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الروايئ اندريه موروا ان للحكومات عمر مؤسساتها املالية متاما، كام لالشخاص الطبيعيني عمر رشايينهم. يف  الكاتب  يقول 
لبنان، تشيخ املؤسسات املالية ونادرا ما يتجرأ احد عىل دخول البيت املهمل. لذلك كان ال بد لفريق معظمه من السيدات ان 

ينفض الغبار عن بيت من بيوت املال كان منسيا، النه بيت باموال كثرية

رأي 

إقتراح قانون الشراء العام )1( 
خطوة أساس نحو اإلصالح والحداثة

ان  استثامري  انفاق  الي  املمكن  غري  من 
يستقطب  او  االقتصادية  اهدافه  يحقق 
املضافة  القيمة  ذات  واملشاريع  املمولني 
ظل  يف  واالبداع،  للسوق  واملحفزة 
الناحية  من  كهذه.  متداعية  منظومة 
املدى  اليوم وعىل  لبنان  اقتصادية،  املاكرو 
واقتصادية  مالية  اوضاع  امام  املتوسط، 
متكاملة  مالية  ادارة  تتطلب  دقيقة 
خصوصا  صارمة،  لضوابط  تخضع  مرتابطة 
لجهة استرشاف عمليات املوازنة والخزينة 
عمليات  ترتبط  ان  املهم  من  وادارتها. 
بتخطيط  عضويا  ارتباطا  العام  الرشاء 
املوازنات عىل املديني املتوسط والبعيد، مبا 
الخزينة،  يف  للسيولة  سليمة  بادارة  يسمح 
بحسب  املالية  الدولة  التزامات  وتأمني 
االلتزامات  وتأمني  استحقاقاتها،  اولوية 
املالية الناتجة من عمليات تنفيذ العقود.

يف  العام  الرشاء  سياسة  تقع  العامل،  حول 
صلب ادارة املال العام، وتتحكم بها معايري 

لالنفاق  افضل  االقل، وتخطيط  دوالر عىل 
محله  غري  يف  ينفق  قرش  كل  الن  العام، 
هو قرش ناقص يف مكان آخر، وهو فرصة 
ضائعة يف ظل وضع اقتصادي مرتد وحرج. 
عىل  للدولة  االستثامري  االنفاق  فهامش 
الحيوية ضيق جدا، وال  التنموية  املشاريع 
يتعدى 2% فقط من املوازنة العامة )لعام 
يؤثر  ما  فاكرث  اكرث  يتقلص  وهو   ،)2020
وتصنيفات  االقتصاد  تنافسية  عىل  سلبا 

الدولية. لبنان 
يف لبنان، اصالح الرشاء العام هو رشط من 
واستعادة  املايل  التصحيح  تحقيق  رشوط 
مالية  اوضاع  ظل  يف  ميكن  ال  اذ  النمو، 
لبنان  فيها  مير  كالتي  دقيقة  واقتصادية 
تكون  ان  اال  املتوسط،  املدى  وعىل  اليوم 

االدارة املالية متكاملة مرتابطة.
لبنان  يف  الرصفة  القانونية  النظرة  تغلب 
الذي  والتنموي  االقتصادي  املنطق  عىل 
العامل.  يف  العام  الرشاء  موضوع  يحكم 
االقتصادية  للتنمية  رافعة  يعترب  فالرشاء 
وتحقيق  االستثامرات،  لجذب  ثقة  وعامل 
مشاركة  خالل  من  املستدام  النمو 
نحو  عىل  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات 
الحكومية،  العقود  يف  وشفاف  عادل 
تلك  اي  االستدامة،  معايري  واعتامد 
التنمية  تشجع  التي  وتلك  للبيئة  الصديقة 
االقتصادية  املشاركة  )دعم  االقتصادية 
للنساء، الخ( وتراعي املسؤولية االجتامعية 
االلزامي  التأمني  االطفال،  عاملة  )تجنب 

للعامل ضد حوادث العمل، الخ(.
االمور  من  لهو  النظرة  هذه  تغيري  ان 
مستمر عىل  تراجع  يف  بلدنا  الن  االساسية 
مؤرشات التنافسية االقتصادية )من املرتبة 
عام  يف   88 املرتبة  اىل   2018 عام  يف   80
سهولة  يف  وكذلك   ،)141 اصل  من   2019
اصل  من   143 املرتبة  اىل  )تراجع  االعامل 
ان  املتوقع  ومن   .)2020 العام  يف   190
املالية  االزمة  بسبب  الرتاجع  هذا  يستمر 
االفق  وغياب  لبنان  يعيشها  التي  الحادة 

