسبة األفضلية الى العروض المالية المقّدمة لسلع اجنبية. العشرة بالمئة

.من مجموع الخدمات المتعلّقة بتنفيذ تلزيم معّين% 20ُتعطى أفضلية لمقّدمي الخدمات الفكرية الوطنيين على أن ال تقل مشاركتهم عن 2.

ي حال وجودها ال يمكن تضمين دفاتر الشروط الخاصة احكاماً تؤدي الى استبعاد السلع المصنوعة في لبنان او الخدمات الفكرية الوطنية ف3.

.بجودة ونوعية تفي بالمطلوب بشهادة صادرة عن اإلدارة المختصة

اإلستدامة. 8

المبادىء الثمانية-قانون الشراء العاماقتراح



أجهزة عسكرية بلديةوزارة

وأمنية
مؤسسة عامة

الشراء بمناقصة او استدراج 

ل .مليون ل100 >عروض

من دراسة دفاتر الشروط حتى

التلزيم المؤقت

حوكمة عصرية-قانون الشراء العاماقتراح

دالبت بالطعون بعد توقيع العق: هيئة المجلسالبت بالشكاوى قبل توقيع العقد              : قضاء العجلة

مالية/ رقابة ادارية 

ن رقابة مسبقة والحقة ألقل م

10%
رقابة الحقة رقابة مسبقة والحقةرقابة الحقةرقابة مسبقة والحقة

رقابة مالية 
(مراقب عقد النفقات)

رقابة على الصرف
رقابة مالية الحقة 

(مراقب مالي)

رقابة مالية 
(مراقب عقد النفقات)

رقابة على الصرف

(مراقب مالي)رقابة مالية 

المجالس وبعض 

الهيئات

المنظومة الحالية

ديوان المحاسبة

وزارة المالية

وزارة الداخلية والبلديات

مجلس شورى الدولة

التفتيش المركزي

إدارة المناقصات



لجنة اإلعتراضات

مركزية البيانات/ إدارة ناظمة للشراء العام 

مراجعات قبل توقيع العقد

ديوان المحاسبة

وزارة المالية

وزارة الداخلية والبلديات

مجلس شورى الدولة

ولّى لمعنية، كما تتاستحداث إدارة ناظمة للشراء العام تتولى تنظيم القطاع واالشراف عليه ومراقبته وتطوير حسن ادارته بالتنسيق مع االطراف ا

دّخل حيث يلزمإدارة المنّصة اإللكترونّية المركزّية واقتراح تعديالت على النصوص والقوانين ووضع اإلرشادات وتحديد مكامن الخلل والت

ن رقابة مسبقة والحقة ألقل م

10%
رقابة الحقة رقابة مسبقة والحقةرقابة الحقةرقابة مسبقة والحقة

رقابة مالية 
(مراقب عقد النفقات)

رقابة على الصرف
رقابة مالية الحقة 

(مراقب مالي)

رقابة مالية 
(مراقب عقد النفقات)

رقابة على الصرف

(مراقب مالي)رقابة مالية 

دالبت بالطعون بعد توقيع العق: هيئة المجلسالبت بالشكاوى قبل توقيع العقد              : قضاء العجلة

مالية/ رقابة ادارية التفتيش المركزي

أجهزة عسكرية وزارة

وأمنية
المجالس وبعض بلديةمؤسسة عامة

الهيئات

المنظومة المقترحة

إدارة الشراء العام

حوكمة عصرية-قانون الشراء العاماقتراح
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مليون 100المناقصات العامة واستدراجات العروض التي تفوق 

(يةباستثناء االجهزة العسكر)ليرة لبنانية في االدارات العامة 

تشكيل لجان التلزيم1.

تدقيق دفاتر الشروط2.

رأي غير ُملزم3.

إدارة تقديم العروض وجلسات فض وتقييم العروض4.

دور ومهام إدارة المناقصات حالّياً 
تنسيق بين تنظيم الشراء العام واالشراف عليه ومراقبته وتطوير حسن إدارته بال

:مختلف االدارات المعنية، بما في ذلك

.المتعلقة بالشراءاقتراح السياسات العامة 1.

.ةبما فيها دفاتر الشروط النموذجياقتراح مستندات ونماذج معيارية 2.

من خالل الحرص على قواعد العلنّية والمنافسة والشفافّية 3.

