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244/20قانون الشراء العام في لبنان 

نافسة في الشراء العاممالزفيتح

الصغيرة والمتوسطةة المؤسسات كومشار



فهرس

ل التحديات والصعوبات التي واجهها القطاع الخاص في الشراء العام قب1.

.القانون الجديد

يز مبدأ التدابير واإلجراءات الملحوظة في القانون الجديد للشراء العام لتحف2.

.الشفافية ومكافحة الفساد واإلحتكار

في 17رقمالوزراء المستقيل التدابير واإلجراءات الواردة في قرار مجلس 3.

12/5/2020.

.اهةالتدابير واألفكاراالخرى الضرورية لتأمين وضمان الشفافية والنز4.



بل التحديات والصعوبات التي واجهها القطاع الخاص في الشراء العام ق1.

 (1/2)القانون الجديد

:اإلحتكار رادع للمنافسة العادلة ولمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.❖

ا اة حيا  مناقصات تشبه اإلتفاقاات الرضااةية فاي قطا اات معيناة مشال األشاغال العاماة والطب← 

وات إحتكاارت شااركات كباارى معينااة مجماال المشاااريط العامااة والطبا ااة البايومتريااة و يرهااا لساان

. ديدة

وتوزيطديدلتحخفيةاتفاقياتإبرام برالعامالشراءمناقصاتفيالمشاركينبينتواطؤ←

الحقصاحبإسميظهرالحي الهويةمستترةشقيقةشركات برحتىأومسبقا  األشغال

.مستعارةبأسماءاإلستعانة براإلقتصادي

ل  لاى فساد مستشري  بر دفاط  ماوالت ومكافالت لمساؤولين فاي المؤسساات العاماة للحصاو← 

.معلومات أو للتسهيل في الفوز بالمناقصة

كليا  إلغاةهاأوالمناقصةفيمشتركةمعينةأطرافمواصفاتمطليتالءمالشروطدفترتعديل←

.مسبقا   ليهالمتفقالطرفيفوزال ندمارضاةيإتفاقوإجراء



ام قبل التحديات والصعوبات التي واجهها القطاع الخاص في الشراء الع1.

 (2/2)القانون الجديد

وإرتفاعباتتقلظلفياللبنانيةبالليرةالتسعيرفيالخاصالقطاعشركاتواجهتتحديات❖

منالمستوردةالبضاةطمنهيالموادأ لبيةأنخصوصا  األجنبيةالعمالتصرفسعر

.الخارج

الحي مهاتلزيوإجراءاتالعامالشراء مليةفيوالسيرالمعتمدةالمعاييرفيالشفافية دم❖

.أخرىأحيانا  مبرردونإلغاءهايتمأوالمناقصاتفيأحيانا  يبت



حفيز مبدأ لتالعامالجديد للشراء القانون في التدابير واإلجراءات الملحوظة.   2

(1/2)ومكافحة الفساد واإلحتكارالشفافية 

ية االيفرا  اااللزاامراا اليرطياشرط  : من ضمن الماادة شاروط مشااركة العارضاين4المادة في ❖
.  ؛ منط تضارب المصالح والتمييزواشزطاكاا اليمان االجزماعي

نصافة او استبعاد العارض بسبب تقديمه إ راءات او من جّراء ميزة تنافساية  يار م5في المادة ❖
.بسبب تضارب المصالح

.ووضعه بمتناول الجميطسجل إجطا اا مطجعيإ تماد 9في المادة ❖

تطبّاااق  لاااى ماااوّظفي الجهاااات الشاااارية او شرررطعة لعواعرررد السررر و إ تمااااد 10فررري المرررادة ❖
.  مستخدميها

.لزحعيق العيمة الفي ى من انفاق المالتعتمد تدابير 17و16في المواد ❖



حفيز مبدأ لتالعامالجديد للشراء القانون في التدابير واإلجراءات الملحوظة.   2

(2/2)الشفافية ومكافحة الفساد واإلحتكار

ك جنرررةلتاااأمين الشااافافية والحاااؤول دون تضاااارب المصاااالح لجررران مسرررزع ة لكرررل م رررا  إساااتحدا  ❖

90و89و32الماواد )المشزطياا ولجنة الز اي  ولجنة اإلسزال  وهيئة المطاجعاا شرا  العيرائية

.فضال   ن إدارة المناصات المستمرة في مهامها وأجهزة الرقابة األخرى( 91و

.  دفزط الشطو  النموذجيإ تماد مبدأ ❖

(. وتابط77المواد -الفصل الرابط)الشطا  اإللكزطوني إ تماد ❖

(.83لمادة ا)وضمان النزاهة والشفافية الزدطيب السنوي اإللاامي لانا  وزعايا العدطاا والكفا اا❖

الن مان خاالل  ملياات النشار واإل ا( الفصال الشاامن)ليرمان الشرفافية والنااهرة آلية محددةإ تماد ❖

الدورية ونظام  قوبات والحؤول دون تضارب المصالح



المستقيل في 17الوزراء  رقم مجلس قرارفي الواردةالتدابير وإجراءات. 3

12/5/2020

لمكافحةوالفوريةالآلنيةالتدابيرحددالذي17رقمالقرار12/5/2020فيالمستقيلالوزراءمجلسأقرّ لقد

اولينوبالمقالعامبالشراءصلةذاتإجراءاتالتدابيرهذهضمنومن. نهالمتأتيةاألموالوإستعادةالفساد