للخروج من النفق املظلم.
اي  يف  كبرية  اهمية  املعطى  لهذا 

الشاري  هي  الحكومات  ان  املعروف  من 
حاجاتها  تلبية  اىل  تلجأ  السوق.  يف  االكرب 
واللوازم والخدمات، من طريق  االشغال  من 
بذلك  وهي  املوردين،  مع  تعقدها  صفقات 
الهبات  عىل  تعتمد  او  املكلفني  اموال  تنفق 

والقروض. 
 25 اىل  الرشاء  حجم  يصل  العامل،  دول  يف 
لبنان،  يف  اما  العام.  االنفاق  من  و%30 
عىل  العامة  النفقات  من   %20 فيشكل 
3،4 مليارات  املستوى املركزي، اي ما يوازي 
البلديات  تنفقه  دوالر من دون احتساب ما 
واملصالح  العامة  واملؤسسات  واتحاداتها 
معهد  تقديرات  )بحسب  والهيئات  املستقلة 

باسل فليحان للفرتة  2010 - 2020(.
لالعامل  وفرص  كبرية  سوق  امام  اذا  نحن 
ميكن ان تكون اما متاحة للبعض او للجميع، 
وشفافيتها.  الرشاء  قواعد  تنافسية  بحسب 
فاىل اي مدى هذه القواعد هي فعليا ابواب 
واملساءلة؟  والشفافية  للتنافسية  مفتوحة 
اكان  سواء  الجميع،  يشدد  اليوم  وملاذا 
الدويل،  املجتمع  او  املحيل  املدين  املجتمع 
وماذا  العام؟  الرشاء  اصالح  اهمية  عىل 
معهد  اعده  الذي  القانون  اقرتاح  يحمل 
وتدرسه  واالقتصادي  املايل  فليحان  باسل 
النائب  برئاسة  الفرعية  النيابية  اللجنة  اليوم 

ياسني جابر؟
جودة  ذات  لبنان  يف  العام  الرشاء  منظومة 
املنطقة  بلدان  يف  مبثيالتها  مقارنة  متدنية 
االطار  تقادم  اىل  ذلك  يعود   .)1( العربية 
مع  مواءمته  وعدم  وتبعرثه  الترشيعي 
شفافية  من  الدولية  املعايري  متطلبات 

وتنافسية. ومساءلة 
قانوين  نص  من  ما  بأن  التذكري  املفيد  من 

دولية وترشيعات وطنية، مثلها مثل معظم 
واملراجعة  كاملحاسبة  املالية  املواضيع 
والتحديات  املوارد  شح  ظل  يف  وغريها. 
املرتبطة باالزمات الصحية واملالية وتراجع 
اعتبار  ميكن  الرضيبية،  السيام  الواردات 
قيمة  لتحقيق  ذهب"  "منجم  الرشاء 
افضل من انفاق اموال املكلفني بالرضائب 

النهوض والتنمية املستدامة. وتحقيق 
متوافقا  جاء  ما  اذا  العام  الرشاء  اصالح 
الدولية، ميكن ان يكون فرصة  مع املعايري 
مليون   800 بقيمة  سنوي  وفر  لتحقيق 

موحد للرشاء العام يف لبنان، عىل عكس كل 
الدول  ذلك  يف  مبا  سبقتنا  التي  العامل  دول 
الزاميا  تطبقه  قانون  اي  يوجد  فال  املجاورة، 

كل الجهات الشارية التي تنفق ماال عاما.
الشارية  الجهات  ومعظم  كثرية،  االستثناءات 
املوافقات  وطلب  بها،  خاصة  احكاما  تطبق 
امر  اىل  تحول  بالرتايض  الرشاء  اجراء  عىل 
شائع له تبعات كارثية عىل ادارة املال العام 
البنى  املالية وتدهور جودة  وزيادة املخاطر 
التحتية والخدمات واالستثامر، وطبعا تفاقم 