للشراء العام والشراء إدارة وتشغيل المنصة االلكترونية المركزية •

.االلكتروني

الواردة من الجهات الشارية وفق نموذج موّحد جمع خطط الشراء السنوية •

.ةيصدر عنها وتبويبها ونشرها وفق األصول على البوابة االلكتروني

ي قاعدة ، على كافة المستويات، فجمع البيانات الخاصة بعمليات الشراء العام•

.بيانات مركزية لديها

تلزيم المتعلّقة بالمشتريات وبإجراءات النشر كافة اإلعالنات واإلشعارات •

.وفق االصول على المنصة االلكترونية المركزية التابعة لالدارة

.الشراء عند وجود أي خللوقف إجراءات 4.

.حفظ سجل االقصاء وتيويمه5.

الشراء العامإدارةدور ومهام 

ادارة الشراء العام/ ادارة المناقصات -قانون الشراء العاماقتراح

جديد



دورة الشراء 

مستندات

الشراء

فتح العروض فور انتهاء مهلة

ور تقديمها في جلسة علنية بحض

ممثلين عن  العارضين وممثل 

عن إدارة الشراء

رقابة ديوان المحاسبة

قدتنفيذ العايام10: فترة تجميد

لجنة االعتراضات
مجلس شورى الدولة

الجهة الشارية

طعن

استئناف

تحديد العرض

الفائز

توقيع

العقد

طلب اعادة نظر

فتح العروض

تقييم 

العروض

اإلعالن 
عن مشروع الشراء

طلب اعادة نظر

لجنة التلزيم

نشر خطة الشراء على المنصة 

االلكترونية المركزية بعد إقرار
الموازنة العامة

قرارات صادرة عن

لجنة االعتراضات

طعن

إعداد خطة 

الشراء

مراجعة

مراجعة

إدارة الشراء العام

 أعضاء اللجان مقترحون من

الجهات الشارية يستوفون 

الشروط
موافقة التفتيش المركزي

لجان تلزيم

مراجعة
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أدوات حديثة ُملزمة تؤّمن نجاح تطبيق القانون الجديد 
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مسح للمؤسسات المعنّية-1

داخلوتالمسؤولياتوتحديدالحاليللوضعمعّمقةمراجعةيستلزمكاملمؤسسيتشخيص

.والفجواتاألدوار

عاييرالمومعالجديدالقانونمشروعمتطلباتمعتتماشىمحتملةمؤسسيةوخارطةتوصيات

.الجيدةوالممارساتالدولية
المخرجات

والمحليالمركزيالمستويينعلىالعامبالشراءعديدةجهات.

سادالفمخاطرمنويزيدالفعاليةمنيحدمماالمؤسسية،القدراتفيوثغراتالصالحيات،فيتداخلمنتعانيالشراءمنظومة

والصالحياتاألدوارتوضيحفيالمعنيةالجهاتمسحيساهم

-تموز

ايلول

2020

-2ك

أذار

2020

-نيسان

حزيران

2020

-1ت

1ك

2020

حشد الموارد البشرية والمالية

بلورة خطة ومنهجية العمل على المسح

تها عرض النتائج األّولية ومناقش

مع الجهات المعنّية

تنظيم مشازرات مع الجهات

المعنية حول التوصيات 

إعداد الخارطة النهائية، وبلورة تقرير

المسح واألدوات المرافقة والتوصيات

ل ألدوار تنفيذ المسح عبر مراجعة مكتبية، تحلي

المؤسسات ومهامها، وبلورة خارطة مؤسسية
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 (مليار ليرة لبنانية7.5قيمتها أقل من )أشغالإلنجاز

 وخدمات ملحقةأشغالإلنجاز

 (مبسط)ذات الصلة الخدماتوتأمين ولوازمسلعلتوريد

 ذات الصلةالخدماتوتقديم لوازملتوريد

 اإلستشاريينإلختيار

الدليل الخاص بالصفقات العامة

نموذجيةشروطدفاترومنهاموّحدة،ونمادجأدواتوجودعدميعّقد(Standard Bidding Documents)،الشراءإجراءات

النسبةباإلجراءاتيعّقدكماالدفاتر،هذهتحضيرالمولجونالحكوميونالموظفوناألمرهذامنويعانيعملياته،وشفافيةالعام

.ُجددموّردينودخولالمنافسةأمامحقيقياً عائقاً ويشكلللموّردين

النماذج الموّحدة، دفاتر شروط نموذجّية واألدلّة المرجعّية-2

:المخرجات

النماذج 

الموّحدة، 

ودفاتر شروط

نموذجّية

مل حشد الخبرات التقنية وفريق ع

متخصص

ام مشاورات مع ممثلين عن القطاعين الع

والخاص

إعداد النماذج الموحدة ودفاتر الشروط 
النموذجية

ة الترجمة إلى اللغة اإلنجليزي

والتنقيح والنشر

-2ك

أذار

2021

-نيسان

حزيران

2020

-تموز

1ك

2020

-نيسان

حزيران 

2021

حشد الموارد البشرية والمالية
شر مراجعة وتنقيح الصيغة النهائية ون
دفاالنماذ الموحدة ودفاتر الشروط