ارةاإلدمطوالمتعاقدينكماأ مالأوتعهداتأومشاريطالدولةمنيلتزمونالذينوالمتعهدينوالمناقصين

:وأهمها

صرفيماللحسابلكشفإبرازمط(وخدماتمشاريط)اإلدارةمطللمتعاقدينبالنسبةالضريبيالتدقيقتفعيل(1

؛بينهافيماوالمصرفيةالحسابيةالقيودمقارنةمطالعامالمالمنالمقبوضةاألموالفيهتأود الذي

المالفيهدرأو شوجودم دمنللتحققواإللتزامالشراء قودجميطفيمحاسبيوتحقيقتدقيقإجراء(2

العام؛

فيهيودعيمصرفحساب نالمصرفيةالسريةرفطالمتعاقدإللزاماإلدارة قودكلفيإلزاميبندتدوين(3

سواهم؛أومناقصةأوشراءأوإلتزاملعقدنتيجةالعامالمالمنالمقبوضةاألموال

ذكرهمالسالفواألشخاصالجهاتحسابات لىالمحاسبةلديوانالمؤخرةالرقابةتفعيل(4



انظام زطفقوالنااهةالس و لعواعدشطعةإعزماد لىمتعاقدأو ارضكلإلزام❖

منققالتحواجراءاتالتطبيقالواجبةالقوا دوتتضمنمستخدميه لىوتطبّقالداخ ي

.المخالفاتوكشفالكفاءة

Internal)الداخ يةالمطاقاةلزفعيلآليةإ تماد❖ Control System)الشطكاافي

.مرتقبةمخالفةأيةلكشفالمناقصاافيالمشاطكة

خاصيصطفمحسابفزح لىبالمناقصةفازوالذيالعامالقطاعمطالمتعاقدالطرفإلزام❖

كمامتعاقداللصالحوإيدا اتتحاويلمنالعملياتجميط برهيتمحي العا الشطا اعم ية

المصطفيةةالسطيطفعلغايةالعامالشراءأوبالمشروعالمتعلقةالمصاريفكافة برهيدفط

 لىالعاماءالشرهيةةقبلمنالمعتمدالمستقلالمراقبةمفوضقبلمنع ي الزدقيقوعن 

.الملتزمنفقة

(1/4)التدابير واألفكاراألخرى ضرورية لتأمين وضمان الشفافية والنزاهة . 4



(2/4)اهة والنزلتأمين وضمان الشفافية التدابير واألفكاراألخرى ضرورية . 4

لتنفيذاخاللسنويةقا دةو لىكماالصفقةأوالمشروعتلزيملدىاإلدارةتزويدأيضا  الطلب❖

راءاتوإجالسلوكقوا دتطبيقكيفيةيظهرالمعزمدالمطاقاةالمفوضمنمفصلازعطيط

.الداخليةالمراقبة

نمالمناقصاافيالمشاطكينحسااااخ ومنالمراقبةمفوضتقاريرخاللمنالتأكد❖

distributions)خفيةزوايعاا نالناتجةكتلكشوائب occultes)بنودفيالتجاوزاتأو

مالكأنوتأكيدللوسطاءالمدفو ةالبدالتوموضو يةأحقية+والهداياالعامةالمصاريف

حاويل،ت)مصرفيةتسديدبوساةلأيالماليالشمولخاللمنجرىقدالعملياتطورفيسدد

.(.إلخإةتمان،بطاقاتشكات،

لمتضامنةاالمسؤوليةوتحميلالاا نمنل مزعاقديناالنساةالشطو نفساز ايقالطلب❖

.الباطنمنالملزمللعارض



(3/4)زاهة والنلتأمين وضمان الشفافية التدابير واألفكاراألخرى ضرورية . 4

الحقنمللمستفيدوالخارج،الداخلفي،والحعوقلألصولعا سجلالدولةصعيد لىإ تماد❖

ليلهاتحيصارلكيوالحقوقالمصالحويتضمنالعمومقبلمنمراجعتهيمكناإلقتصادي

شراءللالجديدالقانونيفرضهاالتيالمصالحتضاربو دموالمؤهالتالشروطمنوالتأكد

.العام

العددمنالموردأوالمقاولقبلمنتخطيهايجبال(Quotas)قصوىحصصتحيدد❖

العاماءالشرفيالمنافسةوتحفيزاإلحتكارمنللحدالعامالقطاعفيللمناقصاتاإلجمالي

.والمتوسطةالصغيرةالمؤسساتمشاركةوتشجيط

النزاهةنوضماوالكفا ااالعدطااوزعايالانا مالئ زدطيب لىللحصولالتعاقدأوإ تماد❖

مقارنة ندالشطو دفازطفيالزفيي يةالميااامنذلكويعتبر←أجراةهملدىوالشفافية

.(16ةالماد)الفكريةالخدماتلمقّدميأوالوطنيالمنشأذاتللسلطالممنوحةكتلكالعروض



للمؤسساتالالزمةبالرقابةللقيامكافوالغيرالمركزيالتفتيشلموظفيالمحدودللعددنظرا  ❖

منالمساندةلبطالدولة لىيجبالكافية،والرقابةالشفافيةلتأمينالعامبالشراءتقومالتيالعامة

الشراءفافيةوشنزاهةمنللتأكدالمسزع ةالزدقيقامكازبواإلسزعانةال جو  برالخاصالقطاع

.المأساويةالظروفهذهفيالعام

(4/4)اهة التدابير واألفكاراألخرى ضرورية لتأمين وضمان الشفافية والنز. 4
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