الفساد وتضارب املصالح وهدر املال العام.
مدى  عىل  ضائعة  وفرص  كثرية  محاوالت 
متأخرا  بسببها  لبنان  اصبح  عاما،   19 حواىل 
عن غريه من البلدان، مبا فيها البلدان العربية 
يف  نجحت  العريب  الربيع  تحوالت  رغم  التي 
تحديث الرشاء العام، وصار البعض منها مثل 
االلكرتوين،  الرشاء  يعتمد  واملغرب  تونس 
الزاميا  العتامده  االخر  البعض  ويتحرض 

كمرص وفلسطني واالردن.
متوافقا  جاء  ما  اذا  العام  الرشاء  اصالح  ان 
الثقة  مستوى  يرفع  الدولية،  املعايري  مع 
الخارجي  والتمويل  االستثامر  ويستقطب 
عىل  ايجابا  وينعكس  لبنان  يحتاجه  الذي 

للمواطنني. الخدمات  نوعية 
 )MAPS( املسح الدويل ملنظومة الرشاء العام
الذي شارك فيه االمن العام من ضمن  لجنة 
عن  ممثال   18 من  مؤلفة  وطنية  استشارية 
املنظومة  ان  اىل  اشار  رسمية،  مؤسسة   15
تداخل  وتعاين  املستويات،  كل  عىل  متهالكة 

الصالحيات بني املؤسسات املعنية.
اصل  فمن  املتوقع.  من  اسوأ  جاءت  النتائج 
عىل  املنظومة  تقويم  جرى  معايري   210
اساسها، سجل لبنان تطابقا كليا يف 11 معيارا 

و71  مطابق  غري  معيارا   120 مقابل  فقط، 
معيارا مطابقا تطابقا جزئيا.

اليات  يف  نقصا  املسح  بنّي  الثغر،  هذه  اىل 
عدم  اىل  اشار  كذلك  واالعرتاض.  الشكاوى 
وجود معايري ووثائق موحدة، واللجوء املفرط 
اىل  الرشاء بالرتايض. والحظ ايضا التداخل يف 
ادوار املؤسسات املعنية والنقص يف القدرات 
التكنولوجية،  التحتية  والبنية  املؤسساتية 
القوانني  مع  تتناقض  استثناءات  اىل  واللجوء 
العامة  واملبادئ  االجراء  املرعية  واالنظمة 
من  تزيد  متعددة  وتفسريات  الصلة،  ذات 
مخاطر املامرسات االنتقائية والفساد، وتزيد 
عىل  سلبا  وتؤثر  العامة  املالية  عىل  الكلفة 

الرقابة.
تعتمد  ال  مجملها،  يف  اللبنانية  االحكام 
الدولية  التوجهات  تعكس  واضحة  معايري 
املؤسسات  امام  املنافسة  مجال  فتح  لجهة 
اهداف  وتحقيق  واملتوسطة،  الصغرية 
واحرتام  البيئية،  خصوصا  املستدامة  التنمية 
الجهة  قبل  من  والشفافية  النزاهة  معايري 
والزامية  الخاص،  القطاع  قبل  ومن  الشارية 
عىل  قادر  متخصص  برشي  جهاز  وجود 
مامرسة وظيفته باعىل مستويات من املهنية 

والنزاهة. والفعالية 
يف املحصلة، دلت نتائج املسح باالجامل عىل 
يراعي  مبا  املايل  االنتظام  اىل  العودة  اهمية 
يتطلب  وهذا  الدولية،  واالعراف  القوانني 
عمال طويال وعميقا وممنهجا يطاول االركان 

للمنظومة:  االربعة 
- االطار القانوين والتنظيمي والسياسايت. 

- االطار املؤسيس والقدرة االدارية. 
- عمليات الرشاء ومامرسات السوق. 

- املساءلة والنزاهة والشفافية. 

معهد باسل فليحان املايل واالقتصادي.