صياغة مرسوم لجعل إستخدامها 

إلزامياً 
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المهنّية وبناء القدرات-3

 لتطويرالقدراتاستراتيجّية وخطة عمل

 مستوياتتواكب تطبيق القانون على كافة البرامج متخّصصة

مستمرتدريب

مرجعّيةأدلّة

الصلةذاتكفاياتوإطاروظيفيولتوصيفاللبنانيةالعامةاإلدارةفيالعامالشراءلمهنةغيابهناك.

مسحوتوصياتنتائجتساهمMAPSاإلصالحارمسلمواكبةالعام،الشراءفيالبشريّةالكفاياتلتطويروطنيّةرؤيةإلىالوصولفي

.الجيّدةوالممارساتالدوليّةللمعاييرمالءمتهوتأمين

المخرجات

حشد الموارد البشرية والمالية

انون تحديد إطار الكفايات على ضوء الق

الجديد

صةتطوير مناهج تدريبية متخصدرات بلورة مسّودة استراتيجية تطوير الق

عرض االستراتيجية على مجلس 

الوزراء تمهيدا القرارها

مج تدريب المدربين وإطالق البرا

التدريبية وحلقات التوعية

عرض التوجهات على الجهات المعنية 

وإبداء المالحظات

ة إدخال المالحظات وبلورة مسّودة نهائي

الستراتيجية تطوير القدرات 

-2ك

حزيران

2021

-تموز

أيلول 

2020

-1ت

1ك

2020

-تموز

1ك

2021
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يوجد حالياً استراتيجّية وطنّية لتحديث الشراء العامال.

 من خالل نتائج وتوصيات مسحMAPS IIّية ، سيتّم بلورة رؤية استراتيجّية متوسطة إلى طويلة األمد، تعتمد على معطيات علم

 الخيارات موضوعّية لتحديد أهداف السياسات والمعايير والمؤشرات، وسبل دعم ومواكبة تقّدم مسار اإلصالح وتقييمه، والتأكد أنّ 

.المقترحة تتمّتع بعناصر نجاح كافية

استراتيجّية وطنّية لتحديث الشراء العام-4

لتحديث الشراء العاماستراتيجّية وطنية

 متوسطة األمدخطة عمل
المخرجات

مل عرض اإلستراتيجية وخطة الع

على مجلس الوزراء لدرسها 
وإقرارها

حشد الموارد البشرية والمالية

مشاورات مع الجهات المعنية حول 

التوجهات االصالحية بناء على 

MAPSوتوصيات مسح 
-2ك

اذار

2021

-تموز

أيلول 

2020

-1ت

1ك

2020

-نيسان

حزيران 

2021

ة صياغة اإلستراتيجية الوطنية وخط

العمل باالستناد إلى توصيات مسح
والمشاورات مع الجهات المعنية

بل مراجعة مسّودة االستراتيجية من ق
الجهات المعنية

دة تضمين المالحظات وإصدار المسوّ 

ملالنهائية لالستراتيجية وخطة الع
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منّصة إلكترونية-5

الشراء اإللكتروني في تونس

www.tuneps.tn
االتحاد االوروبي–المنصة االلكترونية 

www.opentender.eu

http://www.tuneps.tn/
http://www.opentenders.eu/
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2023-2019خارطة الطريق 

المؤتمر 

الوطني 

األول حول 

الشراء 

العام

C1 .قانون الشراء العام والمراسيم التنفيذية

لتقييم منظومة الشراءMAPSمسح . A1بلورة الرؤية

العام

A2 . مسح

ةللمؤسسات المعنيّ 

تنفيذ الرؤية

B1 .راء استراتيجية وطنية لتحديث الش

العام

2023 2022 2021 2020 2019

C2 . ارشادات عملّية حول

القانون

المشورة السياساتية

استراتيجية لتطوير الكفايات والقدرات

التواصل والمشاورات مع الجهات المعنية

A3 . تشخيص جهوزّية

الشراء االلكتروني

C5 .مراسيم تنفيذّية تكميلّية

C7 .منّصة إلكترونّية

حشد الموارد

2018حزيران 

C6 .استراتيجيات وآليات للحّد من المخاطر

الرصد والتقييم

C4 .نماذج موّحدة ودفاتر شروط نموذجّية

C3 .أدلة مرجعية