االمن العام شارك 
في املسح الدولي ملنظومة 

 )SPAM( الشراء العام

اعداد معهد باسل فليحان املالي واالقتصادي
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االقتصاد  تطوير  تقصد  اسرتاتيجيا 
اللبناين وتنافسيته حيث تشكل املؤسسات 
من   %95 اىل   93 بني  واملتوسطة  الصغرية 
اجاميل مؤسسات القطاع الخاص، وتوظف 
غري  تبقى  لكنها  العاملة،  اليد  من   %51
بفاعلية  املشاركة  فرص  ولوج  عىل  قادرة 
مختلفة  السباب  الحكومية  العقود  يف 
للمشاركة  وجهوزها  قدرتها  عدم  اهمها: 
الدفع  يف  والتأخر  الحاالت(،  من   %88(
الولوج  )75%(، وعدم  الشارية  الجهة  من 
ورشوط  الصفقات  حول  املعلومات  اىل 
املشاركة فيها والصعوبة يف تشكيل تكتالت 

.)2()%63(
من  العام  الرشاء  اصالح  يحد  ان  ميكن 
يف  صدرت  دراسة  اكدت  وقد  املحاباة. 
ترشين االول 2020 )جامل حيدر واسحق 
غري  مبصالح  الرشكات  ارتباط  ان  ديوان(، 
باملصالح  املرتبطة  الرشكات  )مثال  تنافسية 
السياسية( يخفض القدرة عىل توفري فرص 
9.4% يف قطاع معني ويحد  بنسبة  العمل 

النمو  عىل  االخرى  املؤسسات  قدرة  من 
والتطور واالبتكار وخلق فرص عمل.

هذه املعطيات وغريها الواردة يف التقارير 
لبنان  اقتصاد  تنافسية  حول  الدولية 
الرشاء  تحديث  ان  تؤكد  النمو،  وتحديات 
العام هو اصالح اساس للحد من االحتكار 

قانون الرشاء العام فرصة لعودة االنتظام املايل وتوفري فرص عمل.

وتعزيز  السوق،  عىل  السياسية  والسيطرة 
واملساءلة. الشفافية 

االصالحات  ابرز  احد  العام  الرشاء  يشكل 
املالية  الحوكمة  لتعزيز  الرضورية  الهيكلية 
ودعم جهود مكافحة الفساد، اذ ان 57% من 
املعامالت الحكومية املعرضة للفساد مرتبطة 

بشكل او باخر مبنظومة الرشاء العام.
يف  عامليا   180/149 املرتبة  لبنان  يحتل 
مؤرش مدركات الفساد لعام 2020 مسجال 
كلفة  تبلغ  فيام  نقاط،   3 من  تراجعا 
وتعيق  سنويا  الدوالرات  مليارات  الفساد 
الفساد  ان  عامليا  املعروف  ومن  املنافسة. 
من  هام  التحتية  للبنى  املتدنية  والجودة 
العوامل االكرث تأثريا يف هروب االستثامرات 
وتحويلها اىل اقتصادات اخرى اكرث جاذبية 

وتنافسية.
العام  الرشاء  يقترص  ال  اخرى،  ناحية  من 
الفعال والجيد عىل تفعيل املنافسة وتوفري 
سياق  هو  بل  للرشكات،  اعامل  فرص 
تحفيزي وعميل لتحقيق التنمية املستدامة 
والبيئية،  االقتصادية واالجتامعية  بابعادها 
وبالتايل االلتزام باهداف خطة 2030 التي 

اقرتها االمم املتحدة عام 2015.
اصالح  ان  عىل  التشديد  من  بد  ال  ختاما، 
وحده  يكفي  ال  العام  الرشاء  منظومة 
مجموعة  باصالح  االرتباط  وثيق  هو  بل 
املحاسبة  قانون  ومنها  املالية،  القوانني 
وهذه  للموازنة  جديد  وقانون  العمومية 
ايضا  مرتبط  هو  املال.  وزارة  مسؤولية 
بدراسة ووضع خيارات مؤسساتية جديدة 
ذات  القوانني  من  مجموعة  تعديل  تحتم 
الصلة، منها قانون تنظيم التفتيش املركزي 
وقانون  ناظمة(  )هيئة  املناقصات  وادارة 
املوجبات  وقانون  املحاسبة  ديوان  تنظيم 

والعقود وقانون العقوبات وغريها.

هوامش
البنك   ،10/48 الرشاء  دورة  لجودة  العام  املؤرش  يبلغ   )1(
 Benchmarking Public Procurement )2017( ،الدويل

)2( مسح أجرته شبكة خرباء الرشاء الحكومي يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل إفريقيا )2014(

لبنان في تراجع 
مستمر على مؤشرات 
التنافسية االقتصادية

يحتل لبنان املرتبة
180/149 في مؤشر 

مدركات الفساد 
لعام 2020


